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CuvÂNT ÎNAINTE
În urmă cu patru ani aceeaşi autori au semnat un cuvânt înainte trilingv al unui volum apărut
la aceeaşi editură pe o temă asemănătoare: Relaţii interetnice în zona de contact românomaghiaro-ucraineană, iar acum putem prezenta - în două limbi - rezultatele unei cercetări
pluridisciplinare pe baza unei cooperări între cercetători din Europa de vest şi Europa centrală
şi de est. Cercetările de teren în ţările riverane la cursul superior al Tisei, având în vedere
localităţi populate cu diferite etnii, printre care şi şvabi (în România şi Ungaria), respectiv
germani carpatini (în Transcarpatia/Ucraina şi Spis Inferior/Slovacia), au fost efectuate în
vara anilor 2000-2003, fiind urmate de studii vaste în arhive şi biblioteci pentru interpretarea
şi valorificarea materialului bogat, acumulat în arhiva proiectului. A urmat o sesiune
ştiinţifică, internaţională în 18-20 septembrie 2003, axată pe următoarea tematică:
I. Secţia de istorie: - Condiţiile istorice, - Situaţia etniilor majoritare sau minoritare în cadrul
unui stat, - Situaţia actuală economico-politică în regiunea Tisei Superioare.
2. Secţia de lingvistică şi etnografie: Interferenţe lingvistice la populaţiile multilingve,
- Elemente ale culturii populare materiale şi spirituale.
Referatele au încercat, de asemenea, să schiţeze: Perspectivele de dezvoltare economică şi
politică a ţărilor şi etniilor din regiune.
Tezaurul spiritual al Europei este constituit, printre altele, şi de experienţa seculară de
convieţuire paşnică a diferitelor etnii. Etniile multiple din Europa centrală şi de est au suferit
o soartă schimbătoare care Ic-a sensibilizat nu numai pentru problemele proprii, dar şi pentru
soarta altor etnii, fie că este vorba despre probleme de ordin etnic, politic sau religios.
Prin căderea comunismului în statele Europei centrale şi de est s-au deschis posibilităţi
noi de cooperare cu alte state, pc de-o parte şi de dezvoltare a societăţilor lor proprii, pe de
altă parte. Imperativul vremii ecre să se acorde şanse similare de dezvoltare tuturor grupurilor
etnice în cadrul comunităţii statale. Este ştiut faptul că integrarea minorităţii etnice roma mai
creează probleme în destul de multe ţări în tranziţie din estul şi sud-estul continetului.
Problema este tratată, referitor la Slovacia, şi în una din lucrările cuprinse în volumul de faţă.
Se cunoaşte, de asemenea, că fără a încheia integrarea tuturor minorităţilor naţionale aceste
ţări nu pot fi primite în Comunitatea Europeană. Tocmai de aceea, Consiliul European sprijină
financiar programe pentru integrarea minorităţilor roma în ţările din Europa centrală şi de est
care candidează pentru intrarea în Europa. Îmbunătăţirea situaţiei romilor şi propagarea
multiculturalismului sunt preocupări centrale ale Guvernului României, discutate pe-ndelctc
de prelegerea inaugurală a sesiunii noastre, reprodusă şi în volum.
Putem aminti că tocmai în septembrie 2003 a avut loc la Budapesta o întâlnire de lucru
între preşedinţii României şi Ungariei, în care s-au discutat pe de o parte cererea minorităţii
române din Ungaria de a fi reprezentată în parlamentul ţării, de a primi o autoadministraţie,
învăţământ în limba maternă şi sprijin pentru biserica ortodoxă. Pe de altă parte, minoritatea
maghiară din România solicită restituirea de posesiuni bisericeşti. O fundaţie mixtă românomaghiară va acţiona în sensul articulării elemenţelor comune în relaţiile româno-maghiare,
găsindu-se şi o poziţie comună în ridicarea de monumente istorice.
Sesiunea ştiinţifică şi studiile primite în acest volum au o referinţă tematică largă,
prezentând rezultatele cercetărilor despre structura etnică a populaţiei din bazinul Tisei
Superioare, începînd din sec. al XVIII-iea, organizarea economică prin măsuri statale şi
problemele identităţii naţionale şi confesionale din această periodă până în secolul al XX-iea.
Se analizează situaţia minorităţilor naţionale din statele riverane cu Tisa Superioară sub
regimul totalitar comunist şi după căderea comunismului, schiţându-se şi unele tendinţe
actuale şi perspective de dezvoltare pentru minorităţile etnice din regiune.
Trasarea acestui cadru istoric a fost completată de aspecte ale identităţii culturale şi
lingvistice, analizându-se domeniile de folosire ale limbii de stat sau cea a minorităţii, factori
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de persuasiune, de interferenţe şi de transformări interetnice în domeniile vaste ale culturii
materiale şi spirituale, de forme de aşezare, modul de habitat, tradiţii şi rituri, rolul familiei în
comunitate, medicină populară şi alimentaţie, până la tradiţiile şi împrumuturile în domeniul
lingvistic, al toponimiei şi onomasticii, elementele coerenţei sociale şi ale schimbărilor.
Trebuie să remarcăm că o bună parte din lucrări a adoptat o optică comparatistă largă,
analizând fenomenele studiate într-un cadru social şi geografic mai vast, de la fenomenul
căsătoriilor interconfesionale până la privirea comparativă a situaţiei tuturor etniilor dintr-o
regiune, a etniei şvabilor respectiv a germanilor carpatini din toate ţările riverane cercetate, a
rutenilor din România şi a volohilor din Ucraina, situaţia minorităţii maghiarilor din Slovacia
şi a slovacilor din nord-estul Ungariei, unde ambele grupări se prezintă la fel de asimilate în
condiţii istorice asemănătoare, etc.
Trebuie remarcate încercările unor autori de a depista elementele de viitor, încercările
de orientare nouă socială şi economică, pe baza dezvoltării turismului şi a creerii unor
întreprinderi meşteşugăreşti (de ex. în Vişeul de Sus, în Ungaria sau Slovacia), sprijinite atât
de stat cât şi de organizaţii europene. Deşi Consiliul european şi guvernele statelor din
regiune se ocupă în mod prioritar de integrarea tuturor etniilor în comunitatea statală, de a
lichida izvoarele conflictelor potenţiale - modelul românesc fiind nominalizat ca exemplu
pozitiv în acest sens - se constată că din motive diverse economice şi sociale mulţi
informatori îşi manifestă scepticismul faţă de ideea Europei unite, nefiind informaţi sau
dovedind chiar şi nostalgie faţă de regimul trecut şi neavând încredere nici în înoirile aduse de
noul guvern, democratic şi nici într-o formaţiune statală centrată spre vestul continentului, în
care noii veniţi nu pot să fie, în concepţia lor, decât nişte copii vitregi.
Şi totuşi, într-un viitor nu prea îndepărtat, ţările Europei centrale şi de est vor fi primite
în această comunitate, dacă îndeplinesc criteriile stabilite şi dacă dovedesc că sunt capabile să
contribuie la întărirea acestui organism care pe plan social, geopolitic şi teritorial va trebui să
fie un răspuns la fenomenul inevitabil al globalizării. MICHEL FOUCHER scria în 2002 despre
«Republica europeană», adică despre viitoarea Europă văzută ca res publica, ca bun comun
moştenit, dar, mai ales, ca locul în care se creează forme de organizare inedite, însă fără să
substituie republicile naţionale pe care le înglobează. Se va ajunge la Europa naţiunilor în care
se vor păstra atât tradiţiile culturale şi identităţiile etnice, dar prin lărgirea conceptului
interetnic, dezvoltat şi trăit mai ales în regiunile pe care le avem în vedere, vor apare numerose euroregiuni, dincolo de graniţele naţionale, iar prin renaşterea unui spirit universitas se
va dezvolta un nivel de apartenenţă supranaţional, care va funcţiona ca referinţă comună.
Cooperarea noastră peste graniţele statale depăşite a demonstrat că o asemenea grupare
şi potenţare a capacităţilor ştiinţifice şi o bună înţelegere interumană poate să dea rezultate
deosebite, manifestate, în cazul nostru, prin volumul de faţă, bilingv, prin arhiva proiectului
cu rezultatele scrise, audio, video şi prin expoziţia foto, deschisă la Muzeul Judeţean din Satu
Mare cu fotografii despre cultura materială şi spirituală a regiunii, realizate la cercetările pe
teren de către participanţi. Buna cooperare a tuturor grupurilor de cercetare, dincolo de
barierele de limbă şi mentalitate, a arătat că fiecare are de învăţat de La celălalt, că orice
colaborare interculturală este necesară, iar experienţa câştigată de cercetători în decursul
desfăşurării proiectului pot servi chiar drept model pentru alte manifestări de amploare mai
mare şi La un nivel mai elevat.

Dr. Hans Gehl, Dr. Viorel

Ciubotă
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VORWORT

Vor vier Jahren zeichneten die Autoren das Vorwort eines dreisprachigen, im selben V erlag
erschienenen Bandes mit ahnlichem Thema: Interethnische Beziehungen im rumanischungarisch-ukrainischen Kontaktraum. Heute konnen wir - wieder zweisprachig - die Ergebnisse einer multidisziplinaren Forschung vorstellcn, die auf einer Koopcration von Forschem
aus Wcst- und Ostmitteleuropa bcruht. Die Feldforschungen in den Anrainerstaaten des Obcrlaufs der TheiB, in cthnisch gemischten Ortschaftcn, darunter auch Schwaben (in Rumanien
und Ungam) und Karpatendeutsche (in Transkarpaticn/Ukraine und Unterzips/Slowakei)
fanden im Sommcr der Jahre 2000-2003 statt. Im Anschluss daran folgten ausgedehnte
Recherchcn in Archiven und Bibliotheken, um das reichc, im Archiv des Projektes angesammelte Material zu interpretieren und auszuwerten. Darauf folgte vom 18.-20. September 2003
eine wissenschaftliche Tagung mit der folgenden Thematik:
1. Historische Abteilung: - Historische Voraussetzungen, - Lage der Ethnien als Staatsvolk
und Minderheit, - Aktuelle wirtschftlichc-politische Lagc im Oberen TheiBbecken.
2. Linguistische und ethnografische Abteilung: Linguistische Interferenzen bei multilingualen Sprechem, - Elemente der matericllen und geistigen Volkskultur.
Die Referate vcrsuchtcn auch die Perspektiven der wirtschaftlichcn und politischen
Entwicklung dcr Lander und Ethnien in dieser Region aufzuzcigcn.
Das geistige Erbe Europas umfasst auch die Jahrhunderte lange Erfahrung des friedlichen
Zusammenlebens der Ethnien. Die verschiedcncn Ethnicn in Ostmitteleuropa erlebten cin
wechselvolles Schicksal, das sie sowohl fiir die cigencn Probleme als auch fiir die ungclosten
ethnischen, politischen und religiosen Fragen andercr Ethnien sensibilisierte.
Der Untergang der kommunistischcn Ăra in Ostmitteleuropa erschloss den Volkem
dieser Region neue Kooperationsmoglichkeiten mit anderen Landem und den Weg zur
eigenen Entwicklung. Es ist cin Gebot der Stunde, allcn ethnischcn Gemeinschaften innerhalb
eines Staates die glcichcn Entwicklungschancen cinzuraumen. Die Integration der ethnischen
Minderheit der Roma schafft noch Schwicrigkeiten in vielen Entwicklungslandem Ost- und
Siidestcuropas. Ein Beitrag dieses Bandes behandelt diese Frage am Fallbeispiel Slowakci. Es
ist gleichfalls bekannt, dass dic Bcitrittsstaatcn ohne vollige Integration aller nationaler
Minderheiten nicht in die Europaische Union aufgenommen wcrden konnen.
Gerade deshalb fordert der Europarat politisch und finanziell Integrationsprogrammc
fiir die Roma-Minderheiten in den ostmitteleuropaischen Beitrittsstaaten. Die Verbcsserung
der Lebensbcdingungen der Roma und die Forderung des Multikulturalismus gehoren auch zu
den wichtigstcn Anlicgen der Regierung Rumaniens, die ausfiihrlich im Einfiihrungsvortrag
unserer Tagung und in eincm Aufsatz dicscs Bandes bchandclt wcrdcn.
Hicr ist auch zu erwahncn wcrden, dass im September 2003 in Budapest Arbeitsgesprache zwischcn den Prasidenten Rumaniens und Ungams stattfanden, wobci eincrseits das
Verlangen der rumanischen Mindcrheit in Ungam nach V crtretung im Parlament, nach
Selbstverwaltung, Unterricht in der Muttcrsprachc und Untcrstiitzung der orthodoxcn Kirche,
andercrseits das Ansuchen der ungarischcn Mindcrhcit in Rumanien nach Ri.ickgabe von
kirchlichem Eigentum zur Sprache kamcn. Eine gemischte rumanisch-ungarische Stiftung ist
bestrebt, die Gcmeinsamkeitcn in den rumanisch-ungarischen Bezichungcn hervorzuheben
und einen gangbarcn Weg fiir die Errichtung historischer Dcnkmaler zu finden.
Unsere landeriibergrcifende Tagung und die in diesen Band eingegangenen Beitrage
umfassen cine breit gefiicherte Thematik. Sie stellen neue Forschungsergcbnisse iiber die
ethnische Struktur der Bevolkerung im Obercn TheiBbccken scit dem 18. Jahrhundert vor,
untersuchen die staatlich gelenkte Wirtschaftsstrukturen, die Problematik der nationalcn und
konfessionellen Identitat vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Weitere Beitragc erforschen die
Lage der nationalen Minderheitcn in den Anrainerstaaten des Oberen TheiBbeckens wahrend
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„ommunistischen Regimes und nach dem Fall der kommunistischen Macht,
. aktuelle Tendenzen und Entwicklungsperspektiven fiir die ethnischen Minderhei1<.egion aufgezeigt und bewertet werden.
Dieser allgemeine historische Rahmen wurde durch Aspekte der kulturellen und
sprachlichen Identităt ergănzt, es wird der Sprachgebrauch als Staats- bzw. Minderheitensprache untersucht, die Faktoren der Kontinuităt und der Verănderungen durch Interferenzen
in weiten Bereichen der Sachkultur und der geistigen Kultur, die Siedlungsformen und die
Wohnkultur, Brăuche und Riten, die Rolle der Familie in der Gemeinschaft, Volksmedizin
und Emăhrungsweise, desgleichen Beharrungsfaktoren und Entlehnungen im sprachlichen
Bereich, bei Orts- und Familiennamen, Elemente des sozialen Zusammenhalts und der politischen Emeuerung. Es muss hervorgehoben werden, dass zahlrciche Beitrăge vergleichende
Strukturanalysen in einem ausgedehnten sozialen und geografischen Bereich anwenden, von
interkonfessionellen Ehen bis zur parallelen Untersuchung aller Ethnien einer Region, z. B.
der Schwaben und Karpatendeutschen in allen erfassten Anrainerstaaten, der Ruthenen in
Rumănien und der Wolochen in der Ukraine, die Lage der ungarischen Minderheit in der
Slowakei und der Slowaken in Nordostungam, wobei beide Gemeinschaften in ăhnlichen
historischen Bedingungen gleicherweise assimiliert wurden.
Einige Autoren versuchten, zukunftsweisende wirtschaftliche und soziale Ansătzen zu
ermitteln, etwa in der Tourismusbranche oder durch die Grtindung von Handwerksbetrieben
(z. B. in Oberwischau/Rumănien, in Ungam und in der Slowakei), die sowohl vom jeweiligen
Staat als auch von europăischen Gremien gefdrdert werden. Wenngleich der Europarat und
die Regierungen Ostmitteleuropas bestrebt sind, alle Ethnien in die Gesellschaft einzugliedem
und Konfliktherde zu beseitigen -- wobei <las rumăn~sche Modell als vorbildlich angesprochen
wird - muss <loch festgestellt werden, dass manche Gewăhrspersonen aus verschiedenen
sozialen und wirtschaftlichen Grtinden und wegen mangelnder lnfonnation der europăischen
Idee mit Skeptizismus begegnen, ja selbst dem liberlebten Regime nachtrauem und die
Emeuerungen des demokratischen Regimes und noch mehr eine klinftige, nach Westeuropa
orientierte Staatsform ablehnen, in der - ihrer Meinung nach - die Neuankommlinge sowieso
nur als Stiefkinder behandelt werden konnen.
Dennoch werden die Lănder Ostmitteleuropas in einer absehbaren Zukunft in diese
Gemeinschaft aufgenommen werden, falls sie die Aufnahmekriterien erfiillen und wenn sie
fiihig sind, diesen Organismus sozial, geopolitisch und territoriell so zu stărken, dass er den
Anforderungen des unausweichlichen Globalisierung gewachsen ist.
MICHEL FOUCHER beschrieb 2002 die «Republik Europa», d. h. <las zuklinftige Europa
gesehen als res publica, als liberliefertes Gemeingut, aber auch als Ort, an dem neue
Organisationsformen entstehen, <loch nicht als Ersatz fiir die vereinnahmten Nationalstaaten.
Die Zukunft gehort einem Europa der Nationen, <las wohl <las kulturelle und ethnische Erbe
wahren wird, jedoch durch die Erweiterung des interethnischen Konzeptes werden liber die
nationalen Grenzen hinweg neue Eurcgios wachsen, und durch cinen neuen umanitas-Geist
wird eine libemationale, ganz Europa umfassende Gemeinschaft entstehen.
Unsere lăndertibergreifende Kooperation hat bewiesen, dass eine solche Blindelung
wissenschaftllicher Kapazitaten aufgrund guter zwischenmenschlicher Beziehungen beste
Ergebnisse erzielen kann. In unserem Fall ist es der vorliegende zweisprachige Studienband,
<las reichhaltige Projektarchiv und die Fotoausstellung im Kreismuseum Sathmar mit einer
Bilddokumentation der Forscher liber die Volkskultur der Region. Die problemlose Kooperation aller Forschergruppen jenseits der Sprach- und Mentalitătsgrenzen hat gezeigt, dass jeden
vom anderen lemen kann. Und die Erfahrung unserer interkulturellen Zusammenarbeit kann
als Vorbild fiir weitere, umfangreichere und anspruchsvollere Vorhaben dienen.
Dr. Hans Gehl, Dr. Viorel

Ciubotă
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IOAN HIDEGCUTI, Bucureşti

(România)

COOPERARE INTERCULTURALĂ DE SUCCES

Doresc pentru început să-mi manifest deosebita satisfacţie de a putea saluta şi felicita
călduros, în numele d-lui acad. Răzvan Theodorescu, Ministrul Culturii şi Cultelor din
România, şi al meu personal, atât pe principalii organizatori, cât şi pe distinşii cercetători şi
invitaţi participanţi la această manifestare ştiinţifică de prestigiu.
În domeniul conservării, protejării, punerii în valoare şi dezvoltării libere a identităţii
etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale din România, de promovare
a spiritului de toleranţă etnică, de evidenţiere a interculturalităţii şi a dialogului între culturi,
Ministerul Culturii şi Cultelor a conceput şi pune în practică o strategie generală care se
derulează prin două strategii sectoriale. Una, destinată tuturor etniilor existente pe teritoriul
ţării noastre, prin iniţierea şi administrarea programului Proetnicultura, iar alta, specială,
rezervată implementării şi punerii în practică a Direcţiei de acţiune „Cultură şi Culte" din
programul Guvernului României privind ,,Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor", prin programul
Romii 2003 -împreună pentru Europa.
În cadrul programului Proetnicultura, menţionat anterior, s-au înscris şi proiectele
internaţionale de cercetare pluridisciplinare de teren desfăşurate pc parcursul anilor 2000 2003, cu finalizarea în anul 2004, realizate şi finanţate pe baza unor protocoale de cooperare
ştiinţifică, încheiate între Ministerul Culturii şi Cultelor din România, prin intermediul
Muzeului Judeţean Satu Mare, cu Institutul de Istorie şi Etnocultură a Şvabilor Dunăreni din
Tiibingen, la care au mai participat Fundaţia Culturală a Şvabilor Dunăreni din Stuttgart,
Germania, Consiliul Judeţean Satu Mare şi Forumul Democrat al Germanilor din România,
filiala Satu Mare.
Tema cercetărilor comune a fost intitulată Cultura materială şi spirituală din bazinul
Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra culturii celor/altor eţnii ale regiunii.
Teritoriul de investigaţie urmărit a cuprins arealul geografic vast şi complex al bazinului Tisei
Superioare (România, Ungaria, Ucraina şi Slovacia), care s-a dovedit a fi un spaţiu al
interferenţelor şi interculturalităţii, unde convieţuirea etnicilor români, maghiari, germani,
ucraineni, slovaci, rromi etc, a generat un univers de vieţuire multicultural care trebuia
evidenţiat.

Iniţiativa de a se asigura această cercetare pluridisciplinară o considerăm deosebit de
meritorie. Populaţia de origine germană, cunoscută în România sub denumirea de şvabi, s-a
aşezat pe meleagurile noastre, de-a lungul mai multor etape, în secolul al XVIII-iea. De la
această dată prezenţa lor la noi în ţară, cât şi în statele vecine, a avut o influenţă benefică în
cadrul convieţuirii, atât faţă de populaţiile majoritare ale statelor respective , cât şi faţă de
aceea a celorlalte minorităţi prezente în zonele în care ei s-au aşezat şi au locuit, prin
mobilizatorul exemplu de cultură, educaţie şi civilizaţie occidentală pe care l-au purtat şi-l
poartă până în prezent, cu toate dramaticele evenimente petrecute după cel de al II - lea
Război Mondial, prin emigrarea unei mari părţi din rândul acestei minorităţi în vest, în mod
deosebit în Germania.
Aşa după cum vă este cunoscut, în ergonomia acestui amplu program, în cursul a patru
campanii de cercetare, au fost studiate comunităţile din 54 de localităţi, selecţionate în funcţie
de configuraţia etnică, implicit cu o componentă de origine germană.
Astfel, în anii 2000 - 2001 atenţia a fost îndreptată pe studiul comunităţilor din nord
vestul României, în 2001 - 2002 pe cele din ţara noastră, Ungaria, Ucraina şi Slovacia, 2003
analiza, prezentarea şi publicarea rezultatelor din toate campaniile de cercetare. Tematica
propusă a urmărit aspecte antropogeografice, istorii orale ale satelor, probleme generale de
istorie socială, contactele şi interferenţele interculturale, stratificări între sate din perspectiva
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istoriei sociale, evoluţia habitatului, viaţa de familie etc. Rezultatele acestor cercetări de
amploare au fost materializate prin organizarea unor sesiuni ştiinţifice ale specialiştilor care
au participat la acest program şi prin editarea unor volume de studii ale fiecărei etape
urmărite.

Desigur că nu doresc să vă prezint pe larg scopul, obiectivele, metodele de cercetare şi
rezultatele obţinute, acestea vor fi prezentate, discutate şi concretizate de către specialiştii în
domeniu. Ceea cc trebuie însă evidenţiat, din punctul de vedere al instituţiei pc care o
reprezint, este foarte buna colaborare cultural - ştiinţifică între instituţile organizatoare şi
echipele de cercetători compuse din specialiştii ţărilor antrenate în acest program. Astfel de
acţiuni noi credem că se înscriu în dorinţa comună a statelor din zona Centrală şi de Est a
Europei de a coopera în noua politică de integrare europeană.
Pe baza acestor rezultate pozitive pot să vă asigur că România, Ministerul Culturii şi
Cultelor din ţara noastră, rămân deschise şi în viitor unui parteneriat activ pentru realizarea
unor programe şi proiecte pe care împreună le vom considera utile pentru punerea în valoare a
patrimoniului cultural comun şi pentru o bună convieţuire între statele europene. Ca o dovadă
a acestor deziderate doresc să menţionez că instituţia noastră a semnat un nou program de
cercetare comună cu principalul organizator al acestei activităţi, Institutul de Istorie şi
Etnocultură a Şvabilor Dunăreni din Ttibingen, pentru anii 2004 - 2007.
În final, doresc să mulţumesc şi să felicit în numele conducerii Ministerului Culturii şi
Cultelor din România pe toţi cei care au coordonat, participat şi contribuit la realizarea acestui
program.
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IOAN HIDEGCUTI, Bukarest (Rumanien)
ERFOLGREICHE INTERKULTURELLE KOOPERA TION

Zu Beginn mochte ich im Namen von Hcrrn RĂZVAN THEODORESCU, dem Minister fi.ir Kultur
und Kultus Rumaniens und von mir pcrsonlich die Organisatoren, sowic dic erlcsencn
Forscher und alle Gaste, die an diese wissenschaftliche Veranstaltung teilnchmcn, herzlich
begrtiBen und bcgltickwilnschen.
Das Ministerium fi.ir Kultur und Kultus Rumaniens vcrfolgt in seinen kulturpolitischen
Strategien folgende Ziclc:
1. Bcwahrung, Schutz und freic Entfaltung dcr kulturellcn, linguistischen, religiosen und
ethnischen Identitat der nationalen Minderheiten in Rumanien.
2. Forderung der ethnischcn Tolcranz.
3. Betonung der Intcrkulturalitat und der Kommunikation zwischen dcn Kulturen.
Unser Ministerium hat einc generelle Strategic entwickelt, dic in zwci Bcrcichen verlauft. Dcr
erste heiBt Pro Ethnokultur und richtet sich an allc Ethnien auf dem Gebiete Rumaniens. Dcr
zweite Bereich strebt die Verwirklichung des Aktionsprogramms Kultur und Kultus aus dem
rumanischcn Rcgicrungsprogramm an und bctrifft das Programm: Die Roma - 2003
zusammenfur Europa".
Das zuvor angesprochcnc Programm, Pro Ethnokultur umfasst auch intemationale,
multidisziplinare Feldforschungsprojcktc, die in der Zcitspanne 2000-2003 stattfanden und
die 2004 abgeschlosscn wcrden. Die Forschungsvorhaben wurden vom Ministerium fiir
Kultur und Kultus Rumaniens aufgrund von Kooperationsvereinbarungen liber wisscnschaftliche Zusanunenarbeit, iiber das Krcismuseum Sathmar mit dem Institut fi.ir donauschwabische Geschichte und Landeskunde in Tiibingen, unter Beteiligung der Donauschwabischen
Kulturstiftung aus Stuttgart - Deutschland, dem Kreisrat Sathmar und dcm Demokratischen
Forum der Deutschen in Rumanien, Kreisverband Sathmar, entwickelt und finanziert,
Das gemeinsame Forschungsthema lautcte: Materie/le und geistige Volkskultur im
Oberen Theiftbecken. Einjluss der deutschen Bevălkerung auf die Kultur der ubrigen Ethnien
in der Region. Das Forschungsgcbiet umfasste das gcografisch ausgedehnte und vielseitige
Gebict des Oberen TheiBbecken (Rumanien, Ungam, Ukraine und Slowakei), das sich als ein
Gebict der Intcrfcrenzcn und Interkulturalitat erwies, wo das Zusammenlcben von Rumancn,
Ungam, Deutschen, Ukrainem, Slowaken, Roma usw. einen beachtcnswerten multikulturellen
Lebensraum geschaffcn hat.
Wir findcn die Initiative zu dicser multidisziplinaren Forschung besonders verdicnstvoll. Die deutsche, in Rumanien als Schwaben bekannte Bevolkerung, hat sich in unserer
Region im 18. Jahrhundert in mehreren Etappcn niedergelassen. Seitdem hat ihrc Anwesenheit, in unserem Land und in den benachbartcn Landem eine positive Auswirkung auf das
Zusammenleben mit der Mehrheitsbevolkerung dcr jcweiligen Lander, abcr auch mit dcr
Mindcrheiten in dieser Region ausgcilbt. Sie waren ein gutcs Beispiel fiir Erziehung, Kultur
und westliche Zivilisation im Laufe der Gcschichte bis heute, trotz der dramatischen
Ereignisse nach dem Zweiten Weltkricg, infolgc derer ein GroBteil dieser ethnischcn
Minderheit in den Westen, vor aliem nach Deutschland, emigrierte.
Wie Ihnen aus dem Arbeitsprogramm dcr Kooperation bekannt ist, wurdcn wahrend
vier Forschungsetappen die Gemeinschaften aus 54 Ortschaftcn, je nach ihrer ethnischen
Zusammensetzung untersucht, wobei immer eine deutsche Komponcnte vorhanden war.
So wurden in den Jahren 2000-2001 Ortschaften aus dem Nordwesten Rumanicns
untcrsucht, in den Jahren 2001-2002 weiterc Orte ausunserem Land, aus Ungam, dcr Ukraine
und der Slowakei. SchlieBlich wurden im Jahre 2003 die Ergebnisse aus allen Forschungsetappen iiberprilft, dargestellt und veroffentlicht. Das Forschungsthema umfasste dic

https://biblioteca-digitala.ro

14
Bereiche: Anthropogeografie der untersuchten Ortschaften, milndliche Uberlieferung der
Dorfer, allgemeine sozial-historische Probleme, interkulturelle Kontakte und Interferenzen,
die Schichtenbildung der Dorfer aus sozial-historischer Sicht, die Entwicklung der Wohnkultur, das Familienleben usw. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Forschung wurden auf
mehreren Symposien der beteiligten Fachwissenschaftler besprochen und in Studienbănden
filr jede Forschungsetappe festgehalten.
Selbstverstăndlich werde ich Ihnen nicht die Ziele, Forschungsmethoden und
Ergebnisse dieses Kooperationsvorhabens ausfilhrlich vorfilhren, denn diese werden von den
Fachwissenschaftlem vorgestellt, besprochcn und festgehalten. Allcrdings muss ich aus der
Sicht meines Hauses die vorzilgliche kulturell-wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen
dcn vcranstaltendcn Institutioncn und den Forschungsteams hervorhebcn, die aus Fachleutcn
aus dcn teilnehmcnden Lăndcr bestehcn. Wir glauben, dass solchc neuartigen Vorhaben dem
gemeinsamen Wunsch der Lander aus Ostmitteleuropa cntsprechen, fiir die neue Politik der
europăische Integration zu koopericren.
Aufgrund dcr vorliegendcn guten Ergcbnisse kann ich Ihnen versichem, dass Rumănien
und sein Ministerium fiir Kultur und Kultus offen sein wcrden fiir aktive Partnerschaften, um
gcmeinsame Kulturprogrammc und Forschungsvorhabcn mit dem Ziel durchzufiihrcn, das
gcmeinsame Kulturerbe zu sichem und cin gutes Zusammenlebcn zwischcn dcn europăischcn
Lăndem zu gewăhrleisten. Als sprechendcn Bcweis dafiir kann ich lhnen mittcilen, dass wir
ein neues Forschungsprogramm mit unscrcm wichtigstcn Kooperationspartner, dcm Institut
fiir donauschwăbischc Geschichtc und Landcskunde in Ttibingen, fiir dic Jahre 2003-2007
vereinbart und untcrzeichnet haben.
SchlieBlich mochte ich all jenen dankcn und sie im Namen des Ministeriums fiir Kultur
und Kultus beglilckwilnschen, die das abgcschlosscnc Forschungsvorhaben geleitet und die
daran teilgcnommen haben.
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HORST FORSTER, Tlibingen (Deutscbland)
VIER JAHRE ERFOLGREICHE LĂNDERUBERGREIFENDE KOOPERA TION

Jeb begriiBe Sie alle recbt berzlicb als deutscber Kooperationspartner an diesem
lănderiibergreifenden, langjabrigen Forscbungsvorbaben. Zugleicb darf icb lbnen aucb GriiBe
libermitteln von Herrn Staatssekretar HERIBERT RECH vom Staatsministerium BadenWlirttemberg, der unserer Tagung personlicb und zugleicb im Namen der Landesregierung
Baden-Wlirttemberg einen erfolgreicben Verlauf wilnscbt und mit vicl Interessc den
angekiindigten Band mit den Tagungsbeitragen erwartet.
Wir befinden uns beute auf einer bedeutenden Veranstaltung; es ist die Bilanz und
damit die vorletzte Veranstaltung im Rabmen einer vierjabrigen - und wie bereits
festzustellen ist - frucbtbaren Kooperation zwiscben zwei Partnern, die sicb wobl skeptiscb
begegnet sind, nicbt leicbt einen gemcinsamen Rhytbmus gefunden, dennocb vertrauensvoll
zusammengearbeitet baben und beute cine beacbtlicbe Leistung vorweisen konnen. Vielleicbt
sogar cin bescbeidenes Modell fiir groBere Kooperationen.
Blicken wir zuriick: Alles begann mit einem Scbreiben des Krcismuseums Satbmar
vom 26. September 1997 an das Institut fiir donauscbwabiscbe Gescbichte und Landeskunde
in Tlibingen. Zuerst berrscbte wobl Skepsis auf beiden Seiten vor: wissenscbaftlicbe
Kooperation mit Rumanien, nocb dazu mit einem Museum? Wie kann das gut geben? Nacb
Herrn Generaldirekor CIUBOTĂ scbrieb uns Frau Direktorin BĂLU einen zweiten Brief und
emeuerte das Kooperationsangebot zum Tbema: Geschichte und Kultur der Sathmarer
Schwaben und ihrer Nachbarn im grenziiberschreitendem Kontaktraum. Daraufhin sind wir
die Kooperation mit dem Ministerium fiir Kultur und Kultus Rumaniens, besonders mit dem
ibm nacbgeordneten Kreismuseum Satbmar, eingegangen.
Die rumaniscben Mitarbeiter aus Siebenbiirgen und Bukarest, sowie die ungariscben
und ukrainiscben Kollegen wurden durcb die wissenscbaftlicben Beziebungen des Satbmarer
Museums gewonnen, wabrend deutscbe und osterreicbiscbe Kolleginnen ibre Mitarbeit iiber
unsere Homepage anboten. Die Verbindung zu Linguisten aus Mittelosteuropa bestand bereits
liber gemeinsame Tagungen und Publikationen von Dr. Gebl und diesen Wissenscbaftlem
Das erste greifbare Ergebnis der Kooperation war die gemeinsame wissenscbaftlicbe
Tagung vom 16.-19. September 1999 an der Universitat Oradea zum Tbema: lnterethnische
Beziehungen im rumiinisch-ungarisch-ukrainischen Kontaktraum vom 18. Jh. bis zur
Gegenwart, der nocb im selben Jabr ein vielbeacbteter, rumaniscb-deutscb-ungariscb
verfasster Tagungsband mit demselben Titel folgte. Es ist lbnen bekannt, meine Damen und
Herren, wie gut der Band in Rumanien und in den ostmitteleuropaiscben Nacbbarlandern
aufgenommen wurde. Jeb kann lbnen aucb mitteilen, dass dieser dreispracbige Band liber
interetbniscbe Beziebungen in einer interessanten, docb wenig bekannten Grenzregion auf das
lebbaftes Interesse von Forscbungseinricbtungen und Landesbibliotbeken in Stuttgart, Berlin
und Miincben, Basel, Linz und Wien stieB und sogar von der Londoner Bibliotbek fiir
Osteuropa angefordert wurde.
Viele der Anwesenden erinnern sicb nocb an die lebbaften Diskussionen am Rande der
Tagung von Oradea und auf der anscblieBenden Exkursion, bei der vorgescblagen wurde,
gemeinsam die gesamte materielle und geistige Volkskultur des Oberen TbeiBbeckens zu
erforscben und darstellen. Wir griffen diesen Vorscblag auf, der ab 2000 zu drei ausgedebnten
Feldforscbungen in den rumaniscben Kreisen Satbmar und Marmoroscb, weiterbin in
Nordostungam von Merk-Vâllaj bis Tokaj, in der Karpatenukraine und in der Unterzips
(Ostslowakei) fiibrte. Vor der nacbsten Feldforscbungen wurden die Ergebnisse des Vorjabres
immer auf einem Symposion analysiert.
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Mit grol3ziigiger Unterstlitzung unscrcr zustăndigen Ministerien, des Kreisratcs Sathmar,
der Sathmarer Filiale des Dcmokratischen Forums dcr Deutschen und der Donauschwă
bischcn Kulturstiftung in Stuttgart ist es uns gelungen, die schwierigcn finanzicllen und
organisatorisch-technischcn Anfordcrungen zu mcistern und durch Interviews, Beobachtungen, Bibliothek- und Archivrecherchen die Ergebnisse zu erziclen und das Material zu
sammeln, das in den Jahrcsberichten und im Katalog der Ausstellung „Volkskulturen im
Oberen Theil3becken" dargcstcllt wird.
Die vielfaltigen Forschungsbcrciche reichten von historischcn Grundlagen liber politische
und wirtschaftliche Entwicklung, liber gesellschaftliche und interkonfessionclle Bcziehungen,
liberlieferte Architektur, Berufe und Handwerke, religiose und wcltliche Brăuchc im
Lebenskreis und im Jahrcsablauf bis zum heutigen Sprachgebrauch, zur Analysc von
gcsellschaftlichen und intercthnischen Prozesscn und Konfliktcn (etwa gcwaltsamc Assimilation, Unterdriickung und Deportation), bis zur Formulierung von Losungsvorschlăgcn und
Pcrspektiven ftir das Zusammcnleben in intcrethnischen Răumen und eine gesamtcuropăische
Kooperation.
Wir selbst haben durch unscrc gemeinsamc Arbeit sicher viei voncinander gclcrnt und
unsere Erfahrungcn ausgetauscht. Ich habe in den vergangcncn Jahren fcstgcstellt, dass es
moglich ist, gemcinsame Ziele crfolgrcich zu crreichen, wenn man sich ehrlich darum
bemliht. Als Deutschcr (und Westcuropăer) kann ich von Rumănen und andcren Mittelostcuropăcrn vor allcm ihren Optimismus und ihre unbegrcnztc Zuversicht lernen, dic ihncn einc
grol3e Hilfe in allen Lebenslagen ist und sic zur Losung dcr anstehendcn Aufgabcn befahigt.
Andcrcrseits konnen Rumănen und ihre Nachbarn von dcn Dcutschcn und anderen Westeuropăcrn dercn Organisationsgeist, ihre Zielstrebigkeit und Plinktlichkeit in dcr Erfiillung von
Verpflichtungen und Aufgaben lerncn.
Wenn das heute in der Slowakci, in Ungaru, Rumănicn und in der Slowakei noch
ziemlich utopisch klingt, ist ein einiges Europa die einzige Alternative, die ftir dic gesamte
Rcgion Fricdcn, nachbarschaftliche Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Fortschritt in eincr
globalisiertcn Welt ermoglicht. Dcutschland hat die alte Fcindschaft zu seinen Nachbarn
durch eine vcrtrauensvolle Zusammenarbcit crsetzt. Selbst England hat die Jahrmillionen alte
Trennung vom "Kontincnt" durch dcn Kanaltunncl libcrwunden, und dic Schweiz ist
wirtschaftlich de facto in dic Euro-Zone integriert. Zchn curopăischen Staaten werden schon
im kommenden Jahr der EU bcitrctcn, wciterc spăter, sobald sic die Beitrittskritericn crfiillcn.
Allcrdings wird in allcn Interregios und europăischcn Institutionen die eigene cthnische und
kulturelle Identităt jedcr Gruppe gewahrt bleibcn, denn die Zwangsassimilierung gehort dcr
Vcrgangenhcit an.
Zwischenstaatliche Kommissionen und Arbcitsgruppcn habcn als Leitlinicn festgestellt,
dass sich Wcst- und Ostcuropăcr ehrlich und vcrtrauensvoll begcgncn mlisscn um gemeinsame Ziclc anzugchcn und zu crrcichcn. Die Westcuropăcr mlissen ihre Partncr als
gleichbcrechtigt behandcln und diesc mlisscn lcrnen, cingcgangcnc Verpflichtungen plinktlich
zu erfiillen; denn Vertrauen kann man Oftcr gcwinnen, abcr nur einmal verlicrcn.
In dicsem Sinnc konncn die Erfahrungen unserer Kooperation als Beispiel und als
Anrcgung fur weiterc fruchtbarc Koopcrationen auf allen Ebcnen dienen.
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HORST FORSTER, TUbingen (Germania)
PATRU ANI DE COOPERARE FRUCTUOASă INTERNAŢIONALĂ

Vă

transmit salutări călduroase ca partener german la această manifestare. De asemenea pot să
vă transmit salutul d-lui HERIBERT RECII, Secretar de Stat din Ministerul Guvernamental al
Landului Baden Wtirttemberg, care-l salută în mod deosebit şi pe d-l Secretar General ION
HIDEGCUTI. D-l Secretar de Stat RECH urează mult succes sesiunii noastre în numele său
personal şi în numele Guvernului Landului Badcn-Wtirttemberg şi aşteaptă cu mult interes
volumul anunţat cu lucrările sesiunii.
Ne aflăm astăzi la o manifestare deosebită: bilanţul şi astfel penultima manifestare în
cadrul unei cooperări fructuoase de patru ani între doi parteneri care, ce-i drept, la început sau întâlnit cu scepticism şi care cu greu au ajuns la un ritm comun în muncă. Cu toate acestea
au colaborat pe bază de încredere reciprocă şi pot prezenta astăzi rezultate remarcabile, poate
chiar şi un model modest pentru cooperări pe alte planuri şi de alte dimensiuni.
Dar să vedem cum au decurs lucrurile. La început a fost o scrisoare adresată de
Muzeul Judeţean din Satu Mare, în 26 septembrie 1997, Institutului de Istorie şi
Etnocivilizaţie al Şvabilor Dunăreni din Ttibingcn. Scepticismul iniţial a fost, desigur, de
ambele părţi: Oare cum va decurge o cooperare ştiinţifică între România şi Germania, şi pe
deasupra cu un muzeu? După scrisoarea d-lui Director General CIUBOTĂ ne-a scris d-na
Directoare BĂLU, reînoind oferta cooperării în cercetarea: Istoria şi Cultura şvabilor
sătmăreni şi a vecinilor acestora în cadrul unei zone de contact internaţional. În final am fost
însărcinat eu să reprezint Institutul din Ttibingcn în cadrul cooperării cu Ministerul Culturii şi
Cultelor din România şi cu Muzeul din Satu Mare.
Colaboratorii români din Ardeal şi Bucureşti precum şi colegii maghiari şi ucrainieni au
fost atraşi prin relaţiile ştiinţifice excelente ale Muzeului din Satu Mare, iar colegele germane
şi austriece au aflat de proiect prin pagina noastră din internet, oferindu-şi colaborarea.
Legătura cu lingviştii fusese stabilită prin participarea la sesiuni şi publicaţii comune ale d-lui
Dr. Gehl cu aceşti cercetători.
Primul rezultat vizibil al cooperării intreprinse a fost sesiunea ştiinţifică din 16-19
septembrie 1999 la Universitatea de la Oradea, având ca temă: Relaţiile interetnice În zona de
contact româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XVIII-iea până în prezent. Încă în 1999
am publicat volumul sesiunii cu acelaşi titlu, în limbile română, germană şi maghiară.
Doamnelor şi domnilor, Vă e cunoscut cât de bine a fost primit volumul în România şi în
ţările învecinate din Europa centrală şi de est. Pot să vă asigur că acest volum trilingv despre
relaţiile interetnice într-o regiune interesantă, dar prea puţin cunoscută, a stârnit şi interesul
viu al unor instituţii de cercetare şi biblioteci centrale din Stuttgart, Mtinchen şi Berlin, Basel
(Elveţia), Linz şi Viena, fiind solicitat chiar şi de renumita bibliotecă pentru Europa de est din
Londra.
Mulţi din cei prezenţi îşi vor mai aminti discuţiile vii purtate pe marginea sesiunii şi la
excursie, la care s-a propus cercetarea în comun a întreagii culturi materiale şi spirituale din
Bazinul Tisei Superiore. Acceptând această propunere am realizat, începând din anul 2000,
trei cercetări pe teren întinse în judeţele Satu Mare şi Maramureş, apoi în Ungaria de nord-est,
de la Merk-Vallaj până la Tokaj, apoi în Transcarpatia şi în regiunea Spis Inferior (Slovacia
de est). Înaintea plecării pe teren am analizat mereu rezultatele anului anterior într-un
Simpozion la Satu Mare.
Cu sprijinul generos al Ministerelor noastre din Bucureşti şi Stuttgart, al Consiliului
judeţean Satu Marc, al Filialei Satu Mare a Forumului Democrat German şi a Fundaţiei
şvabilor Dunăreni din Stuttgart am reuşit să facem faţă solicitărilor mari de ordin financiar,
organizatoric şi tehnic, reuşind prin interviuri, observaţii şi studii de arhivă şi bibliotecă să
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adunăm materialul bogat, prezentat în rapoartele anuale şi în catalogul expoziţiei deschise
mâine.
Domeniile cercetate cuprind o gamă vastă de teme, de la bazele istorice la analiza
dezvoltării politice şi economice, relaţii sociale şi interconfesionale, arhitectură tradiţională,
ocupaţii preferate şi meserii, ritualuri religioase şi laice de peste an şi în viaţa omenească, a
uzului actual al limbii şi analiza proceselor şi a conflictelor sociale şi interetnice (de ex.
asimilarea forţată, suprimarea, deportarea), până la propuneri de soluţii şi schiţarea de
perspective pentru convieţuire paşnică în regiuni interetnice şi pentru cooperarea într-o
Europă reunită.

În primul rând noi înşine am învăţat mult de la celălalt prin munca noastră comună.
ne-o vom împărtăşi, desigur, în cadrul discuţiilor. Eu am constatat în anii
precedenţi că se pot realiza împreună ţelurile propuse, dacă fiecare se străduieşte sincer şi
consecvent. La fel cum toţi germanii (şi cei mai mulţi reprezentanţi din Europa de vest) pot să
înveţe de la români şi de la ceilalţi europeni din sud-est optimismul şi încrederea lor
nelimitată care le este de marc ajutor în toate vicisitudinile vieţii şi Ic pennite să soluţioneze în final - toate problemele abordate. Pc de altă parte, românii şi vecinii lor din regiune pot
învăţa de la germanii şi locuitorii din Europa de apus spiritul lor de organizare, perseverenţa
şi punctualitatea în îndeplinirea sarcinilor la care s-au angajat.
Şi chiar dacă enunţul următor va părea încă destul de utopic în România şi Ungaria,
Ucraina şi Slovacia: Europa unificată constituie singura alternativă care garantează întregii
regiuni pace, colaborare sinceră şi progres economic într-o regiune din cc în ce mai
globalizată. Germania a reuşit să înlocuiasca duşmănia veche cu vecinii săi cu un raport de
încredere reciprocă şi colaborare. Chiar şi Anglia a depăşit izolarea faţă de "vechiul
continent" prin tunelul de sub Canalul Mânecii, iar Elveţia este integrată de facto în zona
Euro. Zece state europene vor adera anul viitor la Comunitatea Europeană, altele vor urma,
îndată ce vor îndeplini toate criteriile de aderare. E drept că în toate regiunile europene nou
create şi în instituţiile europene se va păstra identitatea etnică şi culturală a fiecărui grup, căci,
din fericire, asimilarea forţată şi manifestările naţionaliste au fost depăşite şi în mod sigur nu
vor mai reveni pe acest continent.
Comisii şi grupuri de lucru au stabilit în liniile lor directoare că cetăţenii din apusul şi
răsăritul Europei trebuie să se întâlnească plini de încredere. Cei din vest trebuie să-şi trateze
partenerii pe picior de egalitate, iar aceştia trebuie să înveţe să-şi îndeplinească obligaţiile
încheiate, corect şi punctual, căci încrederea se poate câştiga uşor dar se poate pierde numai o
Experienţa câştigată

singură dată.

În acest sens, şi experienţele grupului nostru de lucru pot servi drept exemplu şi ca
stimulent pentru alte cooperări fructuoase pe toate planurile şi în alte regiuni.
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VASILE VESA, Cluj-Napoca {România)
MAJORITATE ŞI MINORITĂŢI ÎN EUROPA CENTRALĂ ÎN SECOLELE XIX-XX

Raportul maJontate-minoritate în general şi cel între naţiunea majoritară şi minorităţile
naţionale, în particular, a constituit o preocupare permanentă şi o dilemă a gândirii lumii
moderne şi contem~o~ane, potenţându-se în sec~lel~ XIX şi XX. D~că JAME~ M~D~S?~'.~
THOMAS JEFFERSOW Şl ALEXIS DE TOCQUEVILLE se mterogau asupra tmpactulm pos1b1htaţ11
instaurării democraţiei în statele alcătuite din grupuri cu interese diverse, JOHN STUART MILL
meditează asupra posibilităţii existentei unor instituţii libere într-o ţară în care convieţuiesc
mai multe naţionalităţi. 4
În viziunea părintelui liberalismului englez, existenţa unei democraţii reprezentative
este conectată la "corespondenţa aproximativă a graniţelor guvernării cu cele ale
naţionalităţii'', considerând că "e aproape imposibil să îşi închipuie cineva că va fi posibilă
existenţa unor instituţii libere într-o ţară în care convieţuiesc mai multe naţionalităţi".
Gânditorul englez conchidea că în aceste cazuri statul procedează la adâncirea asperităţilor şi
conflictelor între naţionalităţi şi la utilizarea unora dintre ele pentru a le oprima pe celelalte.
Aluzia este vizibilă la realitatea din Imperiul Habsburgic, dacă avem în vedere că aceste
reflecţii au fost prilejuite de publicarea lucrării despre guvernarea reprezentativă în anul
5
1861 . Aserţiunea sa a fost validată de regimul politic din Ungaria Transilvană din perioada
monarhiei dualiste.
Relaţia majoritate-minoritate se dimensionează cu adevărat odată cu divizarea Europei
Centrale şi de Est în state naţionale la sfârşitul Primului Război Mondial, în condiţiile în care
în aceste state, cu excepţia Austriei şi Ungariei, chestiunea minorităţilor este de o importanţă
şi gravitate majoră. Tentaţia noilor state a fost aceea de omogenizare naţională prin asimilarea
în grade diferite de gravitate, relaţiile dintre majoritate şi minoritate menţinându-se încordate,
ceea ce a maximizat gradul de vulnerabilitate al noilor state.
În perioada interbelică statul naţional sau statul proclamat naţional devine un "stat
providenţă" nu în sensul unei asanări sociale ca în perioada postbelică, ci în sensul menţinerii
suveranităţii naţionale. Majoritatea era rezultatul transpunerii în realitate a principiului
wilsonian a dreptului popoarelor de a dispune de ele însele, drept exercitat în virtutea
principiului liberal al majorităţii, ceea cc a condus la includerea alături de majoritate a unor
minorităţi consistente şi mai puţin consistente. S-a discutat mult în istoriografie dacă
Woodrow Wilson era în deplină conştiinţă de cauză asupra babilonismului etnic din Europa
Centrală şi de Est. Mulţi exegeţi contestă acest fapt, lăsând să se înţeleagă că dacă W. Wilson
ar fi fost familiarizat cu realitatea etnică central-europeană , graniţele sancţionate la
Conferinţa de la Paris din 1919-1920 ar fi fost mult mai corecte şi mai favorabile maghiarilor,
austriecilor, germanilor, etc.
După 1990 în condiţiile manifestării violente a naţionalismului în Europa central estică
au fost reanalizate principiile wilsoniene, dintr-o perspectivă critică, afirmându-se că
preşedintele american cunoscuse foarte bine realităţile etnice din Centrul Europei. El conexa
însă principiile sale la principiile democratice pe care, declarativ, toate statele din zonă le
acceptau. Toate aceste state au îmbrăţişat la începutul deceniului al treilea regimul politic de
1
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democraţie parlamentară, pe care l-au amendat sau la care au renunţat mai devreme sau mai
târziu, cu excepţia Cehoslovaciei. Alături de alte raţiuni, una din cauzele care a făcut dificilă
introducerea unei adevărate democraţii a fost teama pentru existenţa naţiunii şi comunităţii
naţionale respective, în faţa presiunii minorităţilor.
ISTVAN Brno remarcă faptul că ţările Europei Centrale erau dominate de o frică
maladivă pentru că nu au reuşit să îmbrăţişeze o democraţie matură, şi n-au reuşit să
instaureze o democraţie reală pentru că erau dominate de frică. Ori a fi democrat înseanmă să
nu îţi fie frică de cei care au opinii diferite, care vorbesc alte limbi, ori aparţin altor rase sau
6
etnii .
Văzute din această perspectivă, exercitarea dreptului popoarelor de a dispune de ele
însele presupunea din partea statelor nou formate un efort de integrare a minorităţilor etnice,
proces dificil şi delicat care presupune existenţa unor disponibilităţi din partea ambilor actori:
statul naţional şi minorităţile etnice pentru un dialog şi pentru acceptarea concesiilor
reciproce. Nici unul dintre cei doi actori nu erau dispuşi în acea perioadă la o politică de
concesii. Statele naţionale erau încă firave şi fragile judecând orice manifestare a minorităţilor
ca un atentat la integritatea lor, iar minorităţile, multe din ele decăzând din statutul de naţiuni
dominante în minorităţi dominate, considerau noul stat ca un accident, sperând în revenirea
situaţiei anterioare. Este cazul cu deosebire a minorităţii maghiare din România, Cehoslovacia
şi Iugoslavia, minoritate involuntară şi limitrofă patriei mamă.
Atunci când analizăm fenomenul minoritar naţional, din varii perspective şi mai cu
seamă din cca a relaţiei majoritate-minoritate trebuie să avem în vedere atributele esenţiale ale
diverselor minorităţi.
O anumită atitudine şi o anumită politică o adoptă statul naţional şi majoritatea faţă de
minorităţile involuntare şi limitrofe patriei mamă, şi o alta, dacă nu diferită, gradual de o altă
intensitate faţă de minorităţile voluntare şi care nu sunt limitrofe ţării de origine; aşa cum cele
două categorii de minorităţi se raportează şi relaţionează diferit faţă de statul naţional şi
majoritate. În cazul României, încă din perioada interbelică, minoritatea maghiară a fost
percepută ca un pericol pentru integritatea statului român, pe când minoritatea germană nu a
fost receptată ca un pericol din acest punct de vedere nici la nivelul instituţiilor statale, nici la
cel al comunităţii majoritare. Anii treizeci ai secolului al XX-iea reprezintă o perioadă de
degradare a relaţiilor majoritate-minoritate. Fenomenul revizionist promovat de statele învinse
şi Uniunea Sovietică adânceşte sentimentul de frică şi insecuritate a noilor sţatc, determinând
o rigiditate a acestora în raport cu minorităţile naţionale. Minorităţile, pe de altă parte, vor
constitui un adevărat "cal troian" pentru majoritatea statelor central europene. Germania
nazistă a invocat statutul germanilor minoritari pentru a proceda la dezmembrarea şi apoi
ocuparea Cehoslovaciei şi atacul săvârşit asupra Poloniei, iar Ungaria a invocat "nedreptatea
de la Trianon" şi suferinţele maghiarilor din Transilvania pentru dezmembrarea României.
Războiul al Ii-lea mondial a agravat relaţiile dintre majorităţi şi minorităţi, la sfârşitul
războiului asistând în Europa Centrală şi de Est la prima curăţire etnică prin expulzarea
minorităţilor gennane din Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, excepţie făcând România, unde
populaţia germană de saşi şi şvabi a fost deportată în Uniunea Sovietică şi apoi s-au autoexpulzat, nu datorită relaţiilor cu majoritatea, ci datorită regimului politic comunist şi situaţiei
economice din România. Fenomenul expulzărilor nu a determinat o reacţie de apărare, nici
măcar de compasiune din partea majorităţilor, atitudine explicabilă dacă avem în vedere
momentul în care s-au realizat expulzările, ce au creat atâtea suferinţe minorităţilor germane.
Dintr-un alt punct de vedere, odată cu expulzarea populaţiei germane, problema
minorităţilor în centrul Europei scade în gravitate. Singura minoritate consistentă ce se
menţinea era cea maghiară răspândită în cele trei state limitrofe: România, Cehoslovacia şi
Iugoslavia. Relaţiile minorităţilor în general şi a celei maghiare, cu deosebire, cu majorităţile

6

ISTY ĂN BIBO, The Distress of the Easl European Smal/ States (1946), Budapest, 1946, p. 42.
https://biblioteca-digitala.ro

21
din cele trei state vor fi puternic marcate de regimul comunist instituit în întreaga zonă în anii
1945-1948. În prima fază de evoluţie a regimului comunist spiritul impus de Uniunea
Sovietică era spiritul internaţionalist, refuzând naţionalismul ca unul dintre cele mai
periculoase fenomene ale defunctului regim "burghezo-moşieresc". Relaţiile dintre majoritate
şi minoritate devin peste noapte relaţii de colaborare, de întrajutorare, de prietenie, relaţii
frăţeşti. Declaraţiile generoase din documentele şi presa de partid ascundeau însă o realitate cu
totul diferită.
Asperităţile dintre majoritate şi minoritate se exteriorizează mai puţin, de teama represaliilor statale în numele naţionalismului proletar. Ele mocnesc şi se manifestă violent, cum a
fost cazul mişcărilor studenţeşti din Cluj în primăvara şi vara anului 1946. Aderarea minoritarilor maghiari şi evrei, dacă este vorba de România, la regimul comunist trebuie judecată ca o
cale a minorităţilor de a-şi conserva identitatea, mizând să contrapună Moscova, Bucureştiu
lui, aşa cum românii din Transilvania în secolul al XIX-iea au încercat să contrapună Viena,
Budapestei.
Referindu-mă doar la cazul României, este destul de dificilă dimensionarea reală a
relaţiei majoritate-minoritate în timpul regimului comunist, deoarece politica naţională şi cea
minoritară a devenit o politică de partid. Accentuarea internaţionalismului până în anii 60' şi a
naţionalismului în perioada următoare, nu a însemnat o consideraţie aparte pentru minorităţi
în prima perioadă sau pentru români în ultima fază. Politica comuniştilor români a urmărit de
fapt la început instrumentalizarea minorităţilor pentru consolidarea regimului, iar mai apoi
consolidarea poziţiei şi stăpânirii familiei Ceauşescu. Este adevărat însă că se exploatau
relaţiile reale sau presupuse de adversitate dintre majoritate şi minorităţi, în ultima fază a
anilor 80' fluturându-se şi îngroşându-se pericolul maghiar pentru suveranitatea şi integritatea
României. În aceşti ani s-a încercat o presiune asupra majorităţii româneşti pentru a o
detennina să se exprime şi să se exteriorizeze împotriva maghiarilor. Nicolae Ceauşescu
credea că un asemenea spirit va deturna atenţia românilor de la nemulţumirile cotidiene şi va
conduce la consolidarea regimului său, aşa cum politica lui Gheorghiu Dej de îndepărtare de
politica sovietică a condus la consolidarea regimului comunist din România la începutul
anilor 1960.
Prin politica sa, agresiv naţionalistă, Nicolae Ceauşescu a determinat o izolare tot mai
accentuată a lui şi a familiei sale şi o atitudine şi un comportament neaşteptat al majorităţii
faţă de minorităţi în general şi faţă de minoritatea maghiară în particular. Românii în general
şi cei care au trăit alături de comunităţile maghiare au refuzat să răspundă provocărilor
fabricate de regim , iar relaţiile intercomunitare au fost dintre cele mai cordiale, într-adevăr de
întrajutorare în anii 80'. Setea de istorie naţională atât de manifestată în anii 50' şi 60' s-a
potolit sau a dispărut în anii 80', românii refuzând producţiife cinematografice cu subiect
istoric şi mai cu seamă emisiunile pe teme istorice de la televiziune impregnate de un mesaj
politic, ce violenta personalitatea individului.
Atitudinea majorităţii româneşti nu era doar reflexul de respingere a regimului
abrutizant instituit de Nicolae Ceausescu ci şi consecinţa convieţuirii îndelungate a majorităţii
româneşti alături sau printre minorităţile naţionale. Această convieţuire a condus la fenomenul
multiculturalităţii, concept atât de vehiculat în ultimul timp în discursul politologic şi istoric,
şi care nu trebuie inventat pentru Transilvania, după cum afirmă sociologul orădean
GHEORGHE SISEŞTEAN, "multiculturalitatea există ca o realitate, ca o dimensiune a existenţei
transilvane". 7 El remarca îndrituit că în raporturile româno-maghiare din Transilvania şi cele
româno-germane, am adăuga noi, nota dominantă la nivelul omului comun şi al cotidianului a
fost şi este toleranţa şi respectul faţă de celălalt. Această toleranţă a constituit şi presupune
atât diferenţierea prin complementaritate, cât şi elementele de similitudine. Complementaritatea şi diferenţierea se manifestă la nivelul lingvistic şi religios iar similitudinea la nivelul
7
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tehnicilor de habitat, organizarea teritoriului, tehnici agricole şi meşteşugăreşti, practici economice la care se adaugă consumul comun al sărbătorilor religioase importante, al obiceiurilor
legate de ciclul vieţii, căsătoriile mixte, etc.
Căderea comunismului şi opţiunea pentru democraţie a popoarelor din Europa Centrală
si de Est comportă două reflecţii generale. Odată cu implozia comunismului din toamna
anului 1989 se consuma un al treilea fenomen pe care ţările din arealul discutat l-au traversat
în aceeaşi manieră, demonstrând identitatea destinului lor. Aceleaşi popoare traversaseră la
sfârşitul primului Război Mondial fenomenul creării şi credinţei în virtuţile statului-naţiune,
iar la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial în acelaşi perimetru fusese instaurat în
aceeaşi manieră şi cu aceleaşi procedee regimul comunist. Cea de-a doua reflecţie se referă la
faptul că deşi schimbările au îmbrăcat formule radicale de la început, căderea regimului
comunist nu a mai îmbrăcat haina fricii comunităţilor naţionale pentru soarta lor ca şi în
perioadele anterioare.
Revenind la fenomenul românesc, căderea comunismului părea să acutizeze asperităţile
româno-maghiare. Asistăm pe parcursul anului 1990 la desfăşurarea unui duel aproape
permanent între majoritate şi minoritatea maghiară ce s-a exteriorizat prin separarea
intempestivă a claselor de elevi români de clasele maghiare în liceele mixte create abuziv în
timpul regimului condus de Ceauşescu, cum s-a întâmplat la Cluj în timpul vacanţei de iarnă a
elevilor, la izbucnirea violentă a conflictului de la Târgu Mureş din martie 1990, la duelul
denumirii străzilor în principalele oraşe transilvane, la duelul monumentelor sau a sărbătorilor
naţionale. Maghiarii insistă pentru marcarea zgomotoasă a zilei naţionale a revoluţiei, 15
martie, românii pe marcarea sărbătorii naţionafe a României, 1 decembrie. Ambele sărbători
au fost receptate de cei doi actori ca o atingere a orgoliului lor naţional. Pentru români 15
martie marchează programul revoluţiei maghiare din 1848, ce insera în punctul 12 uniunea
Transilvaniei cu Ungaria, iar maghiarii receptează 1 Decembrie ca ziua în care s-a proclamat
desprinderea Transilvaniei de Ungaria şi unirea ei cu România. În această dispută s-au angajat
şi factorii de decizie politică, nu atât dintr-o perspectivă naţională, ci pentru a acumula capital
politic. Toate aceste evenimente au d_eterminat pe mulţi exegeţi ai securităţii europene şi
instituţiile europene să ia în calcul Transilvania ca o zonă de risc în anii 1991-1992.
Nouă ani mai târziu, referindu-se la situaţia din Balcani, în discursul rostit la 15 aprilie
1999 la San Francisco, preşedintele SU A, Bill Clinton, opina interogativ: "Cine va defini
viitorul acestei părţi a lumii? Cine va oferi modelul de soluţionare a problemelor legitime a
acestor oameni eliberaţi de sub comunism? Să fie oare Miloşevici cu maşina sa de
propagandă, cu trupele lui paramilitare care spune oamenilor să-şi părăsească ţara, istoria şi
pământul, sau dacă nu să moară - cel ce poate oferi modele pentru această zonă? Sau va fi o
naţiune precum România, care construieşte democraţia şi respectă drepturile minorităţilor
etnice?" Această valorizare îndeamnă la o reflecţie de profunzime pentru a surprinde raţiunile
esenţiale ce au făcut ca România să se transforme dintr-o ţară de risc, într-un model al
relaţiilor dintre majoritate şi minoritate. Formula "model românesc" a intrat nu numai în
limbajul publicistic şi în discursul politic, dar a fost însuşită şi de instituţiile specializate să
monitorizeze relaţiile majoritate-minoritate în spaţiul european.
Nu ne propunem să dezbatem conceptul de model românesc în gestionarea (noţiune pe
care o considerăm mai conformă cu realitatea, decât noţiunea - rezolvarea problemei
minorităţilor pe care o apreciem extrem de pretenţioasă şi dificilă) raporturilor dintre statutul
majoritar şi minorităţile naţionale. Dacă se vorbeşte de un model românesc trimiterea se referă
la faptul că deşi potenţial la începutul anilor 90' România era considerată o zonă de risc, s-a
reuşit să se evite stările conflictuale generatoare de conflicte armate şi să se instituie relaţii
urbane de coabitare. Nu ne îndoim că fenomenul iugoslav a constituit un semnal de alarmă
atât pentru majoritate cât şi pentru minorităţile din România. Ca unnare, cei doi actori au
8
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căutat căile

optime de coabitare şi conlucrare. Un alt factor care a facilitat această abordare a
fost şi este opţiunea~ întregii populaţii din România pentru construcţia democratică şi
integrarea europeană. In vederea realizării unui dialog eficient şi permanent, statul român şi-a
asumat ca şi cale de abordare a politicii faţă de minorităţi multiculturalismul, iar minorităţile
l-au acceptat.
După cum aminteam mai sus, multiculturalismul este unul dintre conceptele vehiculate
cu o frecvenţă mărită nu numai în mediile intelectuale dar şi în straturile de bază ale societăţii
româneşti. Deşi s-au avansat numeroase exprimări de definire a fenomenului, multiculturalismul comportă un set de definiţii, multe din ele destul de ambigue.
În viziunea lui GABRIEL ANDREESCU care şi-a focalizat cercetările pe relaţiile interetnice, "multiculturalismul exprimă conceptul/atitudinea care afirmă că echilibrul şi
corectitudinea relaţiilor interetnice presupun recunoaşterea nevoii de integrare, alături de
nevoia de separare a comunităţilor etno-culturale şi susţine dezvoltarea lor reciprocă, pe care o
consideră şi posibilă". Am sesiza la început că această definiţie vizează în principal expresia
politică a conceptului de multiculturalism. După cum subliniam mai sus, multiculturalismul,
în ceea ce înţelege prin acest concept omul comun, a constituit o realitate multiseculară în
Transilvania. Această realitate îl determină pe fostul preşedinte al Forumului Democrat al
Germanilor din România să afirme în anul 2000 că "România se poate baza pe o tradiţie bine
stabilită de convieţuire reglată şi ordonată între comunităţile diferitelor etnii, nu numai Ia
nivelul indivizilor, ci şi al grupurilor, oricât ar putea apărea ele de abstracte" 9 • Gabriel
Andreescu operează cu două noţiuni ce trezesc susceptibilităţi chiar din momentul enunţului
lor: "integrare" pentru minorităţi şi "separare" pentru majoritate. Iată de ce cercetătorul
propune o noţiune alternativă noţiunii de separare şi anume pe cea de "privatitate comunitară". Suntem sceptici în ceea ce priveşte însuşirea acestui concept în mentalitatea
românească.

Mai firesc ni se pare a defini expresia politică a multiculturalismului ca o atitudine, o
ce conduce la conservarea identităţii culturale a minorităţilor şi la o lealitate şi
loialitate a acestora faţă de statul în care trăiesc, ceea ce ar conduce şi în Centrul şi Estul
Europei la o transformare a naţiunilor etnoculturale în naţiuni politice caz în care conceptul de
cetăţean ar prevala faţă de cel de naţionalitate.
În anii scurşi de Ia căderea comunismului România a realizat paşi reali în instaurarea
unor relaţii de normalitate între majoritate şi minorităţi. Dintre toate ţările din zonă, România
a asigurat un cadru instituţional complex pentru exprimarea şi rezolvarea necesităţilor reale
ale minorităţilor. Nu este vorba doar de Constituţia României care prevede egalitatea tuturor
cetăţenilor fără nici o discriminare, ci e vorba de organisme abilitate atât la nivel non-guvernamental, cât şi la nivel guvernamental. Tocmai această instituţionalizare o avea în vedere
reprezentantul armenilor în Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, când afirmă că modelul
românesc "se întemeiază pe o construcţie instituţională, pe care nu am întâlnit-o în alte ţări" 10 •
Autorul avea în vedere trei piloni de bază: Consiliul pentru Minorităţi Naţionale, creat în
1993, Departamentul pentru Protecţia Minorităţi lor Naţionale, creat în 1997, Grupurile parlamentare ale minorităţilor, cele două grupuri maghiare, senatorial şi din Camera Deputaţilor, şi
grupul parlamentar din Camera Deputaţilor, altele decât minoritatea maghiară. La acestea se
adaugă organizaţiile non-guvernamentale, toate minorităţile constituindu-şi uniuni, forumuri,
asociaţii încă din 1990, procesul încheindu-se în 1992. În urma efortului acestor organisme şi
organizaţii şi a receptivităţii statului român Ia revendicările minorităţilor se poate afirma fără
teama de a greşi sau exagera, că în România s-a creat un cadru optim de conservare şi
dezvoltare a identităţii culturale a tuturor minorităţilor. Atât elitele minoritare cât şi statul
politică
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român trebuie să conştientizeze că problema relaţiei majoritate-minoritate este permanentă,
ceea ce impune un dialog permanent şi un spirit de toleranţă din partea celor doi actori.
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VASILE VESA, Klausenburg

(Rumănien)

MEHRHEITUND MINDERHEITEN IN MITTELEUROPA IM

19. Ul\D 20. JAHRHUNDERT

Das Vcrhăltnis Mehrhcit-Minderhcit im Allgemcincn und das von Mehrheitsnation und
nationalcr M indcrheit im Bcsondcrcn bcschăftigte das Denkcn der modemcn und zeitgenos1
sischen Welt und steigertc sich im 19. und 20. Jahrhundert. JAMES MADISON , THOMAS
2
3
JEFFERSON und ALEXIS DE TOCQUEVILLE befasstcn sich mit der Moglichkcit, cine
Dcmokratie in Staatcn mit vcrschicdcnen Interesscngruppcn zu ctablieren und JOHN STUART
MILL denkt liber dic Moglichkeit freicr Institutioncn in Staaten nach, in dcncn mchrere
4
Nationalităten zusammcnlcbcn •
In dcr Vorstcllung des Vatcrs des cnglischcn Liberalismus stcht cine reprăscntative
Dcmokratie in "ungefahrem Verhăltnis des Machtbcrcits der Rcgierung zu dem der Nationalităt". Er ist der Meinung dass "cs fast unmoglich ist sich vorzustellen, dass freic Institutioncn
in einem Land bcstehcn konnen, in dcm mehrerc Nationalităten zusammenleben". Der
cnglische Denker schlussfolgert, dass in diescn Făllen dcr Staat zur Vertiefung der Konflikte
zwischen den Nationalităten beitrăgt und sich einer Nationalităt bedient, um die anderen zu
unterdrtickcn. Die Anspielung auf das Habsburger Kaiserreich ist unverkennbar, wcnn man
bedenkt, dass diese Gcdanken in einem 1861 vcroffentlichten Buch liber reprăsentative
Herrschaft gcăul3ert wurden 5. Scine Meinung wurde durch das politische Regimc in Sicbcnbiirgem als Teii der osterreichich-ungarischen Doppclmonarchie bestătigt.
Das Verhăltnis Mchrheit-Minderheit nimmt neuc Dimensionen durch die Teilung
Mittel- und Ostcuropas in Nationalstaaten nach dem Ende des Ersten Weltkricgs an, als das
Minderhcitenproblcm in diesen Staaten - mit Ausnahme Osterreichs und Ungams - auf der
Tagcsordnung steht. Die neuen Staaten waren bestrebt, einc nationale V creinheitlichung durch
mehr oder wcnigcr starke Assimilicrung zu crreichen. Die Bczichungen zwischen dcr
Mchrhcit und den Minderhcitcn waren gcspannt, was zur maximalen Vcrwundbarkeit dcr
neuen Staatcn fiihrte.
In dcr Zwischcnkriegszeit wird der nationale bzw. dcr als national crklărtc Staat zum
"Vorsehungsstaat", nicht so sehr durch soziale Sanierungen wie in dcr Vorkriegszeit, sondern
durch dcn Erhalt dcr nationalcn Unabhăngigkeit. Fur die Mchrheit wurde die Vcrwirklichung
des wilsonschen Prinzips erreicht, dass jedes Volk das Reeht zur Sclbstbestimmung babe.
Dieses Recht wurde aufgrund des liberalcn Prinzips dcr Mehrheit angcwandt, dic cine mehr
oder wenigcr kompakte Minderheit einschloss. In der Gcschichtsschreibung wurde hăufig
dartiber gesprochen, ob Woodrow Wilson sich der ethnischen Viclfalt in Mittel- und
Osteuropa bewusst war. Viele Wisscnschaftler vemeincn diese Tatsache und lassen verstehcn,
dass die bei der Friedenskonfcrcnz von 1919-1920 gezogenen Grenzen korrekter und fi.ir
Ungaro, Osterrcicher, Deutschc usw. gilnstiger ausgefallen wăren, wenn W. Wilson mit der
cthnischen Situation in Mitteleuropa bcsser vertraut gcwesen wăre.
Als nach 1990 die nationalistischen Gegensătze in Ostmitteleuropa ausbrachen, wurden
die wilsonschcn Prinzipien erneut aus kritischer Sicht analysiert und fcstgestellt, dass der
amerikanische Prăsident mit den ethnischen Gegebenheiten in Mittcleuropa wohl gut vertraut
war. Er verband jedoch seine Prinzipien mit den demokratischen Prinzipien, zu dencn sich
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alle Staaten der Region formell bekannten. Diese Staaten besaBen zu Beginn der l 930er Jahre
eine Regierungsform des parlamentarischen Demokratismus, die sie spater - auBer der
Tschechoslowakei - abanderten oder ersetzten. Neben anderen Griinden war die Furcht um
den Fortbestand der Nation unter dem Druck der Minderheiten eine der Hauptursachen, die
der Einfiihrung einer wahrhaften Demokratie entgegenstanden.
ISTVAN Brno bemerkt, dass die Lander Mitteleuropas an einer krankhaften Angst litten,
da sie keine reife Demokratie einfiihren konnten und zu keiner wirklichen Demokratie fanden,
da sie von Angst beherrscht wurden. Dabei ist aber nur der ein Demokrat, der keine gegenteilige Meinungen, keine Vertreter anderer Sprachen, Rassen oder Ethnien ftirchtet 6 •
Aus diesem Blickwinkel bedeutet das Selbstbestimmungsrecht der Staaten auch die
Ptlicht, die Minderheiten zu integrieren; ein schwieriger Prozess, der von beiden Seiten viel
Entgegenkommen verlangt. Der Staat und die Minderheiten mi.issen sich in einem Dialog
annahem. Allerdings waren in der besprochenen Periode keine der beiden Seiten zu
Zugestandnissen bereit. Die jungen, noch nicht gefestigten Staaten sahen in jeder Handlung
der Minderheiten einen Anschlag auf ihre lntegritat. Und die Minderheiten, von denen viele
vom Status der dominanten Nation in jenen von Minderheiten gewechselt waren, sahen im
neuen Staat nur ein Zwischenspiel und hofften auf die Wiederhestellung des frilheren
Zustandes. Das bezieht sich vor allem auf die ungarische Minderheit in Rumanien, der
Tschechoslowakei und Jugoslawien, eine ungewollte Minderheit in Gebieten, die an das
Mutterland angrenzten.
Wenn das Phanomen der nationalen Minderheit aus verschiedenen Blickpunkten, vor
allem das Verhaltnis Mehrheit-Minderheit analysiert wird, mi.issen die wichtigsten Merkmale
der verschiedenen Minderheiten beriicksichtigt werden.
Der Staat hat eine verschiedene Haltung und wendet eine andere Politik an gegen die
unfreiwilligen Minderheiten, die an das Mutterland angrenzen und die freiwilligen Minderheiten, die nicht ans Mutterland angrenzen, da das Verhalten der zwei Kategorien von
Minderhciten zur Mehrheit und den Nationalstaat auch verschieden ist. Im Falle Rumaniens
wurde die ungarische Minderheit seit der Zwischenkriegszeit als Gefahr fiir die Integritat des
rumanischen Staates empfunden, wahrend die deutsche Minderheit nie eine Gefahr fiir den
Staat und die Mehrheitsgemeinschaft darstellte.
In den 1930er Jahre verschlechtem sich die Beziehungen Mehrheit-Minderheit. Der von
den besiegten Staaten und der Sowjetunion angefachte Revisionismus vertieft die Angst und
Unsicherheit der neuen Staaten, was zu Spannungen im Verhaltnis zu den nationalen
Minderheiten fiihrt. Andererseits werden die Minderheiten zum "trojanischen Pferd" fiir die
meisten Staaten Mitteleuropas. Nazideutschland nahm den Minderheitenstatus der Deutschen
zum Vorwand, um die Tschechoslowakei aufzuteilen und spater zu besetzen, und Polen
anzugreifen. Ungam nahm "die Ungerechtigkeit von Trianon" und das Leid der Ungam in
Siebenbi.irgen zum Vorwand, um Rumanien zu spalten.
Der Zweite Weltkrieg erschwerte die Beziehungen zwischen dcr Mehrheit und den
Minderheiten. Nach Kriegsende kam es in Mittelosteuropa zur Ausweisung der deutschen
Minderheiten aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungam und Rumanien. Eine Ausnahme
bildete Rumanien, von wo die deutsche Bevolkerung, die Sachsen und Schwaben, zuerst in
die Sowjetunion deportiert wurde und danach aus eigenem Willen ausgesiedelt ist, und zwar
nicht wegen schlechter Beziehungen zur Mehrheit, sondem wegen dem kommunistischen
Regime und der schlechten Wirtschaftslage in Rumanien.
Die Ausweisung, die den deutschen Minderheiten so viei Leid zugefiigt hatte, rief
wegen dem Zeitpunkt - nach Kriegsende - wedcr eine Verteidigung noch das Mitleid der
Mehrheitsbevolkerung hervor. Tatsache ist, dass mit der Ausweisung der deutschen Bevolkerung die Minderheitenfrage in Mitteleuropa an Brisanz verlor. Lediglich eine substanzielle
6
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ungarische Minderheit blieb in den drei Anrainerstaaten, Rumănien, Tschechoslowakei und
Jugoslawien erhalten. Die Beziehungen der Minderheiten - besonders der ungarischen - zu
den Mehrheiten in den drei Anrainerstaaten zu Ungam wurden vom kommunistischen Regime
geprăgt, dass in der gesamten Region von 1945-1948 eingesetzt wurde. In der ersten Periode
der kommunistischen Herrschaft verordnete die Sowjetunion den lntemationalismus und
verbot den Nationalismus als eines der gefahrlichsten Erben des friiheren biirgerlichgutsherrlichen Regimes. Die Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit basierten
plOtzlich auf Zusammenarbeit, Freundschaft und Briiderlichkeit. Dabei verbergen die
grol3ziigigen Erklărungen der Parteidokumente eine ganz andere Wirklichkeit.'
Die Zwistigkeiten zwischen Mehrheit und Minderheiten werden selten offen
ausgetragen, aus Furcht vor staatlicher Vergeltung im Namen des proletarischen Intemationalismus. Sie schwelen weiter und entflammen plOtzlich, wie es im Falle der Klausenburger
Studentenrevolte im Friihjahr 1946 geschah. Das Bekenntnis fiir das kommunistische Regime
durch die ungarische und jiidische Minderheit in Rumănien geschah aus dem Wunsch der
Minderheiten zur Bewahrung ihrer ldentităt. Die versuchten Bukarest gegen Moskau
auzuspielen, ăhnlich wie die siebenbilrgischen Rumănen im 19. Jahrhundert Budapest gegen
Wien auszuspielen versuchten.
Allein am Beispiel Rumăniens ist es schwierig, die wirklichen Beziehungen MehrheitMinderheiten wăhrend des kommunistischen Regimes zu erkennen, da sowohl die nationale
als auch die Minderheitenpolitik zur Parteipolitik wurden. Die Betonung des lntemationalismus bis in die l 960er Jahre und des Nationalismus danach bedeutet keine besondere
Wertschătzung der Minderheiten in der ersten bzw. der Rumănen in der letzten Phase. Die
Politik der rumănischen Kommunisten wollte zuerst die Minderheiten zur Konsolidierung des
Regimes, danach fiir die Stărkung der Ceauşescu-Sippe einsetzen. Eigentlich wurden die
wirklichen oder vorgegebenen Gegensătze zwischen der Mehrheit und den Mindeheiten
ausgenutzt und Ende der l 980er Jahre die ungarische Gefahr fiir die Unabhăngigkeit und
Suveranităt Rumăniens erhoht. In diesen Jahren wurde ein Druck auf die rumănische
Mehrheit ausgeiibt, um sie gegen die Ungam aufzuwiegeln. Nicolae Ceauşescu hoffte durch
diese Einstellung die Rumănen von den Unzulănglichkeiten des Alltags abzulenken und
dadurch sein Regime zu stărken, ăhnlich wie die Ablehnung der sowjetischen Politik zu
Beginn der l 960er Jahre durch Gheorghiu Dej das kommunistische Regime in Rumănien
stărkte.

Die betont nationalistische Politik fiihrte jedoch zur Isolierung Nicolae Ceausescus und
seiner Sippe und zu einer unerwarteten Haltung der Mehrheit gegen die Minderheiten und
besonders gegen die ungarische Minderheit. Die Rumănen und alle, die neben ungarischen
Minderheiten wohnten, verweigerten die Provokationen des Regimes und die Beziehungen
zwischen den Gemeinschaften in den l 980er Jahren waren freundschaftlich und hilfsbereit.
Die in den 50er und 60er Jahren geăul3erte Sehnsucht nach nationaler Geschichte verlor sich
in den l 980er Jahren, und die Rumănen akzeptierten nicht mehr die historisch-patriotischen
Filme und besonders die Femsehsendungen mit historisch-politischen Themen, die das
Personlichkeitsrecht beschnitten.
Diese Haltung der meisten Rumănen ging nicht nur von der Ablehnung der Volksverdummung durch das Regime Nicolae Ceausescus aus, sondem wiedcrspiegelt auch das lange
Zusammenleben der rumănischen Mehrheit mit nationalen Minderheiten. Dieses Zusammenleben fiihrte zur Multikulturalităt, woriiber seit einiger Zeit in der Geschichte und Politilogie
viei gesprochen wird. Nach dem Soziologen aus Oradea, GHEORGHE SILEŞTEAN, muss dieses
Konzept fiir Siebenbiirgen nicht erst erfunden werden, denn "die Multikulturalităt besteht als
7
Realităt, als Existenzgrundlage in Siebenbtirgen" • Er bemerkt zu Recht, dass in den
rumănisch-ungarischen Beziehungen - und in den rumănisch-deutschen, kann ergănzt werden
7
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- die Tolcranz und dcr Rcspekt fi.ir den andcren im zwischcnmcnschlichcn Bcreich und im
Alltagslcben ausschlaggebcnd sind. Dicsc Tolcranz setzt sowohl Ergănzung durch Diffcrenzicrung als auch gemeinsamc Elemente voraus. Ergănzcnde Differcnzicrung ăuBert sich im
linguistischen und religioscn Bcrcich, Gemcinsamkeiten im Bercich des Wohncns und der
Siedlungcn, dcr landwirtschaftlichen und handwcrklichen Technikcn, dcr Wirtschaftsformen,
die gcmcinsamc Fcier wichtiger religioscr Feste, dcr Gcwohnheiten des Lcbcnsablaufs, dcr
Mischehcn usw.
Der Zusammcnbruch des Kommunismus im Hcrbst 1989 und die Dcmokratisicrung dcr
Volker Ostmitteleuropas ist von eincm weitercn Phănomcn bcglcitet, das bei allcnVolkcm dcr
Region auftrat und ihr gcmcinsamcs Schicksal untcrstreicht. Endc des Erstcn Weltkriegs
schufcn sie den crsehnten Nationalstaat und nach dcm Zwcitcn Wcltkricg wurdc in dicscn
Staatcn cin kommunistisches Regime cingcsetzt. Es ist festzustcllcn, dass der Wandcl auf
radikalc Art cinsctztc. Dennoch blicb diesmal dic Angst dcr nationalcn Gcmcinschaften um
ihr Schicksal aus, wic es in den vorhcrgehenden Perioden gcschah.
Im Falie Rumăniens schien dcr Fall des Kommunismus die rumănisch-ungarischen
Differenzen zu stcigcrn. Im Jahrc 1990 fand cin stăndiger Kampf zwischcn der Mchrheit und
der ungarischen Mindcrheit zur Trennung dcr rumănischen und ungarischen Klassen in
gemischtcn Gymnasien statt, dic in dcr Ceauşescu-Ara widerrcchtlich gcschaffcn wurdcn.
Hohcpunktc warcn die Konflikte in Cluj in den Winterfericn dcr Schiilcr, in Târgu Mureş im
Mărz 1990, dic Kămpfc um dic StraBennamcn in dcn wichtigstcn Stădtcn Siebcnbiirgens, die
Strcitigkciten um Denkmăler und nationalc Gcdenktagc. Die Ungarn wollcn den 15 Mărz als
Tag der nationalen Revolution fcicm und die Rumanen dcn nationalen Fcicrtag Rumanicns,
dcn 1. Dczcmbcr. Beidc Fciertagc bcriihren dcn nationalcn Ehrgeiz der Ethnicn. Fiir die
Rumanen bedcutct der 15. Marz das Programm der ungarischen Revolution von 1848, das im
Punkt 12 die Vercinigung Sicbcnbiirgens mit Ungam vorsicht, wahrend fi.ir dic Ungam der 1.
Dezcmbcr den Tag darstcllt, an dcm Sicbenbiirgen von Ungaru gelOst und mit Rumanien
vcreinigt wurde. ln diescn Wettstrcit mischten sich auch politischc Entschcidungsfaktoren cin,
nicht aus nationalcr Sicht, sondcm um politischcs Kapital zu schlagcn. Aus diesem Grunde
kamcn viele curopaischcn Institutionen und politisch Verantwortlichc in den Jahren 19911992 zum Schluss, dass Siebenbiirgen ein Risikofaktor sci.
Ncun Jahrc spăter fragtc sich der amcrikanischc Prăsident Bill Clinton in seincr Redc
vom 15. April 1999 in San Francisco: "Wer wird wohl dic Zukunft dicscr Rcgion bcstimmcn?
Wcr wird cine Losung filr die bcrechtigtcn Erwartungcn dicser vom Kommunismus bcfreitcn
Mcnschen bictcn? Wird cs wohl Miloscvic scin mit seinem Propagandaapparat und seincn
paramilitarischen Truppen, dcr dcn Mcnschcn befichlt, ihr Land, ihre Geschichtc und ihre
Erde zu verlassen odcr ihncn dcn Tod androht - wird cr dicscr Rcgion Losungsmodelle
anbieten? Oder wird cs cine Nation wic Rumanien sein, das dic Demokratie errichtet und die
Rcchtc scincr ethnischcn Mindcrheiten achtct?" 8
Diese Bewcrtung erfordert cine Erforschung der Beweggriindc, dic Rumanien zu einem
Wandel von einem Risikoland zu einem Vorbild fi.ir die Bcziehungcn zwischcn Mchrhcit und
Minderhcitcn veranlassten. Die Formulierung „rumanischcs Modcll" wird nicht nur im
publizistischcn und politischen Diskurs vcrwendet, sondem wurdc auch in dcn zustandischcn
Institutionen aufgenommen, um die Bezichungen dcr Mchrhcit zu Minderhciten im curopaischen Raum zu bcschrciben.
Wir werdcn nicht das Konzcpt des rumănischen Modclls in dcr Analyse dcr Beziehungcn zwischen dem Mehrheitsstaat und den nationalcn Mindcrheitcn vcrwcndcn, obwohl wir
es naher der Wirklichkcit haltcn als das Vcrhaltnis zwischcn Nation und Losung dcr
Mindcrheitcnfragc, das uns auBerst anspruchsvoll und schwicrig erschcint. Der Bezug auf das
,,rumanischc Modcll" geht davon aus, dass Rumanien zu Beginn dcr l 990er Jahrc zwar cin
8

JAMES ROSEPEPE: Relaţii interetnice în România (Interethnische Bezichungcn in Rumănien). ln: Relaţii
interetnice în România postcomunistă, Cluj-Napoca, 2000, S. 20.
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Risikogebiet darstellte, dass es aber gelungen sei, die Konfliktherde zu beseitigen, bevor es zu
bewaffneten Zusammensto13en kam und Beziehungen friedlichen Zusammenlebens durchzusetzen. Zweifellos waren die Ereignisse in Jugoslawien ein Alannzeichen sowohl fur die
rumănische Mehrheit als auch fur die Minderheiten dieses Landes. Daher suchten beide Teile
Wege zum friedlichen Zusammenleben und zur Zusammenarbeit. Der zweite Faktor, der diese
Entscheidung begilnstigte, war die Entscheidung der gesamten rumănischen Bevolkerung fur
den Aufbau einer Demokratie und die Einigung Europas. Um einen effizienten und ununterbrochenen Dialog zu gewăhrleisten, wăhlte der rumănische Staat den Multikulturalismus als
wirksamste Form der Minderheitenpolitik, und die Minderheiten akzeptierten dicse Politik.
Wie bereits erwăhnt, wird der Multikulturalismus nicht nur in den intellektuellen
Medien sondern auch in der breiten rumănischen Offentlichkeit immer mehr diskutiert.
Obwohl schon viele Dcfinitionen angeboten wurden, bleibt das Phănomen Multikulturalismus
dennoch unklar.
Ftir GABRIEL ANDREESCU der seine Forschungen auf interethnische Beziehungen ausgerichtet hat ist „setzt Multikulturalismus eine Haltung, ein Gleichgewicht aufgrund korrekter
interethnischer Beziehungen voraus, das sowohl die Notwendigkeit zur Integration als auch
zur Abgrenzung ethnisch-kultureller Gemeinschaften und ihre wechselseitige Entwicklung als
moglich voraussetzt." Hier ist zu bemerken, dass diese Definition hauptsăchlich den politischen Aspekt des Begriffs Multikulturalismus berticksichtigt. Ich habe bereits gezeigt, dass
Multikulturalităt im Verstăndnis des einfachen Mannes, in Siebenbtirgen bereits seit
Jahrhundertcn gelebt wurde. Aufgrund dieser Tatsache behauptet der frilhere V orsitzende des
Demokratischen Forums der Deutschen in Rumănien im Jahre 2000: „Rumănien verfiigt liber
eine feste Oberlieferung des wohl geordneten Zusammenlebens verschiedener ethnischer
Gemeinschaften, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich, als auch im Zusammenleben
mchr oder weniger unpersonlicher Gruppen"9 • GABRIEL ANDREESCU gebraucht zwei Begriffe,
die bereits bei ihrer Nennung Empfindsamkeiten weckt: „lntegration" fur die Minderheiten
und „Trennung" fur die Mehrheit. Deshalb schlăgt der Forscher alternative Begriffe vor und
zwar statt Trennung „kollektive Privatisierung". Man kann jedoch die Annahme dieses
Begriffs durch die rumănische Mentalităt bezweifeln.
Nattirlicher scheint uns die Definition des politischen Begriffs Multikulturalismus als
eine Haltung, eine Politik, die zur Bewahrung der kulturellen ldentităt der Minderheiten und
zu ihrer Loyalităt im Verhăltnis zu ihrem Staat fuhrt. Dadurch wtirden in Mittcl- und
Ostmitteleuropa die ethnokulturellen Nationen zu politische Nationen, in denen der Begriff
des Btirgers liber dem der Nationalităt steht.
Seit dem Fall des Kommunismus wurden Erfolge in der Normalisierung der
Beziehungen zwischen der Mehrheit und den Minderheiten erzielt. In dieser Region hat vor
allem Rumănien einen institutionellen Rahmen ftir das Erkennen und die Losung der
wirklichen Probleme der Minderheitcn geschaffen. Es handelt sich nicht nur um die
Verfassung Rumăniens, in der die Gleichheit aller Bilrger ohne jede Benachteiligung
vorgesehen ist, sondem um die Einsetzung von Organisationen auf Regierungsebene und auf
anderen Ebenen. Auf diese Institutionen bezog sich der Vertreter der Armenier im Rat fur
Nationale Minderheiten Rumăniens, als er behauptete, dass das rumănische Modell „auf einem
institutionellen Rahmen beruht, dem ich in keinem anderen Land begegnet bin" 10 • Der
Verfasser dieser Aussage bezog sich auf drei Grundpfeiler: den 1993 geschaffenen Rat fur
Nationale Minderheiten, die 1997 geschaffene ministerielle Abteilung zum Schutz der
Nationalen Minderheiten, die parlamentarischen Minderheitengruppen, die zwei ungarischen
Gruppen, im Senat und in der Abgeordnetenkammer, schliel3lich die parlamentarische Gruppe
PAUL PHILIPPI: Identitate trinitară. Perspectiva unui etnic german (Dreifache ldentităt. Blickpunkt eines
Deutschen). ln: Relaţii interetnice În România postcomunistă, Cluj-Napoca, 2000, S. 227.
10
VARUJAN PAMBUCIAN: Construcţiile instituţionale ale modelului românesc, în Relaţii interetnice În România
postcomunistă, Cluj-Napoca, 2000, S. 83.
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in der Abgeordnetenkammer, fiir andere Minderheiten als die ungarische. Dazu kommen die
nichtstaatlichen Organisationen, alle Vereinigungen und Foren, die die Minderheiten zwischen
1990 und 1992 grtindeten. Durch die Bemilhungen dieser Gruppierungen und Organisationen
und das Entgegenkommen des rumanischen Staates fiir die Forderungen der Minderheiten
kann zurecht und wahrheitsgemal3 behauptet werden, dass in Rumanien optimale
Voraussetzungen fiir die Bewahrung und Weiterentwicklung der kulturellen ldentitat aller
Minderheiten geschaffen wurden. Sowohl die Eliten der Minderheiten als auch der rumanische
Staat milssen sich dessen bewusst sein, dass die Frage der Beziehung zwischen MehrheitMinderheit von Dauer ist und standige Dialogbereitschaft und eine tolerante Haltung beider
Handlungspartner voraussetzt.
Zusammenfassung
Das Verhaltnis Mehrheit-Minderheit im Allgemeinen und das von Mehrheitsnation und
nationaler Minderheit im Besonderen beschaftigte das Denken der modemen und
zeitgenossischen Welt und steigerte sich im 19. und 20. Jahrhundert.
Im 19. Jahrhundert befassten sich die Denker mit der Moglichkeit, in Staaten mit
verschieden orientierten Gruppierungen eine Demokratie zu errichten., dagegen gelangte im
20. Jahrhundert, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, das Verhaltnis MehrheitMinderheit in den Blickpunkt des Interesses. Die vorliegende Untersuchung zeigt die
Entwicklung dieser Beziehung in der Zischenkriegszeit, wahrend des kommunistischen
Regimes und in der postkommunistischen Zeitspannc in Ostmitteleuropa, anhand der
Fallstudie Rumanien.
Das Verhaltnis Mehrheit-Minderheit in Rumanien gelange bereits in der Zwischenriegseit in den Blickpunkt der europaischcn Diplomatic. Die Politik und die europaischen
Institutionen nahmen diese Problematik verstarkt nach 1990 wahr. Angesichts der Konflikte
zwischen der rumanischen Mehrheit und der ungarischen Minderheit in den Jahren 199111992
wurde Siebenbilrgen von vielen Beobachtem als Risikoregion eingestuft.
In den folgenden Jahren wendeten die rumanischen Regierungen den
Multikulturalismus als Beziehung zu den Minderheiten an, die diese Politik akzeptierten.
Neun Jahre danach erklarte der amerikanische Prasident Bill Clinton Rumanien als Vorbild
filr die Behandlung und Losung von Konflikten zwischen Mehrheit und Minderheiten und fiir
die Sicherung des friedlichen Zusammenlebens in Stidosteuropa.
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CIUBOTĂ

VIOREL, Satu Marc (România)

NOI DATE DESPRE STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI DIN BAZINUL TISEI
SUPERIORE ÎN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XVIII-LEA

Documentul 1 pe care îl prezentăm reprezintă cea de-a doua v1z1taţic canonică pe care un
episcop de Agria a efectuat-o în zona Tisei Superioare. Cel care o efectuează, episcopul conte
Eszterhăzi E. Kăroly, a fost unul dintre cei mai însemnaţi prelaţi ai Ungariei din secolul al
3
XVIII-iea, care va ajunge în anul l 762 episcop de Văc şi apoi de Eger . Episcopia, aflată în
1778 sub conducerea unuia dintre cei mai străluciţi episcopi pc care i-a avut, Andrei
Bacinsky4, reuşise în anul 1771 să obţină canonizarea din partea Sfântului Scaun şi cu aceasta
independenţa faţă de episcopia de Egcr, căruia îi fusese subordonată mai bine de un secol. 5
Vizitaţia are loc în luna iulie 1778 (la 30 de ani după cea a lui Bark6czi) şi a avut drept
scop de a constata, în primul rând, starea parohiilor catolice în zona Tisei Superioare dar,
credem noi, şi de a reafinna autoritatea episcopiei de Eger într-o zonă puternic greco-catolică,
aflată sub jurisdicţia episcopiei greco-catolice de Munkăcs. Vizitaţia a început în 4 iulie 1778
în localitatea Bustyahăza (azi Bustino - Ucraina), sediul unuia din protopopiatele romanocatolice din Maramureş, situată pc malul Tisei. Vizitaţia o sfârşeşte în I O iulie în arhidiaconatul Domb6 (azi Dubove - Ucraina), situat de-a lungul râului Teresva.
O primă constatare pe care o facem este faptul că vizitaţia nu reuşeşte nici pc de parte să
ne ofere o imagine asupra populaţiei comitatului Maramureş în anul 1778. Din cele 139
localităţi maramureşene (133 sate şi 6 oraşe) 6 vizitaţia ne oferă date doar pentru 28 de parohii
catolice sau unde trăiau catolici.
O altă constatare se referă la precaritatea informaţiilor pc care le oferă documentul
privind naţionalitatea locuitorilor din satele pe care Ic recenzează. Rareori există câte o
notaţie în acest sens. De exemplu la Sighet, referindu-se la greco-catolici, se notează că
aceştia sunt români şi ruteni 7. La fel la Coştiui unde catolicii sunt maghiari şi germani sau la
Mokra unde locuitorii sunt germani 8 .
Surprinde numărul mic al catolicilor din comitatul Maramureş: 2227 de suflete la o
populaţie de aproximativ 80.000 de oameni. Catolicii erau grupaţi în 5 parohii (Bustyahăza,
Sighct, Bocicău, Coştiui, Mokra), populând 22 de localităţi 9 . Această situaţie este sprijinită şi
de datele unui lexicon întocmit în 1773, care găsca în Maramureş 139 localităţi cu 4 parohii
romano-catolice, 107 greco-catolice, 5 calvine. Dintre acestea în 5 predomina limba maghiară,
10
1 era cu limba germană, 85 cu rusina şi 50 cu română •
În ceea cc priveşte elementele germane prezente în Maramureş, credem că majoritatea
locuitorilor catolici erau de origine etnică germană. Dacă luăm numele preoţilor şi cantor2

Visitatio inc~vti comitatus Marmarossensis el Ugocensis~ Documentul se află în arhiva episcopiei romanocatolicc din Satu Marc, o fotocopie ajungând la Muzeul Judeţean.
2
Prima vizitaţie a fost efectuată de episcopul Bark6czi Ferenc în luna iulie 1748, cfVIOREL CIUBOTĂ: O vizita/ie
canonică în comitalul Ugocea a episcopului catolic de Eger în anul 1748. În "Relaţii româno-ucrainene, istorie
şi contemporaneitate", Satu Mare, 1999, p. 281-290.
3
Eszterhazi E. Karoly ( 1725-1799) a făcut studii strălucite la Bratislava, Nagyszombat şi Roma. Ajunge în
1759 episcop la Vac şi apoi de Eger, cf A. Pa/las Nagy Lexikona, voi.VI, Budapesta, 1894, p. 459.
4
DIMITRO DANILIUC: !vioria Zakarpattia v biograjiah i portrelah, Ujgorod, 1997, p. 56-61.
5
DULIŞKOVICI I.: lsloriceskaja cerii Ugro-111sskih. III, Ungvar, 1877, p. 176 şi HODINKA ANTAL: A munkacsi
gorog-ka1holik11s piispokseg torlenete, Budapest, 191 O, p. 622.
6
CfMATHIAE BEL: Compendium Hungariae geographicum, Posonii et Cassoviae, 1777, p. 308.
7
Visitatio inclyti Comitatus Marmarossensis.
8
Ibidem.
9
Ibidem. Este de remarcat că lipsesc datele pentru zona Hust.
10
Apud A munkacsi gorogkatolikus piispokseg lelkeszsegeinek 1806 evi osszeirasa, Nyiregyhaza, 1999, p. 9.
1

https://biblioteca-digitala.ro

34
învăţătorilor din parohiile catolice, observăm că majoritatea sunt nume germane. Astfel la
Bustyahaza preot era Wolfgang Vilisics, care poseda 2 biblii, una în maghiară, iar cealaltă în
germană. Ludimagister era Stephanus Tomandl de 30 de ani, care vorbea maghiara, germana
11
şi slavona. În localitate se vorbea maghiara şi germana, predominând cea din urmă •
La Sandorfalva catolicii (20 persoane) erau muncitori (germani?) aduşi pentru scoaterea
sării şi a lucrărilor adiacente 12 • O situaţie specială este în Sighet, unde parohia romanocatolică număra 791 de suflete, calvinii 926 persoane contribuabile la biserică (nu se ştie
numărul celor care nu contribuiau!), greco-catolicii 578 contribuabili, luteranii 14 suflete.
Preotul catolic Josephus Fugger vorbea germana şi maghiara. Ludimagisterul învăţa copii în
limba germană, ţinând lecţiile până la teologie inclusiv 13 •
Eszterhazi a vizitat în localitate şi Şcoala piaristă ale cărei baze fuseseră puse de
predecesorul său Francisc Bark6czy în 1760. Veniturile acestei şcoli proveneau atât din taxe
şi donaţii ale şcolarilor, cât şi dintr-un fond de 1500 florini anual, asigurat de Domeniul
Bocicău şi fundaţia Ferdinandină pentru învăţarea şcolarilor şi administrarea parohiilor
Sighet, Bocicău şi Coştiui. Numărul elevilor şcolii era destul de însemnat pentru acele vremi,
187, care învăţau până la Retorică inclusiv 14 • Astfel în clasa de Poetică şi Retorică erau 24
elevi, în cea de Gramatică şi Sintaxă 43 elevi, iar în clasele elementare 120 de elevi 15 •
Tot în acest context, amintim şi faptul că în contul subvenţiei primite din partea
statului, piariştii aveau obligaţia să asigure preoţii pentru parohiile Coştiui şi Bocicău 16
La Coştiui, unde trăiau 565 romano-catolici, preotul David Gartner (40 de ani) rostea
alternativ slujba în germană şi maghiară. Ludimagisterul Michael Kacskovics (45 de ani)
vorbea maghiara, slavona şi germana. De parohia Coştiui aparţineau 29 de filiale, unde trăiau
doar credincioşi greco-catolici 17 .
La Bocicău, vizitat de episcop în 8 iulie 1778, parohie cu 297 de credincioşi, preotul
Casimirus Lemeni ( 51 ani) ştia germana, slavona şi maghiara. Cantorul Michael Laszlo, era
vorbitor de maghiară, latină, comod de germană, mediocru de română şi supermediocru de
ruteană. Locuitorii erau în cea mai mare parte vorbitori de germană, puţini de maghiară,
slavonă sau ruteană. În cele 14 filii ale Bocicăului predominau greco-catolicii existând şi
catolici (Kărăsmezo, Aknarah6, Fejerpatak, Tribusa, Kasz6pojana, Lonka, Kabalapojana,
Karacsfalu). Restul (Bocskorah6, Felsoapsa, Aps6cza, Roszuszka) erau curat greco-catolice,
având biserici şi preoţi greco-catolici 18 .
Ultimul protopopiat vizitat a fost cel de la Domb6, al cărui sediu se găsea la Mokra 19 •
Preotul Jeger era vorbitor de germană şi mediocru de maghiară. Ludimagisterul Gomerus
Fischer era cunoscător de germană, slavonă, maghiară, ruteană şi mulţumitor de latină.
Catolicii, 180 de suflete erau germani. În celelalte 12 filii ale protopopiatul predominau
absolut greco-catolicii, doar în localitatea Domb6 existând încă 65 de romano-catolici vorbitori de limbă germană.
În această perioadă în Maramureş se aşează tot mai mulţi evrei, veniţi mai ales
din Galiţia. Astfel găsim la Urmezo 28 de evrei, Sighet 66, Bedo 8, Irhocz 6, etc. 20 . Deja în
11

_Visitatio inclyti Comitatus Marmarossensis.
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Visitatio ... , Amintim că un piarist, Gratian Marx, este autorul în epocă a planului de reorganizare a
12

învăţământului mediu, plan care se introduce în anii 1775-1776 în toate şcolile medii din imperiu, cf. LUCIA
PROTOPOPESCU: Contribuţii la istoria învăţământzdui din Transilvania 1774-1805, Bucureşti, 1966, p. 200207.
15

Visitatio ...
Cf. Visitatio „. şi ALEXANDRU FILIPAŞCU, l~toria Maramureşului, Baia Mare, 1997, p. 129.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
16

19

Localitate colonizată cu colonişti austrieci din Salzkammergut în anul 1776. cf. GEORG MELIKA: Die

Deutschen der Transkarpatien-Ukraine. Marburg, 2002, p. 96.
20
Visitatio „.
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conscripţia din 1787 se consemna în Maramureş existenţa a 1.214 evrei capi de familie 21 •
Calvinii (maghiari) erau majoritari relativ în Teceu22 , unde au şi biserică de piatră, preot
şi doi cantori învăţători (unul pentru băieţi şi unul pentru fete), ceea ce ne poate da o imagine
despre puterea economică a locuitorilor maghiari. La fel în târgul Visk, unde calvinii
reprezintă marea majoritate a populaţiei, 780 de suflete23 . Cea mai puternică comunitate
c~lvi~ă~ trăia .la ~jşhet, ~n~~ sunt c?~semnaţi 9~6 de" con~ribuabili, care. avea doi preoţi,
b1senca de piatra . Mai tratau calv1m la Hosszumezo (Campulung la T1sa) 25 , Taraczkoz
{Taras), unde calvinii îşi îngropau morţii în cimitirul rutenilor, Vajnag, Urmezo (Russke
Pole), etc. 26
·
Am lăsat intenţionat la urmă comunitatea greco-catolicilor, care, cu foarte puţine
excepţii, locuiau pe tot întinsul comitatului, lucru de altfel recunoscut şi de documentul
analizat. În cele 29 filii ale Coştiului se nota că toate aparţin credincioşilor greco-catolici (" ...
sed omnes pertinent ad G.R. fideles") 27 . La fel şi în cele 12 filii ale protopopiatului Domb6
(" ... Religui Incolae harum Possessionum graeci ritus sunt ... ") 28 . O situaţie puţin diferită
există în protopopiatul Bocicăului, unde din 14 filii 5 erau curat greco-catolice, iar în 9 filii
trăiau greco-catolici amestecaţi cu romano-catolici, cei din urmă într-un număr cu totul
nesemnificativ. 29
Din păcate referirile privind originea etnică a greco-catolicilor sunt foarte puţine,
nelipsind în totalitate. De exemplu comunitatea greco-catolică din Sighet, care avea 578 de
capi de familie, era amintită ca fiind de limbă română şi ruteană, având biserică de lemn
ridicată în 1749, cantor-învăţător care învăţa copiii literele şi rudimentele credinţei, folosind
30
cărţi tipărite în Polonia şi Transilvania .
Al doilea comitat, unde a poposit episcopul de Eger în 1778, a fost cel al Ugocei,
ajungând la Fancsika în 15 iulie, în 16 iulie la Tiszaujlak, 17 iulie la Kinilyhaza şi Turulung în
19 iulie. De astă dată notaţiile sunt foarte amănunţite, oferind date generoase privind populaţia, bisericile şi inventarul lor, preoţii şi cantor-învăţătorii, starea morală şi religioasă a
comunităţilor.

Lexiconul din 1773, precum şi Mathias Bel, aminteau existenţa aici a 64 de sate şi 2
31
oraşe (târguri), date confirmate şi de cele ale vizitaţiei din 1778 • Populaţia totală a comitatului, după datele vizitaţi ei din 1778, era de 19 .125 locuitori, din care 1334 erau catolici (6,98
%), 12.654 erau greco-catolici (66,15 %), 4.826 erau calvini (25,23 %), 305 de evrei (l,61 %)
şi 6 ortodocşi (0,03 %) 32 •
Faţă de vizitaţia din 1748 a episcopului Bark6czi, nu observăm diferenţe majore. Există
o creştere procentuală a numărului catolicilor ( 1,5 % ) explicabilă, atât prin colonizările de
şvabi romano-catolici, cât şi prin convertirea de credincioşi de la alte religii. Scade numărul
calvinilor cu arroape patru procente, crescând în schimb numărul greco-catolicilor cu peste
două procente 3 •
21

Cf. AL. flLIPAŞCU: op. cit~, p. 132.

22

MATIHIAS BEL spunea despre Teceu "gente Hungaris habitatur": op. cit., p.

308.

23

Visitatio inclyti Comitatus Marmarossensis.
24
Ibidem.
25

Comunitatea calvină din această localitate era deosebit de numeroasă din moment ce avea trei preoţi şi trei
cantori-învăţători

26

Visitatio ....
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
cf. Lexicon universorum regni Hungariae /ocorum popu/osorum, Budapest, 1920, p. 312 şi MATIHIAS BEL:
op. cit., p. 305.
27

32

Vezi Anexa 2.

33

Cf. VIOREL CIUBOTĂ: op. cit., p. 283.
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În ceea ce priveşte originea etnică a populaţiei, datele vizitaţiei nu sunt deosebit de
concludente. Amintim câteva din referirile la acest subiect. La Fancsika "idiomata Hungaricum, quod praevalet"34 . Localitatea Tiszaujlak "incolit populus diversae Nationis, et
Religionis ... ", dar predominând şi aici maghiara: "Praevalet hic loci Lingua Patria ... " 35
Localitatea Kinilyhâza „incolit Populus Linguae Hungaricae ct Ruthenica quarus ... " 36 . La
Turulung este notat faptul că populaţia de limbă maghiară şi gcnnană predomină, amintinduse şi de ruteni 37 . Posesiunea Porumbeşti era locuită de o populaţie de limbă maghiară şi
ruteană 38 .
Despre români şi limba română se face pomenire doar în două locuri. Preotul din
Kir:ilyhaza, Stephanus Dull, de origine transilvan de limbă maghiară, ştie "mediocru" şi limba
40
română 39 , iar la Gherţa Mică era menţionat preotul român Chirilă Pop . La Turţ era amintit
preotul Dcmetriu Ivaşco (funcţiona de 8 ani), care era şi profesor, învăţând 700 de discipoli,
viitori candidaţi la preoţie ("Praest huic Ecclcsia Reverendissimus D.Demetrius lvask6 ab 8
annis, una que Professorem agit, et ibidem docet, habet 700 discipulos etiam ad Sacerdotium
41
candidatos ... "). Era amintit şi un ludirector, care învăţa teologia morală pe învăţăcei . Nu
credem că situaţia etnică a localităţilor Ugocei la 1778 diferă mult de situaţia pe care o găsca
în anul 1806 o conscripţie a episcopiei de Munkacs: 21 parohii curat rutene, 9 româneşti şi 29
amestecate 42 .
Ultimul comitat, la care dorim să ne oprim, este cel al Sătmarului, din păcate omis din
vizitaţia canonică din 1778. Avem în schimb o statistică întocmită de protopopii celor 12
districte greco-catolice care existau aici în anul 1786, care ne pot crea o imagine a structurii
etnice şi confesionale a comitatului 43 .
Populaţia totală a comitatului era de 148.573 de locuitori grupaţi în 260 de aşezări. Din
punct de vedere al confesiunii: 74.102 sunt greco-catolici (49,87 %), 20.108 sunt romanocatolici44 (13,53 %), 54133 sunt calvini (36,43 %), 225 luterani şi 5 ortodocşi 45 (0,15 %). Este
deosebit de interesantă şi răspândirea geografică a confesiunilor. Greco-catolicii domină în
teritoriile rămase după 1919 României, pe când calvinii trăiau mai ales în cele 3 plase rămase
Ungariei. În cele 95 de localităţi înglobate Ungariei trăiau 28.312 faţă de 25.824 calvini în
restul de 165 localităţi rămase României! Romano-catolicii (în general populaţie germană)
46
trăiau masiv în zona Carei (8.893 suflete), Ardud (3.958 suflete) şi în oraşe (3.269 suflete) .
În ceea ce priveşte structura etnică a locuitorilor, Lexiconul din 1773 găsea aici 142
47
localităţi cu limbă dominantă maghiară, 11 cu gennană, 7 cu ruteană şi 98 cu limba română .

34

Visilalio inclyti Comilalm Ugocensis.
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Ibidem.
42
Cf. A munkacsi gărăgkat6/ikus .. „ p. 132-134.
43
G. BARBUL: Populaţia judeţului Satu Mare la 1786. În "Anuarul lnslilut11/11i Român de la Sofia", 1940, p. 203210.
44
Datele nu diferă mult de cele ale lui Szirmai Antal, op. cit„ voi.I, p. 14, care în cele 32 de parohii romanocatolice găsea 26.448 suflete.
45
G. Barbu), op. cil„ p. 203-21 O.
46
Ibidem.
47
Cf. A munkacsi „„ p. 8.
35
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Sigur că datele acestea nu pot fi considerate absolute. Credem că cercetările ulterioare
vor facilita o acurateţe mai mare în tratarea problemei situaţiei etnice a populaţiei din bazinul
Tisei Superioare în secolul al XVIII-iea.
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ANEXAI.
COMITATUL MARAMUREŞ
Localitatea

Denumirea
actuală

Bustya-haza

Bustino - U. 1

Rom.-catolici
71

Tecso
Visk

Tiacevo- U.
Viskovo- U.

58
20

Popula ia după religie
Greco-catolici
Calvini
Evrei

-

Observaţii
Alţii

-

-

-

786

-

-

TOTAL
Predomină

- germani
maghiari

şi

Greco-catolicii
a doua
religie ca număr

reprezintă

Urmezo
Taraczkoz

13
12

Ruske Pole - U.
Teresva- U.

48

28

-

-

-

Morţii

calvinilor erau
în cimitirul
rutean

îngropaţi

Sandorfalva
Vainag
Bedo
Irhocz

Alexandrovka
Vonihove - U.
Bedevlia - U.
Vilhiuţi-Lazi - U.

Szigeth

Sighetu
R.2

Marmaţiei

Budfalva
Serbfalva
Kanisfalva
Szarvaszo
Hosszu Mezo
Szaploncza
Remete
Rh6na-szek

Budeşti-

Felso Rh6na

Rona de Sus - R.

-

R.
Sârbi-R.
Călineşti - R.
Sarasău-R.

Câmpulung la Tisa - R.
Săpânţa- R.
Râmeţ-R.

Coştiui

- R.

20
9
2
6

?
415
?

791

578*
contribuabili

?

12

-

-

16
6

926
contribuabili

66

-

14

446

2375*

Restul sunt grecocatolici
*români şi ruteni
**predomină limba
maghiară şi germană

7

154

565

580
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Catolicii sunt în cea
mai mare parte
maghiari şi germani

Localitatea

Denumirea
actuală

Al6s Rh6na
Petrova
Leordina
Ruszkova
Ruska Pojâna
Als6 Vis6
Kozep Vis6
Felso Vis6
Mojszin
Borsa
Diszn6 Patak
Vancs falva
Nencs-falu
Mik6-Patak
Szlutinka
Glood
Kis Bocsk6
Sai6-Pojâna
Bejcza
Szeleszte
Barczon falva
Szurdok
Rosa Iia
Saj6
Io6d
Konyha
Dragomer-falva
Szacsul
Bocsk6

Rom.-catolici

Rona de Jos - R.
Petrova-R.
Leordina - R.
Ruscova-R.
Poienile de sub Munte
-R
Vişeu de Jos - R.
Vişeu de Mijloc -R.
Vişeu de Sus - R.
Moisei-R.

-

Borşa-R.

-

Valea Stejarului - R.
Onceşti- R.
Năneşti-R.

Văleni-R.

TOTAL

-

-

-

Şieu-R.

-

Ieud-R.
Cuhea-R.

-

-

-

Săcel-R.
Bocicău-

Altii

-

-

- R.

Observaţii

-

Slătioara - R.
Glod-R.
Bocicoel - R.
Poienile Glodului - R.
?
Săliştea - R.
Bârsana-R.
Strâmtura - R.
Rozavlea - R.

Dragomireşti

Popula ia după reli rie
Calvini
Evrei
Greco-catolici

R.

Cei mai mulţi locuitori
vorbesc _germana

297
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Localitatea

Denumirea
actuală

Korosmez6
Akna-Rah6
Berlebas

Jasinya - U.
Rahiv- U.
?-U.

Fejcr-Patakx
Tribusax
Kasz6 Poyana
Lonka
Karacsfalu
Kabala-Pojana
Bocsko-Rah6
Fcls6-Apsa
Apsocza
Roszuszka
Mokra

Dilove- U.
Kosivska Poliana - U.
Lunca la Tisa - R.
Crăciuneşti - R.
Iapa - R.
Rahiv- U.
Yerhnic Vogvane U.
Rosiska- U.
Mokra- U.

Rom. -catolici
33
4
3

Popula ia după re li ~ie
Greco-catolici
Calvini
Evrei

Observaţii

Altii

TOTAL

Cătun aparţinând

Rahiv
Cele două localităţi
sunt azi unite

11
7
8
16
8
77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

180

Locuitorii sunt germani

luterană

Brusztura
Kalinfalva
Ganya
AlsaNeresznicze
Kokenyes
Kis-Kcrva
Nae:v-Kerva
Taraczk6z
Bcdii
?
Domb6

o

"T

Somfalva
Fcherfalva
Farkas-rev

Lopuhiv- U.
Kalini- U.
Hanici- U.
Ncrcsniţa - U.
Ternova- U.
Bilovarcti - U.
Kriva- U.
Teresva- U.
Bedevlja- U.
?
Dubove-U.
Corneşti

- R.
- R.
Vadu lzei - R.

Fereşti

4

2+copii
l
2

65*

de

617

l
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2
luterani

Folosesc limba
germană

Localitatea

Denumirea
actuală

Bardfalva
Gyulafalva
Sugatag
Hemics
Homika
Des se
Szlatina
Fejer-E1?Vhâ.z
Kracsfalva
Breb
Superior Apsa
Mediocris et
inferioris
Kabala patak
Total

Berbeşti

- R.
Giuleşti - R.
Ocna Sugatag - R.
Hărniceşti - R.
Deseşti-R.

Solotvino - U.
Biserica Albă - U.
Crăciuneşti - R.
Breb-R.
Vemie Vogvane - U.
Serednie Vogyane - U
Debrova- U.
lapa-R.

Rom.-catolici

Popula ia după reli 1ie
Greco-catolici
Calvini
Evrei

Observaţii
Alţii

TOTAL

-

-

-

2227

1. U. =Ucraina
2. R. = România

~
.......
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ANEXA II.
COMITATUL UGOCEA
Localitatea

Actuală

Fancsika

Fancsikove - U.

Observaţii

Populaţia după

Denumirea
Rom.-catolici
55

Greco-catolici
161

religie
Calvini
Evrei
123

Altii
50 ort.

TOTAL
344

Limba maghiară
predomină - se
întrebuinţează şi

Nagv-Szollos
Salank
Szollos-vegard6
Fekete-patak
Matyfalva
Verbocz
Szirma
Sas var
Egres
Komjath
Ilonak-Ujfalu
Als6-Karaszl6
Kis-Csongova
NagyCsongova
Olves
Als6-Sarad

199
6
16

561
106
87

164*
282
69

46

2
21

-

192
47
236

-

41

-

-

184
345
278

10

-

-

-

2

-

160
280
118
158

-

-

-

-

Vilhivka - U.
Nijnie Bolotne -

-

243
199

-

44
7

-

-

-

N

~

Rakasz
Veresmart

Siroke- U.
Malii Rakoveţ U.
Rokosovo - U.
Vilika Kopanya
-U.

-

-

-

-

970
394
172
194
109
236
44
201
347
278

-

-

160
280
118
158

-

-

-

243
199

-

-

-

-

74
268

-

74
268

-

291
328

-

-

-

291
328

-

u.
Felso-Sarad
Rak6cz

-

Vinogradov - U.
Salanki- U.
Pidvinohradiv U.
Ciomi Patik - U.
Matieve- U.
Verboveţ - U.
Drotinti - U.
Trostnik- U.
Olesnik- U.
Veliki Komjati U.
Onok- U.
Zarecie- U.
Zavadka U.
Borjavske - U.

-
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ruteana
*Vorbitori de maghiară

Localitatea

Populaţia după

Denumirea
Actuală

Rom.-catolici

Kis-Kupa

Malaia Kupanya

-

Greco-catolici
96

Tisza-Ujlak

Vilok- U.

219

30

u.
Tisza-Ujhely
Kereszrur
Bekeny
Farkas-falva
Kanics-falva
Peter-falva
Tivadar
Cset-falva
Oroszy
Kiralyhaza

Nove Selo - U.
Perehrestya - U.
Bobove- U.
Vovcianske - U.
Karacin - U.
Petrove- U.
F edorove - U.
Bereg- U.
Bereg- U.
Koroleve - U.

F ekete-Ard6
GOdeny-haza
Teke-hâza
Csepe
Gyula
Forgolany
Szasz fa lu
Verocze
Velete
Kirva
Csamato
S6suifalu
Kis Tama
Na!!V Tama
Szaraz-patak
Bocsk6

Ciomotisiv- U.
Hugya- U.
Tekove-U.
Cepa-U.
Gyula- U.
Gyivicine - U.
Sasove- U.
Hereţa- U.
Veliatin - U.
Bilovarţi - U.
Ciorna- U.
Novaseliţa - U.
Hiia-U.
Tarna Mare - R.
Valea Seacă - R.
Bocicău- R.

5
13
2

-

294
21
212
65
170
40
34

4
8
8
12
73

27
340

41
14
5
14

385
96
269
218

-

-

-

22
2
6
2

45
583
253
l I 16
104
187
170
125
248
204
119

-

-

religie
Calvini
Evrei

Observaţii

Altii

-

-

-

TOTAL
96

91

-

-

340

88
277
163

10
10
30

-

-

-

4
6
4

230
162
295
147
7

174
190
94
95
141
225
11
17

3

15
8

-

-

-

1 ortodox

6
19
10
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

392
313
418
67
174
280
208
303
189
420

600
300
383
335
142
298
615
286
1124
104
187
170
125
248
204
119

Predomină

aici limba
maghiara

patriei,

adică

Locuită

de

populaţie

de
limba maghiară şi cei
mai multi ruteni

~

\.;.)

Localitatea

actuală

Koml6s
Batarcs
Csoma
Heteni
Tur-Terebess

Rom.-catolici

Greco-catolici

2
237

11 o
357
6
215
323

Comlăuşa

- R.
Bătarci - R.
Bereg-U.
Hetinia- U.
Turulung - R.

Observaţii

Populaţia după

Denumirea

religie
Calvini
Evrei

130
7
107

4
76

Alţii

TOTAL

-

110
357
140
300
667

Limba

maghiară şi

germană predomină

Babony
Tamas
Varallva
Turc
Nagy Gereze

Băbeni-R.

-

-

Tămăşeni

-

-

-

- R.

Turţ-R.

Gherţa

Mare -

87
162

-

-

-

-

1100
200

-

-

-

1100
200

380

-

-

-

380

294
10

12
52
259
196
279
5

18

-

4

-

-

-

17

-

305

6

403
141
272
198
353
167
228
14
19125

87
162

R.
Kis Gereze

Gherţa Mică

-

R.
Kokenyesd
N evetlenfalu
Fertos
Dabolcz
Halmi
Csedrek
Batar
Akly
Total 2eneral

Porumbeşti

- R.
Diakovo- U.
Zabolotia - U.
Dabolt-R.
Halmeu-R.
Cidreag-R.
Bratove- U.
Klinove- U.

79
79
9
2
65
37
10
14
1334

125
201

9

?

12654

4826

'<:t"
'<:t"
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Neue Daten iiber die ethnische Struktur der BevO/kerung im Oberen Theiflbecken
i11 der zweiten Hălfte des 18. Jahrhunderts
Zusammenfassung

Die hier besprochene Urkunde enthălt die zweite kanonische Visitation des Bischofs von Eger
(Ungarn) in zwei vorwiegend griechisch-katholischen Komitaten. Diese Visitation fond im
Juli 1778, genau 30 Jahre nach der Visitation des Bischoj~· Bark6czi in Juli 1748 statt.
Obwohl hier in der Rege/ nur Daten fiir katholische Gemeinden des Komitats Marmarosch vorliegen, ergibt sich ein Bild iiber die Refigion und Nationalitiit der Bewohner. In den
crfassten 91 Ortschaften (von insgesamt 139) ist die iiherwiegende Mehrheit griechischkatholisch (Ruthenen ader Rumiinen). Die rămisch-Katholiken (2227 Seefen) hatten fiinl
Pfarreien und ivohnten in 22 Ortschajien. Sie waren iiberiviegend deutsche Kolonisten, die
als Facharbeiter zur Salzgewinnung zmd als Waldarbeiter angesiedelt wurden und sich der
Unterstiitzung der damaligen Behărden elji·euten.
Zweitens besuchte Bischof Es:::.terhazi das Komitat Ugotscha. Die ausfiihrlichen
Az~fzeichnungen erlauben eine Einschătwng der Religion und Nationalităt der Bewohner. ln
den 66 Ortschajien lebten 19.125 Einwohner. Davon waren 1.334 katholisch (6,98 %), 12.654
griechisch-katholisch (66,15 % ), 4.826 kalvinisch (25,23 %), 305 Juden (1,61 %) und 6
orthodox (O, 03 %).
Beziiglich der ethnischen Herkunft der Bewohner sind wir der Meinung, dass die Daten
nicht von jenen der Visitation von 1748 abweichen, bei der 21 ruthenische, JO ungarische, 9
rumiinische, 15 ruthenisch-ungarische Ortschaften (mit ruthenischer Mehrheit) und 9 ungarisch-ruthenische (mit ungarischer Mehrheit) festgestellt wurden. Zu den gemischten
Ortschqfien zăhlen Turulung/Turterbesch (Rumănien) und Vi/ok (Ukraine), wo sich seit der
ersten Visitation deutsche Kolonisten angesiedelt hatten.
Das letzte untersuchte Komitat ist Sathmar, leider nur nach einer 1940 verăjfentlichten
Statistik aus dem Jahre 1786. Die gesamte Einwohnerzahl betrug 148.573 Seelen, die in 260
Ortschaften wohnten. Konfessionelf waren auch hier die Katholiken griechischer Konfession
die Mehrheit (49,87 %), wăhrend die romisch-Kathofiken 13,53 % der gesamten Bevălkerung
betrugen. Die Katholiken rămischer Kon.fession, die in iiberwiegender Mehrheit Deutsche
waren, wohnten kompakt in den Gebieten Carei/Groj3karol (8.893 Seefen), Ardud/Erdeed
(3.958 Seelen) und in Stădten (3.269 Seelen). Die Katholiken griechischer Konfession waren
in iiberwiegender Mehrheit Rumănen, l1lăhrend die Zeitdokumente nur 7 Ortschaften mit
vorwiegend ruthenischer Sprache erwăhnen.
Die vorgestellten Zahlen sind nicht endgiiltig. Spătere Forschungen werden sicher eine
grăjJere Genauigkeit beziiglich der ethnischen Struktur und der Konfession der Bevolkerung
im Oberen Theijlbecken ermăglichen.
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GERTRAUDE SCHMITZBERGER, Linz (Osterreich)
BEITRĂGE ZUR 0RGANISATION DER WALDWIRTSCHAFT IN 0BERWISCHAU (MARMAROSCH)
1

IM LETZTEN VIERTEL DES

18. JAHRHUNDERTS

Nach der zweiten Tiirkenbelagerung von Wien und dem Sieg des Kaisers bei Zenta fielen im
Frieden von Karlowitz 1699 ganz Ungaro mit Siebenbiirgen und der groBte Teil Slawoniens,
allerdings noch ohne das Temeswarer Banat, an das Haus Habsburg. Orei Jahre spăter wurde
die Marmarosch wieder mit der ungarischen Krone vereinigt und die Salzlager des Landes in
zunehmendem MaBe abgebaut 2 . Das hattc vor aliem fiir den Transport des Salzes mit Hilfe
von FloBen eincn steigenden Bedarf an Holz zur Folge, weshalb man bemiiht war, sich immer
wieder neue Nadelwălder, die im Komitat in reichem MaBe vorhanden waren, zunutzc zu
machen und schlieBlich in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts eine geordnete Waldwirtschaft nach dem Vorbild des obcrosterreichischen Salzkammerguts einfiihrte.
Im Jahre 1768 erwarb das Kamerale unter dem damaligen Kameraladministrator der
Marmarosch, Wolfgang Rudnyanski, die Waldungen um Brustura und eine Reihe von
Ortschaften, unter anderm Brustura, Mokra und Dombo. Sieben Jahre spăter siedelte man
rund 70 Holzarbeiter mit ihren Familien aus dem obderennsischen Salzkammergut, denen ein
einigermaBen giinstiger Arbeitsvertrag versprochen worden war, in der Gegend von Mokra
an. Sie griindeten die Orte Deutsch-Mokra (ukr. Komsomol's'k) und spăter Konigsfeld (ukr.
Usf Coma). Das Waldamt war zuerst in dem siidlich davon gelegenen Dombo (ukr. Dubove)
eingerichtet3. Ein Teii dieser Facharbeitcr wurde Ende der 70-er Jahre in die neu gegriindeten
Wăldămter Oberwischau (rum. Vişeu de Sus, ung. Felso Viss6), Korosmezo (ukr. Jasinja) und
wohl auch Rauhau (ukr. Rahov) versetzt4 .
Wenig spăter, von 1777 bis 1779 bcfand sich eine „Regulations-Kommission" unter der
Leitung des Vizeprăsidenten der ungarischen Hofkammer, Paul Graf Festetics von Tolna, in
der Marmarosch, deren Aufgabe es war, die Kameralherrschaft mit ihrer Verwaltung und
ihren Wirtschaftszweigen genau kennenzulcmen und schlieBlich verbindliche Regulative, die
in Form einer scchsteiligen Instruktion niedergelegt wurden, aufzustellen. Der dritte Teii
dieser Instruktion betrifft das Forstwesen. In der Einleitung wurde dargelegt, daB das Salz am
giinstigsten auf FloBen transportiert werde und cs wichtig sei, auch fiir die feme Zukunft
sicherzustellen, daB die bcnotigte Anzahl von FloBen produziert werden konnte. Die
1

Quellen und Literator: Aus dem umfangreichen, nur teilweise gentitzten, Quellenmaterial ftir diese
Untersuchung stellten sich die Handschriften „Chronologia Rei Cameralis Marmaticae" im Nationalarchiv
Cluj, die dcr Kameralbeamte Franz Rcti an Hand der Akten zwischen 1795 und 1805 verfaBt hat, Arhivele
Nationale Directia Judeteana Cluj, Chronologia Rei Cameralis Marmaticae Fond Colectia de Documente şi
Manuscrise, Pachetul 14, Nr. actului Voi. V - Vili (CRCM), dic ,,Dritte Abteilung der Instruktion fiir die
Konigliche Kameral Administration în dcr Marmarosch von dem Wald-Weesen. Sigeth, 31. Oktober 1778"
von Paul Graf von Festetics, ausgearbcitct von Franz Frey von Schonstcin im Hofkammerarchiv Wicn, HS
946 b (FEST), sowie die HS 791 „Die Marmarosch aus den Acten indexmiil3ig dargestellt", im Wiencr
Hofkammerarchiv (HKA HS 791), in der cin unbekannter Verfasser um 1840 ein recht gutes Bild der Region
gibt, als besonders ergiebig heraus, <lazu wurden Archivalien des Wiener Hofkammcrarchivs aus den
Bestiinden „Ungarisches Camerale" und „Mtinz- und Bergwesen", des Budapester Staatsarchivs, vor aliem aus
dem Bestand „Salinaria" bentitzt und des weiteren einige aus dem Magyar Orszagos Lcveltar (MOL), des
Oberosterreichischen Landesarchivs und des Nationalarchivs Baia Mare (Rumanien). Den ăuBerst hilfrcichen
Archivaren aller Archive mochte ich auf dicsem Weg herzlich danken.
Von der Literatur im engeren oder weiteren Zusammenhang mit dem Thema wird nur die angefiihrt, die fiir
diesen Beitrag herangezogen wurde.
Die Quellenzitate sind kursiv gesetzt und dcr modemen Rechtschreibung weitgehend angeniihert.
2
HKA HS 791, I
3
STANGLICA FRANZ, Die Ansiedlung von Oberosterrcichem in Deutsch-Mokra im 18. Jahrhundert. In: DeutschMokra-Konigsfeld, Hg. Schmid-Egger Hans, Stuttgart 1979
4
FEST (FESTETITS, in HKA Wien, s. FuBnote I), § 17 l
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Privatwăldcr,

dic bishcr pro Jahr cine anschnlichc Anzahl von Flo13cn gclicfert hăttcn, wăren
ausgcbcutet, und es wilrde hochstens zwanzig Jahrc daucrn, bis Private kein Holz mchr liefern
konnten. Doch auch dic Kamcralwaldungcn hăttcn schr gelittcn. Auch sic seicn nur in
gcringem Mal3 fachmănnisch bcwirtschaftct wordcn 5 .

1. Waldwirtschaft în Oberwischau
1.1 Der Obcrwischauer Walddistrikt
Fi.ir Oberwischau war von groBtcr Bcdcutung, dal3 Kaiscrin Maria Thcrcsia im Juli 1777 mit
eincm cigcnhăndigcn place! cincn V crtrag in Kraft setzte, dcn Kamcraladministrator
Wolfgang Rudnyanski 1775 mit Adcligcn von Ober- und Mittelwischau gcschlosscn hatte.
Jahrclange Bcmi.ihungen und cin umfangrcichcr Schriftwechscl zwischcn dcr Marmaroschcr
Kamcraladministration in Sigcth (rum. Sighetu Marmaţiei), dcr ungarischcn Hofkammcr in
Prcl3burg und dcr Wicner Hofkammcr waren dicscr Zustimmung vorausgcgangen. Dcr Fiskus
solltc ftir dcn Gegenwcrt von 3000 Gulden in bar und vier Alpen im Wasscrtal bei
Oberwischau, Banicza, Bardeul (rum. Bardău), Lutosa und Suligul, die sich in seinem Bcsitz
befanden, cin ausgedehntes Waldgcbiet erwcrbcn konncn, das sich ilbcr 10.000 Klaftcr (mnd
16,5 km) 6 bis an dic Grcnzen der Moldau und Galizicns erstrcckte 7 .
Der Obervissoer Waldbczirk begann beim Tal Kuzi (rum. Cozia) und umfa13tc einen Teii des
Wassertals mit den Seitcntălern Bardeul, Botezul (mm. Botizu), Lutosa, Suligul, Fengerul und
Lusztunul (mm. Loston). Die Alpen Banicza, Lutosa, Suligul sowie die Trojaga (rum. Culmea
Toroiaga) und dic Magura Nyagraumgaben ihn. Im unteren Teii bei Oberwischau hen-schten
Mischwălder aus Nadclbăumen, Buchen und andcren Laubbăumen vor, der i.ibrigc Teii war
mit dem schănsten Nadelholz bewachsen. Sicdlungen gab es im Wassertal keinc, dahcr wurdc
<las Waldamt in Obcrwischau eingcrichtct. Von do11 konnten die Flo13c bis nach Sigeth
gcbracht wcrden 8 . Im Laufe der Jahrc vcrsuchtc man, dcn Distrikt durch dcn Ankauf von
weitcren Waldgri.indcn auszudehncn.

1.2 Das Wald- und Rentamt
1.2.J Personal
Fcstctics war im August 1777, also rund cincn Monat nach dcm Kauf und Tausch dcr
Wasscrtalcr Wăldcr, indic Marmarosch gckommcn. Damals war der zuki.inftige Waldmcistcr
von Obcrwischau, Leopold Karl Romisch, noch als Praktikant im Salzobcramt Gmundcn im
Land ob dcr Enns tătig. Am 30. Mai 1778 teiltc die Ministerial Banco Hof-Dcputation dem
Salzobcramt mit, dal3 Romisch und cin zweiter Praktikant so bald wie moglich nach PrcBburg
9
zuri.ickkehrcn solltcn . Sic warcn, wie sich hcrausstclltc, ftir Ămter in der Marmarosch
10
vorgcschen .
ln sciner Instruktion hattc Fcstctics dcn Personal und Salarial Stand fiir die 4 Districts
A"mter mit l. November fcstgclcgt. Fi.ir Obcrwischau wurdcn Waldmcister Leopold Karl
Romisch und Materialschaffcr Johann Gcorg Gral3lcr crnannt, zwei Waldaufscher und eincn
5

FEST Einleitung
Mal3- und Gewichtsangabcn nach ROTTLEUTHNER Wilhelm, Alte lokale und nichtmctrische Gcwichte und
Mal3c und ihre Grol3cn nach metrischem System. Innsbruck 1985, wenn moglich, wurden die Pref.lburger
Mal3e, sonst dic Wiencr verwendet.
7
HKA Ungarisches Camerale (UC) Fasz. 20 Nr. 1 19 ex Juli 1777
8
FEST § 5
9
Oberostcn-cichischcs Landesarchiv (OOLA), Salzobcramt Gmunden (SOA) HS 74, Kaiscrliche Resolutionen
1777-1778, foi. 172
10
Magyar Orszagos Levcltar (MOL) E 43 P 402 Nr.41 und P 404 Nr. 44 ex August 1778
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11

Waldamts Haiduken
soli te die Kamcraladministration bcstimmen, dazu kam cin
12
13
Wundarzt • Noch im Oktobcr lcgtc Rămisch scincn Dicnstcid ab • Anfang 1779 wurdc auch
der Rentmeister (Finanzbcamtcr) emannt, dcr Hul3ter (ukr. Chust) Drcil3igcr (Zollbcamter)
14
Franz Szmolinsky • Ihm wurden die Bcsitzungcn des Fiskus in Borsa, Viss6, Dragomirfalva
(rum. Dragomireşti), Rosalya (rum. Rozvalca), Surdok (rum. Strâmtura) und Ruszkova
untcrstcllt, nachdcm man sic vom Sigcthcr Inspcktorat abgetrcnnt hattc. Damit war cin
cigcner Vissoer Kamcraldistrikt gcschaffen 15 •
Fcstctics definicrtc in seincr Instruktion dic Stcllung und Pflichten dcr cinzelncn
Bcamtcn und Subalternen dctaillicrt und crtciltc genauc Anwcisungcn fiir die Ausi.ibung ihrcs
Dicnstcs. Dcr Waldmeister war dcr obcrstc Bcamtc des Waldamtcs. Er trug dic
Verantwortung fiir dic ordnungsgcmăBc Durchfiihrung dcr holzwirtschaftlichcn Arbeitcn, dic
Qualităt der Erzeugnisse, die finanziellcn Aufwcndungcn, dic fiir die Manipulat ion (Bctrieb ),
nătig waren, die Amts- und Personalgcbăude und die Bctriebsanlagcn, fi.ir dic cr auch
pcrsănlich haftcte. Sein Aufgabcnbcrcich war ausgcdchnt. Mindestcns alle zwci Wochcn
mu13tc cr die Holzschlăgc aufsuchcn und sich i.ibcrzcugen, ob Aufsehcr, Mcistcr,
Mcistcrkncchtc und Arbcitcr ihrc Oblicgcnhcitcn zufriedcnstellend vcrrichtctcn. Wcnigstcns
cinmal im Quartal hattc cr alic Haupt- und Scitcntălcr scincs Bczirkcs zu bcsuchcn und
cvcntucllc Waldschădcn zu besichtigcn. Wurdc ihm cin Waldbrand gcmcldct, war cr
vcrpflichtct, dic Brandstellc aufzusuchen. Ober jcdcn cinzclnen Holzschlag muBtc cr cin
Protokoll fiihrcn und darauf achtcn, dal3 dic gcfalltcn Stămmc dic crfordcrlichc Lăngc,
Durchmcsscr und Gi.ite aufwicscn, dal3 dic Anzahl stimmtc und mit măglichst gcringcn
Kostcn zu Tal gcbracht, aufgcschlichtct (au.fgemagelt), zum Holzplatz des Waldamtcs (Portu)
bcfordcrt und schlicBlich rcchtzcitig zum zustăndigcn Transportamt abgcschickt wurden.
Mindcstcns zwcimal im Jahr warcn dic kăniglichen Gcbăudc zu bcsichtigcn und fi.ir allfalligc
Rcparaturen zu sorgcn. Wurden Rcparaturcn oder Ncubautcn durchgcfiihrt, muBtc cr sich
pcrsănlich davon i.ibcrzcugcn, ob Handwcrkcr und Handlangcr weisungsgcmăl3 arbcitctcn, dcr
Bauplan cingchaltcn und mit den Materialicn und Fuhren ăkonomisch umgcgangcn wurdc,
dcnn solltc cine Visitation Măngcl odcr zu hohc Ausgabcn fcststcllcn, wurde cr zur
16
Vcrantwortung gczogcn • Zu scincn Aufgaben gchărtc cs auch, dic Anzahl dcr Arbcitcr, dic
fi.ir die năchstcn beidcn Wochcn in dcn Holzschlăgcn aufgcnommcn wcrdcn solltc,
fcstzulcgcn und zu kontrollicrcn, ob scinc Wcisungcn eingchaltcn und jcder Arbcitcr gcmăB
sciner Lcistung bczahlt wurdc, odcr dcm cincn odcr andcrcn aus pcrsănlichcn Gri.indcn cin
hăhcrcr als dcr ihm zustchcndc Taglohn zugcbilligt wurdc. Dic Lăhnung dcr Arbcitcr crfolgtc
in scincm Beiscin durch den Rcntmcistcr, dcr dic Amtskassc untcr sich hattc. Fi.ir jcglichc
Auszahlung war scin schriftlichcr Auftrag nătig, doch konntc er nur Anwcisungcn fiir dic
systemisierten, also schriftlich fcstgelcgtcn Ausgabcn fiir dcn Betricb, ausstcllcn. Ober cincn
relativ gcringcn Etat durfte er frci verfi.igcn, fiir viele Ausgaben muBte cr aber cin Ansuchcn
an dic Kamcraladministration um Bcwilligung stellcn, dic es, wcnn cs nătig war, an dic
ungarischc Hofkammcr wciterlcitctc. Jcdc Ausgabc, dic i.ibcr dic vorgeschcncn odcr
17
bewilligtcn hinausging, mul3te cr aus scincn privatcn Mittcln ersetzcn • Dics bckam auch
Waldmcister Rămisch zu spi.ircn, als cr fi.ir Schindclspaltcn eincn hohcren als dcn i.iblichcn

11

Einerscits wurde der Begriff Haiduk fiir Gerichtsdicncr vcrwcndet (Habcrkom-Wallach, Hilfswi:irtcrbuch fiir
Historiker Miinchcn 1964), andererseits bezcichnctc er cin Schutz- und Sicherheitsorgan cines Amtcs
(miindlichc Mitteilung Dr. S. Vissy, MOL).
12
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13
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14
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15
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Lohn bezahlt hatte und die Differcnz von 16 Gulden aus cigcner Tasche der Kamcralkasse
ersetzen muf3te 18 •
Es scheint, daf3 Waldmeister Romisch in Oberwischau nicht recht glticklich war. Im
April 1780 suchte er um Versetzung nach Soovar an 19 • Dcr Wunsch nach Versetzung wurde
ihm wohl erfiillt, doch kam cr nach Mokra. Der dortige Waldmeister, Franz Wiesner, wurde
nach Arad versetzt, Rentmeister Franz Szmolinsky wurde Waldmeister von Oberwischau und
Ladislaus Szeletseny, der Waldschaffer von Korosmczo, neuer Rentmeister20 .
Der Rentmeister war kein Waldamtsbeamter sondcrn ein Finanzbcamter, dem der
jcweiligc Kameraldistrikt unterstellt war, hatte aber einen nicht gcringcn Einfluf3 auf das
Waldamt, da dcr Waldmeister wichtige Entscheidungen nur im Einvernehmen mit ihm treffen
durftc. Einc der wichtigsten Aufgaben des Rentmeisters war, so schricb Festetics, dcm
Waldmeister in allen Dienstangelegenheiten zur Hand zu gchen. Den Waldamtssitzungen
hatte er beizuwohncn, da dort auch Angclegcnheiten crledigt wurden, dic seine Anwescnheit
erforderten, und er tiber die laufenden Arbeiten informicrt sein muf3tc 21 .
Rentmeister Szmolinsky dtirfte cin schr ttichtigcr Mann gcwcscn scin. Das kann man
aus seiner Hcranziehung bei eher schwicrigen Untersuchungen der Marmaroschcr
Kameraladministration schlief3en, doch auch daraus, daf3 sein Sohn Johann ab dem I.
Scptember 1780 einen von nur vier Studienplătzen, die Sohncn besondcrs verdienter Beamter
an der Sigether Piaristenschulc zugesprochen wurden, erhielt, allerdings verstarb dcr Knabe
noch im sclben Schuljahr22 .
Der Materialschaffer fiihrtc dic Amtsschriftcn und rcgistrierte sic, erstellte dic
Lohnlisten und fiihrte das Protokoll bei dcn Waldamtssessionen. War der Waldmeister
abwesend oder krank, hatte er ihn zu vertreten. Dazu kam die Aufsichtspflicht liber dic
koniglichcn Gebăude einschlief3lich dcr Săgemiihlen. Waren Reparaturen oder Neubauten
notwcndig, arbeitete er die Planungcn aus und trug bei der Ausfiihrung dcr Arbeiten
gemeinsam mit dem Waldmcister die Verantwortung. Fi.ir die Zeugkammcr, die Magazine
und Samenbehăltcr, wie auch das geschlăgcrtc Holz und sămtlichc Holzcrzcugnissc haftctc cr
personlich. Wurden Flof3e und Holz nach Sigcth gelicfert, muf3te er mit dem Amtshaiduken
zum Transportamt fahren und fi.ir dic reibungslose Abwicklung und dic Vcrbuchung sorgen23 •
Materialbeschaffer Georg Graf3lcr beklagte sich anlăf3lich dcr Visitation von 1784 zum
wiederholtcn Male, daf3 dic Wiese, die ihm zugeteilt wordcn war, nicht gcntigend Heu abwarf,
um eine Kuh, geschweige dcnn vier Sti.ick Vich, wie es ihm instruktionsmăf3ig zustand, zu
fiittern. Im Jahr zuvor, als er sich bemtiht hatte, die Wiese zu verpachten, bckam er dafiir
einen Kotzen, der 1 f 8 x wert sei. Er wissc nicht, wie er scine sieben Kinder t!rnăhren solie
24
und bitte um bessere Wiesen oder um cine Geldabl0sung . Scine Lage dtirfte wirklich schr
bedrăngt gewesen sein, da er 1786 in Anbctracht scines gcringen Gehalts von der damals
tiblichen Dicnstkaution fi.ir Bcamte befrcit wurde 25 .
Um Waldschăden jeder Art zu verhindcrn, zumindest einzudămmcn, muf3tcn in jedem
Walddistrikt Waldaufseher von der Kameraladministration angestellt werden,
wozu dieselbe allezeit gute und niichterne und soviel măglich des lesens, Schreibens
und Rechnens kundige Leute zu wăhlen bedacht sein wird, und wofern unter den neu
angesiedelten deutschen Kolonisten ader hierliindisch lnsassen einige zu .finden sind,

CRCM VII, 85 ex Mai 1782, vgl. auch MOLE 61 P 358 Nr. 513 ex Mărz und P 469 Nr. 232 ex April 1792
MOLE 61 P 541 Nr. 530 ex April 1780
zo CRCM VII, 80 und MOLE 61P476 Nr. 613 ex November 1781, MOLE 61 P 473 Nr. 244 ex April 1782
21
FEST §§ 164 - 167
22
CRCM VII, 63, 77
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24
MOLE 61 F 8 P 53 ex Juli 1785, foi. 35
25
MOLE 61 F 1 P 287 ex 1784, E 61 F 6 P 43 ex 1785, HKA Mtinz- und Berg (MB) F - Nr. 4176 ex Juni 1786
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welche obbemelte Eigenschaften besitzen und zu diesem Dienst fiir tauglich erkennet
wiirden, werden solche jeder Zeit vor anderen hiezu anzustellen sein.
Alle 14 Tage muBten sic an den Waldamtsi tzungen teilnchmen, Bericht erstatten,
Anweisungcn entgegennehmen und bei der Entlohnung der Arbeiter anwesend sein. An den
Sonntagen nahmen sie im Holzschlag dic Taglohncr auf, deren Arbcit sie cin paarmal pro
Wochc zu kontrollierten hatten. Einmal pro Woche muf3ten sic ihr Revier besichtigen und es
cinmal monatlich umgehen, um eventuellc Waldschăden fcststellen zu konncn, dic durch
Brăndc, VerbiB durch Rinder, Schafe, Schweinc und Zicgen, Umringclung von Băurncn (=
das Entfernen cines schrnalen Rindenstreifens rings um dcn Baum bis zum Kambium
bewirktc, daB dcr Baum langsam abstarb 26 ), Holzdiebstahl, die Erweiterung von Wicsen auf
Kosten des Waldcs und Verletzcn von Băumen fiir die Harzgewinnung, entstchen konnten.
Weitcrs hattcn sie regelmăBig dcn Jungwald und dic frisch bcsamten Holzschlăge zu
bcsichtigen 27 .
Im Jahre 1778, als die „Waldinstruktion" verfaBt wurde, bcstand der Oberwischauer
Bezirk groBtenteils aus dem Haupttal des Flusses Wasser. Die an ihn grenzcndcn Scitcntăler
sollten erst spăter einbezogen wcrdcn. Damals brauchtc man zwei Waldaufscher. Einen fiir
das Gebiet rechts der Wasser von dcr Einmiindung des Bachcs Novetsur (rum. Novăţ) und
dem Bcginn des Bcrges Mogura Nyagra bis an das Grenzgebirge Balcsenyaska und den
anderen ftir das Gebiet links der Wasser vom Tal Kuzi bis zu den Alpcn Muntsul Albi an dcr
Galizischen Grenze. Da es im ganzen Tal kcinc Ortschaft gab, wo die Aufsehcr, die ersten
bciden warcn Gabriel Lceb und Andre Werner 28 , wohncn konnten, wurdcn sie în Oberwischau untergebracht 29
Ein Waldaufscher hattc mchrere Holzschlăge zu bctreuen, daher war die Aufsicht liber
dic Arbeitcr primăr die Aufgabe dcr Meister und Meisterknechte. Festctics bestimmte, daB
in Mokra bcsondcrs tiichtigc obcrostcrreichischc Holzarbcitcr, fiir jeden Walddistrikt ein
Mcister und scchs ihrn untcrgcordnctc Mcisterkncchte, die auch lcsen und schreiben konnten,
ausgewăhlt und zu dcn Waldărntem vcrsetzt werden sollten. Allcnfalls konntcn auch
„gcschicktc, verlăBliche und niichtemc Leute aus dcn hicrlăndischcn Insasscn" bestcllt
wcrden.
Ein paar von dcn Oberostcrreichcm sind namentlich faBbar. Holzmcistcr Franz
RciBcnbiichlcr, Meistcrknccht Johann Lahner der Ăltcrc, Mcistcrknccht Simon Ncuhubcr,
„Sub Magister" Johann Lcitncr und Johann Lăhner dcr Jiingere 30 .
1.2.2 Besoldung31
Zusătzlich

zur jăhrlichcn odcr wochentlichcn Entlohnung în Bargcld bckamen dic Bcamtcn
und dic mit cinem Vcrtrag Ausgcstattctcn cincn Teii des Verdienstes în Form von Holz- und
Salzdeputatcn, dazu Gctrcide zu einem langc gleichblcibcndcn Vorzugsprcis. Dariibcrhinaus
cin Stiick Hausgrund samt Haus und Wiese, um cine jewcils festgelcgte Anzahl von Rindcm
haltcn zu konncn.
Waldmeister: 600 Gulden, Deputat: 2 Zcntncr Salz, 30 Klaftcr Holz, 36 Pr(cl3burger) Mctzcn
Hofkorn a l Gulden 45 Kreuzer, 900 Quadratklaftcr Hausgrund, l O OOO Quadratklafter
Wicsc.

26

Milndliche Mitteilung DI Arnold, Landwirtschaftskammcr Linz
FEST §§ 72 - 83, 171
28
MOL E 61 P 215 Nr. 548 ex Februar 1781 und E 61 P 119 Nr. 711 ex Mai 1781
29
FEST § 71
30
ST ANGLICA, 23 ff. und OOLA Verwesamt Ebensee, HS 67 I, Bcrichte 1775
31
FEST Anhang, foi. 238
Nach ROTTLEUTHNER: I Zcntncr = 100 Prcl3burger Pfund a 0,49 kg, Brennholz: I Wiener Waldklafter = 3,41
m3, I Prel3burger Metzcn 63,63 I, I Prel3burger Quadratklaftcr = 2,697 m2
27
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Rentmeister: 300 Gulden 32 , Deputat: 1,5 Zcntner Salz, 15 Klaftcr Holz, 20 Pr. Metzen
Hofkom a l Gulden 45 Kreuzer
Materialbeschaffer: 200 Gulden, Deputat: 1,5 Zentner Salz, 15 Klafter Holz, 20 Pr. Metzen
Hofkom a l Gulden 45 Kreuzer, 600 Quadratklafter Hausgrund, 6000 Quadratklafter Wiesc
Waldaufseher: Zwei Waldaufseher in Ober Visso 160 Gulden, Deputat: bar 91 Gulden 20
Kreuzer, 2 Zentner Salz, 20 Klafter Holz, 36 Pr. Metzen Hojkorn a 1 Gulden 45 Kreuzer, pro
Waldazifseher 400 Quadratkla.fter Hausgrund, 4 800 Quadratklafter Wiese.
Haiduk: 80 Gulden, Deputat: 1 Zentner Salz, 6 Klafter Holz, 12 Pr. Metzen Hofkorn a 1
Gulden 45 Kreuzer, 300 Quadratklafter Hausgrund, 4800 Quadratklafier Wiese.
Meister und Meisterknechte: Die Obcrosterrcichcr waren mit einem Vertrag angcstcllt, der
ihnen einen bestimmten Lohn, Haus, Hausgrund und cin Wiesensttick, kostcnlose ărztliche
V crsorgung und andcre V crgtinstigungcn garanticrtc. Von jcdcm vcrdicntcn Gulden fiihrtcn
sic eincn Krcuzcr in dic sogenanntc Bruderladc ab, aus dcr sic im Krankheits- odcr schweren
Unglticksfall cine Untcrsttitzung bckamcn.
Mokraner Mcister in Obcrwischau - Wochenlohn 3 Gulden, Mokrancr Meisterknccht in
Oberwischau - Wochenlohn 2 Gulden 30 Kreuzcr, ihrc Nachfolger 2 Gulden. Dazu 300
Quadratklaftcr Hausgrund, cin Mcister 6 OOO Quadratklafter Wicsc ftir drci Sttick Vieh, cin
Mcistcrknecht 4 800 Quadratklaftcr Wiesc fiir zwci Sttick Vich.
Klausenwiichter: Wochenlohn l Gulden 30 Kreuzcr, Haus
1.2.3 Waldamtssessionen und- visitatione11
Zwcimal monatlich an dcn samstăglichen Zahltagcn wurde untcr dem Vorsitz des
Waldmcistcrs cine Waldamtsscssion abgchaltcn, war cr vcrhindcrt, fiihrte dcr Rentmeister
den Vorsitz. Das Waldamtspersonal war verptlichtet, daran tcilzunchmen. Dcr Materialschaffer erstattete scinen Bcricht und legtc gcnaue Rechnung tiber den Ertrag der
Holzwirtschaft, Aufsehcr, Mcistcr und Mcistcrkncchtc bcrichtctcn liber dic Vorkommnisse
dcr abgelaufenen beiden Wochen, zudem wurden Verordnungcn der Hofkammcr und der
Kameraladministration, sowcit sie nicht geheim und ausschlicBlich ftir die Beamten bestimmt
waren, bekanntgcrnacht. Personal, Arbeiter und Untcrtanen, die sich eines Vcrgehens
schuldig gernacht und Verordnungen tibcrtreten hattcn, wurden zur Verantwortung gczogen
und bestraft. Kriminellc Dclikte aber kamen vor dcn hcrrschaftlichcn Gcrichtsstuhl. Am
Nachmittag nach der Sitzung wurden dic Lohnc ausgczahlt.
Jăhrlich cinmal wurdc das Waldamt von cincm Bcamtcn der Kamcraladministration visiticrt.
Ftir dic Visitation 1784 konntc das Aktcnmatcrial gcfundcn werdcn. Dic Waldamts- und
Rcntamtskasse wurdcn gcnauestens tibcrprtift, ebenso das Inventar von Zeugkammer,
Magazincn und Amtsrăurnen 33 . Ftir wcitcre Visitationen gibt es kurze Eintragungen în der
„Chronologie" beztiglich der wichtigsten Sachvcrhalte, Entscheidungen und Vorhaben.

1.2.4

Gebăude

und Bauten des Waldamtes

Es wăre an sich notwendig gewcsen, Gebăude ftir die neuen Ămter, sogenanntc „konigliche
errichten zu lassen. Filrs erstc konnte man das abcr hintanstellen, da die Familie
eines frtiheren Obcrgespans des Komitats, Ladislaus Graf Haller, în Oberwischau ein Haus
bescsscn hatte, das în das Eigentum des Fiskus tibergegangcn war. Im April 1779 pachtete
man cs und bezahlte daftir 330 Gulden pro Jahr 34 . Es war in ziemlich gutem Zustand, auBcr
cin paar Reparaturen und dem Aufstellen einiger Trennwănde waren keine groBercn Investitionen notig.
Gebăudc"

32
33
34

MOL E 61 P 538 Nr. 250 ex August 1781
MOLE 61 F8 P 53 ex 1785
MOL E 68, Bd. 19, Nr. 164 ex 1779
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Im_ Mărz 1780 stellte man aber <loch einen Antrag fiir den Bau einer Rentamtskanzlei mit
Stallung, Kammer, Schupfen, Schi.ittkasten und WirtshăuseP 5 •
Fiir die Beamten und Angestellten errichtete man Wohnhăuser, Stălle und Zăune. Kleinere
Reparaturen an Fenstern, Schlăssern, Ofen, AusweiJ3en und jăhrliches Ausbessern der Zăune
muJ3ten sie auf eigene Kosten durchfiihren, groJ3ere Reparaturen an Wănden, Băden, Stiegen
und Dăchern gingen zu Lasten des Ărars. 36
Fiir Arbeitsgerăt und Materialien hatte man Zeugkammern und Magazine. AufschluJ3
liber die Vielfalt gibt die Inventarliste im Visitationsbericht von 1784. Jeder Arbeiter bekam
fiir seine Arbeit das entsprechende Werkzeug zur Verfiigung gestellt und muBte es wieder
abgeben. Falls er etwas nicht zuriickgeben konnte, war er ersatzpflichtig, auBer er hatte eine
glaubwiirdige Bestătigung, daB er keine Schuld am Verlust trug 37 .
In Magazinen bewahrte man verschiedene kleinere Holzerzeugnisse, wie Ruder, Latten,
Stangen verschiedenster Art und Schindeln diebstahlsicher auf, ebenso Samenbehălter fiir den
Vorrat an N adelsamen, den man nur alle drei Jahre gewinnen konnte.
Jeder Waldbezirk brauchte eine Handschmiede, in der Werkzeug und andere Eisenteile
repariert, geschărft oder gestăhlt und kleinere Werkzeuge hergestellt wurden 38 . Friiher hatte
man Werkzeug mit groBen Kosten aus westlichen Teilen der Monarchie, wie zum Beispiel
aus dem Salzkammergut, ins Land bringen miissen39 , <loch seit die Eisenvorkommen in
Kabolopolyana (ukr. Kobilec'ka Poljana) abgebaut wurden, stellte man dort auch Werkzcug
her.
Beim Kauf der Graf Hallerischen Giiter im Oberwischauer Bczirk hatte der Fiskus eine
Săgemiihle, die den Grafen Haller gehărt hatte, miterworben. Da sie reparaturbedilrftig war,
stelltc die Kameraladministration Obcrlegungen an, ob diese Săgemiihle an ihrem derzeitigen
Standort genug Wasser fiir cine gleichmăBige Leistung hatte oder man sie an einen gilnstigeren Ort am FluB Wasser versetzen sollte. Nach einer Begutachtung durch Bergmeister
GroBschmid und Sagmeister Mathias ReiB aus Mokra 1781 entschloB man sich, die Miihle an
ihrem Standort zu belassen, reparierte sie griindlich (Kosten 672 Gulden) und hob sie auf
sechs gemauerte Pfeiler. 40 Jahre spăter errichtete man cine zweite an der Wasser.
Auch eine Mahlmiihle wurde nătig, da die Kameralbediensteten, wie erwăhnt, als Teii ihrer
Besoldung Brotgetreide bezogen. Fiir sie wurde am 7. April 1779 cin Betrag von 100 Gulden
21 Kreuzer angewiesen 41 .
1786 schlieBlich machte man den Vorschlag, liber den FluB Wischau einc Briicke zu
bauen 42 .

1.3 Die Arbeit im Wald
1.3.1 Holzschlăge, Wege, Hiitten
Holzschlăge

Im Juni 1777 verzeichnet die „Chronologie" den Anfang des Vissoer Holzschlags in dem
Thal Bottizuf3 . Im Jahr 1779 erfahren wir vom Holzschlag Fatcsetul, der acht Stunden vom
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37
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Waldamt entfernt war44 , anlăBlich der Visitation von l 780, daB die Holzschlăge Fatcsetul,
Magura Nyagra und Bardeul45 in Betrieb waren. Im Holzschlag Bardeul baute sich der
Steinsprenger Georg Ziman ein Haus, wofiir er vom Ărar l O Gulden erhielt46 . l 78 l eroffnete
man den Holzschlag Suligul. Die Holzschlăge zu erreichen, war anfânglich sehr schwierig,
da es im Wassertal weder Wege noch Steige gab. Es gab zu Beginn auch noch keine
Unterktinfte fiir die Arbeiter.
Geh- und Reitwege
So war es eine vordringliche Aufgabe des Waldamtes, Geh- und Reitwege ins Wassertal zu
bauen und Hiltten zu errichten, die den Leuten Schutz boten. Jedes Jahr vor Beginn der
Arbeit im Holzschlag sollten die Wege von einer Gruppe von Taglohnern repariert werden.
AnlăBlich der ersten Visitation des Amtcs l 779 ersuchte man um Geldmittel zum Bau eines
Weges von Oberwischau zum Tal Kuzi und dem Holzschlag Bardeul. Eine umfangreiche
Korrespondenz zwischen Sigeth, PreBburg und Wien setzte ein. Die ungarische Hofkammer
bezog sich in ihrem Bericht nach Wien auf das Ansuchen der Marmaroscher
Kameraladministration, in dem darauf hingewiesen worden war, daB ein Weg einerseits die
ins Auge gefaBte Ansiedlung im oberen Waldbezirk erleichtern, andererseits den Arbeitern
die abschrăckende Hindernis, mit viei Zeitverlust und Beschwerde uber das hohe
Gebirg zu den kăniglichen Holzschliigen abgehen zu milssen, fur die Hinkunft aus dem
Wege zu raumen,
und wies darauf hin, daB ein FuB- und Reitweg an der Wasser die in diesem Bezirk erst
anfangende Wald Manipulation sehr fOrdern wilrde. Festetics wurde um einen Bericht
gebeten und unterstiltzte das Ersuchen, die notigen Gelder zu bewilligen, aufs wărmste. Auch
er zeigte die Vorteile, die ein Weg fiir notwendige Ansiedlung bieten wilrde auf und wies
daraufhin,
dajJ ansonst diese betriichtliche Waldstrecke nicht wohl benutzet, und die von den
entlegenen Dărfern im Holzschlag kommen milssende Unterthanen nur viele Zeit durch
den ăfters unter den Arbeitstiigen hin und her machende Wege verlieren miljJten, weil
selbe sich mit den nătigen Lebensmitteln auf die ganze Zeit der fiirdauernden Arbeit,
der Entlegenheit und unwandelbaren Zuganges wegen ohnmăglich versehen konnten.
Am 2 l. April l 78 l ersuchte man die Kaiserin, die dringend notigen Mittel, l 352 Gulden,
ehestmoglich ariweisen zu lassen, da die Arbeiten im Winter groBtenteils nicht durchgefiihrt
werden konnten und man befiirchtete, daB man im folgenden Jahr fiir das Schlagen des
FloBholzes keine Arbeiter bekommen wilrde, wenn sich die Verhăltnisse nicht besserten. 47
N och l 78 l wurden weitere 800 Gulden ftir den Bau ei nes Weges zum Holzschlag Suligul
b ew1·11·1gt48 .
Hiitten
Weder von den Arbeitern noch von den Beamten, die verpflichtet waren, die einzelnen
Holzschlăge laufend zu besuchen, war zu verlangen, ohne Hiltten oder Unterkilnfte in den
Wăldern zu arbeiten. Das rauhe Klima, die hăufigen Regenfâlle und Stilrme, der viele Schnee
und die groBe Kălte im Winter erforderten feste Hiltten. Hier konnte man Schutz finden, aber
auch Werkzeug, das man gerade nicht benotigte, und Lebensmittel sicher aufbewahren.
Wiederholt war es zu Diebstăhlen gekommen. Werkzeug zum Waldamt zu bringen, war in
der Regel nicht moglich, da die Holzschlăge so weit davon entfernt lagen, daB man fiir den
Weg dorthin zu viei wertvolle Arbeitszeit vergeudet hătte 49 .
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Im Holzschlag Fatcsetul hatte man 1779 oder davor zwei Hiltten errichtet. Jede maB drei mal
vier Klafter (5 mal 6,6 m). Am 24. Juni 1779 suchte die Kameraladministration bei der
ungarischen Hofkammer um Bewilligung und Anweisung der dafilr aufgewendeten 49
Gulden 19 Yi Kreuzer an. Dem Ansuchen war eine genaue Aufstellung des erforderlichen
Materials und der Baukosten filr die beiden Hiltten angeschlossen 50 •
Filr den Holzschlag Suligul suchte man 1785 um die Bewilligung von 51 f 6 x filr den
Bau einer 6 Klafter langen und 3 Klafter breiten (9, 85 mal 5 m) Hiltte an 51 .

1.3.2 Die Arbeit im Holzschlag, Zutalbringung der Stămme, Triftanlagen 52
Die Arbeit im Holzschlag
Im Juli oder August, wenn die Arbeiter mit ihren eigenen Landwirtschaften beschliftigt
waren, besichtigten der Waldmeister, cin Holzmeister und ein Waldaufseher den Teii des
Waldes, den man im folgenden Jahr bearbeiten wollte, und steckten ihn ab. Man sollte aus
den Holzschlagen 2000 Stilck 6- und 7 Klafter lange (knapp 1O m bis 11,5 m) 17 stlimmige
FloBe gewinnen konnen. Mit dem Fallen begann man ab dem 15. April, wenn die Safte in
den Baum stiegen. Ende Juni solltc man damit fertig sein, war das nicht moglich, konnte man
die Arbeit von Mitte August bis Mitte September fortsetzen.
Wuchsen in einem Schlag Laubbaume, muBten auch sie gefâllt und zu den
Transportlimtern, flir Oberwischau waren das Sigeth und Botsko (rum. Bocicoui), gebracht
werden. Buchen vor aliem verwendete man als Bauholz, Riesenbaume, Stangen verschiedener
Art oder als Brennholz fur die Kameraluntertanen 53 . Filr den Abtransport mul3ten sie sclbst
sorgen. Es wurde im Spatherbst oder im Winter geschlagen, wenn es nicht im Saft stand und
damit besser vor Faulnis geschiltzt war. Holz aus Gestrilppwaldungen verwendete man unter
anderem auch in den Salzgruben und zur Kohlenbrennerei 54 .
Dic Arbeit begann im oberen Teii des Holzschlags und von dort abwlirts bis ins Tal. Dic
Wipfel der Baume muBten gcgen die Berglehne fallen, da dies das Abpilrsten (Ablassen des
Holzes iiber einen Hang) erleichtcrte und die Gefahr, dal3 Stamme beschadigt wurden oder
zersplitterten, damit geringer war. Die gefâllten Bliume muBten abgelistet, abgeschalt und
entsprechend der Stammstlirke flir die wcitcre Verwendung gekennzeichnet werden.
Bevor man begann sie „abzupilrstcn", cntfernte man dic Wipfel und hackte die Stlimmc
in die entsprechende Llingc fur FloBholz und Klotzer, die kilrzer als Flol3holz waren und in
den Sagemilhlen zu Pfosten, Brcttern und Latten verarbeitet wurdcn (Schnittmaterialen ).
Sagen verwendete man noch keine, auch im Salzkammergut setzten sie sich erst langsam in
der zweiten Halfte des Jahrhunderts durch 55 .
Zutalbringung der Stămme
War das Holz gefâllt und zugerichtet, mu13te es aus den Holzschlligcn und Seitentlilern zu den
Hauptflilssen gebracht werden. Das Zutalbringen bezeichnete man als Abpiirsten. Je nach
Gellindcform gab cs verschicdene Moglichkeiten. Lag der Holzschlag auf cincm steilen
Abhang, glitten die Stlimme von selbst zu Tal, nachdem man durch Aushauen von Hindcrnissen cine Bahn frei gemacht hatte. In sumpfigen und felsigen Gegenden wurden Brilcken
aus cinigen der Stamme gebaut, die als letzte zur Weiterverwendung zu Tal gebracht wurden.
In den Ebenen lieB man das Holz von Arbeitern oder Zugvieh bis zu den Abpilrstungs- ader
Abriesungsortcn ziehen. Befand sich der Schlag auf einer flachen Berglehne, die sich weit ins
Tal erstreckte und es gab keinen Bach, in dem man es triften hlitte konnen, muBten die Bloche
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mit trockenen Riesen, im Winter mit Eisriesen, oder wenn es wenigstens einen kleinen Bach
gab, mit Wasserriesen befOrdert werden. Die leichteren Holzstiicke aber wurden einzeln von
den TaglOhnern, wenn sie den Holzschlag verlieBen, zu Tal getragen.
Filr das Salzkammergut wurden schon 1334 Riesen 56 und Klausen 57 erwăhnt. Filr eine
Riese baute man abschnittsweise von unten nach oben aus sechs oder sieben Baumstămmen
von je vier bis fiinf Klafter Lănge (ca. 6,5 - 8 m) Halbrohren. Infolge des Gefiilles glitten die
Bloche darin zu Tal. In der Regel wurden sie im Waldboden verlegt. Schwierigkeiten
bereiteten groBe Steine und Felsstiicke, die ausgebrochen oder weggesprengt werden muBten.
Lagen die Riesen an einer Stelle frei, wurden sie dort seitlich verspreizt. MuBte man sie liber
Vertiefungen oder Grăben fiihren, geschah dies mit Hilfe von holzernen Jochen 58 .
Anfangs wurde diese Arbeit im Taglohn verrichtet, doch plante man, sie im Akkord zu
vergeben, nach der Klafter ader per Pausch, wenn die Arbeiter einmal im Riesenbau gewisse
Kenntnisse und Erfahrung hatten. Abgeriest wurde im Herbst bei starkem Reifund im Winter
bei starkem Frost. Lag kein Schnee, wurden die Riesen mit Wasser begossen, auf Grund der
tieferen Temperaturen meist bei Nacht. Nach Beendigung des Abriesens wurden die Riesen
abgebaut, das Holz zu Tal gebracht und fiir andere Zwecke verwendet.
Triftanlagen
Die kosten- und arbeitssparendste Art der Weiterbefdrderung war die Trift, das Schwemmen
der Stămme. Die Einheimischen hingegen kannten nur die Befdrderung mittels Zugvieh. Um
eine unbeeintrăchtigte Trift zu gewăhrleisten, muBten TaglOhner aus den Triftgewăssern alle
Hindernisse, die das Holz aufhalten konnten, entfernen. Die beste Triftzeit war das Friihjahr,
wenn der FluB zwar hoch, aber doch nicht zu angeschwollen war.
Bis 1778 waren die Hauptflilsse, so auch die Wischau und die Wasser bis zum
Holzplatz der Waldămter gerăumt und floBbar gemacht worden, sie muf3ten lediglich instand
gehalten werden. Doch die meisten Flilsse und Băche in den Nebentălern muBten gerăumt
werden, dies geschah aber erst dano, wenn neue Holzschlăge angelegt wurden.
Da es bei der Trift wegen Wassermangels immer wieder zu Schwierigkeiten kam,
wurden in der Folge zur Erleichterung der Arbeit in den Haupttălern Klausen (FluBsperren)
errichtet. Filr den Bau gab Festetics folgende allgemeine Anweisungen: Als erstes sollte der
Waldmeister mit Meistern und Holzknechten oberhalb der Holzschlăge, die bearbeitet
wurden, nach einer Stelle Ausschau halten, die sich fiir eine Klause eignete. Voraussetzung
war, daB das Tal dort eine Engstelle bildete, die an beiden Seiten aus festem Gestein oder
fester Erde bestand, damit die Klause auf sicherem Grund aufliegen konnte und nicht zu breit
wurde, oberhalb davon aber muBte sich das Tal ausweiten, um genilgend Fassungsraum fiir
das Stauwasser, den Klaushof, zu haben. Mit Hilfe von Toren wurde das Wasser aufgestaut.
Wollte man abfloBen oder triften, offnete der Klauswăchter die Torc, und der Wasserschwall
riB die FloBe oder einzelnen Stămme zu Tal.
Als die Festetics'sche Waldinstruktion 1778 fertig wurde, lagen die Oberwischauer
Holzschlăge noch in Teilen des Wassertals, wo der FluB mit sogenannten halben ader 8 stămmigen FloBen befahren werden konnte, daher konnte man fiirs erste vom Bau von
Klausen absehen. Ublicherweise wurden fiir ein FloB 12 - 17 Stămme von sechs oder sieben
Klaftern Lănge (knapp 1O m bis 11, 5 m) mit Holznăgeln und Querstangen verbunden
(Anbahren) 59 • Spăter allerdings, als die Schlăge weiter oben im Tal angelegt wurden, wo die
Băche weniger Wasser fiihrten, wurde es notwendig, Klausen zu bauen. Festetics sah dies
voraus und meinte, daB dano eine Klause im Haupttal an der Wasser und eine im Tal Bottizul
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notwcndig wcrdcn wilrdc. 1784 bcschlof3 man in Prcf3burg, daf3 in allen Marmaroscher
Distriktcn Klausen errichtct werden solltcn 60 , und anlăf3lich dcr Visitation 1787 fordertc man
vom Waldamt Obcrwischau RijJ und Uberschlăge ftir dcn Bau cincr Klausc 61 . In wclchem
Jahr allcrdings die crstc Klausc im Wassertal gebaut wurdc, konntc bis jctzt nicht gcklărt
wcrdcn. Ihr Standort dtirftc Makerlau gcwescn sein. Auf cincr Kartc von l 83 7 sind zwei
Klausen vcrzeichnct, dic cine obcrhalb von Fcinen (rum. Făina), also Makcrlau (rum.
Măcărlau), und viei weitcr fluf3aufwărts die „Louis Clausura" gegen die Balcscnyaska-Bcrgc
zu 62 .
Rechen, Fluf3sperren, brauchtc man dazu, in der Năhc des Waldamtes einzcln getriftctc
Stămmc aufzufangcn, um sic dort aus dem Fluf3 zichcn und aufstapeln (aujlnageln) zu
konncn, was um viclcs prcisgiinstigcr als das Flof3cn war. Auch der Rcchcnbau konnte im
Salzkammcrgut auf cine jahrhundcrtclangc Entwicklung zurilckblickcn 63 . Grundsătzlich
wurde cin Rcchcn, so wic cine Klausc, an eincr cher cngcn Stellc des Tales mit festcn Ufern
angelcgt. Darilbcrhinaus solltc der Ort fiir cinen ausreichend grojJen Portus gecignet scin, wo
man das Holz ausstreţfen, sortieren und in Mageln bis zum Weitertransport aufschlichten
konnte. Man brauchte nur wenige Leute, die lăngs des Ufers hăngengcblicbcnc Stămmc
losmachtcn. Das kostetc zwei Drittcl wcnigcr als das Abflof3en, und im V erlauf von cin oder
zwci Tagcn konnten einigc tausend abgetriftet werden. Gleichzeitig konnte man mit cincm
Rcchcn Vcrlustc vcrmcidcn, da die Stămme bei Hochwasscr vom Rcchen aufgefangcn und
nicht weitcrgcrissen wurden.
Fcstetics war klar, daf3 auch im Obcrwischauer Bezirk cin Rcchen notig wcrdcn wilrdc,
und cr meinte, wărcn einmal in den tibrigcn Bezirkcn dic notigen Werke crbaut, wiirde man
aueh an cinen Reehcn fi.ir Obcrwischau dcnken. 1784 forderte dic ungarische Hofkammcr
nach dcn Untcrsuchungcn des Wiener Hotbuchhalterci-Raitrats Mathias Lcchner in der
Marmarosch Kostenvoranschlăgc fiir den Bau cincs Rechens in Oberwischau 64 • Wann cr
wirklich gcbaut wurde, konnte allerdings bisher nicht festgcstellt wcrdcn, sichcr abcr ist laut
cincr geomctrischcn Aufnahmc, daf3 1833 cin Rechcn bcstand 65 .

FloOholz
Das fiir dcn Transport des Salzes so notige Flof3holz wurde nach Sigeth geflof3t. Allgcmcin
galt, daf3 die Waldămtcr das konigliche Holz und private Waldbcsitzer Flof3c gegcn cinen
Vorschuf3 licfcrtcn. Eincn Teii kaufte man von sogenanntcn Floj3quaesturanten, mit dcncn dic
Licferung eincr bestimmtcn Anzahl von Flăf3en vcrcinbart worden war.
Hier intcrcssicrcn dic Licfcrungen des Waldamtcs Obcrwischau. Allerdings ist dic Zahl
dcr Daten gcring und kaum verglcichbar. Von wcsentlicher Bcdcutung fiir dcn Holzertrag
waren dic Wcttervcrhăltnisse, bcsondcrs schneereichc Wintcr und Hoehwasscr crhohtcn die
Zahl dcr Verungliickungen, also den Verlust von Holz durch Naturkatastrophen.
Anlăf3lich dcr Visitation von 1779 crfâhrt man, daf3 sich damals am Port 90 Flăf3c und
498 Klătzcr befandcn, doch 704 Flof3e und 1500 Klătzer noch abzutriftcn waren 66 . Dic
Visitation 1780 ordnetc an, daf3 dic Flof3c, dic schon zur Verfiigung standen, nach
Oberwischau gebracht wcrden und dann nach Botsko und Szigcth bcfărdcrt wcrdcn sollten,
aus den Holzschlăgcn Faesetul, Magura Niagra und Bardeul insgesamt 11.100 Flof3stămmc,
also zwischcn 700 und 800 Fl013cn, 3923 Klotzer und 8179 „gcringcs Geholz" 67 .
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Im Mai 1784 verzeichnet die „Chronologie", dal3 1783 Oberwischau 378 Fl613e geliefert
hatte 68 . Um 1840 lieferte das Waldamt rund 4000 bis 5000 Stiick Flo13holz und dazu rund
10.000 Stiick Sagklotzer und Ruderstangen 69 .

1.3.3 Aufforstung und Hege der Wiilder
Aufforstung
Nachdem man alles verwendbare Holz abtransportiert hatte, mu13ten im Schlag die noch
verbliebenen diirren oder faulenden Ăste und Baumwipfel zusammengetragen werden, um
sie im Spătherbst oder Winter verbrennen zu konnen, und der Waldboden war ftir die
Aussaat von Nadelsamen vorzubereiten. Waren Fichten- und Tannenzapfen reif, das war alle
drei Jahre, pfliickte man sie, lagerte sie liber den W inter und trocknete sie im darauffolgenden Sommer, bis die Samen herausfielen. Diese wurden gereinigt und in Făssern oder Săcken
verwahrt. Ausgesăt wurdc im Herbst auf den freistehenden Holzschlăgen. Schlăge, die von
Nadelbăumen umgeben waren, besamtcn sich selbst.
Hege
Zur Hege und Pflege des Waldes gehorte, dal3 man darauf achtetc, keine Laubbăume und kein
Gestriipp aufkommen zu lassen und auf gute Wuchsbedingungen zu sehen. Die jungen Băume
mul3ten moglichst dicht stehen, damit die Stămme gerade in die Hohe wuchscn. Man mu13te
auch darauf achten, dal3 weder Mensch noch Tier die Wălder schădigtcn, sei es durch zu viele
Wege durch den Wald, was vor aliem ftir den jungen Anflug schădlich war, da er niedergetrampelt werden konnte, aufgestellte Fallen und Gewehre oder Harzsammeln, aber auch durch
Verbil3 im bcsonderen von Haustieren. Windbruch sollte so bald wie moglich aufgearbeitet
werden 70 •

1.3.4 Die Arbeiter
Am Sonntag nachmittag, wenn die Aufseher nach der Waldamtssitzung in den Holzschlag
zuriickkamen, wăhlten sie aus den Arbeitssuchenden die ihnen am geeignetsten Erscheinenden aus, bevorzugt wurden Kameraluntertanen, nahmen deren Namen und Wohnort auf und
wiesen ihnen einen Arbeitsplatz an. Arbeitsbeginn war am Montag friih. Hăufig kamen die
Arbeiter in Gruppen, in einer Kameradschaft, vor aliem die aus Galizien. Sie nahm man ohne
Bedenken auf, einzelne Fremde lehnte man hingegen ab. Bei einem Mangel an
Arbeitswilligen ersuchte der Waldmeister den Rentmeister um Unterstiitzung, der versuchte,
in den Kameraldorfern Leute zu finden, oder bat die herrschaftlichen Beamten, ihm die
entbehrlichen Frondienste der Untertanen filr die Waldarbeit gegen Vergiitung zu iiberlassen.
1778 wurde die Waldarbeit noch von Taglohnern verrichtet, doch Festetics hielt es fiir
giinstiger, dal3 das Waldamt mit Kameralortschaften einen Vertrag gegen eine bestimmte Tax
abschlol3, damit diese ihm eine gewisse Anzahl Taglohner stellten, so wie es auf Veranlassung der Kommission schon in Korosmezo durchgefiihrt worden war. Offensichtlich setzte
sich dieses Vorgehen 1780 allgemein durch 71 • Spăter wolle man, wenn das Volk den Lauf der
Manipulation begriffen und sich an ihn gewăhnt hat, zur vertragsmăl3igen Anstellung der
Arbeiter iibergehen. Der Taglohn richtete sich nach der Arbeitsleistung des einzelnen und
wurde vom Aufseher im Einvernehmen mit den Meistern und Meisterknechtcn festgesetzt.
Um kontrollieren zu konnen, ob die Arbeiter auch wirklich tăglich arbeiteten, muBte
jeder in der ersten Mittagspause einen doppelten Rabisch, ein Kerbholz, verfertigen. Einen
68
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Teii behielt er selbst, den anderen libergab er dem Meisterknecht, der jeden Abend seine
Einkerbungen machte, nachdem cr die Leute drcimal tăglich abgezăhlt hatte. Es hătte ja sein
konnen, dal3 einer erkrankt war oder sich heimiich entfemt hatte. Stimmte die Zahl nicht, ging
der Meisterknecht dem nach. Fand er heraus, dal3 sich einer ohne Erlaubnis entfemt hattc,
wurde dessen Name, auch wenn er bercits ein paar Tage gearbeitet hattc, zur Strafe aus der
Zahlungspezifikation gestrichen. Das war dcn Leuten schon bei ihrer Aufnahme angedroht
worden. Den Lohn erhielten sie nach der Waldamtssession gegen Unterschrift in der Rentamtskanzlei vom Rcntmcistcr in Anwesenheit des Waldmeisters, des Materialschaffers, dcr
Waldaufseher, des Meisters und der Mcisterknechte. Der Taglohn fur eincn Arbeiter war von
der Art der Arbeit, seincn korpcrlichen Krăftcn und von ·dcr Jahreszeit abhăngig. Er lag
zwischen 8 und l 5 Krcuzern. So bekamen beispielsweise Taglohncr mit eigencr Hacke beim
Făllen und Schălen im Sommer, vom 1. April bis 30. Septcmber, 15 Kreuzer pro Tag, im
Winter, vom 1. Oktober bis 31. Mărz, 12 Kreuzer. Ein Gemeiner konntc 9 bis 12 Kreuzer pro
Tag verdienen, je nachdem wic krăftig cr war. Ein hcrrschaftlicher Roboter bekam 1O
Krcuzer, zur Aufsicht angestcllte Holzknechte 18 Kreuzer. Dic tăgliche Arbeitszeit bctrug im
Sommer 12 Stunden, von 5 bis 11 Uhr und von 13 bis 19 Uhr, im Winter vom anbrechenden
Tag bis 12 und von 13 Uhr bis zum Abcnd. Flir cine achtstiindige Nachtschicht bekam er l O
bczichungsweise 12 Krcuzer. Die Wegzeit vom Wohnsitz des Arbciters zum Holzschlag
wurdc nicht verglitet.
Flir die zweitc Hălfte der Achzigerjahre des 18. Jahrhunderts findet man in der
72
„Chronologie"
einige Angabcn liber dic Arbeiter im Oberwischauer Distrikt. Da
offensiehtlich in der Rcgel zu wcnige Einheimische zur Waldarbeit bcreit waren, griff man
immer wicder auf Arbeitcr aus Galizicn zuriick. So waren 1785/86 Leute aus Szatsal und
Galizicr im Wassertal bcschăftigt, Bcwohncr von Borsa und Moiszin hatten sich nicht um
Arbeit bemliht. Schon Rudnyanski hatte 1774 dariiber geklagt, daf3 das von ordentlicher

Waldmanipulation noch unkundige Landesvolk sich zur Holzschlagarbeit und Abjlăj3ung
nicht schicke und mehr seiner angewăhnten Wirtschafl anhănge. Dahcr mlissc man aus
oberen Gegenden Tyrol ader Steiermark gegcn 300 Waldarbeiter mit glinstigen Vertrăgcn in
der Mannarosch ansiedeln 73 .
Da es nicht leichter wurde, Arbeitswilligc im cigenen Distrikt zu finden, ersuchte man 1786
das Marmaroscher Komitat, Ma13nahmen zu treffcn, um die Einheimischen zur Waldarbcit zu
bewcgen, oder, wenn das nicht moglich wăre, zu akzeptieren, dal3 man Galizicr einstellte.
1788 waren im Oberwischauer Waldbezirk 373 Arbeiter beschăftigt, davon 40 Einheimische.
Man hătte aber an die 700 Arbciter brauchen konnen. 1790 war die Situation wiedcr
besondcrs prekăr geworden. Es kamen zwar Leute aus Russien und der Moldau ohne Pal3 liber
die Alpen und suchten Arbcit, sic einzustellen, war aber an das Einverstăndnis des Stuhlbeamtcn gcbunden.

2 Bevolkerung, Lebensbedingungen, Arzt, Kirche und Schule
2.1 BevOlkerung
Das Bevolkerungsbild in Oberwischau dlirfte im Laufe dcr Zeit immer vielfaltiger geworden
sein. Grundsătzlich kann man davon ausgehen, daf3 die in Oberwischau ansăssige Bevolkcrung lange Zeit im wesentlichen rumănisch war.
Im Verlauf des 18. Jahrhunderts hatte die Kameralvcrwaltung zwar immer wieder
Fachleute aus den westlichen Teilen der Monarchie in die Marmarosch gerufcn, die meisten
waren aber wieder in ihre Heimat zuriickgekehrt. Die erste groBere Gruppe von Kolonisten
waren die Holzarbeiter aus dem Salzkammergut, die 1775 nach Mokra kamen. Zwar gab cs
72
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immer wieder Oberlegungen, die Zahl der Ansicdler aus dcn osterreichischen Lăndem, vor
allcm aus dem Salzkammergut zu vermehrcn und auch im Obcrwischauer Walddistrikt
Kolonisten anzusiedeln, doch keinc diirftc in die Tat umgcsctzt worden scin. Wie dcr
„Chronologie" zu cntnehmen ist, wurdcn 1785 in verschicdenen Ortcn Familien aus dem
Dcutschen Reich angesiedclt, und ab 1792 warcn Familien aus Tepliczka im Liptaucr Komitat
bereit, sich in Felso Rhona niederzulassen. Ober andcre grol3crc Ansiedlungen ist bis 1795
nichts zu erfahren, doch auch das „Ungarische Camerale" im Hotkammerarchiv Wicn gibt
keine weiteren Hinwcise. Die Tatsache, dal3 Reti in seincr „Chronologie" dcr Ansiedlung der
Salzkammergiltler in Mokra, dcr Dcutschcn und den Vorbercitungcn dcr Ansicdlung dcr
Slowakcn relativ brciten Ramn gcwidmct hat, lăl3t darauf schliel3en, da13 es in dicsem
Zcitraum kcinc andercn Ansiedlungen gcgcbcn hat.
Mit dcr Griindung des Waldamtes in Oberwischau vcrmehrtc sich die nicht-rumănischc
Bcvolkcrung durch dcsscn im Oktobcr 1778 ernanntc Bcamtcn mit ihrcn Familien, wohl
meist ungarischer Hcrkunft, 1779 durch die obcrostcrrcichischcn Holzarbcitcr, die man aus
Mokra hierher gcschickt hattc und Angchorige verschiedcncr Berufc und Hcrkunft, die in
untcrschicdlichcn Zusammenhăngen erwăhnt wcrdcn.
Scit dem ersten Vicrtel des 18. Jahrhundcrts war es iiblich, Schenken, Mahlmiihlen und
Flcischbănke als sogcnannte Regal Benefizien an Judcn zu verpachtcn. ln Obcrwischau hattc
Simon Josephovics dort in den Achzigcrjahren vier Schankhăuscr, cine Mahlmiihle, ein
Kaufmannsgewolb und cine Fleischbank gegen einen jăhrlichcn Zins von 397 Gulden
gcpachtet. Sein Vcrtrag schcint mit Novcmbcr 1781 bcgonncn zu habcn und war auf drci
Jahre abgeschlosscn. Mit 1. Novcmbcr 1784 ging man mit ihm cinen weitcren Dreijahres. 74
vertrag cm .
Im Jahre 1785 wurdcn in Oberwischau sechs Goldwăscher-Zigeuner angcsicdelt. lnsgesamt wurdcn in der Marmarosch 41 angcstcllt und auf verschiedenc Ortc verteilt 75 .
2.2 Lebensbedingungen
Die Lebensbcdingungcn in der Mamarosch waren hart. Klimatisch und mit fruchbarem Boden
nicht begilnstigt, konnten sich ihre Bcwohner in der Rege! chcr schlccht als rccht cmăhrcn.
Immcr wieder wurden sie von Katastrophcn heimgcsucht. Oberaus strcnge Wintcr mit viei
Schnce, dcnen Obcrschwcmmungen folgtcn, wochenlangc Rcgcnfiille, anhaltendc Trockenheit, die Mil3emten zcitigten, HungersnOte mit vielcn Toten und Vichscuchcn suchten sic
heim. Epidcmien untcr dcn Bewohnern fordcrtcn viele Opfer.
Um dic Untcrtancn in Krisenzcitcn wenigstcns notdilrftig vcrsorgcn zu konncn,
trachtete das Kameralc, aus den umlicgcnden Komitaten und Lăndern Brotgetrcide ins Land
zu bringcn. Manchmal mil3lang <las. In dcn Jahrcn 1785 - 1787 wiltete dic ărgste Hungersnot
seit langcm, verschărft durch langandaucrndc Schlcchtwettcrperiodcn und den Ausbruch von
schweren Krankheiten. Ihr fielcn viele Bewohncr zum Opfer.
Auch Obcrwischau litt in diesen Jahren schwer. Viele vcranntcn vollig und wandcrten
aus. Damals ftihrtc <las Kamcralc in der Marmarosch die Kartoffcl cin. 1788 wurden hicr wie
in andcrcn Kameralorten Erdăpfel zum Anbau an dic Bevolkerung vertcilt. l 7l59 konnte man
in Oberwischau schon fast das Zwolffache des Anbaucs crntcn.
Es hat also dcn Anschein, dal3 die Einrichtung des Waldamtcs im Ort dic Lagc dcr
Bevolkerung gilnstig beeinflul3t und sich dic Infrastruktur durch dic neucn Bewohner mit
ihren unterschicdlichcn Bcdilrfnisscn vcrăndert hat.
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2.3 Arzt

Krankheiten und Epidcmien war dic Marmaroschcr Bcvolkerung lange Zeit vollig ohnc ader
nur mit unzurcichender ărztlicher Hilfc ausgesetzt. Die Kameralvcrwaltung allerdings war
sich klar, dal3 sie fiir ihre Arbcitcr Wundărzte anstellen mu13te, wenn der Salz- und Waldbetricb crfolgreich durchgefiihrt werdcn sollte.
Mit dcr ărztlichen Vcrsorgung der in den Holzschlăgcn vcrlctzten und erkrankten
Arbciter und Mokraer Kolonisten wurde im August 1779 der Rosalicr Komitatschirurg
(Wundarzt) Karl Mtillroth betraut. Er sollte auf jemahliges Anverlangen des Vissoer Wald
Amtes zur Verfiigung stehen und zusătzlich zu seinem Gchalt von 200 Gulden pro Jahr 50
Gulden, einen Zentncr Salz und cine Wiese von 6000 Quadratklafter erhalten 76 . In den
Salinariaakten im Budapcster Staatsarchiv finden sich noch Abrcchnungcn ftir jewcils einen
Zcitraum der Jahrc 1779 und 178 I, dic Miillroth der Kameraladministration zur Begleichung
seiner Fordcrungcn fiir scine Paticntcn vorgclcgt hatte. Daruntcr waren zwei Meisterkncchtc
und einige Arbeitcr aus Galizien und Obcrwischau. Die Art der Behandlung und die
vcrwcndetcn Medikamentc wurden auf jeder Abrcchnung genau vermcrkt 77 .
Jedern osterrcichischen Waldcolonisten warcn im Falie cincr Erkrankung ader cincs
Unfalls eine kostcnlose ărztliche Bchandlung und cin tăgliches Krankengcld von 1O
Kreuzem zugesichert. Ab Novcmber 1782 fiihrte man auch cine Besscrstcllung dcr erkranktcn einheimischcn Arbeiter cin. Nun solltcn auch sie, wenn sic erkrankt ader verletzt waren,
78
tăglich 7 Krcuzcr Krankengeld crhalten .
Der Umfang dcr Holzschlăge war in den Jahrcn scit 1777 angcwachsen, dic Zahl der
Arbeitcr hattc sich vcrmehrt, Arbcitsunfalle warcn an der Tagesordnung. Daher wurdc es
immer notwendigcr, einen Arzt permanent zur Hand zu haben. 1786 wurde der Antrag
gestellt, cincn Chirurgen im Ort anzustellcn, aus Ursach, dajJ bei der F/o/Jerzeugung sehr oft
Beschădigungen sich ereignen, dajJ die Holzschlăge von Visso enţfernt, und Rosalya, wo der
Comitats Chyrurgus wohnt, ebeJ?falls zu weit sei; dann weil mehrere traurige Beispiele schon
sich vorgetan haben, was far Ubel der Mangel eines eigenen Chyrurgus nach sich zu ziehen
p/lege. Der Antrag nahm dcn vorgeschriebencn Instanzenweg und wurde schon knapp zwei
Monatc spăter vom Kaiser positiv entschicdcn 79 . Mtihlroths Bcsoldung solltc 200 Gulden
jăhrlich betragen, dazu kam ein Deputat von Holz und l Yi Zcntner Salz. Auch cin natural
quartier solltc ihm zur Verfiigung gestellt werden. Einer Initiative dcr ungarischen
Hofkammcr war es zu vcrdanken, dal3 Rhonaszck (rum. Coştiui) 1788 und die Bewohner von
Oberwischau 1799 cine cigene Hebammc bekamen. Ihr jăhrlichcs Gehalt betrug 60 Guldcn80 •

2.4 Kirche und Schule

Der kleinen romisch-katholischcn deutschcn Gcmeindc von Obcrwischau abcr, dic mit dcr
Griindung des Waldamts entstandcn war, bereitcte das Seelenheil ihrer Mitglieder mindestens
ebenso grafic Sorgen wie Krankheiten und Unfiillc. Es bestand im Ort zwar eine gricchischkatholische Kirche, wo auch die romischen Katholiken dic Sonntagsmesse feiem sollten,
solange sie noch keinen eigenen Pfarrer hatten. In den ersten Jahren wurden sie vom
Rhonaszcker Pfarrer Franz Xaver Peer, den dcr Bischof von Erlau (ung. Eger) I 780 dort
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eingesetzt hatte, betreut. Filr eine Reise zu seiner Filiale erhiclt er eine Entschădigung von
zwei Gulden pro Tag 81 , doch scheint cr wegen der groBen Entfernung seiner Pflicht nur in
groBeren Abstănden nachgekommen zu sein.
Ab 1783 gab es zwar Oberlegungen, hier und in anderen Kameralorten einen romischkatholischen Kaplan einzusetzen 82 , doch zwei Bittschriften an die Kameraladministration und
den Bischof von Erlau wurden nur mit Vertrostungcn beantwortet. Aus Sorge daB kun.ftighin
auch ein ganzes und mehrere Jahre vergehen wiirden verfaBte Holzmeister Franz
ReiBenbilchler am 28. Mai 1786 im Namen der ganzen katholischen deutschen Gemeinde von
Oberwischau ein Schreiben an das Nagy Banycr (rum. Baia Mare) Oberamt und legte ihr
Anlicgen dar. In Visso, so fiihrte er aus, gab es damals 58 (katholische) Seelen. Da schon vier
katholische Gemcindeglieder ohne Versehung gestorben wăren,

so ist nicht wenig Trauer in unser Herzen gejlossen, besonders uns deutschen
Gewerksleuten, die wir ohnehin durch das ganze Jahr nur in 14 Tăgen einmal zu Haus
kommen, die mehreste Zeit in denen Holzschlagungs Wildnussen ohne Andacht
zubringen, allwo wir das Ungliick, wie es schon viele getroffen, zu .fiirchten haben, weil
es sich zu Zeiten ereignet, da/3 bei der Arbeit einige durch das Gehălz erschlagen, teils
bei der AbflăjJung ertrunken und so unverhoffter weise ihr Leben in Mangel eines
geistlichen Zuspruch einbiijJen miissen. Er wies auch auf die Kinder hin: Es sei zu
betrachten, dajJ die armen Kinder, welche auch ohne christlicher Lehre gleich wie wilde
Leute erwachsen, so dajJ ihre Eltern wenig Freud an ihnen erleben werden und schloB
mit der Bitte, das Obcramt rnoge bei der ungarischcn Hofkamrner einen geistlichen
Seelsorger anhero anzustellen erwirken, womit wir getrăstet werden und in tiefester
Demut bis an das Ende unseres Lebens verharren.
Begleitet wurde dieser Bricf von einem befurwortenden Schreiben des Waldmeisters und des
Materialschaffers und von cincm Befilrwortungsschrciben des Salinenoberamtcs Sigcth. Aus
dicsem Begleitschreibcn ging hcrvor, daB der Pfarrer von Rhonaszek dic Filiale nicht
ausreichcnd versorgen konne, da sie von dort liber neun Stunden cntfernt und bei Hochwasser
nicht zu erreichen war. Man crsuchtc, das Anliegcn der Gerneinde wohlwollend zu behandeln
und man săhc, vor allem da sich schon cin in der Seelsorg gepriifter Piarist fiir dicse Stellc
gefunden hăttc, keinc Schwicrigkciten bczilglich dcr Anstellung eines Kaplans 83 . Die zustăn
digen Stellen fiihrtcn in der Folgc einen rcgcn Schriftwcchsel.
Im Oktobcr des Jahrcs 1786 kam die Angclcgcnheit allmăhlich in Bcwcgung, und 1788
konnte Rcti in der „Chronologic" vcrzeichnen, daB dic Quarticrc fiir dcn Kaplan, die Schulc
und den Lehrer in Felso Visso im Bau seicn. Etwas spătcr im sclben Jahr schricb er, daB dic
Wohnung fur dcn Kaplan schon fcrtig sci, dic Schule und dic Wohnung fiir dcn Lehrcr abcr
noch nicht. 1789 licst man, dal3 Kirchcngerăte bcstellt wordcn seien. SchlieBlich, spăter im
selben Jahr, ernannte der Bischof von Erlau den Franziskancr Daniel Taschl zum Kaplan von
Oberwischau.
Im Jahre 1790 war es flir dic kleinc dcutschc romisch-katholische Gemeindc cndlich so
weit. Am 9. Jănner wurde Kaplan David Taschl introduziert und im AnschluB daran die
neuen Kaplaneincn von der ungarischcn Hofkarnmcr bestătigt.
Nachdern die neuen Kaplăne von Sugatag und Oberwischau urn einc Verbcsserung ihres
Einkornrnens angesucht hattcn, erhicltcn sic cine fixe Besoldung von jăhrlich 250 Gulden,
dazu 15 Klafter Holzdeputat, Salz, freies Quartier, Hofkorn gegen Barzahlung und darilber
hinaus 60 Gulden fur die Ewige Lampe, die Kirchenwăsche, den MeBwein, die Hostien und
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die Kerzen 84 . Es ist anzunehmen, dal3 die Obcrwischauer Kameralschule noch 1788 eroffnet
werden konnte 85 . 1793 wurden im Ort Trivialschulen eingcrichtet.

3. Zusammenfassung
1777 konnte der habsburgische Fiskus Teile der riesigcn Nadelwaldungen des Wassertals bei
Obcrwischau als Kameralbesitz erwerben und hier sukzessive eine prospcrierende
Waldwirtschaft aufbaucn. Dank cines umfangreichcn Archivmaterials in Wien, Budapest und
Cluj, wenn auch nur teilweise ausgeschopft, ist der Vorgang im wesentlichen nachvollziehbar.
Er umfa13t das Anlegen von Ful3- und Reitwegen ins Wassertal, den Bau von Hiitten fur die
Arbeiter in den Holzschlăgen, dic Arbeit im Wald, wie das Făllen und Zurichten dcr Stămme,
ihrcn Transport vom Holzschlag bis ins Wassertal zum Teii mittcls Riesen und weitcr bis
Obcrwischau untcr Zuhilfenahme von Klausen und Rechen, den W citertransport zu den
Transportămtern Sigeth und Botsko auf der Wischau, bis hin zum Aufforstcn der Kahlschlăge
und die Pflege der Wălder.
Er umfal3t des weiteren die Errichtung des Wald- und Rcntamts in Oberwischau 1778,
dessen Beamten und ihre Aufgaben, die Ansiedlung von sechs Waldfachkrăften aus Mokra im
Friihjahr 1779, Angehorige einer Gruppe von rund 75 Arbeitcrn, die 1775 mit ihren Familien
aus dem ob der Ennsischen Salzkammergut in die Marmarosch gekommen und DcutschMokra gegriindet hatten, bis hin zum Anwerben und der Aufnahme der Arbeitcr fur die
Holzschlăgc und ihre Entlohnung.
Darilber hinaus finden sich Hinweisc, aber auch gcnauere Angaben, liber Vcrăndcrun
gcn im Ort Obcrwischau, die mit dcm Waldamt in Vcrbindung standen. Eine katholische
Kirche und cine Schule wurden gegriindet, cin „Chyrurg", spăter auch cine Hebamme
angesicdelt, eine kamerale Săgc- und eine Mahlmiihle erbaut. Vereinzelt lassen sich Einblicke
in die harten Lebensbedingungen der Glieder der kleinen deutschen Gemcinde und der
Holzarbeiter gewinncn.
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Despre economia forestieră din Vişeu de Sus în ultimul
sfert al veacului al XVIII-iea
Rezumat
Fiscul habsburgic a cumpărat În anul 1777 unele părţi ale pădurilor Întinse de conţ/ere din
valea râului Vaser la Vişeu de Sus pentru domeniul Camerei regale şi a dezvoltat aici În mod
succesiv o economie silvicolă prosperă. Acest proces a fost studiat În mare parte pe baza
unor materiale arhivistice bogate din Viena, Budapesta şi Cluj. Procesul cuprinde construirea unor drumuri de pădure şi de călărit in Valea Vaserului precum şi ridicarea de adăpos
turi pentru muncitorii forestieri În parchet. Cuprinde, de asemenea, muncile forestiere cum ar
fi tăierea şi prelucrarea trunchiurilor de copac, transportul lor de la parchet până la Valea
Vaserului prin plutire şi mai departe până la Vişeu de Sus cu ajutorul unor stăvilare,
transportul mai departe la posturile de transport din Sighet şi Bocicău pe râul Vişeu şi În
ultimă instanţă replantarea locurilor defi'işate şi Îngrijirea pădurilor.
S-a studiat şi organizarea ocolului silvic din Vişeu de Sus În 1778, fimcţionarii acestuia
şi funcţiile lor, colonizarea cu şase specialişti forestieri din Mocra În primăvara anului 1779.
Aceştia fac parte dintr-un grup de circa 75 de muncitori forestieri, veniţi În 1775 cu familiile
lor din regiunea Salzkammergut din Austria Superioară şi au Întemeiat localitatea Macra
Germană, precum şi primirea de muncitori pentru tăieri de pădure şi renumerarea lor.
Lucrarea se referă şi la transformări din Vişeu de Sus legate de activitatea serviciului
forestier. Asţfel s-au construit o biserica catolică şi o şcoală, s-a angajat un felcer, mai târziu
şi o moaşă, s-au m.fhnţat un gater şi o moară. Se redau şi impresii privind condiţiile grele de
viaţă ale membrilor comunităţii mici de muncitoriforestieri.
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ANDREEA BERTICI, Oradea (România)
CĂSĂTORII INTERCONFESIONALE ÎN ZONA SĂTMARULUI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI

AL XX-LEA. CAZUL COMUNEI TIREAM

1. Considerente teoretice

şi

metodice

Cercetările

referitoare la grupuri şi comunităţi etnice precum şi la convieţuirea diferitelor
etnii, sunt importante pentru înţelegerea transformărilor din societate. Prezenta lucrare este un
studiu al relaţiilor interetnice şi interconfesionale din zona Sătmarului, în perioada de tranziţie
de la societatea tradiţională la societatea modernă, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului al XX-lea.
Primele cercetări în domeniul căsătoriei biculturale au avut loc în Statele Unite,
începând din anii 1920. Prin introducerea şi utilizarea conceptului de "intermarriage", autorii
au înţeles căsătoria între persoane cu origine naţională şi/ sau confesiune diferită. În anul 1950
apar preocupări din partea engleză şi franceză, iar începând cu anul 1970 în domeniul
teologiei ecumenice şi a pastoraţiei bisericeşti (MOLLER I ZIMMERMANN) 1• Din partea germa2
nă conceptul de căsătorie mixtă apare în lucrarea lui HEINEMANN şi a lui LOss1 3 , fiind
utilizată cu referire la căsătorii interconfesionale. Apar cercetări care studiază relaţiile
interetnice din perspectiva migraţiei (Heiratsmigration) şi a integrării diferitelor cupluri mixte
în Germania (BEER4 , KLENI 5, HECHT-EL-MISHAWIS6 .) Dintr-o perspectvă etnologică, putem
7
scoate în evidenţă lucrarea de disertaţie a lui THODE-ARORA , care aduce o contribuţie
importantă în ceea ce priveşte metodele de cercetare, precum şi modelele explicative de
alegere a partenerului. S-au efectuat cercetări în Banat (România) care au abordat problema
8
interetnicităţii din punctul de vedere al transferului cultural (SCHENK I WEBER-KELLERMANN )
9
10
Tot din România, putem aminti lucrările lui GLAS şi NEUMANN care se ocupă de problema
căsătoriilor dintre germani şi evrei, precum şi cu istoria evreilor. În legătură cu problema
11
căsătoriilor interconfesionale există cercetări efectuate la Universitatea din Oradea •
Zona Sătmarului şi anume din nord-vestul Transilvaniei este un teritoriu puţin cercetat
din punctul de vedere al interetnicităţii. Lucrări valoroase s-au scris despre diferitele etnii din
zonă, dar ele nu abordează problema din perspectiva convieţuirii şi a impactului reciproc al
acestor grupuri. Principalele obiective ale lucrării de faţă sunt:
- studiul zonelor de contact între grupurile etnice;
- studiul caracteristicilor socio-economice şi culturale ale grupurilor socioetnice;
- realizarea studiului de caz în comuna Tiream, sub aspectul mariajelor interconfesionale.
În sens larg, putem defini etnia ca fiind un grup de indivizi care sunt legaţi prin anumite
caracteristici comune: antropologice, lingvistice, politico-istorice. Aceste caracteristici constituie o structură culturală. Printr-o altă definiţie, etnia este grupul acelor indivizi, care în cadrul
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unei societăţi au conştiinţa identităţii comune, iar această conştiinţă îi diferenţiază de majoritate sau de alte grupuri etnice 12 •
Pe teritoriul Sătmarului din secolul al XVIII lea convieţuiesc mai multe grupuri etnice,
dintre care cele mai însemnate sunt: românii, maghiarii şi şvabii. Datorită colonizărilor
efectuate de familia Karolyi începând din anul 1712, conform cercetărilor lui VONHĂZ, pe
teritoriul comitatului Sătmarului s-au aşezat în jur de 8000 de şvabi 13 • În jurul oraşului Carei
s-a format grupul cel mai compact şi mai mare al şvabilor, constituindu-se în urma migraţiilor
interne, unsprezece comunităţii şvăbeşti: Urziceni, Foieni, Ciumeşti, Sanislău, Petreşti,
Cămin, Căpleni, Tiream, Dindeştiu Mic şi două comunităţi care se află pe teritoriul Republicii
Ungariei (Vallaj şi Merk). Un alt grup, este constituit în jurul comunei Ardud, format din:
Beltiug, Şandra, Socond, Răteşti, Mădăras. Legătura între grupul de vest, Carei şi cel de est,
Ardud o formează un grup de patru comune: Moftinu Mare, Ghilvaci, Terebeşti, Craidorolţ. În
sudul regiunii putem vorbi despre grupul Tăşnad format din Tăşnad, Santău şi Tăşnadu Nou.
Înspre est de Ardud se află Homorodu de Jos şi Sâi. Un grup foarte mic de colonii se află în
zona Ţării Codrului: în Poiana Codrului, la Borleşti, Iojib, dar şi la Zajta (în Ungaria) şi în
Ţara Oaşului, la Hodod, Bătarci, Tarna Mare şi Turulung. Datorită însă aculturaţiei
coloniştilor s-a produs fenomenul pierderii treptate a limbii materne a acestei etnii, dezvoltându-se o identitate dublă, majoritatea lor identificându-se ca şvabi cu limba maternă maghiară
sau drept maghiari.
În literatura sociologică apar mai multe teorii referitoare la identitatea socială, etnică sau
naţională. H. T AJFEL( l 982) defineşte identitatea socială ca fiind: „conştiinţa individului că
face parte dintr-un anumit grup social, împreună cu o semnificaţie axiologică şi emoţională,
14
legată de faptul că este membru al grupului." H. TAJFEL şi J. C. TURNER(l 979) (concepţia
autorilor este prezentată de SEPTIMIU CHELCEA) rezumă teoria lor în următoarele puncte:
- indivizii încearcă să mărească sau să menţină conştiinţa de sine şi caută să realizeze o
concepţie pozitivă despre sine;
- grupurile sociale sau categoriile sunt asociate unor conotaţii pozitive sau negative. Din acest
motiv identitatea socială poate fi pozitivă sau negativă, în funcţie de evaluările acelor
grupuri care contribuie la constituirea identităţii sociale a individului.
Evaluarea propriului grup este determinată prin raportarea la alte grupuri specifice, astfel o
diferenţă pozitivă între grupul de apartenenţă şi un alt grup, produce un prestigiu ridicat, iar o
diferenţă negativă antrenează un prestigiu scăzut. Cei doi autori fonnulează următoarele
principii teoretice:
„- indivizii caută să menţină sau să adere la o identitate socială pozitivă;
- identitatea socială pozitivă este bazată în mare măsură pc comparaţiile favorabile care pot fi
făcute între grupul de apartenenţă şi anumite alte grupuri pertinente;
- atunci când identitatatea socială este nesatisfăcătoare, indivizii vor căuta să părăsească
grupul căruia îi aparţin, pentru a intra într-un grup pozitiv sau să acţioneze astfel încât
propriul lor grup să devină pozitiv". 15
Conform acestor teorii relaţia grupurilor etnice cu alte grupuri este definitorie în ceea cc
priveşte formarea identităţii. De aceea o întrebare importantă în studiul intcrrelaţiilor dintre
grupurile etnice este, care sunt acele zone, domenii şi câmpuri de acţiune prin care aceste
grupuri intră în contact unul cu celălalt? Dacă ne gândim la nivelul unui sat sau chiar oraş
putem spune că aceste zone sunt: locul de muncă, şcoala, sfera instituţională de contact cu
autorităţile publice. În ceea cc priveşte locul de muncă putem să formulăm întrebarea dacă
statutul social şi situaţia economică a avut un impact asupra relaţiilor interetnice în contextul
unei societăţi în schimbare?
12

ANDORKA 2001, p. 336.
VONflĂZ 1931, p. 186.
14
CH ELCEA 1998, p. 13.
15
CHELCEA l 998, p. 13.
13
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Conform teoriilor clasice apartenenţa la grup, limbă, religie sunt constituenţi fundamentali ai
identităţii. T ALCOT PARSONS consideră limbajul ca „aspectul cel mai relevant al identităţii
culturale". 16 În cazul şvabilor sătmăreni, situaţia este interesantă, pentru că după anii 19181920 mulţi şvabi îşi reevalueză identitatea, iar după al doilea război mondial, şi după perioada
deportărilor acest număr de şvabi creşte, datorită organizării lor din punct de vedere politic, a
reluării legăturii cu ţara de provenienţă şi de multe ori datorită facilităţilor ce provin din
aceasta. Faptul că în aceeaşi comunitate unii germani se declarau şvabi, iar alţii maghiari, a
fost de multe ori în defavoarea solidarităţii din cadrul comunităţii etnice.
O altă abordare a grupurilor etnice se face din perspectiva căsătoriilor mixte. Căsătoria
este o înţelegere dintre o femeie (sau mai multe femei) şi un bărbat, oficial recunoscută,
încheiată cu scopul de a întemeia o familie care conferă anumite drepturi fiecăruia dintre
parteneri. Căsătoria mixtă este definită de THODE-ARORA 17 , ca fiind o legătură public definită
şi recunoscută de societate, dintre o femeie şi un bărbat din categorii etnice şi/ sau confesionale diferite care se diferenţiează de celelalte cupluri, prin trăsături culturale specifice. În
acest context putem să formulăm întrebarea dacă căsătoriile mixte au o importanţă în
transmitrea culturii şi dacă există criterii bine definite în alegerea partenerului la diferitele
grupuri etnice.

2. Date despre comuna Tiream
Comuna Tiream este învecinată la nord cu oraşul Carei, la o distanţă de 8, 7 km, la vest cu
comuna Petreşti, la sud-est cu comuna Căuaş, la sud-est cu comuna Santău, sud-vest cu
comuna Andrid. În prezent, în componenţa comunei Tiream sunt incluse următoarele sate:
Tiream, Vezendiu, Portiţa. Suprafaţa aferentă comunei este 5474 ha, din care intravilan 351
ha. Reşedinţa comunei este localitatea Tiream. Amplasarea locuinţelor din satul Tiream se
încadrează în tipul de sat aşezat de-a lungul drumului judeţean care o străbate. Localitatea se
învecinează spre nord-vest cu satul Ianculeşti, spre nord-est cu satul Ghenei, spre est cu satele
18
Căuaş şi Hotoan şi spre sud-vest cu satul Vezendiu • Denumiri vechi ale comunei sunt:
Zoldobal-Terem (1648), Teren ( 1689), Terem (1808), Teremel, Puszta-Terem (1897), Puszta
Terem, Mezoterem (1910), Terem (1973) 19 •
Începând cu anii 1890 începe o perioadă de industrializare, apar diferenţieri între cei
care agreează reformele liberale şi cei care nu. În perioada de tranziţie, în jurul anului 1900,
conform datelor statistice20 , numărul locuitorilor din comuna21 Tiream (Mezoterem) este
2048. În ceea ce priveşte împărţirea etnică a populaţiei, numărul maghiarilor este 878, al
şvabilor 822, al românilor 344. Din punct de vedere al confesiunii, distribuţia populaţiei este
următoarea: populaţia romano-catolică este prezentă într-un număr de 1441, cea grecocatolică într-un număr de 530 persoane, populaţia reformată 45, cea izraelită 31. Din aceste
date observăm că numărul greco-catolicilor este mai mare decât numărul românilor. Pornind
de la constatarea că şvabii au aparţinut confesiunii romano-catolice, ajungem la concluzia că
un număr de greco-catolici este înscris în componenţa etniei maghiare. Presupunând că
izraeliţii, din punctul de vedere al etniei au fost înscrişi în componenţa populaţiei maghiare,
putem să calculăm numărul „maghiarilor greco-catolici" (nr. reformaţi + nr. izraeliţi = 76, nr.
maghiari 878 - 76 = 802.) Acest număr de 802, conţine maghiarii romano-catolici şi „maghiarii greco-catolici". Nr. greco-catolici (530 - nr. români 344 = 186) Numărul „maghiarilor
16

CHELCEA 1998, p. 14, 15
THODE-ARORA 1999, p. 27.
18
VASILE POP, IULIU PETRESCU, GAVRILĂ IOAN, 1966
19
HELLER 1981, p. 170.
20
0RSZĂGOS MONOGRAFIAI TĂRSASĂG, [ s. a], p. 114.
17

În această perioadă, comuna din punct de vedere al administraţiei are statutul de localitate de sine stătătoare
(nagykozseg), Portiţa (kiskozseg) şi Vezendiu (kiskozseg) sunt localităţi încorporate comunei Petreşti (Mez621

p~tri).
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greco-catolici" este 186. Dacă din 804 (numărul maghiarilor romano şi greco catolici) scădem
186 care reprezin_tă numărul „maghiarilor greco catolici", obţinem numărul maghiarilor
romano-catolici, care este 618. Pentru a argumenta acest număr de 186 greco-catolici
maghiari, putem formula presupoziţia, conform căreia ei au aparţinut cândva confesiunii
ortodoxe şi astfel unei alte etnii, populaţie care însă prin aculturaţie şi-a pierdut limba, şi s-a
ataşat etniei maghiare.
Portiţa (P6rtelek) şi Vezendiu (Vezend), sunt localităţi care din punct de vedere etnic au
o populaţie alcătuită preponderent din români, iar din punct de vedere confesional din grecocatolici.

3. Studiu de caz în comuna Tiream
Ca sursă pentru realizarea studiului de caz, am utilizat recensământul maghiar cu datele
statistice referitoare la ocupaţia, statutul social şi economic al populaţiei, din anul 191 O. O altă
sursă este registrul de stare civilă din perioada 1896-1945, cu referire la comuna Tiream.
Din datele statistice ale recensământului maghiar din anul 191 O, ni se conturează o
imagine despre stratificarea socio-economică din comună, din această perioadă de tranziţie a
societăţii. Conform datelor din recensământ, numărul total al populaţiei este de 2.339. Din
acesta numărul celor care lucrează este 934 iar al celor care nu prestează nici un serviciu (sunt
întreţinuţi) este 1405. În acestă categorie intră persoanele bătrâne, copiii, casnicele, cei
incapabili să lucreze şi oamenii capabili să lucreze, care însă din motive sociale nu au un loc
de muncă. Din datele recensământului observăm că cea mai marc parte a populaţiei lucrează
(sau a lucrat) în domeniul agriculturii, la un număr de 865 oameni lucrători şi 829 oameni
întreţinuţi (bătrâni) 22 • Acest recensământ ne arată că în Tiream în această perioadă domină
modelul de tip tradiţionalist, dar începe deja dezvoltarea ramurilor industriei. Acest proces
este mai lent datorită faptului că este un mediu rural. Trecerea spre societatea modernă ne
arată şi faptul că nu se găseşte nici o persoană din categoria marilor proprietari (cu pământ
mai mult de 100 iugăre cadastrale). Dintre categoria proprietarilor domină micii proprietari
(cu 10-100 iugăre cadastrale), iar o altă categorie este cea a zilierilor (mai puţin de 10 iugăre
cadastrale).
Registrele de stare civilă consemnează căsătoriile cuprinse între anii 1896-1948 în limba
maghiară şi în limba română. În perioada anilor 1896-1920 sunt înregistrate în limba
maghiară, iar după anul 1920 în limba română. Aceste registre se găsesc în dublu exemplar
atât la Consiliul Judeţean din Satu-Mare cât şi în localitatea Tiream, la Primărie. În total am
analizat căsătorii pe un interval de 47 ani. Această perioadă am analizat-o în mai multe etape:
- pentru perioada 1896-1920, am examinat caracteristici de confesiune, mobilitate teritorială şi
elemente referitore la selecţia maritală a soţilor;
- pentru perioada 1896-1906, am analizat şi caracteristicile de transmitere a statutului social
de la părinţi la succesori, caracteristicile de mobilitate teritorială a părinţilor, precum şi a
soţilor;

- pentru perioada 1920-1929, am examinat datele referitoare la mobilitatea teritorială a soţilor
în selecţia maritală, având în vedere că în această perioadă nu este înregistrată religia soţilor;
- pentru perioada 1929-1948, am analizat caracteristicile de religie şi mobilitate teritorială.
(Date referitoare la anii 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, nu sunt incluse în registre).
Pe toată perioadă analizată, între anii 1896-1948, sunt înregistrate 1.100 de căsătorii.
Pentru perioada 1896-1920 avem în total 592 de căsătorii. Menţionez că numărul total al
soţilor romano-catolici este de 298, iar al soţiilor de 300. Numărul soţilor greco catolici este
de 283, al soţiilor de 282, numărul reformaţilor 8 respectiv 7, al izraeliţilor atât în cazul
soţului cât şi al soţiei 3. Numărul cazurilor când ambii parteneri sunt romano-catolici este
22
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284, reprezentând 95,3% din totalul soţilor de religie romano-catolică şi 94,7% din totalul
soţiilor de religie romano-catolică. Numărul cazurilor când partenerii sunt greco-catolici este
de 268 şi reprezintă 94, 7% din totalul soţilor greco-catolici şi 95% din totalul femeilor de
confesiune greco-catolică. Numărul căsătoriilor dintre refonnaţi este 3, dintre izraeliţi este tot
3. Izraeliţii din această comună s-au căsătorit numai între ei. Numărul căsătoriilor mixte dintre
persoane romano-catolice şi greco-catolice este 14, domină cea în care soţul este romanocatolic ( 11 cazuri) Căsătoria între reformaţi şi romano catolici, reformaţi şi greco-catolici este
aproape identică, 6 respectiv 5 cazuri, este însă mai marc decât numărul căsătoriilor cu
persoane de aceeaşi religie, ceea ce se datorează şi numărului mic de reformaţi din comună.
În continuare se vor analiza caracterisici de mobilitate teritorială din perioada 18961920. Pentru a analiza mobilitatea teritorială, am corelat domiciliul soţului şi domiciliul soţiei,
în funcţie de confesiunea soţului. Deoarece ponderea căsătoriilor mixte, în cazul reformaţilor
şi al izraeliţilor, este foarte mică, statistic nesemnificativă, nu este analizată separat. Am introdus unnătoarcle categorii de localităţi:
Tiream
Vezendiu
Portiţa
localităţile

din jurul Tireamului: Carei, Tăşnad, Andrid, Bcrveni, Cămin, Căpleni, Ciumeşti,
Foeni, Ghilvaci, Ghenei, Moftinu Mic, Moftinu Mare, Petreşti, Pişcolt.
Resighea, Sanislău, Santău, Urziceni, Căuaş, Irina
localităţile din judeţ
localităţile din Părţile Vestice (Partium)
localităţile din Ungaria de azi

Domăneşti, Dindeşti,

Selecţia maritală

domiciliul

în cazul

soţului

soţului

Tiream

romano-catolic
domiciliul sotiei
Portiţa
Vezendiu

învecinate
3

215

Tiream

I

Vezendiu
Portiţa

învecinate

60

localităţile

din judeţ

6

218
I

I

localităţile

localităţile

total
localităţile

I

61

I

7

I

Părţile

2

2

din Ungaria

6

6

din

Vestice
localităţile

de azi
total

289

2

2

Selecţia maritală

3

296

în cazul soţului romano-catolic are un puternic caracter de endogamic
în 215 cazuri, ceea cc reprezintă 72,63% din totalul soţilor romano-catolici
analizaţi, atât soţul cât şi soţia provine din localitatea Tiream (în 2 cazuri nu ştim din care
localitate provin, aceste cazuri nu sunt incluse). În 60 de cazuri, ceea cc reprezintă 20,27% din
totalul soţilor romano-catolici, soţul provine din localităţi învecinate şi soţia din Tiream.
teritorială,
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Selecţia maritală

domiciliul

în cazul

soţului

greco-catolic

soţului

total

domiciliul sotiei
Tiream

Vczcndiu

Portiţa

localităţile

localităţi

localităţi

învecinate

din judeţ

din
Ungaria

Tiream

92

2

1

1

Vezendiu

4

49

5

2

Portiţa

1

2

21

28

20

12

12

5

17

I

I

2

JO

I

2

1

148

80

41

5

localităţile

1

97
60
25

I

1

61

învecinate
localităţi

din judeţ

localităţi

din

Părţile

Vestice
localităţi

Ungaria de azi
total

din

14
1

I

276

În cazul soţului greco-catolic, constatăm tot o puternică endogamie teritorială. Cele mai multe
au loc în interiorul comunei, în special între perechi din aceeaşi localitate: Tiream 92, V czcndiu - 49, Portiţa - 2 l. Aceasta reprezintă 58,69% din bărbaţii greco-catolici analizaţi
(7 cazuri lipsesc). Numărul soţilor din localităţi învecinate este în total 28 + 20 + 12 = 60.
Acesta reprezintă 21, 73% din totalul soţilor greco-catolici analizaţi.
Comparând datele referitoare la soţi romano şi greco-catolici, constatăm în ambele
cazuri că selecţia maritală arc un caracter endogam, alegerea partenerului marital în cele mai
multe cazuri este din interiorul satelor comunei şi o proporţie relativ marc de căsătorii are loc
cu parteneri care provin din satele învecinate. În cazul romano-catolicilor, majoritatea
căsătoriilor se concentrează în localitatea Tircam, aceasta se datorează faptului că Vczcndiu şi
Portiţa sunt sate cu populaţie majoritară românească, ponderea populaţiei şvabe şi maghiare
este foarte mică.
Perioada 1896-1906 cuprinde un număr de 307 căsătorii. Consider că este importantă
analiza separată a acestei perioade, deoarece sunt înregistrate date referitoare la statutul social
al partenerilor. Problema categoriilor sociale în care se încadrează partenerii maritali este extrem de complicată în cazul şvabilor şi diferită de modelul românesc. Aproximând, după
traducerea din limba maghiară în română, putem constata că la şvabi, datorită modelelor de
moştenire, apar categorii inedite, cum ar fi cele ale fiilor de mici proprietari. Ei sunt o
categoric distinctă aflată fie în situaţia în care nu sunt încă proprietari, dar au posibilitatea să
devină moştenitori, fie în calitatea lor de prim-născuţi, sau ca fii cu ranguri 2, 3, 4 etc. la
naştere. Aceeaşi situaţie apare în cazul fiicelor de mici proprietari. Pc de altă parte, prin mici
proprietari (magh. "kis birtokos") se înţeleg ţăranii mai înstăriţi, înregistraţi distinct faţă de
simplii agricultori, care sunt ţăranii mai săraci, dar cu proprietate de pământ. O altă categoric
socială, tot legată de agricultură, este cca a zilierilor, care sunt ţăranii fără pământ sau cu
foarte puţin pământ. O altă specificitate şvăbească rezultă din faptul că părinţii, indiferent de
sex, rămaşi văduvi, sau ajunşi la bătrâneţe, sunt întreţinuţi de copiii lor. Un clement cu totul
specific este acela că un singur copil moşteneşte întreaga avere părintească, indiferent de
sexul lui. De aceea, ceilalţi copii, în fapt defavorizaţi, vor primi un ajutor în bani de la
succesorul favorizat sau de la părinţi. Acest mod de împărţire a averii începând cu anii 1900,
treptat se înlocuieşte cu împărţirea egalitară. Categoria de primitor de alocaţie (magh.
căsătorii
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"eletjaradekos") cuprinde părinţii întreţinuţi de către moştenitor. Deşi sunt 307 căsătorii,
ocupaţia soţiei nu este înregistrată numai în 300 cazuri. Pentru examinarea acestor date, am
folosit următoarele categorii de clase sociale:

Categoriile sociale a

•
•
•
•

•

•
•

soţului

mic proprietar
fiu de mic proprietar
agricultor
zilier şi servitor
.
.
mic mesenaş
funcţionar

primitor de

alocaţie

Categoriile sociale ale soţiei
•
casnică din familie de mic proprietar
• agricultor
•
casnică, în familie de agricultor
•
zilier
•
casnică, din familie de zilier
•
mic meseriaş
•
casnică, în familie de mic meseriaş
•
funcţionar ·
casnică, în familie de funcţionar
•
•
casnică, în familie unde părinţii primesc
•
casnică (nu se ştie în ce fel de familie)
Ocupaţia soţului

alocaţie

în raport cu confesiunea

ocupaţia

romano-catolic

confesiunea
greco-catolic
reformat

total
izraelit

mic proprietar

28

43

71

fiu de mic proprietar

13

15

28

agricultor

IO

5

zilier, servitor, argat

36

95

.
mic

25

16

2

2

45

2

8

1

1

12

.

mcscnaş

funcţionar

primitor de
total

alocaţie

1

16
131

4
118

4
182

4

3

307

După cum rezultă din tabel, cel mai mare număr îl reprezintă categoria de zilieri. La romanoeatolici întâlnim 36, iar la greco-catolici 95 de cazuri. A doua mare categorie este cea a
micilor proprietari, dintre care întâlnim 28 la romano-catolici şi 43 de cazuri la greco-catolici.
Pe al treilea loc se situează categoria fiilor de mici proprietari, apoi agricultorii şi într-un
număr foarte mic sunt reprezentaţi funcţionarii. Din izraeliţi găsim doi mesenaş1 ş1 un
funcţionar, iar dintre reformaţi un agricultor, un funcţionar şi un meseriaş.
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Ocupaţia soţiei

în raport cu confesiune

ocupaţia

romano-ca toi ic
casnică

101

2

2

11

7

18

16

51

24

44

68

I

2

3

5

5

2

I

43

casnică
în familie
agricultor
zilier, servitor, argat
casnică

mic

în familie de zilier

meseriaş

casnică

în

familie

de

total
izraelit

58

în familie de mic
proprietar
agricultor
de

confesiunea
greco-catolic reformat

68

I

3

13

meseriaş
funcţionar

casnică

în familie
functionar
casnică
în familie
primitori de alocatie

4

I

6

de

6

10

de

casnică

total

IO

3

4

115

180

7

2

3

300

După cum observăm, în cele mai multe cazuri soţiile sunt casnice. La romano-catolici cele
mai multe soţii, 43 sunt fiice de mici proprietari. Pc locul doi se situează fiicele de zilieri întrun număr de 24. Femeile care au ocupaţia de zilier, sunt în total 16. La greco-catolici situaţia
este asemănătoare: numărul fiicelor de mici proprietari este de 58, a celor cu ocupaţie de
zilier, este mai marc decât la romano-catolici, anume de 51. Pe al treilea loc se situează
casnicele care provin din familie de zilieri, într-un număr de 44.
În cele ce urmează se va analiza selecţia maritală a perechilor în funcţie de categoria
socială din care fac parte. În funcţie de confesiune vom analiza în cc măsură există căsătorii
între parteneri proveniţi din categorii sociale diferite.
Căsătorii

monoconfesionale (romano-catolici)

ocupaţia
soţiei

casnică-fam

mic
propr.

fiu de
mic.
propr.

20

li

agricultor

ocupatia sotului
.
.
mic mesenaş
zilier/
servitor

total
funcţionar

prim.de
alocaţie

I

4

6

42

7

I

2

10

11

4

14

8

mic
proprietar
casnică-

fam.
de
agricultor
zilier

2

casnică-

I

I

fam. zilier
mic

I

23
I

meseriaş
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1

73
casnică-

fam.

1

1

1

1

1
1

1

1

4

mic

meseriaş

functionar
casnică-

1

7

fam.
de
functionar
casnică

4

-

1

2

2

fam. prim.
De alocatie
casnică

1

total

1
13

28

2

34

9

25

3

2

114

Am analizat 114 de cazuri. Nu am analizat separat căsătoriile bărbaţilor romano-catolici în
funcţie de religia femeilor, deoarece căsătoriile mixte sunt într-un procent foarte mic şi de
aceea le-am considerat statistic nerelevante. Micii proprietari, cum se poate observa din tabel,
preferă în 20 de cazuri casnicele din familii din aceeaşi clasă socială, găsim mici excepţii, la
căsătorii cu femei din clasa socială a zilierilor. Asemănător este şi cazul fiilor de mici
proprietari, care în 11 cazuri, preferă casnice din familii de mici proprietari. Referitor la
comportamentul marital al soţilor romano-catolici agricultori, putem observa că în 7 cazuri se
căsătoresc cu casnice provenite din familii de agricultori şi numai într-un singur caz, cu o fată
din familie de mic proprietar. Majoritatea bărbaţilor îşi aleg soţii casnice, excepţie făcând
cazul zilierilor care într-un număr relativ mare, de 11 cazuri, îşi aleg soţii din aceeaşi
categoric. În categoria soţilor zilieri, în 14 cazuri bărbaţii se căsătoresc cu femei casnice
provenite din familie de zilieri. În 11 cazuri soţii zilieri se căsătoresc cu femei care prestează
ocupaţia de zilier. Doar în 4 cazuri soţii zilieri îşi aleg soţia din familii de mi-ci proprietari. În
cazul micilor meseriaşi, în 8 cazuri soţii aleg femei casnice din familie de zilier, în 6 cazuri
casnică în familie de mic proprietar. Funcţionarii sunt foarte puţini şi preferă soţii provenite
din aceeaşi clasă socială sau din familii de mici meseriaşi.
În continuare nu se vor analiza cazurile căsătoriilor cu femeie casnică şi care a rămas
văduvă de primul soţ şi se recăsătoreşte, primind, în continuare, de la copiii săi din prima
căsătorie un fel de alocaţie în bani, produse şi muncă (caz tipic numai pentru şvabi), deoarece
în aceste cazuri nu se ştie din cc categorie socială anterioară provine. În aceeaşi situaţie se
găsesc şi soţii văduvi care se recăsătoresc şi primesc ajutor de la fiii din prima căsătorie. Şi în
cazul lor, depistarea categoriei sociale, legată de statutul economic, este imposibilă. Deci
sistemul de selecţie maritală este extrem de cenzurativ, condiţia socială fiind aproape
imposibil de depăşit prin mariaj.
Căsătorii

monoconfesionale (greco-catolici)
ocupaţia

ocupaţia

soţiei

ITIIC

casnică-

proprietar
36

fiu de mic
propr.
10

fam.
mic
proprietar
agricultor

agricultor

sotului
zilier/servi tor
6

total
funcţionar

mic
meseriaş

4

3

2

casnică-

2

fam.
de
agricultor
zilier

2

1

3

59

2
3

1

41

2
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8

48

74
1

casnică-

32

2

fam. zilier
mic

44

9

1

I

4

6

meseriaş

casnică-

fam.

I

1

mic

meseriaş
casnică-

3

I

fam.
de
functionar

5

casnică

total

43

15

5

5
16

92

8

179

Întâlnim 179 cazuri, în care sunt înregistrate ocupaţiile ambilor soţi. Nu am analizat situaţia
femeilor cu ocupaţia de casnică, deoarece în aceste cazuri nu este înregistrată ocupaţia tatălui,
de aceea nu ştim din ce familii provin. În 36 de cazuri, micii proprietari preferă soţii din
aceeaşi clasă socială, iar numai în 7 cazuri se căsătoresc cu femei din alte clase sociale.
Categoria fiilor de mici proprietari se află în situaţie asemănătoare, în 1O cazuri preferă soţii
din aceeaşi clasă, în 5 cazuri cu alte categorii sociale. Agricultorii se căsătoresc cu femei din
aceeaşi categorie socială, numărul agricultorilor este relativ mic. Referitor la categoria
zilierilor, un număr de 41 de soţi îşi aleg soţia din categoria de zilieri, în 32 dintre cazuri soţie
casnică din familie de zilieri, iar în 6 cazuri soţii îşi aleg soţia din categoria socială a micilor
proprietari. Micii meseriaşi preferă în 2 cazuri căsătoria cu fete din clasa socială de zilieri, iar
în 9 cazuri cu casnice din familia de zilieri. În 4 cazuri preferă căsătoria cu casnice din familie
de mici proprietari şi, după cum observăm, nu găsim căsătorii cu casnice din familii de mici
meseriaşi. În 4 cazuri funcţionarii se căsătoresc cu femei din propria clasă socială, în 3 cazuri
cu femei din familii de mici proprietari, într-un singur caz cu femei din familii de agricultor.
Realizând o comparaţie între membrii celor două confesiuni, constatăm că atat în cazul
agricultorilor cât şi al zilierilor este puternică tendinţa de căsătorie cu femei din aceeaşi clasă
socială. Situaţia micilor meseriaşi este aproape identică la ambele confesiuni, ei preferând
femei din familii de zilieri, iar aderarea la clasa socială a micilor proprietari este şi ea aproape
identică. În cazul micilor proprietari şi fiilor de mici proprietari situaţia este asemănătoare,
într-un mare procent preferă căsătoria în interiorul propriei clase sociale. ·- ·
În cele ce urmează, asociez ocupaţia soţului cu ocupaţia tatălui, pentru a observa
tendinţele de moştenire a ocupaţiei şi a statutului social.
Moştenirea

statutului social la romano-catolici

ocupaţia
soţului

mic
proprietar
fiu de mic
proprietar
agricultor
zilier/
servitor
mic

mic propr.

agricultor

ocupatia tatălui
zilier/
mic
meseriaş
servitor

total
funcţionar

26

1
3

8
3

5

primitor de
alocatie
I

27

13

13

1
28

1

1

10
36

9

8

3

25

3

2
4

21

117

meseriaş
funcţionar

primitor
de alocatie
total

I

1

1
36

11

38

10
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Soţii din categoria micilor proprietari păstrează statutul tatălui lor într-un număr de 26 de
cazuri. După cum observăm la categoria de fiu de mic proprietar, care are tatăl primitor de
alocaţie, putem presupune că tatăl a avut tot statutul de mic proprietar. În 8 cazuri soţii
agricultori au preluat ocupaţia de la tatăl lor, iar unul dintre ei, are tatăl zilier şi unul mic
proprietar. În cazul zilierilor, 28 de bărbaţi au preluat ocupaţia de la tatăl lor, 3 au avut tatăl
agricultor, 3 mic proprietar. În cazul micilor meseriaşi, 8 bărbaţi au aceeaşi ocupaţie ca şi tatăl
lor, 9 au tatăl zilier, 5 au tatăl mic proprietar. În cazul funcţionarilor, unul are aceeaşi profesie
ca şi tatăl lui, unul are tatăl mic meseriaş. În majoritatea cazurilor s-a moştenit ocupaţia şi
statutul social. Cazurile în care soţul din familie de mic proprietar a devenit zilier sau
agricultor, se datorează obiceiului şvăbesc conform căruia un singur copil moşteneşte toată
averea. Ceilalţi nefiind cei moştenitori, au fost nevoiţi să intre în categoria zilierilor.
Moştenirea

statutului social la greco-catolici

ocupaţia
soţului

mic
proprietar
fiu de mic
proprietar
agricultor
zilier/servitor
/argat
mic meseriaş
functionar
total

ocupaţia tatălui

mIC
proprietar

agricultor

zilier/
servitor

total

mic meseriaş

funţionar

39

primitor de
alocatie

4

15
6
5
3
68

43
15

4
3

78

1
3

I

4

5

1
9

82

9

I

1
4
6

I

5
92

5

16
8
179

Din tabelul de mai sus observăm că micii proprietari moştenesc statutul de mic proprietar întrun număr de 39 cazuri. Din soţii greco-catolici cu ocupaţie de agricultor, 4 au preluat această
ocupaţie de la tatăl lor, iar unul are tatăl mic meseriaş. În cazul zilierilor, 78 bărbaţi au preluat
ocupaţia de la tatăl lor, 6 provin din familii de mici proprietari, 3 din familii de agricultori,
unul dintr-o familie de funcţionar. Soţii mici meseriaşi, într-un număr de 5 cazuri, moştenesc
ocupaţia tatălui, iar tot 5 bărbaţi provin din familii de mici proprietari. Într-un număr de 4
cazuri provin din familii de zilieri, respectiv unul din familie de agricultor, şi unul din familie
de funcţionar. Patru soţi din categoria funcţionarilor au preluat ocupaţia tatălui, 3 provin din
familii de mici proprietari, unul din familie de agricultor. Este foarte interesant cazul celor 5
primitori de alocaţie. Acest sistem de alocaţie este specific şvabilor.
În cele ce urmează, se va examina mobilitatea teritorială a familiei de origine a
perechilor. Am corelat indicatorul locul de naştere a soţului/ soţiei cu domiciliul părinţilor în
funcţie de indicatorul confesiune, pentru a pune în evidenţă o posibilă schimbare de domiciliu
a familiei respective. Am inclus numai persoanele de confesiune romano-catolică, respectiv
greco-catolică, datorită ponderii foarte mici a persoanelor din alte confesiuni. Am utilizat
aceleaşi categorii ca şi în analiza selecţiei maritale din perioada 1896-1920.

Familii romano-catolice:
!n 89,8% din totalul soţilor romano-catolici, locul naşterii este identic cu domiciliul părinţilor.
In doar 12 cazuri, întâlnim locul naşterii soţului diferit de domiciliul părinţilor, ceea ce
reprezintă 1O,1 % din totalul soţilor romano-catolici. Dintre cele 12 cazuri, avem 7 schimbări
efectuate între localităţile învecinate, iar 5 schimbări realizate între Tiream şi alte localităţi
învecinate.
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În cazul soţiilor romano-catolice, în 93,9% din cazuri locul naşterii este identic cu domiciliul
Doar 7 soţii au locul naşterii diferit, ceea ce reprezintă 6% din total, din care 4
schimbări de domiciliu efectuate între Tiream şi un sat învecinat, I între comună şi o
localitate din judeţ, I între Vezendiu şi Portiţa, I între Vezendiu şi altă localitate din judeţ.
Putem observa o endogamie teritorială ridicată atât în cazul soţiilor cât şi al soţilor romanocatolici.
părinţilor.

Familii greco-catolice
În cazul soţului greco-catolic în 69,7% locul naşterii este identic cu domiciliul părinţilor. Cele
mai multe situaţii în care cei doi indicatori sunt identici, se concentrează în localităţile din
comuna Tiream: Tiream, Vezendiu, Portiţa. În 55 de cazuri, ceea ce reprezintă 30,2% din
totalul soţilor greco-catolici, locul naşterii diferă de domiciliul părinţilor. Aceasta înseamnă că
la aceste familii a avut loc o schimbare de domiciliu. Din cele 55 de cazuri, 8 sunt mobilităţi
în interiorul comunei. Există 20 de situaţii în care schimbările au avut loc între comună şi
localităţile învecinate, din judeţ, din Părţile Vestice şi din Ungaria. În 27 de cazuri au avut loc
mutaţii între localităţile învecinate, din judeţ, din Părţile Vestice şi din Ungaria. În cazul
soţiilor greco-catolice au locul naşterii identic cu domiciliul părinţilor într-un procent de
80, 1%. În 36 cazuri locul naşterii diferă de domiciliul părinţilor, ceea ce reprezintă 19,8% din
totalul soţiilor greco-catolice.
Putem face o comparaţie între mobilitatea teritorială a familiilor romano-catolice,
respectiv greco-catolice. În cazul familiilor romano-catolice constatăm o endogamie
teritorială mai puternică, de 89,8%, din numărul total al soţilor, respectiv 93,9% din numărul
soţiilor. Familiile greco-catolice reprezintă o endogamie care înseamnă un procent de 69,7%
din totalul soţilor, respectiv 80, 1% din totalul soţiilor. La greco-catolici constatăm o
mobilitate teritorială mai putem:._:ă (30,2% dintre soţi, respectiv 19,8%, dintre soţii), decât la
familiile romano-catolice, la care doar în I O, 1% din numărul soţilor, respectiv 6% din
numărul soţiilor a avut loc o schimbare de domiciliu a familiei de origine.
În continuare voi analiza mobilitatea teritorială a perechilor, în funcţie de confesiune
corelând indicatorul domiciliul soţului respectiv al soţiei, cu domiciliul părinţilor, pentru a
urmări tendinţe de despărţire de familia de origine, prin schimbarea domiciliului.
Soţii

romano-catolici

Într-un procent de 88, 1%, domiciliul soţului este identic cu domiciliul părinţilor. Există 14
cazuri în care domiciliul soţului este diferit de domiciliul părinţilor, adică 11,8% din totalul
soţilor romano-catolici. Mobilitatea celor 14 cazuri se realizează între localităţile învecinate,
localităţile din judeţ, localităţile din Părţile Vestice şi din Ungaria.
Soţii

romano-catolice

Într-un procent de 96,52% domiciliul soţiilor romano catolice este identic cu domiciliul
părinţilor. Aceste cazuri se concentrează în Tiream. În 2 situaţii se concentrează în Vezendiu.
În 5 situaţii domiciliul soţiilor nu este identic cu domiciliul părinţilor. Din cele 5 cazuri întâlnim mobilităţi în interiorul comunei, între comună şi satele învecinate ale zonei şi comună şi
alte localităţi din judeţ.
Soţii

greco-catolici

Cazul soţilor greco-catolici care au domiciliul identic cu domiciliul părinţilor este de 148 de
persoane. Acesta reprezintă 81,3% din totalul soţilor greco-catolici. Cazurile când domiciliul
soţului diferă de domiciliul părinţilor sunt în număr de 34, care reprezintă 18,6% din totalul
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soţilor greco-catolici, dintre care 18 în localităţile comunei
învecinate, din judeţ sau din Părţile Vestice şi Ungaria.
Soţii

şi

în alte

localităţi,

1O în satele

greco-catolice

Sunt 156 cazuri, în procent de 86,6% din totalul femeilor greco-catolice, care au domiciliul
identic cu domiciliul părinţilor. Cazurile în care domiciliul soţiilor nu este identic cu
domiciliul părinţilor reprezintă 13,4% din totalul soţiilor greco-catolice.
În perioada 1921-1929 Ardealul este sub administraţie românească. Nu mai este
înregistrată confesiunea soţilor, de aceea putem formula câteva concluzii referitorc doar la
mobilitatea teritorială:
domiciliul

soţului

domiciliul sotiei
Tiream

Tiream

142
71,3%
2

Vezendiu
localităţi

învecinate

localităţi

din judeţ

localităţi

din

Vestice

2

localităţi

din Ungaria de azi

3

total

Părţile

1

41
20,6%
8

198
99,5%

total
Vezendiu

1
0,5%

143
71,8%
2
1%
41
20,6%
8
4%
2
1%
3
1,5%
199
100%

Conform tabelului de mai sus, un procentaj de 71,3% din totalul căsătoriilor are loc între perechi care au domiciliul în localitatea Tiream, iar un procentaj de 20,6% între soţi cu
domiciliul în satele învecinate şi soţii din Tiream. Populaţia comunei Tiream şi-a păstrat şi în
această perioadă caracterul endogamic.
Pe perioada 1930-1948 din datele pc care le avem putem să analizăm caracteristici de
confesiune şi mobilitate teritorială a perechilor. Sunt în total 307 căsătorii între persoane de
următoarele religii: romano-catolică, greco-catolică, reformată, ortodoxă. Comparativ cu
perioadele anterioare nu găsim persoane de religie iudaică. Dintr-un număr de 307 soţi, 174
sunt romano-catolici, 122 sunt greco-catolici, 8 ortodocşi, 3 reformaţi. Din cele 303 soţii, 173
romano-catolice, 126 sunt greco-catolice, 7 ortodoxe şi, 1 reformată. Numărul căsătoriilor
dintre perechi romano-catolice este de 169. Numărul căsătoriilor dintre perechi greco-catolice
este de 11 7, iar dintre perechi cu confesiunea ortodoxă întâlnim 4 cazuri. Ponderea căsăto
rii lor mixte între romano-catolici şi greco-catolici este relativ mică, întâlnim în total 6 cazuri,
în 2 cazuri întâlnim căsătorii între reformat şi greco-catolic, în 2 cazuri între reformat şi
romano-catolic, în 7 cazuri între ortodox şi greco-catolic. Comuna Tiream şi-a păstrat şi în
această perioadă caracterul închis.
Pentru a surprinde tendinţele de mobilitate teritorială am corelat indicatorul domiciliul
soţului, respectiv al soţiei, în funcţie de religie. În cazul soţilor romano-catolici avem în total
174 de situaţii, din care în 2 cazuri nu avem trecut domiciliul.
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Selecţia maritală

(romano-catolici)

domiciliul soţului

total

domiciliul sotiei
Tiream

Portiţa

Portiţa

localităţile

învecinate
l

142

Tiream

localităţile

din

iudet
l

144
l

l

localităţile

învecinate

17

17

localităţile

din judeţ

9

9

localităţile

Părţile

din

Vestice
total

l

168

l

2

l

172

l

Asemănător

cu celelalte perioade de timp, constatăm o puternică endogamie teritorială,
majoritatea căsătoriilor concentrându-se între perechi cu domiciliul în localitatea Tiream. În
puţine cazuri domiciliul soţului se află în localităţile învecinate, respectiv în judeţ. Cazurile în
care soţul, respectiv soţia provine din alte zone sunt statistic nesemnificative.
În cazul soţilor greco-catolici avem în total 122 de căsătorii, din care în 11 situaţii nu
este înregistrat domiciliul.
Selecţia maritală

domiciliul

(greco-catolici)

bărbaţilor

total

domiciliul femeilor
Tiream

Tiream

30

Vezendiu

2

Portiţa

Portiţa

Localităţi

din Ungaria
l

31

6

8

30

30

localităţi

învecinate

6

18

24

localităţi

din judeţ

4

9

13

localităţi

din

localităţi

din Ungaria de azi

Părţile

Vestice

3

3

45

total

2

2

65

111

Conform tabelului, 68 de căsătorii se realizează între perechi care au domiciliul în interiorul
comunei Tiream. Sunt doar 3 căsătorii între satele comunei şi localităţile din Părţile Vestice.
În 24 de cazuri căsătoriile au loc între comună şi satele învecinate, iar restul, într-un procent
statistic nesemnificativ, din alte zone.

4. Concluzii generale
Dacă ne uităm pe întreaga perioadă a anilor 1896-1948, putem observa că, în primii zece ani
au avut loc mai multe căsătorii dintre reprezentanţi ai confesiunii greco-catolice (soţi greco
catolici-182, soţi romano catolici-118), pentru ca acest număr, până în anul 1920, aproape să
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se egaleze cu căsătoriile din rândul romano catolicilor (soţi romano-catolici-298, soţi greco
catolici-283). Între anii 1930-1948, putem observa o scădere a numărului căsătoriilor, aceasta
datorându-se celui de al doilea război mondial (soţi romano-catolici - 147, soţi greco-catolici 122) când a avut loc o scădere a numărului întregii populaţii.
Numărul căsătoriilor mixte este relativ mic, ceea ce conferă comunităţilor un caracter
confesional endogamic. În ceea ce priveşte mobilitatea teritorială în selecţia partenerului
observăm tot endogamie teritorială; la romano-catolici aceasta se concentrează în localitatea
Tiream şi localităţile învecinate, la greco catolici în localităţile din interiorul comunei. În ceea
cc priveşte mobilitatea teritorială a familiei de origine, constatăm tot o endogamic teritorială.
Putem însă remarca o tendinţă de mobilitate teritorială puţin mai accentuată în cazul grecocatolicilor decât în cazul romano catolicilor. Aceeaşi constatare putem face şi în tendinţa
schimbării domiciliului soţilor. Despre selecţia maritală a soţilor în ceea ce priveşte statutul
social, putem spune că este una cenzurativă, condiţia socială fiind aproape imposibil de
depăşit prin mariaj.
Prin formularea acestor concluzii generale, încă nu putem afirma că această cercetare
este încheiată. Pentru a găsi unele răspunsuri la întrebările formulate la începutul lucrării şi
pentru a afla dacă aceste tendinţe analizate au un caracter regional sau local este nevoie de
continuarea cercetării, de extinderea ei în alte comune, alte zone precum şi de compararea şi
privirea în ansamblu a rezultatelor obţinute.
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Interkonfessionelle Heiraten im Sathmarer Gebiet in der ersten Hălfte
des 20. Jahrhunderts
Zusammerţfassung

Dic nordwestliche Region Sicbenbtirgers, nămlich <las Sathmarer Gebiet, ist cin Landstrich,
dcr vom Standpunkt der lnterethnizităt noch wenig crforscht wurdc. Wertvolle Arbeiten
wurden tiber die verschiedenen Ethnien aus diesem Gebiet geschrieben, dic aber nicht <las
Zusammenleben und die gcgenseitigen Beeinflussung der Ethnien erortern. Die vorliegende
Arbeit ist ein Fallstudie zur Untersuchung der konfcssionellen und ethnischen Gemeinschaften aus der Gemcinde Terem/ Tiream wăhrend des Obergangs von der traditionellen zur
modernen Gesellschaft.
Im Sathmarer Gebiet leben seit dem 18. Jahrhundert mehrere Ethnien zusammen, von
denen dic Rumănen, Ungaren und Schwaben berticksichtigt wurden. Dic Untersuchung dieser
drei Ethnien behandelt die folgenden Fragcn:
- in welchen Regionen, Bereichen und Aktionsfcldern kommen diese Gruppcn miteinander in
Bertihrung;
- ob der soziale Status und dic wirtschaftliche Lage einen Einfuss auf die intheretnischen
Beziehungen austiben;
- ob die Mischehen cine Bedeutung in der Obertragung der Kultur haben, und ob in dcr
Partnerwahl bei verschicdenen ethnischen Gruppen bestimmte Kritcrien bestehen.
Als Quelle ftir die vorliegende Fallstudie wurde die ungarische Volkszăhlung mit den
Angaben tiber dic Beschăftigung und den sozialen Status dcr Bevolkerung aus dem Jahre
191 O herangezogcn. Einc anderc Quelle ist das Heiratsrcgister der Gemeinde Terem aus dcr
Periode 1896-1948. Aus der ungarischcn Volkszăhlung geht hervor, dass in der Gemeinde
Terem in diescm Zeitabschnitt <las traditionelle Modell vorherrscht, <loch es entwickeln sich
bereits mehrcre Industriezweige. Dieser Vorgang verzogert sich im lăndlichen Bereich. Die
Bearbeitung der Daten aus dem Heiratsregister ermoglichen Angaben tiber die Tendenzen der
Territorialmobilităt in der Partnerwahl, liber die Tendenzen in der Vererbung des Sozialstatus
und beztiglich der Herkunftsfamilien sowie Tendenzen im Verlassen der Ursprungsfamilie
durch Wohnortswechscl.
Ftir den gesamten Zeitabschnitt 1896-1948 kann festgestellt werden, dass in den ersten
1O Jahren mehrere Ehcschlief3ungcn zwischen gricchisch katholischen Ehepartncrn stattfinden, und dass sich diese Zahl bis zum Jahr 1920 an die Anzahl der Hciratcn von rămisch
katholischen Ehepartnern annăhcrt. In der Periode 1930-1948 verringert sich der Zahl dcr
Eheschlic13ungen wegcn der hohen Sterblichkeit wăhrend des Zweiten Weltkriegs. Die Zahl
der Mischchcn ist relativ niedrig, wodurch die Gemeinschaft einen konfessionell endogamen
Charakter erhălt. In Bezug auf dic Territorialmobilităt in der Partnerwahl ist gleichfalls cine
Endogamie fcstzustcllen, die sich bei den Romisch Katholiken auf die Ortschaft Terem und
die Nachbarngemcindcn, bei den Katholiken griechischcr Konfession besonders auf die
Ortschaften der Gcmcinde Tcrem bezieht. Beztiglich der Mobilităt der Abstammungsfamilicn
kann bei den Grichisch-Katholikcn, neben der territorial-endogamen Tendezn, cine stărkcre
Territorialmobilităt als bei den Romisch-Katholiken fcstgestellt werden. Dieselbe Feststellung
gilt auch beim Wechsel des Wohnortes. Bcztiglich der Partnerwahl ist festzustellen, dass der
soziale Status durch die Eheschlie13ung kaum tibcrschritten werden kann.
Die Erforschung dieses Themas ist durch die vorliegende Arbeit und deren Schlussfolgerungen noch nicht bccndet. Fi.ir die Beantwortung der aufgcworfenen Fragen und ftir die
Feststellung, ob dicse Tendenzen einen regionalen oder nur lokalen Charakter habcn, ist eine
Fortsetzung dieser Forschung, ihre Ausweitung auf andere Gemeinden, Regionen und der
Vergleich der verschiedenen Ergebnisse notig, um cin Gesamtbild des untersuchten Phăno
mens zu erhalten.
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V OLODIMIR FENIC!, Uzhorod (Ukraine)
KONFESSIONELLE UND NA TIONALE IDENTIT ĂT DER DER KA THOLIKEN GRIECHISCHER
KONFESSION VON TRANSKARPATIEN IM 18.-20. JAHRHUNDERT

Die heutigen Katholiken griechischer Konfession von Transkarpatien, sind - zum Unterschied
von der allgemeinen Ukrainischen Katholischen Kirche des byzantinisch-ruthenischen Ritus weder aus konfessioneller, noch aus nationaler Sicht gleichartig. Die Hauptursache besteht,
unserer Meinung nach, im Problem der Identitat·. Wir verstehen darunter die Erhaltung des
einmaligen Wesens im zeitlichen Ablauf des Daseins - die Zufalligkeit der religiosen oder
ethnischen Gemeinschaft, die ihre Substanz erhaltend, immer und Oberall unverăndert bleibt,
das heiBt, dass sie als selbstbewusster Selbstidentifikator auftritt. Paradoxerweise berilhrt das
Problem der ldentităt am meisten die kirchlichen Gemeinschaften der griechischen Katholiken, Lateiner und Orthodoxe, die !aut der ofiziellen Definition „traditionell" sind. Die
Schwierigkeiten mit der kirchlichen Identităt haben drei wechselseitig verbundene und
wechselseitig bedingte Hauptdimensionen: staatliche, nationale und kirchliche 1•
Am problematischsten sowohl in der ăuBeren Wahrnehmung, als auch in der inneren
Selbstidentifikation der Katholiken griechischer Konfession ist vor altern der kirchliche
Charakter der Unierten Kirche. Ungeachtet dessen, dass die Konzeption der Union als
Ubergangsmethode zum „vollkommeneren und wOrdigeren" lateinischen Ritus oder als
Modell der Erweiterung der păpstlichen Jurisdiktion auf den „unvereinten" Osten die Zeitprobe nicht bestanden hat und heutzutage von allen drei „interessierten" Seiten verurteilt wurde,
demonstriert die Unierte Kirche in einzelnen Făllen als Hauptziige ihrer Identităt das Ethos
des ostlichen Christentums und bewahrt die jurisdiktionische Einheit mit dem Romischen
Pontifikat und die eucharistische Gemeinschaft mit den Lateinern, demnach die eigenartige,
auf die Traditionen der eigenen Kirchengeschichte gestiltzte kirchlich-rituelle ldentităt. Diese
Arbeit soll die eigene kirchliche ldentităt und die Wiedergabe des gemeinsamen christlichen
Wesens der Katholiken griechischer Konfession aus Transkarpatien (besonders der
Munkatscher Diozese) erforschen.
Nach dem Lwiwer (Lemberger) Kirchenhistoriker OLEH TURIJ, dessen Meinung nach
„die Rolle der unierten Kirche aus der Herausbildung einer eigenen ukrainisch-nationaler
Selbstbestimmung und der Entwicklung der nationalen Bewegung und keinesfalls aus dcm
inneren Wesen der Kirche selbst als der geistigen Institution oder aus dem Charaktcr der
kirchlichen Union resultiertc, die vom Ende des 16. Jahrhunderts an diese Kirche mit dem
Romischen Pontifikat und mit der westchristlichen Welt verband, und umso mehr keine Folge
ihres cigenen bewussten und zielgerichteten Wunsches war, eine solche Rolle zu spiclen"2 •
Die Zugehorigkeit zur Union schuf in einzelnen historischen Perioden und unter bestimmten
historischen Umstănden die Katholiken griechischer Konfession, wenn auch bei weitem nicht
alle Anhănger sich fiir Ruthcnen oder Ukrainer hielten, ebenso, wie bei weitem nicht alle
Ruthenen-Ukrainer griechische Katholiken waren und sind. Deshalb ist es heute korrekter,
nicht Ober die Erhaltung der religiosen Identităt, sondern in Wirklichkeit Ober ihre Suche zu
• Zum Begriff „Identitat" (identitas), Synonym mit den Tennini „Gleichheit", „Individualităt", „Besonderheit",
(von lat. „idem" - „derselbe"), siehe auch in: fy.11.3RK liopttc. ,Uo nHTaHHH i.11.eHTwrnocTi Cxi)l.Ho-KaTOJIHUhKHX
U:epKoB: i.11.ettrnqHÎcTb - HK 6orocnoBcbKa KaTeropiH, i"i BH3Haqemur // B nowYKaX i.11.ettrnqHocTi. CTy.11.iuHi
.li.Hi B Hipe)l.braJi. JlbBiB: CBiqa.11.0, 1998. C.34-45; KttHK CBHTOCJiaB. Cn3.11.IUHHa i TOTO)f(HiCTh. l.11.ettruqHÎCTh
YKpaÎHChKOÎ KaTOJIHUhKOÎ U:epKBH Bi3aHTiHChKoro o6pMy: .11.yxoBHHH acneKT // JI10.11.ttHa i CBÎT. 2003. JIIOTHH.
C.8-12.
1
Typiu Oner. Tpa.11.ttuiutti uepKBH B He33.Jle)f(HiH YKpaîtti: npo6neMa i.11.ettrnqttocTi //I: He3aJie)f(HHH KYJibT)'pOnoriqHHH qaconttc. BttnycK 22. JlbBÎB, 2001. C.126.
2
Typiu Oner. fpeKo-KaTOJIHUbKa uepKBa Ta yKpaîHCbKa ttauioHaJibHa i)l.eHrnqHÎCTh y fanttqHHi // 1110.11.Hna i
CBiT. 2001. )f(OBTeHb. C.22.
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sprechen 3, was wir am Beispiel der heutigen griechischen Katholiken griechischer Konfession
von Transkarpatien zu tun versuchen.

1. Geschichtlicher Riickblick
Die Christen des griechischen Ritus Oberungams wurden von Bischofen aus dem Kloster des
Heiligen Nikolaus bei Mukatschewo (Munkatsch) geleitet. Wenn sie auch zu Beginn durch
die gemeinsame kirchlich-rituelle Tradition verbunden waren, gehorten sie verschiedenen
nationalen Gruppen und waren der ungarischen politischen Elite untergeordnet, die ihrerseits
zur romischcn Kirche des lateinischen Ritus gehorte. In jenen Lăndem Oberungams, die zwar
scit dem Endc des 16. Jahrhunderts an den transsilvanischen protestantischen Filrsten untergeordnet waren, (einschlieBlich der Residenz der Bischofe von Munkatsch in Ugotsch, Marmorosch und Sathmar), aber an die im Kampf fur die ungarische Krone nach Osten crweiterten
Besitzungen der osterreichischen Habsburger grenzten, konnte man dcn Einfluss des katholischen Osterreichs filhlcn. Im Jahre 1646 versuchten die Ruthenen mithilfe von ungarischen
Lateinem aus Eger die Kalvinisierung zu vermeiden, indcm sic mit ihncn in cine eucharistische Einheit der Heiligen Geheimnisse eintraten4• Unter dcm Schutz des Apostolischen
Stuhls - bemerkte der bekannte zeitgenossische osterreichische Theologc ERNST-KRlSTOFER
SUTTNER - „konnten die ostlichcn Christen ihrc geistige und ethnische Idcntităt bewahren und
hofften von den Romischen Păpsten cine Unterstiltzung fiir die Verbcsserung ihrer sozialen
Lage zu erhalten. Aul3erdem lebte ein Teii von ihnen auf habsburgischcm Tcrritorium und die
Vereinigung mit der katholischen Kirche versprach den Schutz des Osterreichischen
Staates" 5.
Die Bedingungen der Union nach derzeitigen Begriffcn des Verteidigungsbilndnisses
von Katholiken und Orthodoxen gegcn Protestanten werden apriori mit dem nationalen Leben
der Glăubige der ruthenischen Kirche in Verbindung gebracht, fur welche die Erhaltung der
ursprilnglichen Liturgienorm (die Liturgien von Ioano Slatoust in der kirchcnslawischen
Sprache, die Zăhlung nach dem julianischen Kalender, dcr Empfang des Heiligen Sakraments
in beiderlei Gestalt: Brat und Wein, die Bewahrung bestimmter Brăuche, wie zum Beispiel
die Heirat der Priester, die Abtrennung des Altars von dcn Glăubigen durch die Ikonostase,
der Gesang der Gemeinde ohnc Instrumentalbegleitung in den liturgischen und nicht
liturgischen Teilen der heiligen Liturgic und anderes mehr) die Grundlage ihrer religiosen und
nationalen Identităt war. Filr die Ruthenen wurde der Ritus nicht nur zum ăul3cren Ausdruck
des Glaubens, sondem auch zur Grundlagc der Entfaltung der nationalen Identităt. Indem die
Kirche ihren Ritus mit dem Glauben und ihren Glaube mit der Nationalităt identifizierte,
wurde die Kirche bei den Ruthenen zur „Ruthenischen Kirche" und der Glaube des griechischen Ritus - zum „ruthenischen Glauben" 6 .
Zur Mitte des 17. Jahrhunderts wurden - !aut Information des Erzbischofs von Estergom, des ungarischen Ordinarius Georg Lippaji vom 2. Juli 1654 - „in Bezug auf die von der
Heiligen Kongregation vorgeschlagenen Punkte in den Angelegenhciten der Bcstătigung
3

MapHHOBH'I MHpocnaa. Ponb IJ;epKOB y 6y.niBHHLITBi nocTKOMyHiCTH'IHOro cycmJibCTBa B YKpalHi // I:
HeJaJie)l(HHiî: KYJibryponori'IHHH qaconttc. BttnycK 22. JlbBiB, 200 l. C.205-206.
4
CyrrHep 3pHcT-KpttCToQ>ep. BoCTO'IHbie uepKBH B yHttH c PttMOM (PaJJIH'IHbie cnoco6h1 noHttMaHHJI yHtttt) //
400 neT IipecTcKoiî: uepKOBHoiî: yHttH 1596-1996. KpHTH'leCKaJI nepcoueHKa. C6opHHK MaTepttanoa
Me)l{,[\yHapO.L\HOro CHMil03HYMa (Heiî:MereH, fo,1JiaH.D.HJ1). M.: fiH6JieHCK0-6oroc,10BCKHH HHCTHTYT CB.
anocrnna AH.D.pell, 1998. C.241.
5
o.CyrrHep EpHcT KpiCToQ>ep. 3Ha'!eHHJI 3aMoiî:CbKoro (1720) Ta Bi.neHChKoro ( 1773) CttHo.nia .D.JIJI yHiaTiB
Pe'li TiocnoJIHTOI rn fa6c6yp3bKol MOHapxii' // Koaqcr. HayKoBttiî: J6ipHHK 3 uepKOBHol icrnpil. llttc,10 2.
JlbBiB, 2000. C.109.
6
Lacko Michal. Unio Uzhorodensis Ruthenorum Carpatian cum Ecclesiae Cathholica. Romae, 1955. P.34;
o.TieKap ATaHaciiî:, lJ:CBB. Hapttctt icrnpii' U:epKBH 3aKapnarrJ1: Y .naox TO Max. T. l: E:papxi'IHe oQ>opMJieHHJI.
Btt.naHHJI .npyre. PttM-Jlbaia: Btt.n-ao 0Tuia BacHniaH "MicioHep", 1997. C.20.
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Peter Parfenijs, Priesters des gricchisch-katholischen Ritus des Ordens des Heiligen Wassilijs
zum Mukatschewer Bischof der rămischen uniertcn Kirchc" (was der Erzbischof selbst als
„erste ăffentliche und offizielle Beschrcibung des auf dem Territorium der Egerer rămisch
katholischen Diăzese gelcgenen Mukatschewcr Bistums ncnnt"), 498 Priester gezăhlt." Sic
alic sind Ruthenen des griechischen Ritus (Hervorhebung von V. F.), Schismatiker, haben
ihren eigenen Bischof in Mukatschewo, unter dcssen Jurisdiktion alic Ruthcnen des
griechischen Ritus stehen, kennen die latcinische Sprachc nicht, halten ihre Gottesdicnste in
ruthenischer Sprache. Das ruthcnische Volk des griechischen Ritus lcbt scit undenklichen
Zeiten von Spisch bis zu den transsilvanischen Besitzungen von Chust und Mannorosch. Das
Bistum mit dcm Sitz im Mukatschewer Kloster wurde von den schismatischen Bischăfen mit
der Zustimmung des Patriarchen von Konstantinopel gegriindet. Diese Priester hielten sich
zusammen mit dem Volk an das griechische Ritus, kannten aber die găttlichen Dinge nicht.
Sie wurden auf die Kirchcngemeinden nicht !aut dcm Ritus vcrteilt, in manchen Dărfem war
iiberhaupt kcin Priester, in anderen dagegen lcbten 4-5, oder 10 mit ihren Frauen und
Kindem. Sie crfiilltcn als Baucm alle Pflichten und Landarbeiten fiir die Gutsbesitzer, abcr im
allgemeincn waren sie faul, grob und ungebildet." Laut der von Georg Lippaji angegebenen
Liste von Kirchen und Erzpresbytertiimer, „die oberflăchlich und aus dem Gedăchtnis
zusammengezăhlt waren", wurdcn in der Mukatschewer Diăzesc 353 unicrtc und 444
schismatische Kirchcn gezăhlt 7 . Der ungarische Historiker ANTAL HODINKA aus der ersten
Hălfte des 20. Jahrhunderts prăzisierte, dass 70 Mcilen entlang von Spisch (Zips) bis Ardclj
(Siebenbtirgen) mehr als 300.000 Ruthenen lcbten, unter deren ctwa 650 Pricster auf dcm
Territorium arbeiteten, das bei weitem nicht mit dcn gegenwărtigen Grenzen von Transkarpatien: Humennyj, Eger, Spisch, Waradynj, Estergom, Makowiza, Stropkow, Marmorosch (das
scit 1614 zu Transsilvanien gehărte )8 , zusammenfiillt.
Bald nach der Griindung der Union entsprechcnd dem auf dem IV. Lateranischen
Konzil 1215 angenommenen Dekret „Ober verschiedene Ritcn in einem Glauben"* wurde der
Status des Mukatschewcr „Vaters" dem des ungarischen lateinischen Hierarchic untergcordnetcn eparchiellen Vikars gleichgesetzt. In dcn Zeiten des Bischofs Josef de Kamelis (16901707) wurdc die Ruthenische Kirche des griechischen Ritus in 14 Komitaten Oberungams:
Spisch, Scharysch, Semplyn, Ung, Borschod, Hemer, Hewesch, Solnok, Bereg, Ugotsch,
Sathmar, Saboltsch, Marmorosch und Bihar verbreitet9 . Nach dem Stand des Jahrcs 1700, als
mit der Unterstiltzung der Habsburger die Union in allen Komitaten auf3er Marmorosch, wo
Ruthenen und Rumănen lebten, verbreitet wurde, waren von allen der Jurisdiktion des
7

JlyqKaii Mttxaiino. Icrnpill KaprraTChKHX pycttttiB: Y rnecrn TOMax /)lerntt4>pyBaHHll pyKorrttcy, rrep. yKp.
MOBOIO rn rroKa)l(qHKH IO.M.CaKa. T.2. Y)l(ropo.n: 3aKaprrarrl!, 1999. C.275-284.
8
fo.nHHKa AHTaJJ. JIK Harni .nyxoBHHKhl rrpO)l(HB3.'1H // Hodinka Antal valogatott keziratai Nalogatta,
szerkesztette cs a bcvezeti:i elctrajzot irta: Udvari Istvan. Nyiregyhaza, 1992. C.46.
• Das Dekret bestimmte die Bczichung zum i:irtlichen Bischof dcr Glăubiger des westlichen Ritus, die auf dem
Territorium der i:istlichen Kirchc lebten, und, umgekehrt, der Glăubiger des i:istlichen Ritus, die auf dem
Territorium der wcstlichen Kirchc lebten. Wie die ersten, so auch die zweitcn sollten den i:irtlichen Ordinarien
untergeordnet sein. Dem Dekret cntsprechend sollte nur ein herrschender Bischof auf einem Territorium sein.
Fiir die Glăubiger des Ritus der Mindcrheit soli ein entsprechender Vikarius eingestellt sein, dcr dcm
Ordinarius des Ritus der Mehrheit untergeordnct ist. "Den Umstand, dass irgendwo in eincr und derselben
Stadt und Dii:izcse Menschen leben, die verschicdene Sprachen sprcchen, und bei der ganzen Einheit im
Glaubcn, vcrschiedcne Riten und Brăuche haben, bcriicksichtigend, befchlcn wir, dass die Bischi:ife solcher
Sti:idte und Dii:izcsen entsprechendc Mănncr einstellcn, die den Gottcsdienst nach verschicdenen Riten und in
verschiedenen Sprachcn halten und ăhnlich die Hciligcn Sakramentc durchfiihren . . . Aber wir verbicten
kategorisch, dass eine und dieselbe Stadt oder Dii:izcse verschiedene Bischi:ifc haben ... Aber wenn wegen dcr
genannten Ursachen cine grol3e Notwcndigkeit entstcht, dann soli der i:irtliche Bischof aus der klugcn
Voraussicht dcn katholischen Prălat des griechischen Ritus zu seinem Vikarius ernennen, der ihm gehorsam
und in allen Angelegenheiten folgsam wăre". Zytiert nach: Cyrrttep EpttcT-Kpicrncpep. 3ttaqeHHll„. C.101102. )lHB. TaKO)I(: Icrnpill pcnirii' B YKpai'tti: B 10-rn TOMax. ToM 4: KaTOJJHUH3M /3a pe.n. TI.JlpouhKOro. K.,
2001. C.343.
9
JlyqKaii Mttxaiino. Ha3B. npaIUI. T.3. C.22.
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Mukatschewer Bischofs untergeordneten 769 Kirchen 353 uniert und die restlichen 416
orthodox 10 •
Es ist kennzeichnend, dass seit den Zeiten Lippajis die ungarischen Lateiner, selbst
wenn sie die konfessionelle Identitiit der Ruthenen als „griechischer Katholiken griechischer
Konfession" eingesehen, aber unter Berufung auf die Beschliisse des IV. Lateranischen
Konzils ungezwungen die Verschărfung der Beziehungen zwischen den Anhăngern zweier
Riten eines katholischen Glaubens provoziert hatten. Das filhrte zur Abwendung eines Teiles
der Glăubigen des ostlichen Ritus von der Union in den Mannoroscher und Sathmarer
Komitaten. Um die Situation in der Mukatschewer Diozese zu klăren, befahl Maria-Theresia
dem Bischof Michail Olschawskij (1743-1767) eine kanonische Visitation in den seiner
Jurisdiktion untergeordneten Kirchengemeinden durchzufilhren. Im Ergebnis stellte sich
heraus, dass in 1O in den Jahren 17 50-17 51 bereisten Komitaten (Scharysch, Semplyn,
Abaujvar, Borschod, Saboltsch, Sathmar, Mannorosch, Ugotsch, Bereg und Ung) 804 rein
ruthenische, 452 gemischte Siedlungen, 839 unierte Kirchen und 675 Priester waren und die
Gesamtanzahl der griechisch-katholischen Ruthenen 119. l 07 betrug 11 . Wăhrend des Inventars
wurde klar, dass in den Komitaten Ung und Bereg, deren Bevolkerung vom Standpunkt der
nationalen Zugehorigkeit am meisten „ruthenisch" sein sollte, die Wirklichkeit bei weitem
nicht so aussah. So waren im Komitat Bereg 142 rein ruthenische Dorfer und eine Stadt, zwei
gemischte Stădte und vier Dorfer mit der Gesamtanzahl von 77 uniertcr Priestern (durchschnittlich ein Priester filr zwei Siedlungen) und mit einer Gesamtanzahl 11.845 unierten
Glăubigen. Dann waren im Unganer Komitat 88 rein ruthenische Dorfer, cine Stadt, 73
gemischte Dorfer, in denen insgesamt 57 unierte Priester einer Anzahl von 1.483 unierten
12
Glăubigen betreuten (liber 100 Kirchengemeinden blieben ohne Pfarrer) .
Fiir weiteres richtiges Verstăndnis der nationalen ldentităt der Katholiken griechischer
Konfession der ausgedehnten Mukatschewer Diozese ist die Frage der Divergenz in der
Gesamtanzahl der Ruthenen von 300.000 im Jahre 1654 und nur 120.000 im Jahrc 1750
relevant. Hypothetisch kann man davon ausgehen, dass einerseits der ungarische Primas G.
Lippaji zu den 300.000 nach Hodinka „alle Katholiken griechischer Konfession zăhlt, doch
andererseits handelte es sich in seiner Information filr den Apostolischen Stuhl nur um die
Ruthenen. Andererseits ist das unwahrscheinlich, selbst wenn man annimmt, dass eine
bedeutende Anzahl von Ruthenen wăhrend der Kriege filr die ungarische Krone (zweite
Hălfte des 17 ., Anfang des 18. Jahrhunderts) verschwand. Denn trotz des nicht besonders
toleranten Verhaltens der Ungaro zu ihren Minderheiten gab es zu dieser Zeit noch keine
Assimilationspolitik. Zu bedenken ist ferner, dass wăhrend dcr Jahre 1720-1780 im
ungarischen Tiefland (Alf6ld) ein Bevolkerungszuwachs von 320% am rechtcn Ufer der
TheiB, von 193,25% in den Komitaten Bereg und Ugotsch, von 163,59% im Unganer
Komitat, von 306,07% am linken TheiBufer und von 132,07% im Mannoroschgebiet zu
verzeichnen ist 13 • Gleichzeitig stellte es wăhrend des Inventars von Olschawskij nicht nur das
heraus, dass in der Mukatschewer Diozese 823 Siedlungen mit den ausschlieBlich unierten
Einwohnern und 499 mit dem gemischten Glaubensbekenntnis zăhlten, sondem auch das,
dass von den 16870 Marmoroscher griechischen Katholiken die Mehrheit die Rumănen
bildeten und von den 9432 Saboltscher unierten Glăubigen (zusammen mit dem Bezirk
Hajdu) schon ein Teii Ungarn waren (!).
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Die Annahme, dass die Zăhlungen der Jahre 17 50-17 51 nicht stimmen, wenngleich sie die
Grundlage des „Argumentenkrieges" zwischen dem Wiener Hof und der Apostolischen
Hauptstadt um die Verleihung des kanonischen Status an die Mukatschewer Diozese die
Ubervorteilung der Ruthenen um fast 120.000 (der gegenwărtige ungarische Forscher ISTVAN
UDVORI lăsst nach dem Stand des Jahres 1750 nicht mehr als 170.000 bis 180.000 Menschen
zu) 14 ist aus zwei Griinden realistisch. Die Verringerung der Anzahl der Ruthenen (im Laufe
vom hundert Jahren) von 300.000 auf 120.000 Menschen (es wăre schon deshalb hochst
unwahrscheinlich, dass der ungarische Primas die Anzahl der Ruthenen ethoht hătte, weil die
Anzahl der Priester des lateinischen Ritus in der Diozese Eger im Jahre 1770 iweimal so
klein als die der unierten war) 15 erklăren wir durch die Reduzierung der Anzahl „des treuesten
Volkes" („Gens fidelissima"), das die Rakozys im Kampf gegen Habsburger fiir die
ungarische Krone zum Ende des 18. Jahrhunderts unterstiitzt hatte. Gleichzeitig konnte eine
bedeutende Anzahl von Ruthenen, ihre rituelle Identităt wăhrend der Kriege und gegen den
offenen Druck seitens der lateinischen Priester bewahrt hatten, ihre nationale Identităt
zugunsten der ungarischen verăndern oder in interethnischen Eben mit Ruinănen oder
Slowaken in den Siedlungen, wo die Ruthenen die deutliche Minderheit bildeten, verlieren.
Seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts hat die osterreichische Regierung konkrete
MaBnahmen ergriffen, um den Unierten jene Gleichheit mit den lateinischen Katholiken zu
geben, die ihnen Leopold I. im Jahre 1692 versprochen hatte und die ihnen in den Jahren
1720 und 1741 von Karl VI. und Maria-Theresia bestătigt wurden 16 • Doch wie ERNSTKRISTOFER SUTTNER zurecht bemerkte, „fehlte es den Habsburger Herrschern an der
Kompetenz, um wirklich beide Riten gleich zu stellen", weil im Jahre 1742 der Papst
Benedikt XIV. mit der Enzyklika „Etsi pastoralis" „den lateinische Ritus als hoheren"
(„praestantia ritus latini") iiber den ostlichen Riten stehend, verkilndigt hatte 17 • Die Romische
Kirche wich von dieser Norm nur durch die Enzyklika von Leo XIII. „Orientalium dignitas"
von 1894 ab und blieb nur im Dekret iiber Okumenismus „Unitas redintegratio" auf dem
Zweiten Vatikanischen Konzil endgiiltig (wie zu hoffen ist - V. F.) auf diesem Standpunkt 18 •
Ubrigens hatten die Habsburger Ende 18. Jahrhunderts ihre eigenen Argumente: die
Bedrohung der Union Anfang der 1760er Jahre beschleunigte in zwei Komitaten Oberungarns
die Verleihung des kanonischen Status an die Mukatschewer Diozese.
In der „Historischen und juristischen Skizze der Ruthenen von Ungarn und der Existenz
des Mukatschewer Bistums" (1767), die an die Apostolische Hauptstadt in der Angelegenheit
der Erneuerung (erectione) des kanonischen Status adressiert war, wurden auf dem
Territorium von 13 Komitaten, wo die Ruthenen lebten und die Jurisdiktion des Mukatschewer Bischofs galt, 822 rein ruthenische, 502 gemischte Siedlungen, 858 Kirchen, 689 Priester
und 145.107 unierte Ruthenen gezăhlt. Der Unterschied zu den Angaben der von M.
OLSCHAWSKIJ verfassten Beschreibung besteht darin, dass die Listen von den Komitaten
Sepesch, Hemer und Toma, wo 19 rein ruthenische, 47 gemischte Dorfer, 19 Kirchen und 15
Priester verzeichnet waren und die Anzahl von Ruthenen 26.000 betrug, nicht beriicksichtigt

14
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Ruthenis ordinis sancti Basilii Magni. Cassoviae: Ex Typographia Ellingeriana, 1799. Vol.l. Pars 2. P.188202.
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haben 19 • Prăziscre Daten gibt es in der „Beschrcibung der Komitate, Siedlungen, Kirchcn,
Priester und uniertcn Ruthenen der Mukatschewcr Diozese", den die ausfiihrliche Antwort
des Pafcstes Klemens XIII. auf das Ansuchen von Maria Theresia im gleichen Jahr 1767
0
enthălt .
Maria Theresia iiberwand am 19. September 1771 den Widerstand des einflussreichen
ungarischen Primas Karl Esterhazy und erzieltc die Zustimmung des Afiostolischcn Stuhls,
der Mukatschewer uniertcn Diozese den kanonischen Status zu verleihcn 1• Auf Initiative dcr
Kaiserin fand im Februar-April 1773 in Wicn die Synode dcr Bischofe des ostlichen Ritus
statt, die unter der Jurisdiktion des ungarischen Primas standen. Die Synode loste die
liturgisch-theologischcn Probleme und legte bestimmte Gemeinsamkeit fiir die unierten
Bischofc fest, die ungeachtet ihrer Năhe zum griechischen Ritus und der kanonischer
Unterordnung zu Jurisdiktion des ungarischen Primas zu drei verschicdenen kirchlichen
Traditionen gchorten: das Mukatschewer Bistum zur Kiewcr Tradition, das Kryshewyzkcr
Bistum zu jencr von Petsch und Fogarascher Bistum zur Wolosser Tradition 22 . Das Wcscntlichc dcr Wiener Synods war, dass die Wiirdentrăgcr Kaiscrin Maria Theresia auf ihrer lctzten
Sitzung batcn, sie nicht mchr „Uniertc", sondem „Katholiken griechischer Konfcssion" zu
nennen, wcil der Terminus „Unicrtcr"im Osten weder Achtung genoss, noch auf Verstăndnis
hoffen konnte 23 . Am 8. Juni 1773 wurde der Beschluss der Synodc durch die V crordnung dcr
Kaiscrin bestătigt, dic verkiindigtc, dass in Bezug auf Diozesen, ihren Klerus und ihre
Glăubige im weitercn dic Benennung „Katholiken griechischer Konfcssion" zu gebrauchen
sei. Und zwar „katholisch", dcshalb, um ihre Glcichhcit mit den westlichen Christen zu
unterstreichen und „griechisch", um ihr gemcinsames geistiges Erbc, ungeachtct der
Unterschiede in der Liturgicsprachc und dcn Umgangssprachen, sowie in der religiosen
24
alltăglichen Ritualicn unterstreichcn zu konnen .
Dic neue konfessionclle Identităt der „Katholiken griechischcr Konfcssion", die von
den unicrten Hierarchen Ungams ancrkannt worden war, konnte nur dank gcgenseitigcr
Kompromissc cntstehen, bis zu cincm gewisscn Grad sogar durch Abkchr des kirchlichen
Lebens jeder der drci Diozescn von den Brăuchcn jener Kirchcn, deren traditionellc Normen
urspriinglich auch ihre eigencn warcn.
Wenn es sich auch wăhrcnd dcr Wicner Synode um „dic griechisch-katholischc
Diozesen" im Ungarischen Konigreich handclte, warcn „die Herrschaftcn, die ăhnlich den
lateinischen Diozesen, dem ungarischcn Primas untergeordnct waren und alle zusammcn die
staatliche Kirchc des Landes bildctcn", gcmeint. Ihnen wurde dcr besonderc liturgische Ritus
gcnchmigt, aber einc Selbstandigkeit, sclbst cin Recht auf die Selbstverwaltung hattcn sic
nicht (E.-KR.SUTTNER) 25 . Demnach bcstand, bis zum Zcrfall dcr ostcrrcich-ungarischer
Monarchie, in der Mukatschcwcr Diozcsc jene urspriinglichc konfessionellc Idcntităt dcr
Katholiken gricchischcr Konfcssion, dercn Nonncn auf der Wicncr Synodc ausgearbeitet und
legitimiert wurden. Damit hattc dic ostcrrcichischc Rcgierung dcn Katholikcn gricchischer
Konfcssion von Ungam dic Moglichkcit gcgcben, nicht nur dic gemcinsame kirchlich-rituclle
19
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Identităt, sondern auch ihre Sonderfonn, die sie selbstăndig im Laufe von vielcn
Jahrhunderten entwickelt und grol3tenteils bis heute erhalten haben, zu bewahren.
Der Geist des aufklărenden Absolutismus brachte auch moderne Ansichten liber die
Durchfiihrung von Statistiken mit sich, dic bisher vorwiegend die Prărogative der Kirche
warcn. Das Lexicon universorum regni Hungariae locolorum populosorum vom Jahre 1773
ist die erste offizielle Volkszăhlung von 45 Komitaten des Ungarischen Konigreichs, in
welcher die dominierende Sprache und <las Glaubcnsbekenntnis in jeder Siedlung betont
wurde. So herrschte - laut der Volkszăhlung - die ruthcnische Sprache in 742 Siedlungen 26
vor, wobei man nur von 517 sicher sein kann, weil die Angaben aus den Komitaten Batsch
und Ung verlorengegangcn und die Angaben aus dcn Komitaten Bercg und Ugotsch nicht
glaubwlirdig sind. Nach den erwăhnten Zăhlungen von ISTVAN UDVORI lebten in 742
Sicdlungen ungefâhr 290.000 Ruthcnen. Die Anzahl der Einwohner in dcn ruthcnischen
Dorfern war in 517 von 742 Siedlungen sehr niedrig. So lcbtcn: in 277 (53,58%) - weniger
als je 300 Personen, in 160 (31,00%) von 300 bis 600 Ruthencn, in 61 - von 600 bis 1OOO
(11,80% ), in 13 - von l OOO bis 1500 (2,51 % ), wăhrend liber 1500 Ruthenen nur in 6
Siedlungcn (1,16%) lcbten 27 . Die Siedlungen mit dominierender ruthenischen Sprache
liberwogen in den Komitaten: Bereg (in 187 von 261 Siedlungen mit 74 griechischkatholischen Kirchengemcinden), Marmorosch (in 85 von 139 Siedlungen mit 107 griechischkatholischen Kirchengemcindcn) und Ugotsch (in 45 von 66 Siedlungcn mit 40 griechischkatholischen Kirchengcmeinden). Kompakte Ruthenensicdlungen bestanden in den Komitaten: Scharysch (in 154 von 369 Siedlungen mit 80 griechisch-katholischen Kirchengemeinden), Ung/ Ung (in 87 von 204 Siedlungen mit 45 griechisch-katholischen Kirchengemeinden) und Semplyn (in 149 von 410 Sicdlungen mit 140 griechisch-katholischen Kirchengemeinden)28. In einer Reihe von Komitatcn (Abauj, Borschod, Saboltsch, Sathmar) bezog
sich die Zăhlung auf die ungarischen Katholikcn griechischer Konfession, und in
Marmorosch und Sathmar auf die rumănischen Unierten.
Der Geist der Aufklărung wurde auch auf die kirchlichcn Zăhlungen libertragen. Die
ersten ausfiihrlichen Beschreibungen der Mukatschewer griechisch-katholischen Diozese
wurden in den Jahrcn 1792 und 1806 durchgefiihrt. Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden
434.265 29 (ader 443.514) 3 Katholiken griechischer Konfession gezăhlt, die in 729
Kirchengemeinden und 1554 Filialen lebten. In 566 Kirchengemeinden war die liturgische
Sprache kirchenslawisch und in jeder dritten Kirchengemeinde (164) der Komitate
Marmorosch und Sathmar - rumănisch. Vor der Beendigung der kirchlichen Reorganisation
der Kirchengemeinden, die in den Jahrcn 1770-1780 begonnen hat, war die Mukatschewer
Diozese nach dem Stand des Jahres 1806 ebenso wie bisher in 13 von 45 Komitaten des
ungarischen Konigreichs zerstreut. Die Katholiken griechischer Konfession lebten in 60 von
Dekanen geleitcten Bezirken, bei 724 Kirchen und 1.660 Filialen, d. h .. in 2.384 Siedlungen.
Der Kanonikus IWAN KUTKA (1750-1812) verallgemeinerte auf der Ebene der
Bischofskanzlei die von den Priestern der Kirchengemeinden und Dekane der Bezirke
gesammelten Materialien 31 .

°
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Nach dem Stand des Jahres 1804 lebten im Ungarischen Konigreich (ohne Kroaticn)
6.888.890 Menschen, von denen 7% in der Mukatschewer Diozese lebten32 . Die Zăhlung vom
Jahre 1806 ist aus zwei Gesichtspunkten die allerwichtigste Quelle der historischen Statistik
und der historischen Demografie. Erstens ist das die letzte Zăhlung der Diozcse, die in den
Zeiten von ANDRIJ BATSCHINSKIJ (1772-1809) noch in 13 Komitaten Ungams vorgenommcn
wurde. Zweitens wurde die Zăhlung in jener Zeit durchgefilhrt, als die Bestimmung der
nationalen Identităt noch keine politischc Fărbung hatte und in Verbindung damit die in dcr
ukrainischen sowjetischen und gegenwărtigen historischen Landeskunde allgemein
verbreitete These iiber „die Madjarisierung der Ukrainer von Transkarpaticn" in Bezug auf
dic zweite Hălfte des 19. Jahrhundert noch nicht aktuell war, weil nămlich die Ergebnisse der
Volkszăhlung ein iiberzeugcnder Beweis dafilr sind, dass die Anzahl der konfessionell
idcntischen Katholiken griechischer Konfcssion nicht glcich mit der Anzahl der national „zu
erwartenden" Ruthenen ist.
Bevor wir die Ergebnisse dcr Volkszăhlung des Jahres 1806 analysicren, muss
festgcstellt werden, dass unter dem Begriff „Katholiken griechischer Konfession" alle
Glăubigcn zu verstehen sind, die schon 6 Jahre alt waren (gcrcchnct von der 1782 vom Dekan
Ioann Koptscha verschickten V crordnung)3 3 Die năchste Wamung betrifft das Marmoroscher
Komitat, dessen Angaben unglaubwiirdig und nicht vollstăndig sind. So zum Beispiel haben
wir in zwei der von Dekanen gelciteten Bezirken, Oberobanischer und Grol3obanischer,
Angaben nur „iiber die Anzahl" der Personen, aber es fehlt die Information iiber die Adeligen
(Nemeschen), von denen in der Mannorosch im Jahre 1787 16,6% von der Gesamtbevolkerung des Komitats gezăhlt wurden 34 • Unter ihnen waren auch die gricchisch-katholischen
ruthenischen und rumănischen Kleinadeligen (zum Beispiel, fast dic ganze ruthenische
un ierte Gemeinde des Dorfes Isa, die aus Klcinadeligen bestand) 35 . Die letzte Bcmerkung
betrifft die Frage des Bevolkerungszuwachses und des Wechselvcrhăltnisses der Glăubigen.
So wurden im Jahre 1805 in 56 von 60 dcr von Dekanen geleiteten Bezirkcn der Mukatschewer Diozese wurden 16.263 Personen gcboren und waren 13.760 gcstorben, d. h., das der
Bevolkerungszuwachs 2.503 betrug. Was die andere Fragc anbetrifft, so waren von den
507.696 Einwohnem der Mukatschewer Diozese 369.263 Glăubige, was 72,73% betrug 36 .
Dreizehn Komitate erstrccktcn sich auf einem Territorium mit einer Flăche von 49.074
2
km cin, was dem gegcnwărtigen Tcrritorium der Slowakei entspricht (!). Das gro/3te dcr
Komitaten war die Marmorosch (9. 716 km2) und das kleinste war Ugotsch ( l.213 km 2).
Andere Komitaten betrugen: Abauj-Toma 3.223 km 2 , Bercg 3.786, Borschod 3.587,
Scharysch 3.652, Saboltsch mit der Stadt Hajdu 4.637, Sathmar 6.104, Sepesch 3.654, Ung
3.230 und Semplyn 6.282 km 2 37 . In 13 Komitaten gab es nur 2.491 Sicdlungen, in deren
insgesamt 1.356.852 Menschen lcbtcn. Die Katholiken griechischer Konfcssion lebten in
2.062 Siedlungcn (es fehlten die Angaben vom Komitat Sepesch) und zăhltcn 435.039
Glăubige, was 32,0% der Gcsamtbcvolkerung von 13 Komitaten betrug. Die 345.786
ruthenischen Glăubige, entsprachen 25,5%, d. h. jeder vierte Einwohncr von 13 Komitaten
der Mukatschewer Diozese. Die iibrigen 89.253 Katholiken griechischer Konfcssion waren
Rumănen, Slowaken und Ungam, bzw. mit den Ruthenen gemischtcn Zweisprachige oder
miteinander und mit den Ruthcnen gemischte Mehrsprachler38 .
In den 60 von Dekanen geleitcten Bezirken der Mukatschewer Diozese wurden 724
Kirchen und 1660 Filialen gezăhlt, d. h., dass dic Katholiken gricchischcr Konfession in
32
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2.384 Siedlungen lebten, die von705 Priestem betreut wurden. Nur 293 Filialcn hattcn ihre
eigene Kirche. Davon gab es im (Komitat Scharysch 66, in Bereg 61, in Semplyn 51 .. Im
Prozess der Reorganisierung der Kirchengemeinden wurde die Anzahl der Mutterkirchen
vermindert, was zu dcn Plănen der konfessionellen Politik der Habsburger gehorte. Von der
Zeit der Bcschreibung der Diozese durch M. OLSCHAWSKIJ, die 10 von 13 Komitate umfasstc,
bis zum Jahre 1806 wurde die Zahl der Kirchengemeinden auf 134 vermindert, wăhrcnd
andererseits die Anzahl der Filiale (von denen im Jahre 1792 1458 gezăhlt wurden) auf 1660
anstiegen. Die Volkszăhlung des Jahres 1806 zeigte, dass zu jeder Mutterkirche ungefiihr 2,29
Filiale und 749 Glăubige gehorten. In den Komitaten Abauj und Borschod gehorten zu einer
Mutterkirche liber 10 Filialcn, Komitat Sathmar keine einzige. Was die Anzahl der Glăubigc
anbelangt, so erreichte ihre Anzahl in den Komitaten Borschod und Spisch mehr als tausend
in den Muttcrkirchen, wăhrend sie in den Komitaten Bereg und Semplyn unter 700 lag.
Ein ăhnliches Bild der Nichttibereinstimmung des Mythos von einem „rein ruthenischen
Transkarpatien" (oder gar ein „ukrainisches") mit der historischen Statistik beobachten wir
auch bei der Bcschreibung der Stădtc. Die groBte Stadt in der Mukatschewer Diozese war
Hajdudorog, in welcher 5.198 Katholiken griechischer Konfcssion gezăhlt wurden, von denen
3.664 die kirchenslawische liturgischen Sprache und 1.534 die rumănische Sprache im
Gottesdienst verwendeten. Dieser Stadt folgte Unghorod mit 2.372, Sathmar mit 1.607, GroB
Karol (Nagy Karoly mit 1.564, Schatoraljujhej mit 1.396, Mukatschewo mit 959,
Nyiregyhaza mit 762, Prjaschiw mit 293 und Beregowo mit 195 griechisch-katholischen
Glăubigen mit kirchenslawischer, weniger mit rumănischer liturgischen Sprache39 •
Die Mutterkirchen und Filialen wurden von 705 Priestem und 86 OSBM-Monchen
betreut. Die meisten von ihnen waren Pfarrer, ein der kleinerer Teil Kaplăne. Die in der Năhe
von Klostem gelegene Kirchengemeinden wurden von Wassilianer-Monchen betreut. In
sieben Klăstem der Ungarischen OSBM-Provinz wurden im Jahre 1806 86 Monche gezăhlt:
in Mukatschewo -18, in Imstitschewo - 9, in Klein Beresnij -9, in Krasnij Brodj - 18, in
Maria Powtsch - 18, in Bukiwer hirka - 7 und in Biksad - 5. Nur im Mariapowtschansker
Kloster wurden in der Zăhlung Absolventen der Theologischen Fakultăt registriert, wie es die
Verordnung vom Josef II. verlangte, in den andcren Klostem gab es keine Monche mit
theologischem Studium40 . Laut der Verordnung von Bischof Andrij Batschinskij vom 25.Mai
1805 studierten in Unghoroder, Tmawer, Egcrer und Petscher theologischen Seminarien 120
Klcriker aus der Mukatschewer Diozese41 • Zum Anfang des 19. Jahrhundert zăhlte die
Gesamtzahl dcr kirchlichen lntelligenz, aus derer Umgebung dic Ftihrer der nationalen
Wicdergeburt der Ruthenen und anderer Katholiken griechischer Konfession stammten, 1O11
Personen Menschen, davon 705 Priester, 86 Monche, ungefiihr 100 Lehrer und 120
Seminaristen. Allerdings betrug diese Zahl nur 0.18% der Gesamtanzahl der Mukatschewer
gricchisch-katholischen Glăubigen von 541.963 Personcn.
Die tiberwiegende Mehrheit der griechisch-katholischen Glăubigen lebte in Dorfem, der
kleinerc Teil in agrarischen Stădtchen und nur eine verschwindende Anzahl in freien koniglichen Stădten. Demnach spielte sich der Alltag der Katholiken griechischer Konfession von
Transkarpatien in lăndlichen Gemeinden ab. Die Zăhlung zeigte, dass 65,97% der griechischkatholischen Menschen zu den Leibeigenen, 22, 17% zu den Hăuslem mit Besitz und 11,86%
zu dcn Hăuslem ohne Besitz gehorten. Die Angaben zeugen davon, dass der Prozess der
„Verhăuslerung" dcr Katholiken griechischer Konfession schneller als unter Einwohnem
anderer Glaubensbekenntnisse geschah42 .
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Die Zăhlung des Jahres 1806 hinterlieB fiir die Forscher eine ausfiihrliche Beschreibung
der ethnisch-sprachlichen Identităt der Katholiken griechischer Konfession aus der
Mukatschewer Diozese. Und wenn die Liturgie in kirchenslawischen und rumănischen
Sprachen stattfand dann wurde auch - auBer einzelnen Făllen - in der Volkssprache gepredigt.
Die Mehrheit der Katholiken griechischer Konfession bildeten die Ruthenen - 345.786
(63,8%) Glăubige dcr Diozesc43 . Aber in keinem Komitat stellten die Ruthenen 100% der
griechisch-katholischen Bevolkerung. Der groBte Prozentsatz wurde in den Komitaten
Scharysch mit 98,65%, Bereg mit 96,75%, Ung mit 95,14%, Semplyn mit 88,45%, Ugotsch
mit 81,01 %, Marmorosch mit 62, 15%, Abauj mit 60,58%, Borschod mit 55,85%, Spisch mit
48,51 %, und der kleinste Prozentsatz in den Komitaten Sathmar mit 5,6% und Sepesch mit
7,52% registriert. Nach den Ruthenen bildetcn eine bedeutende Anzahl von Katholiken
griechischer Konfession die Rumănen mit, 113.255 Personen (20,89% dcr Glăubigen der
Diozese), die ihre Predigten in rumănischer Sprache hortcn. Sie waren in dcn Komitaten
folgendermaBen vertreten: Sathmar - 74,61 %, Mannorosch - 35, 74%, Sepesch - 15,53% und
Ugotsch - 13,42% von der jeweiligen Gesamtanzahl der Bevolkerung. An dritter Stelle nach
der Gesamtanzahl nennt die Zăhlung die ungarischcn Katholiken griechischer Konfession mit
33.785 Personen, entsprechend 6,23% dcr Glăubigen der Diozesc, die ihre Liturgic in
kirchenslawischer und die Predigt - nach der Genehmigung durch Bischof Andrij
Batschinskij, in ungarischer Sprache hielten. Die ungarischcn Katholikcn griechischer
Konfession lebten in sieben Komitaten: Sepesch - 40,05%, Borschod - 31, 10%, Abauj 24,33%, Sathmar - 8,59%, Semplyn - 5, 78%, Ugotsch - 2,81 % und Ung - 0,50% von der
jeweiligen Gesamtanzahl der Bevolkerung. Dic kleinste cthnische Gruppe unter den
Katholiken griechischer Konfession der Mukatschcwer Diozcse bildcten die Slowaken mit
5.146 Personcn, bzw. 0,95% aller Glăubigen, die in den Komitaten: Spisch - 14,51 %, AbaujToma - 8, 19% und Scmplyn - 0,39% der jeweiligen Gcsamtanzahl der Bevolkerung. Dic
groBte Konzentration der griechisch-katholischen Slowaken wurdc in den von Dekanen
geleiteten Bezirken: Unterspisch (Untcrzips) - 28, 19% und Koschize - 20,27% gezăhlt44 .
Gleichzeitig gibt die Zăhlung vom Jahre 1806 Angaben Ober die zweisprachigen
Glăubige, bei denen eine der Umgangssprachcn bzw. der verstandenen Sprachen ruthenisch
war. Insgesamt wurden davon 42.888 Pcrsonen gezăhlt, d. h. 7,91 % aller Glăubigen der
Mukatschewer Diozesc. Unter Zweisprachlem bildeten die groBtc Anzahl die RuthenoUngam mit 23.3021 (53,68% aller zwcisprachigen oder 4,25% aller Glăubigen der Diozese).
Die zweite Stufe nahmen die zweisprachigen Rutheno-Slowaken mit 8945 Personcn (1,65%
von allen Glăubigen der Diozese) ein. Die slowako-ruthenischen Zweisprachler lebten
hauptsăchlich in Bardijewer und im Unterzipscr Bezirken. Sie bildetcn 71,8% der ortlichen
Katholiken griechischer Konfession. In den Komitaten Marmorosch, Sathmar und Ugotsch
stellte die Zăhlung 4616 zwcisprachige Rutheno-Rumăncn, d. h. 0,85% der Glăubigen der
Diozese fcst. AuBerdem entdeckte die Zăhlung zwcisprachigen Glăubige ohne ruthenische
Identităt. Das waren die Rumăno-Ungam mit 6113 - 12% dcr Glăubigen der Diozese, die in
den Komitaten Marmorosch und Sathmar lebtcn. Im Oberobanischem Bezirk bildeten solche
Zweisprachler 16,05%, in GroBobanischem Bczirk - 17 ,56%, in Nadjkarojem Bezirk 14,36% und im Sygoter Bezirk - 11,21 % der Gesamtanzahl der ortlichcn Katholiken
griechischer Konfession. Im Tschcregater Bczirk stelltc dic Zăhlung 195 ungarischslowakischer Glăubige fest und in drei Sathmarer Bczirken - 1100 dreisprachiger rutheno45
ungaro-rumănische Glăubigc .
Nach dem Stand des beginnenden 19. Jahrhundcrts behieltcn die Katholiken
gricchischer Konfession in einer Reihe von Komitaten, ihre konfesssionelle Identităt, doch sie
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ăndcrtcn ihrc nationale ldcntităt. Wăhrcnd man noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts untcr
„Katholikcn gricchischer Konfession" nur dic Ruthenen verstand, so begcgnen wir an der
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in cincr Reihc von Komitaten grol3e rumănische unicrte
Inseln und viele ungarische und slowakische Katholiken griechischer Konfession, d. h.
ehcmalige Ruthenen, die ihrc nationale Identităt aufgegeben haben. So, zum Beispicl, wurden
in Abauj nur 65% rein ruthcnische griechisch-katholische Familien gezăhlt, und im Koschizer
Bezirk erreichten sie weniger als 50%. In Borschod wurden 78,54% Katholiken griechischer
Konfession gezăhlt. Der Anteil der rein ruthenischer Familien betrug verhăltnismă13ig im
Hummener Bezirk 73,22%, im Michajlowcr Bezirk 73,21 % und im Prjaschiwer Bezirk
55,96%. Hier hattcn die Ruthenen ihre ethno-sprachlichc ldendităt zugunsten dcr rămisch
katholischen Slowaken odcr der evangelischen Christen verloren. Wenn noch am Anfang des
18. Jahrhunderts in jeder Siedlung des Komitats Borschod Ruthcnen in klcineren Enklavcn
lcbten, wurdcn sic am Endc des Jahrhundcrts bereits madjarisiert, weil fast in jedcr Filiale und
in anderen Orten das Ungarische als Predigtsprache eingefiihrt wurde. Im Komitat Abauj
fiihrte der Prozess der zweihundertjăhrigen Zerstreuung der Ruthenen unter den Slowaken
und Ungam bis zum Ende des 19. Jahrhundert zu ihrem vălligen Vcrschwinden 46 .

1.1 Schlussfolgerungen
Wie aus dcm Zahlenmatcrial hervorgcht, becintlussten die ethno-kulturcllen Ablăufc und die
Akkulturationsprozessc im Laufe des 18. Jahrhunderts die konfessionelle und nationale
ldentităt der Katholiken griechischer Konfession der Mukatschewcr Diăzese, dcren
verănderliche Stabilităt unter andercn Faktorcn grăl3tcnteils davon abhing, ob die griechischkatholischen Familien rein ruthcnisch oder gemischt warcn. Dabei soll nicht ilbersehen
wcrdcn, dass die ilbcrwicgende Mehrhcit von Katholiken griechischcr Konfcssion in
Landgcmeindcn oder kleinen Markttlcckcn gelebt hatten, wo unter den Bedingungen der
Vielsprachigkcit, dic Nachbarschaft „nichtruthenischen" Katholiken griechischer Konfcssion
die Sprachc anderer Einwohnem dcsselben Wohnortes beeintlusste. Das Auftreten
rumănischer, ungarischcr und slowakischcr Katholikcn griechischcr Konfcssion, dcsglcichen
von zwci- und sogar dreisprachigen Ruthenen Endc des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
zeigt, dass zwcifellos ein Teil dcr Ruthcnen ihre nationale Identităt verloren hat, allerdings
keinesfalls als Folge der ziclgerichteten staatlichcn oder kirchlichen Assimilationspolitik. Die
letztere fand in der Zeit der „nationalcn Wiedcrgeburt" statt, als die ungarische Nation im
Kampf fiir die Unabhăngigkeit, ebenso wie andere „nationalen", „historischen Vălker in
Mittclosteuropa den Nationalismus auf die nichtungarischen Vălker und ethnischen Gruppen
ilbertrugen und mittels gcwaltsamcr Assimilierung cine einheitliche staatlichc Nation U ngarn, zu schaffen bestrcbt waren ..

2. Neuere Zeit
Wie bereits oben erwăhnt, wurde die konfessionclle Idcntităt der Katholiken griechischer
Konfession bis zum Zerfall der ăsterreich-ungarischen Monarchie ( 1918) durch die auf der
Wicner Synode 1773 ausgearbeitetcn Normen bestimmt. Der im Jahre 1928 zwischen der
Regicrung der Tschechoslowakei und dem Apostolischen Stuhl abgeschlossenc „Modus
vivendi" verlangte, dass kein Teil des Tcrritoriums der Republik unter der Machtbereich eincs
Ordinarius stehen wcrde, dessen Hauptstadt sich aul3erhalb der staatlichcn Grenzen dcr
Tschechoschlowakischen Republik befindet47 . Spătcr, und um aus den Mukatschewcr und
Prjaschiwer griechisch-katholischen Diăzcsen eincn separatcn Sitz cincs Erzbischofs zu
bilden, befrcite Papst Pius XI. mit dcr Bulle „Ad Ecclesiastici Regiminis" vom 2. Scptember
46
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1937 ihre Erzpriester von der kanonischen Abhăngigkeit vom ungarischen Primas und
unterstellte sie der Jurisdiktion des Vatikans 48 . Allerdings hat die Liquidation der Union durch
das kommunistische Regime in Transkarpatien und im Prjaschiwer Gebiet nach dem Zweiten
Weltkrieg die Plăne des Romischen Pontifikats zum Scheitern gebracht.
Die grol3e Ausdehnung der Mukatschewer Diozese und Vorhandensein unter den Katholiken
griechischer Konfession iiber eines Drittels Glăubiger mit rumănischer, ungarischer und
slowakischer nationalen ldentităt, sowie eines bedeutenden Anteils von zweisprachigen
Glăubigen diente im Laufe des 19. undam Anfang des 20. Jahrhunderts als formeller Anlass
zur Bildung aus ihrem Bestand von zwei selbstăndiger unierten Erzdiozesen und zur
Absonderung der iiberwiegend rumănischsprachigen Diozesen in separate rumănische
griechisch-katholische Diozesen. Andererseits schufen die multiethnischen Katholiken
griechischer Konfession der Mukatschewer Diozese in der Peri ode der F ormierung des
ungarischen Nationalstaates viele Probleme im Prozess der Umwandlung der Ungarn in eine
moderne Nation ..Dbrigens bestanden bei der hoheren griechisch-katholischen Geistlichkeit
auch eigene Ambitionen zur Besetzung des erzbischoflichen Stuhls.
Nach dem Beispiel der von der Ungarischen Hofskanzlei am 26. Juli 1776 gebildeten
Marmoroscher und Sathmarer Vikariate (zum letzteren gehorte die Mehrheit der rumănischen
Kirchengemeinden) wurde das Koschizer Vikariat, dessen Sitz am 2. September 1806 nach
Prjaschiw iibertragen wurde, gegriindet. Nach dem Tod des Bischofs Andrij Batschinskij
( 1809), began - wie Olexander Duchnowytsch geschrieben hat - „beide Konsistorien, die
Mukatschewer und Prjaschiwcr, gewichtig daran zu denken, wic die breite Mukatschewer
Diozese auf mehrere Verwaltungen aufgeteilt werden konnte"49 . Nachdem sich die Ungarische Hofskanzlei am 27 Mărz 181 O an das Mukatschewer Konsistorium mit der Bitte, die
Diozese zu teilen, gewandt hatte, schlug der Kapitularvikarius lwan Kutka auf einer
Konsistorialsitzung plotzlich vor, ein separates Erzbistum mit dem Ziel der Erhaltung der
konfessionellen und nationalen Identităt der Katholiken griechischer Konfession zu griinden.
Dafilr sollte die Mukatschewer Diozesc auf drei Kircheneinheiten geteilt werden: cine
Prjaschiwer Diozese mit 189 Kirchengemeinden und 145.730 Glăubigen, eine Marmoroscher
Diozese mit 240 Kirchengemeinden (130 rumănische und 110 ruthcnische) und 185.717
Glăubigen und cine eigentliche Mukatschewer Diozese mit 262 Kirchengemeinden und
193.552 Glăubigen 50 . Mit der Erncnnung des Rumănen Olcxij Potsch zum Mukatschewer
Bischof am 2. August 1816, der in die Bildung der Prjaschiwer Diozese eingewilligt hatte,
wurde die Idee der Griindung cines Erzbistums in Transkarpatien begraben, obwohl der
Vorschlag von lwan Kutka in Bezug auf die Teilung der Mukatschewer Diozese auf separate
Kircheneinheiten verwirklicht worden war.
Indem sie die nationalen Unterschiede der Glăubigen in der Mukatschewer Diozese
betonten, gelang es den ungarischen Primassen, die Romische Kurie von der Zweckmăl3igkeit
der Griindung einiger griechisch-katholischer Diozesen zu iiberzeugen, deren Glăubige,
ungeachtet ihrer sprachliche Unterschieden die gemeinsame konfessionelle Indentităt
bewahren werden. So gehorte zur Zeit der Kanonisierung der Prjaschiwer Diozese am 20.
August 1823 gehorten, zu dieser Diozese die Komitate Abauj-Torna, Borschod, Scharysch,
Sepesch und die Bezirke Humennyj, Rostawiza, Laborziw und Stropkowa des Semplyner
Komitats mir einer Gesamtflăche von 14.116 km2 • Die neugegriindete Diozese zăhlte 194
Kirchengemeinden mit 158.615 griechisch-katholischen Glăubigen, von denen 130.609
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Ruthenen, 22.460 Rutheno-Ungarn, 2.842 Polen, 1.942 Slowaken und 780 Ungarn waren. In
zwei Wassilianer-Klostern - Krasnyj Brodj und Bukowa hirka wurden 16 Monche gezăhlt51 .
In selben Jahr 1823, am 9. Juli, wurden mit der Bulle des Papstes Pius VII. „Imposita
humilitati Nostrae" 72 Kirchengemeinden des Sathmarer Vikariats zur GroBwardeiner rumă
nischen griechisch-katholischen Diozese angeschlossen. In diesen Kirchengemeinden lebten
54.095 Unierte, von denen in 51 Kirchengemeinden 40.540 Personen rumănischer Muttersprache lebten. In 11 Kirchengemeinden mit 6.692 Glăubigen, die rumănisch-ungarischer, in
5 Kirchengemeinden mit 3.604 Glăubigen - die ruthenischer, in 4 Kirchengemeinden mit
2.832 Glăubigen - die ruthcnisch-ungarischer Sprachen waren, und in eincr Kirchengemeinde
lebten, bekannten sich 427 Glăubige zu den rumănisch-ruthenisch-ungarischen Sprachen 52 .
Insgesamt verlor zu dieser Zeit die Mukatschewer Diozese ein Territorium von 184.00km2,
was ungefiihr 40% ihrer Gesamtflăche von l 816 betrug53 . N ach den Berechnungen des
ungarischen Forschers ELEK FENYESI lebten nach dem Stand des Jahres 1842 in allen 13
Komitaten mit einer Flăche von 49.074 km 2 443.779 (bzw. 442.250) Ruthenen und zwar in
den Komitaten: Abauj - 15120, Bereg - 65069, Borschod - 5200, Hemer - 4315, Marmorosch - 84396, Scharysch - 66691, Saboltsch - 31O1, Sathmar - 4363, Sepesch - 25435,
Toma - 1500, Ugotsch - 18560, Ung - 58901, Scmplyn - 90250 54 . In der Mukatschewer
Diozese zăhlte der Gelehrte nicht mehr als 260.000-270.000 Ruthcnen. Und insgesamt
wurden nach der Zăhlung des Jahrcs 1846 in Ungarn und Transsilvanien 478.310 Ruthencn 55
gezăhlt, also lebten ungefiihr 200.000 von ihnen lebten auBer der Grenzen der Mukatschewer
Diozese, hauptsăchlich auf dem Territorium der heutigen Staaten Ungarn und der Slowakei.
Am l 2. Dezember 1850 ordnete Franz Josef I. in Gherla, in Transsilvanien an, eine
griechisch-katholische Diozese zu griinden, worauf auch der Papst Pius IX. seine Genehmigung dazu gab und die Diozcse mit der Bulle „Ad Apostolicam sedem" vom 26. November
(6. Dezember) 1853 kanonisierte. Die neue Diozese zăhlte 643 Kirchengemeinden mit
4 l .0000 Katholiken griechischer Konfession: 540 Kirchengemeinden mit 350.000 Glăubigen
gehorten bisher zur Fogarascher griechisch-katholischen Diozese (die im Jahre 1721 mit dem
Zentrum in Alba Julia gegriindet wurde) und 94 Kirchengemeinden mit 60.000 Glăubigen, die
bisher im Bestand der Mukatschewer Diozese waren56 . Nach den „Schematismus"-Angaben
vom Jahre 1867 war von 94 Kirchengemeinden in· gl die Muttersprache fiir 86.812 Glăubige
rumănisch, in 6 (7.730 Glăubige) - ungarisch, in 4 (6.178 Glăubige) - rumănisch-ruthenisch,
in 3 (4.277 Glăubige) - rumănisch-ungarisch-ruthenisch. Insgesamt lebten in 94 Kirchengemeinden 104.977 Katholiken griechischer Konfession 57 , von denen 48 dem Marmoroscher, 40
dem Sathmarer und 5 dem Ugotscher Komitaten angehorten 58 .
Bis zur Bildung der osterreich-ungarischen dualistischen Monarchie waren als zweite
nationale Gruppe der Katholiken griechischer Konfession der Mukatschewer Diozese, nach
ihrer Anzahl, die Ungarn, von denen bereits i.iber 100.000 gezăhlt wurden. Nach dem Jahre
1867 entstand unter den Hajdudoroger kirchlichen Intellektuellen die Idee, eine ungarische
griechisch-katholische Diozese zu griinden, die auch im Jahre 1912 ins Leben gerufen
wurde 59 . Am Anfang der 1860er Jahre baten die ungarischen Unierten aus dem Bezirk
Hajdudorog den Mukatschcwer Bischof Wassilij Popowitsch (1837-1864) die Liturgie in
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ungarischer Sprache abhalten zu diirfen, was der Bischof am 11. November 1863 ablehntc .
Am 7. Dezember 1866 verbot auch der Apostolische Stuhl, die ungarische Sprache în der
Liturgie zu verwenden. Am 16. April 1868 beschlossen die ungarischen Katholiken
griechischer Konfession aus Hajdudorog cine separate ungarische Diozese mit dcr
61
muttersprachlichen liturgischen Sprache des Gottesdienstes zu griindcn • Am 20. September
1873 wurde <las Hajdudoroger Vikariat gegriindet, <las aus 33 Kirchengcmcinden der
Hajdudoroger, Saboltscher und Sathmarer Komitate mit 49.922 Glaubigcn ungarischer
Nationalitat bestand. Zum ersten Vikar wurde der Kanonikus des Mukatschewer
Konsistoriats, Ioano Danylowitsch, bestcllt62 • Dic vom Pricstcr Emilian Mellesch gelciteten
Pfarrer begannen die einzelnen Teile der Liturgic in ungarischer Sprache durchzufiihren. Am
2. Scptember 1896 vcrbot der Apostolische Stuhl den Gebrauch dcr ungarischcn liturgischen
Bucher zu gebrauchen und bcfahl dem Hajdudoroger Vikar den, Gottcsdienst ausschlicBlich
in kirchenslawischen Sprache durchzufiihrcn 63 . Die mit dem BeschluB der Romischen Kurie
unzufriedenen Unierten bildeten am 20. Juni 1898 in Budapest das Landeskomitee mit Jenew
Sabow an der Spitze. Aber die în der Frage der Verandcrung der liturgischen Sprachc
unversohnliche Hcilige Kongrcgation dcr Glaubcnsvcrbreitung und das Staatliche Sekretariat
des Apostolischen Stuhls bcstatigte im Novcmber 1899 noch einmal die Stellung des Papstcs
Leo XIII. in dieser Frage64 .
Gleichzeitig wurde der Prozess der Madjarisicrung der Liturgic und des Ritus unter den
ungarischen Katholiken griechischer Konfession allmahlich fortgesetzt. Dic ungarische
Assimilationspolitik Endc XIX Jahrhundert war keine Hauptursache darin, dass die
chcmaligen rein ruthenischc Siedlungcn, odcr Siedlungcn, wo die Ruthcnen dic Mchrhcit
bildetcn, ungarisch geworden sind. Die griechisch-katholischc Kirche mit ihrcn Institutioncn,
Einrichtungcn,
Schulen,
kirchcnslawischen
Liturgico
verzogerte
dic
Assimilationsgeschwindigkeit, aber stoppcn konnte sie dicse nicht. Das lag daran, dass unter
der unierten Geistlichkeit viele mit der ungarischen Kultur sympathisierten
(magyarbaratsagi) und ihrc nationale Identităt vcrloren hattcn. Dcnnoch bemcrktc ISTVAN
UDVORI zurccht: „Dic Kirche hat dic Aufgabc, dass dic Geistlichkeit unabhangig von ihrer
Herkunft, ihrc geistige Berufung nach dcn Bediirfnissen und Nachfragcn ihrer Glaubigc
ausiibt65 . Dies ist sowohl in dcn Bcziehungen zwischen dcn Ruthcncn und Slowakcn, als auch
zwischen den Ruthenen und Ungam zu beobachtct, als nach dem Obcrgang aus der
Muttersprache ins Slowakische odcr Ungarischc, unter dcm Einfluss der kirchlichcn
Intelligenz flir cine bestimmte Zeit noch das Gcflihl der ruthcnischcn ldcntitat crhalten wurdc,
<las erst im 20. Jahrhundert zugunsten der Slowaken und Ungam vcrlorcn ging.
Laut der Volkszahlung des Jahres 191 O lebtcn in 169 ungarischcn griechischkatholischen Kirchengemeindcn 304.322 Einwohner, von denen im Hajdudoroger Vikariat
162 Gemeinden mit 215.498 Einwohnem gczahlt wurden. Nach der nationalen Idcntitat
waren davon 183.757 Ungam, 26.823 Rumancn, 1.623 Slowaken, 968 crhiclten noch die
ldentitat der Ruthencn und 2509 gebrauchtcn Ruthenisch als eine dcr Verkchrssprachen. Nach
den Berechnungen von V. Istvan Piridji, sprachen nicht mehr als 24.094 Glaubigc ungarisch
und schrieben nur 7.829 Personcn in dicser Sprachc66 . Zu solchen „Katholiken gricchischer
Konfession" ist die Anwendung dcr Bcstimmung „Hcrkunft: Ruthcnc, Nationalitat: Ungar"
moglich. Oiesc Formulierung ist kcnnzcichnend filr den Bildungsprozcss der konfessionellen
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und nationalcn Identităt der Katholiken griechischer Konfession Osterreichs und Ungarus im
19. Jahrhundert.
SchlieBlich schickte am 12. Septcmber 1912 das Zentralkomitee mit dcr Untcrsti.itzung
des ungarischen Primas K. Wassarij cine Bitte nach Rom, ftir die ungarischen Katholikcn
griechischer Konfession cine separate Diozese „des griechischen Ritus" zu grilnden 67 •
Naehdem der Kaiser Franz Josef I. am 6. Mai 1912 die Grtindung der Diozese genehmigt
hatte, verabschiedete der Papst Pius X. am 8. Juni dessclben Jahres die Bulle „Christifideles
Graeci Ritus", mit welcher fiir die ungarischen Katholiken griechischer Konfcssion die
separate Hajdudoroger Diozese aus folgenden Griinden gebildct wurde:
1. des Anwaehsen der Zahl dcr ungarischen Katholiken griechischer Konfcssion;
2. der Hoffnung auf „Frieden und Einheit" unter den Glăubigen eines Ritus, die verschiedene
Sprachen sprechcn;
3. der Hoffnung auf cngere Zusammenarbeit zwischen Ungaru und Apostolischem Stuh!;
4. des Wunsches die Einfiihrung dcr Umgangssprache in die Liturgic abzulenkcn 68 .
In die neugegriindeten Diozese traten 170 Kirchengcmeinden (bei V. A. Pekar - 160, und bei
l.Botlik - 162) mit 21.5498 Katholiken griechischer Konfession bei. Van der Mukatschewer
69
Diozese hatten sich 70 Kirchengemcinden abgetrennt (bei V. A. Pekar - 68) , von der
GroBwardeiner - 44, Fogarascher - 35, Prjaschiwer -8, Samosehujwarer - 4 und cine
70
(Budapester)
vom Estergomer Erzbistum . Bei 19.495 Glăubigen der 35
Kirchengemcinden der Fogarascher Diozese, die unter die Oberhoheit des Hajdudoroger
71
Bischofs libergingen, war die Muttersprache Ungarisch . Van 70 Kirchengemeinden, die sich
von dcr Mukatschewer Diozese abgetrennt hatten, befanden sich 39 im Komitat Saboltsch, 16
72
- im Komitat Semplyn, 14 - in Sathmar und zwei in Ugotsch • Nach Angaben des
Schematismus dcr Mukatschewer Diozese - Stand von 1908 - sah die nationale Idcntităt der
Glăubige dieser 70 (bzw, 71) Kirchengemeinden so aus: in 53 Kirchengemeinden wurden
85.058 Ungaru, in 16 - 26.731 Ungaru und Ruthenen, in einer Kirchengemeinde in Sathmar971 Ungaru, Ruthenen und Rumănen gezăhlt. Insgesamt wurden in 70 Kirchengemeinden
73
112.760 griechisch-katholischer Glăubige gezăhlt •
Das Auftretcn „nichtruthenischer" Katholiken griechischer Konfcssion in 13 Komitaten
der Mukatschewer Diozese war schon an dcr Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
bemerkbar. Wcnn in der Prjaschiwer Diozese nach dem Stand des Jahres 1823 von 160.000
G lăubigen in 194 Kirchengemeinden 130.000 Ruthenen waren, gab es unter den 54.095
Katholiken griechischer Konfession der 72 Kirchengemeinden des Sathmarer Vikariats, die in
die GroBwardeiner Diozese eintraten, liber 80% Rumănen. Ebenso liber 80% Rumănen
wurden in 94 Kirchengemeindcn mit 104.977 Glăubigen, die zur Samoschujwarcr Diozcse
libergingen, gezăhlt. In 21 Kirchengemeinden von 170 (liber l 0%), auf deren Grundlage die
Hajdudoroger Diozese entstand, war die Muttersprache Rumănisch. Die ungarischen
Katholiken griechischcr Konfession stellten in der eigenen Diozese 40% ader 120.744 von
allen 215.498 Glăubigen der Diozese dar. Jedoch 85.058 ungarische Katholiken gricchischer
Konfession lcbten in jenen 53 Kirchengemeinden von insgesamt 70, die von der
Mukatschewer zur Hajdudoroger Diozcsc libertratcn.
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Nach der Anzahl die zweite nationale Gruppe der Glăubigen, 80.747, stellten die Ruthe74
nen vor, die tiberwiegend aus der Mukatschewer und teilweise aus Prjaschiwer Diozese
stammten, und die im Laufe des 20. Jahrhundert auch ungarische Katholiken griechischer
Konfession geworden waren. Die Hauptbedingung, unter deren der Apostolische Stuhl in die
Grtindung der Hajdudoroger Diozese eingewilligt hatte, war die Erhaltung der altgriechischen
(kirchenslawischen) Sprache der Liturgie. Die Umgangssprache, darunter auch die ungarische, erlaubte Rom nicht in der Liturgie, vor allem in der Predigt, wie es in den Kirchen des
lateinischen Ritus praktiziert wurde, zu gebrauchen. Doch selbst wenn die staatlichen und
kirchlichen ungarischen Kreise sich im Laufe von drei Jahren die Liturgie in der
„altgriechischen Sprache" durchzufilhren verpflichtet hatten, (aber - wie V. Atanassij Pekar
richtig bemerkte - gar nicht kannten, und folglich war die direkte Folge die Madjarisierung
der griechisch-katholischen Kirche in Transkarpatien am Anfang des 20. Jahrhunderts 75 .
In Bezug auf die nationale Identităt der Katholiken griechischer Konfession in OsterreichUngam sagt der kanadischen Forscher lWAN-PAWEL CHYMKA, die meisteh Priester und
geistlichen Wtirdentrăger „haben ein orthodoxes Gesicht, romisch-katholische Bilrgerschaft ...
und eine osterreichisch geprăgte Seele 76 . Aber die in der ungarischen Umgebung, und seit
dem Jahre 1867 noch dazu im ungarischen Staat erzogene und ausgebildete griechischkatholischen Glăubigen waren noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts fest davon tiberzeuş:, dass
es „auBer den Grenzen Ungams kein Leben găbe" („Extra Hungarian non est vita") 7. Hier
geht es nicht nur um das Auftreten der ungarischen Katholiken griechischer Konfession, (was
vom Standpunkt der unierten Rumănen und Slowaken eine ganz nattirliche Erscheinung ist),
sondem auch um jene Katholiken griechischer Konfession, die bei der gleichzeitigen
Akzeptierung ihrer ruthenischer Herkunft oft ihre Verwandschaft mit der ungarischen
Identităt unterstrichen hatten.
2.1 Die heutige konfessionelle und nationale ldentitat in der Karpatenukraine
Die oberflăchliche Schlussfolgerung von !WAN LYSJAK-RUDNYZKIJ, dass „mit der
Verkiindigung der autonomen Karpatenukraine die Suchen der nationalen Identităt beendet
sei" 78 , vemeinte mit seinem strengen Urteil liber die griechisch-katholische Geistlichkeit der
Redakteur der „Neuen Freiheit" W ASSILIJ HRENDSHA-DONSKOJ, der es als „eine nationale
Katastrophe" nannte, „dass unter der Priesterschaft so viele Madjaronen, einfacher gesagt,
Madjaren sind ... " 79 . Die zweite ungarische Herrschaft in Transkarpatien (1939-1944)
verstărkte noch mehr im griechisch-katholischen Klerus „die ungaro-ruthenische" nationale
Identităt, die vorher die von dem Mukatschewer Bischof Olexander Stojka gegrtindete
Zeitung „Nedilja" (1939-1944) und „Kulturhaus der griechisch-katholischen Ruthenen"
74

Botlik J6zef. Op. cit. 175.0ld.
o.IleKap ArnHaciii, qcBB. Hap11c11 ... T.l. C.99-100, 103-104.
76
XHMKa IBaH-IlaBJIO. fpeKO-KaTOJIHUbKa uepKBa i HaUÎOHaJibHe si.upo;:oKeHHH y rarr11q11Hi 1772-1918 illep. 3
aHrrr. M.6a.uiK // Kosqer. 36ipHHK crnTeii 3 uepKOBHoi icTopii. qHcrro I. Jlbsis: IHCTHTYT icTop11qH11x
.uocrri;:oKeHb JlbBÎBCbKOro .uep)l(aBHoro yHisepcHTery ÎM. IsaHa cI>pattKa, IHCTHTYT Icrnpii UepKBH, 1993.
C.77-78.
77
,lleT. npo ue .!lHB.: cl>eHHq Borro.UHMHp. UepKOBHa norriTHKa asTOHOMHoro YPH.!lY o.ABrycTHHa BorroIIIHHa i
YropIUHHH Ta ttauiottarrbtto-norriTHqHa Jaattra)l(OBatticTh JaKapnaTCbKOro .uyxoseHCTBa ()l(OBTeHb 1938 6epe3eHh 1939 pp.) // Carpatica-KapnaTHKa. 811nycK 18. IcrnpÎJi, norrirnrrorÎJi, eyrrhTypa: MHHyrre i cyqactte.
Y)l(ropo.u, 2002. C.158-195; UepKOBHa 11011iTHKa yropcbKOro YPH.!lY Ta ttauiottarrbtto-norriTHqtta
JaaHr3)1(oBatticTh rpeKo-KaTOJIHUbKOro i npasocrrasttoro .uyxoseHCTBa 3aKapnarrH (6epe3eHb 1939 - )l(OBTeHb
1944 pp.) // Carpatica-KapnaTHKa. B1111ycK 20. PerririH i UepKBa B Kpaittax UeHTparrbHOÎ Ta IIis.ueHHOCxi.uttoî €sponH. Y)l(ropo.u: Y)l(ropo.uchKHH HauioHarrbHHH yttisepcHTeT, 2002. C.61-103.
78
JlHCHK-Py,UHHUbKHH Isatt. KapnaTCbKa YKpaîtta: ttapo.u y noIIIyKax csocî i.ueHTHqHocTi // JlHCHK-Py.uHHUbKHH
I. ICTop11qtti ece: Y .usox TOMax illep. 3 aHrrr. K.: OcttoBH, 1994. T. l. C.468-469.
79
fpeH;:oKa-,lloHCbKHH BacHJib. 1.Qacrn i rope KapnaTChKOÎ YKpaîttH: l.Qo.ueHHHK. Mol cnora.uH. Y)l(ropo.u:
3aKapnarrH, 2002. C.87.
75

https://biblioteca-digitala.ro

99
kultiviert hatten. SchlieBlich begann der „ungaro-ruthenische" Patriotismus nach der richtigen
Bemerkung PAUL-ROBERT MAGOTSCHis sich in Kollaboration zu verwandeln"80 . Die
Ablehnung der Idee der „Vereinigung" Transkarpatiens mit der UdSSR im Jahre 1945, oder
wie aus diesem Anlass WASSILIJ MARKUSJ bemerkte, „Die Transkarpatische griechischkatholische Geistlichkeit stimmte l 00%-ig gegen die Idee des Anschlusses Transkarpatiens
an die UdSSR, ungeachtet davon, ob sie ukrainischer oder ungarophiler Orientation war,,8 1,
fiihrte zur Liquidation der Unierten Kirche. Indem sie die konfessionelle ldentităt der
Katholiken griechischer Konfession bewahrte, wurde die griechisch-katholische Kirche in
Transkarpatien als „volksfeindlich" eingestuft und deshalb liquidiert, weil bei ihrem Klerus
und teilweise bei den Glăubigen das ukrainische nationale Bewusstsein im allgemeinen fehlte,
was so notig fiir die Integration in die ukrainische sowjetische Gesellschaft nach dem Jahre
1945 war82 •
Das Problem der konfessionellen und nationalen ldentităt der Katholiken griechischer
Konfession Transkarpatiens wurde mit der Legalisierung der religiosen Tătigkeit der
griechisch-katholischen Kirche in den Jahren 1989-1990 aktualisiert. „Bei der Erneuerung des
Lebens der Kirche unter den Bedingungen dcr Unabhăngigkeit der Ukraine und der Freiheit
des Glaubensbekenntnisses, betonte ERNST-KRISTOFER SUTTNER, soli man nicht die
historischen Traditionen der Mukatschewer Diozese vergessen, die im Laufe von vielen
Jahrhunderten mehr mit den Prjaschiwer und Hajdudoroger Diozesen als mit der
Galizianischer kirchlichen Provinz verbunden war" 83 • In der historischen Retrospektive hatten
die Versuchc, die Mukatschewer Diozese zur Galizianer Metropole (1807, 1843, 1888 Jahre)
anzuschlieBen, ebenso wie eine kirchliche Autonomie unter der Jurisdiktion des ungarischen
Primas ( 1871) zu erhalten oder ein selbstăndiges Erzbistum (zur Zeit von Andrij Batschinskij
und Olexandcr Stojka) zu griinden, keinen Erfolg. Aber diesmal waren die Versuche, die
konfessionelle Identităt der Katholiken gricchischer Konfession von Transkarpatien unter
dem Druck der national-demokratischcn Krăfte, die durch den Bischofsvikar Iwan
Marhitytsch eine Aktion zur Unterordnung der Mukatschewer Diozese unter die ukrainischen
griechisch-katholischen Kirche, mit dem Lwiwer (Lemberg~r) Erzbischof in Verbindung mit
der Wiederbelebung der „politischen Ruthenenheit" begonnen hatten, zu verăndern,
rechtzeitig durch das Eingreifen des Apostolischen Stuhls gestoppt.
Bischof Ioano Semedij wies nach seiner Rtickkehr von der Synode der Ukrainischen
griechisch-katholischen Kirche, die in Lwiw am 23. Januar 1990 stattfand, auf dic
historischen Traditionen des kirchlichen Lebens der Katholiken griechischer Konfession hin
und bat in einem Brief vom l. Juli desselben Jahres an den Papst Johannes Paul II., dass die
griechisch-katholische Kirche in Transkarpatien „in Zukunft auch die griechisch-katholische
Kirche der Ruthenen (markiert von V. F.) sein solie und dass die Kirche sui juris, unmittelbar
dem Heiligen Stuh! untergeordnet sein solie". Was die Beziehungen zur Ftihrung der UGKK
anbelangt, driickte der Bischof die Bereitschaft aus „mit den Bischofen und Priestern der
ukrainischen Hierarchie zusammenzuarbeiten und mit ihnen eine gemeinsame
Bischofskonferenz zu griinden. Aber wir wollen um jeden Preis unsere Eigenstăndigkeit und
kirchliche ldentităt bewahren"84 • (markiert von V. F.) Unter der Geistlichkeit der Mukatschewer Diozese war seit der Zeit der „nationalen Wiedergeburt" die Antwort auf die Frage
80
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eindeutig, wie die nationalc Identităt sein sollte. Je tiefer sich im unierten Klerus das
ukrainische nationale Bewusstsein ausbreitete, zeigte sich paradoxerweise desto deutlicher die
Galizicnphobie der cinzelnen Vcrtreter der ortlichcn „Kirche des Schweigens". Die Krise der
konfcssionellen und nationalen ldentităt unter den unierten Katholikcn Transkarpatiens wurdc
noch deutlicher, als auf der Synode dcr gricchisch-katholischen Bischofe des byzantinischen
Ritus, die im Februar 1991 in Rom stattfand, nur der Befiirworter des Eintritts der
Mukatschewer Diozesc untcr die Jurisdiktion dcr Fiihrung dcr UGKK, Iwan Marhitytsch
anwescnd war85 •
Der von dcr Verschărfung der Diskussion um die konfessioncll-nationalen Identităt der
Katholiken griechischer Konfession Transkarpatiens aufgcschrecktc Apostolische Stuh! hat
nach der Priifung der Situation vor Ort im Oktobcr l 992 auf Grund des Berichtes des
păpstlichen Nuntius in Moskau, Francesco Colasuano, der am 25. Novcmbcr dessclben
Jahres, in Anwesenheit des păpstlichen Nuntius in der Ukraine, Antonio Franco, auf der
Sitzung dcr Kongregation fiir die Ostlichen Kirchen, folgendes bcschlossen. Ausgehend
davon, dass dic angcgebene Diozese konfessionell und national gcteilt ist, weil cin Teii der
Priester und Glăubigc einschlieBlich dem Bischofsvikar lwan Marhitytsch den Wunsch
ausdriickten, dass dcr Hcilige Stuh! die Mukatschewer Diozcsc dem Lwiwer Erzbistum
unterordne, und ein anderer Teii unter der Leitung des Bischofs Ioann Scmedij und des
Bischofshclfers Josef Holowatsch wiinschen, dass der Apostolische Stuhl dic Mukatschewcr
Diozcse endgiiltig als „die Kirche seines Rechtcs" („ecclesia sui juris") vcrkiinde, da dicsc
gegensătzlichen Tendenzen nicht immer und nicht nur von kirchlich-religiosen Argumentcn
ausgelost wcrden. Obwohl <labei auf die juristischcn Normcn aus der Gcschichte der Diozese
hingewiesen wurde, hat dcr Apostolische Stuh! im Brief an Antonio Franco vom 8. Januar
1993 keinen endgiiltigen Beschluss gefasst und bewahrt vorlăufig den „status quo" der
Mukatschewer gricchisch-katholischen Diozesc, die der Jurisdiktion des Apostolischen Stuhls
untergeordnet ist 86 . Angcsichts der historischcn Traditioncn und ethnisch-konfessionellen
Untcrschiede Katholiken gricchischer Konfcssion Transkarpatiens, wurden dcm Bischof zwei
Bischofshelfer zur Scite gestellt und zwar: Iwan Marhitytsch fiir dic Glăubige ukrainischer
Nationalităr und Josef Holowatsch fiir dic iibrigcn Glăubigen, dic dic ukrainischc Idcntităt
cntweder nicht besitzen ader nicht ancrkennen. Der endgiiltige Bcschluss des Apostolischen
Stuhls wurde in Unghorod am 29. Mărz 1993 von allen drei Bischofen und dem
Apostolischen Nuntius in der Ukraine unterzeichnet87 .

2.2. Der gegenwărtige Status der Mukatschewer griechisch-katholischen DiOzese
Bczi.iglich des kirchlich-juristischen Status der gegenwărtigen Mukatschewer griechischkatholischen Diozese sind mindestens zwci Fragen zu klărcn:
- erstcns, aus wclchem Grund verbleibt dic kirchliche Selbstverwaltcndc untcr der
unmittelbarcn Jurisdiktion des Romischcn Stuhls,
- und zweitens, wie steht cs um die Teilung der Diozese nach konfessionell-nationalen
Kriterien? Im „Kodex des Kanons der Ostlichen Katholischen Kirchen" von 1990 vcrstcht
man unter dem Tenninus „sui juris" sowohl die Verwaltung durch das Erzbistum (151. Kan.),
als auch die einzclnen Diozesen ohne cin zcntrales Erzbistum, das Rom unmittelbar
untergeordnet sei (174. Kan.). V. IHOR MONTSCHAK erlăutertc die Zweideutigkeit der
Bcgriffe und stellte fest: „Indem man die Begriffsverwirrung ausnutzt, kann irgendwelcher
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kirchlichen Einheit die selbstverwaltende Bestimmung „sui juris" lassen, aber unbemerkbar
ihre Selbstverwaltung entziehe und sie in den faktischen Stand „Romani juris" iiberfiihren.
Gerade diese Missverstăndlichkeit des juristischen Terminus „die Kirche ihres Rechtes" zieht
- nach Meinung des Gelehrten - jene Priester der Mukatschewer Diozese an, die keine
Integration in die Kiewer selbstverwaltende Kirche (die in Wirklichkeit noch nicht existiert V. F.) wilnschen. Sie wollen unmittelbar von der romisch-katholischen Kirche mit der
anziehenden Erklărung „sui juris" abhăngen 88 • Die Unterteilung der Katholiken griechischer
Konfession durch die romischen Kurie nach dem nationalen Merkmal in jene, die der
ukrainischen ldentităt treu sind und jene, die solches Bewusstsein nicht besitzen (aus
irgendeinem Grund versteht die Mehrheit der national engagierten ukrainischen Forscher
unter letztcren nur die Ruthenen - V. F.), gibt Anlass zu weiteren Diskussionen. Im Jahre
1924 hatte der Apostolische Stuhl fiir die ruthenischen und ukrainischen Emigranten aus dem
ehemaligem bsterreich-Ungaro zwei Diozesen gegriindet: fiir die Ukrainer aus Galizien eine
Diozese mit dem Sitz in Philadelphia (V. K. Bohatschewskij) und fiir die Ruthenen aus
Subkarpatien eine zweite mit dem Sitz zuerst in New York und spăter in Pitsburg (V. W.
Takatsch), die sich mit der Zeit in separate Bistilmer entwickelt hatten 89 • Die Griindung cincs
cigenstăndigen ruthenischcn Bistums in Transkarpaticn konnte, nach der Meinung von V.
IHOR MONTSCHAK, „die Existenz des ruthenischen Bistums in den USA und dic Bildung eines
separaten
byzantinisch-ruthcnischcn
Ritus
neben
dem
byzantisch-ukrainischcn
rechtfcrtigcn" 90 •
Dcr ehemalige „Rcktor des thcologischen Hausseminariums" ELEMYR 0RTUT AJ hatte
im Juli 1991 errechnet, dass die transkarpatischcn Katholiken griechischer Konfession aus
28.000 Ungaro, 16.000 Rumănen, ungefiihr 3.000 Slowaken und ungefiihr 400.000 Ruthenen
bestanden. Ortutaj, der ungarische ldentităt ist, bcmerkte, dass unter den Ruthcncn auch
solchc Glăubige sind, dic sich als Ukraincr bckcnncn, jcdoch unter dcn Priestero sind nur 20
solchc Pcrsonen91 • Dic 30.000 ungarischen Katholikcn griechischer Konfession bctragcn 10%
der Glăubigcn der Mukatschewcr Diozcse. Sie habcn 32 Gemeinden und bilden cin scparatcs
nationales Dekanat. Dic Liturgic fiihrcn sie nach dem ostlichcn Ritus in ungarischer Sprachc
durch und dic religiosc Feste werdennach dcm gregorianischcn Kalender gefciert. Die
ungarischen Gemeinden befinden sich iiberwiegend in Beregower, Wynogradiwer und
Uzhoroder Bezirkcn. Die rumănischen Katholikcn griechischcr Konfession, die ungcfiihr 5%
betragen, habcn nur vier Gcmcindcn in Tjatschiwcr und Rachiwcr Bczirken92 .
Dic in den lctzten Jahren durchgefiihrten soziologischen Umfragen ergcbcn, dass
38,84% sich als orthodoxe, 37, 19% als Katholikcn gricchischer Konfession (vor fiinf Jahren
iibertraf dic Anzahl der Orthodoxen dic Unicrtcn ungcfâhr um das Doppeltc) und 13,22% als
romisch-katholische Glăubigc bckcnncn. Nach der Meinung von Olexandcr Pelin hat die
Tcndenz zur VergroBerung der konfessioncllcn und identitătsmăBigen Katholiken
gricchischcr Konfcssion in Transkarpatien eine konkrete ethnische Adrcssc. Nach dcn
Angaben dcr soziologischcn Umfragc, auf die Frage „Zu welcher religioscn Konfcssion
gehorcn Sic?", zăhltcn zur griechisch-katholischen Identităt 41,25% Ukraincr, 57, 14%
Ruthenen, 30, 77% Ungaro, 50% Slowaken, 16,67% Russen ( durchschnittlich 37,19% ),
wăhrcnd zu den Orthodoxcn 57,50% Ukrainer, 28,57% Ruthenen, 50% Russcn, 33,33%
Slowakcn (durchschnittlich 38,84%) zăhlten. Daraus gcht hervor, dass der Antei! dcr
Katholiken griechischer Konfession, bcsonders untcr den Ruthencn und Slowaken, bcsonders
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hoch ist, und umgekehrt, unter den Anhăngern der Staatsnation, den Ukrainern, ist der Anteil
der groBten nationalen Minderheit im Gebiet, der Ungarn, niedriger93 .
Ein wichtiger Aspekt der konfessionellen und nationalen Identităt des gegenwărtigen
Katholiken griechischer Konfession, besonders des Priesters, ist seine theologische Bildung.
Die Kleriker dr Mukatschewer Diozese studieren hauptsăchlich a der vor kurzem wieder
eroffueten Theodor-Romsha-Akademie in Uzhorod, auBerdem in Prjaschiw, Hajdudorog,
Nyiregyhaza, Olomouc, Rom, Pitsburg. Im Jahre 1994 studierten im Hajdudoroger
griechisch-katholischen Seminar tiber 10, undim Nyiregyhaza 9 Kleriker94 .
Im Jahre 1996 studierten im Uzhoroder Priesterseminar 48 Kleriken. Ober 20 Transkarpatier studieren in Rom, Prjaschiw, Olomouc und Pitsburg. In Nyiregyhăza studierten im
Jahre 1997 drei Kleriken aus Transkarpatien95 . Nach der Beendigung des Studiums in
Nyiregyhaza sind sieben Ungarn und Ruthenen in die Mukatschewer Diozese zurtickgekehrt
sind und wurden zu Priestern geweiht. Allerdings sind von 16 Ukrainern und Ruthenen, die in
Rom, Pitsburg, Olomouc und Prjaschiw studierten, bis zum Jahre 2000 · nur 5 in die
heimatliche Diozese zurtickgekehrt 6 . Nach dem Stand vom 1. Januar 2002 betreuten die 305
griechisch-katholischen Gemeinden und 8 KlOster insgesamt 169 Priester und 43 Monche und
Nonnen. Im Uzhoroder Seminar studierten 37 Theologiestudenten97 .
Die Ereignisse, die wăhrend der letzten Jahre im konfessionellen Leben der lateinischen
und griechischen Katholiken in Transkarpatien stattgefunden haben, mahnen zur Vorsicht mit
Prognosen tiber den Erhalt der Mukatschewer Diozese mit ihrem Status „Kirche ihres
Rechtes". Zuerst legte im Jahre 1993 der Apostolische Nuntius in der Ukraine, Antonio
Franco in Transkarpatien die romisch-katholische Apostolische Verwaltung fest (bis zu dieser
Zeit gehorten die Katholiken des lateinischen Ritus des Landes de-jure zur Diozese Satu Mare
in Rumănien), deren erster Bischof im Jahre 1996 Antal Majnek wurde98 . Im Mărz 2001
wurde zum neuem Bischofshelfer statt des verstorbenen Josef Holowatsch, der durch seine
ukrainische Orientierung bekannte Jurij Dshudshar ernannt, was die oppositionellen Krăfte als
MaBnahme zur Forderung der ukrainischen Identităt deuteten99 . Aber da am 27. September
2002 zum ersten Mal auf dem Territorium des Landes eine Mukatschewer romischkatholischen Diozese gegrtindet und derselbe A. Majnek als ihr Bischof eingesetzt wurde 100,
lăsst kaum vermuten, dass sich die Katholiken griechischer Konfession Transkarpatiens
„ukrainisieren" werden. Dies umso mehr, weil der Apostolische Stuhl im Januar 2003 den
Slowaken Milan Schaschik zum neuem Mukatschewer griechisch-katholischen Bischof
ernannte, was zur Teilung der Glăubige nach der nationalen ldentităt fiihrt. Auch die
Grtindung der lateinischen Diozese dient nicht der Untersttitzung jenes Teiles der Katholiken
griechischer Konfession, der die ukrainische nationale Identităt besitz und den kanonischen
Eintritt in die Mukatschewer Diozese unter der Leitung der Leitung der UGKK wtinscht.
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Nach drei Jahrhunderte unter der Jurisdiktion der ungarischen romisch-katholischen
Primasse, zuerst als vikarielle Bischofe des romisch-katholischen Bischofs von Eger, und seit
1771 als eparchielle Bischofe des lateinischen Erzbischofs von Estergom bildeten die
Katholiken griechischer Konfession der Mukatschewer Diozese ihre Identităt unabhăngig von
der Galizischen Kirchenprovinz. Wăhrend dieser Zeit liel3 der Apostolische Stuhl im 19.
Jahrhundert einige Male die Moglichkeit ihres Eintritts in den Bereich der Galizische Erzdiozese zu und einmal, in den 1930en Jahren bestand die Moglichkeit der Einrichtung eines
eigenen Erzbistums. Doch gleichzeitig erlangten die Katholiken griechischer Konfession der
Mukatschewer Diozese auch ihre nationale ldentităt, die sich beim Wechsel vom 18. zum 19.
Jahrhundert als nicht ausschliel3lich ruthenisch erwies. Deshalb griindete der Romische Stuhl
schon Ende des 19. und zum Beginn des 20. Jahrhunderts entsprechende griechisch-katholische Diozesen în Prjaschiw und Hajdudorog.
Heute ist es nicht ausgeschlossen, dass man în Rom die Absicht hat, în Transkarpatien
drei separate katholische Bistiimer der ukrainischen und ruthenischen konfessionellen
Identităt unter der unmittelbaren Jurisdiktion des Vatikans zu griinden. Es wăre auch moglich,
dass man sie în eine kirchliche Provinz vereinigt, vielleicht în ein Erzbistum der drei Riten ein lateinischer, ein byzantinisch-ukrainischer und ein byzantinisch-ruthenischer unter der
Oberhoheit des lateinischen Nuntius oder des romisch-katholischen Erzbischofs, unter
Berufung auf die Beschliisse des IV. Lateranischen Konzils. Es ist auch nicht ausgeschlossen,
dass es beim Abschluss eines Konkordats zwischen dem Vatikan und der Ukraine, von einer
katholischen Kirche von drei Riten - einem lateinischem, ukrainischem und ruthenischem
kommen wird, obwohl diese Alternativen am unwahrscheinlich ist 101 •
Vom Standpunkt der Existenz von „zwei Ukrainen", einer katholischer im Westen und
einer orthodoxer im Osten und im Stiden, konnte dem Heiligen Stuhl die Griindung einer
einheitlichen katholischen (und în Wirklichkeit romischer) Kirche von drei verschiedenen
Riten und kirchlich-liturgischen Traditionen als optimal scheinen, was freilich vom
Standpunkt der nationalen Sicherheit der Ukraine absolut unzulăssig und zugleich fiir die
UGKK ungewiinscht ist. Dieser Entwurf entspricht allein den Kirchen, die den Status „sui
juris" beanspruchen und als solche eigentlich auch die Mukatschewer Diozese bilden.
Demnach hăngt die Rolle der unierten Kirche im Prozess der Herausbildung der nationalen
ldentităt der Katholiken griechischer Konfession der Mukatschewer Diozese nicht nur und
nicht în solchem Mal3e von der konfessionellen Zugehorigkeit ihrer Glăubige und
Geistlichkeit, sondern von anderen Faktoren, oft nicht religioser Herkunft, und im einzelncn
von der „hohen" Staats- und Weltlichen Politik unserer Tage ab.
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Identitatea

confesională şi naţională

a greco-catolicilor din regiunea Transcarpatia
în secolele XVIII-XX
Rezumat

Prezenta lucrare se ocupă cu procesul de formare a identităţii naţionale şi confesionale a
catolicilor de rit grec-oriental din regiunea Transcarpatia în secolele XVIII-XX Drept
criteriu ne-a servit ipoteza, conform căreia identitatea confesională a catolicilor de rit
oriental nu întotdeauna este echivalentă cu autoidentificarea naţională a adepţilor lui.
Deoarece aderenţa la Unire pe parcursul secolelor XVIII-XX a scos în evidenţă fenomenul
conform căruia pe departe nu toţi adepţii acestui rit se considerau şi se consideră ruteni sau
ucraineni, pe de altă parte nu toţi rutenii-ucraineni au fost ori sunt greco-catolici. Bazânduse pe materialul factologic expus în lucrarea de faţă, autorul ajunge la următoarele
concluzii:
În primul rând, nu poate fi pus la îndoială faptul existenţei catolicilor de rit oriental
de provinieţă neruteană cu mult înainte de începerea de către Budapesta a politicii de
asimilare. În legătură cu aceasta pe parcursul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al
XX-iea din parohiile româneşti şi maghiare s-au creat episcopate independente.
În al doilea rând, luând în considerare experienţa istorică a Episcopiei de Muncaci,
precum şi particularităţile formării identităţii naţionale şi confesionale a credincioşilor ei de
azi, este pe deplin real să vorbim despre crearea unei capitale apostolice în Transcarpatia,
singura provincie bisericească pentru catolicii de rit latin, bizantino-ucrainean şi bizantinorutean, ce-i drept cu excepţia acelor biserici care pretind statutul de "sui juris ". O asemenea
posibilitate de dezvoltare a evenimentelor poate duce la latinizarea (sau occidentalizarea)
bisericii ceea ce poate prezenta un pericol pentru securitatea de stat a Ucrainei, indiferent de
declaraţiile Kievului despre "opţiunea europeană".
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DĂRĂBAN DORIN,

Satu Marc (România)

ELIBERAREA DIN LAGĂRELE SOVIETICE ŞI ÎNTOARCREREA ACASĂ A
DEPORTAŢILOR DIN JUDEŢUL SA TU MARE

In lipsa documentelor pentru a acoperi tăcerile istoriei, memorialistica aduce mărturii directe
atinse de o doză de subiectivism şi de capriciul memoriei dar indispensabile reconstituirii unui
anume eveniment istoric. Memoria individuală trebuie repusă în drepturile ei, stoarsă de toate
resursele disponibile pentru a spori gradul de cunoaştere al trecutului. In cazul deportării
suferinţa umană devine un teritoriu al istorici. Recuperarea experienţelor conccntraţionare din
trecut este o regulă de conduită care asigură omului o mai bună cunoaştere de sine şi o mai
bună inserţie în lume. Istoria trăită rămâne în primul rând o sursă de reconstituire istorică,
oamenii sunt priviţi ca nişte arhive vii. Această recuperare devine un fapt extrem de necesar în
condiţiile în care producţia literară şi cea documentară sunt departe de a satisface exigenţele
istorici. În faţa tăcerii arhivelor locale îi revine registrului ştiinţific rolul de a recupera urgent
mărturiile supravieţuitorilor unor evenimente trecute. Istoria se scrie şi se rescrie mereu,
memoria individuală şi cca colectivă sunt purtătoare de imagini care contribuie la cunoaşterea
trecutului. Deportarea şvabilor sătmăreni a fost un moment dramatic care a marcat puternic
conştiinţa individuală şi evoluţia comunităţii. Trauma discriminării etnice este aproape
necunoscută opiniei publice din România care este cu atât mai puţin conştientă de ca.
Mărturiile supravieţuitorilor sunt un izvor de cercetat de care nu se poate face abstracţie fiind
şi o acuză adusă pedepsei colective la care au fost supuşi.Această abordare din perspectiva
discursului memorialistic ne arată în ce măsură destinul lor a stat sub semnul fatalităţii.
„Inccpând din 23 august 1944, organele româneşti de poliţie şi ale jandarmeriei au
procedat la arestarea a numeroase persoane considerate că reprezentau un pericol pentru
ordinea publică. După semnarea Armistiţiului, Comisia Aliată (Sovietică) de Control din
România a apreciat ca nesatisfăcătoare măsurile autorităţilor autohtone, în pofida faptului că
multe din arestările efectuate de acestea fuseseră făcute în mod ilegal. In temeiul privilegiilor
oferite de art. 2 şi 18 din Convenţia din 12 septembrie 1944, organele sovietice au ordonat noi
internări. Intre categoriile vizate în mod prioritar au intrat cetăţenii români de origine
germană." 1
La 12 septembrie 1944, la Moscova, România a semnat convenţia de armistiţiu cu
puterile aliate. Convenţia reglementa situaţia internaţională a României după insurecţia din
august 1944 cuprinzând un protocol, 20 de articole şi 6 anexe. 2 Textul convenţiei crea o
aparentă confuzie prin modul în care erau prezentate diferitele stipulaţii, aplicarea lor a fost
urmărită de Comisia Aliată de Control, în fapt o comisie sovietică în care reprezentanţii
celorlalte puteri erau mai mult figuranţi, neavând nici măcar dreptul de a călători prin ţară fără
acordul autorităţilor sovietice. S-au adoptat o scrie de legi, între care legea nr. 485 din 7
octombrie 1944 prin care se desfiinţa Grupul Etnic German căruia i se naţionaliza toate
bunurile de către statul român, legea nr.488 din 12 octombrie 1944 prin care se punea
sechestru de către stat pc bunurile persoanelor acuzate de colaboraţionism care au plecat din
ţară , legea nr. 604 din 23 octombrie 1944 prin care erau sancţionaţi cei care găzduiau supuşi
inamici sau le facilitau sustragerea de la internare, care au întărit ideea unei culpabilităţi
germane în conştiinţa oamenilor, facând evidentă ura contra gcnnanilor. La fel o scrie de
personalităţi politice între care Lucreţiu Pătrăşcanu, secretar de stat la Ministerul de Interne,
Vlădescu-Răcoasa, ministrul naţionalităţilor, Ionel Pop, comisarul pentru teritoriile eliberate
etc.vedeau în minoritatea germană o coloană a cincea care periclita securitatea statului român,
1
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îndoctrinată

de naţional-socialism, care a trădat ţara prin colaborarea cu armata germană,
cerând confiscarea bunurilor, dizolvarea organizaţiilor fasciste şi internarea celor vinovaţi.
Dar majoritatea măsurilor represive administrate etnicilor germani au fost hotărâte la
Moscova şi impuse guvernului de la Bucureşti prin intermediul administraţiei sovietice din
România. Intre acestea, cea mai inumană prin modul în care a fost concepută şi aplicată, a fost
deportarea cetăţenilor români de origine germană în Uniunea Sovietică. Primele informaţii
asupra pregătirilor în vederea deportării au devenit cunoscute de unele persoane neoficiale la
începutul lui decembrie 1944, cu mult înainte ca instrucţiunile secrete ale organelor centrale
să fi fost comunicate celor regionale şi judeţene. La 31 decembrie 1944, Ministerul Afacerilor
Interne a transmis, cu ordinul nr. 32.137, Inspectoratului General al Jandarmeriei, normele
privitoare la internarea unor persoane de origine etnică germană stabilite de Preşedinţia
Consiliului de Miniştri. Confonn Instrucţiunilor nr. 51.093 comunicate inpectoratelor şi
legiunilor de jandarmi (şi ordinului nr.15 .349 adresat inspectoratelor de poliţie) din 3 ianuarie
1945, în momentul emiterii ordinului special trebuiau internate următoarele categorii de
cetăţeni:

- toţi bărbaţii în vârstă de la 17-45 ani.
- toate femeile în vârstă de la 18-30 ani cu copii mai mari de un an.
Inspectoratele de poliţie şi legiunile erau însărcinate să întocmească tabele exacte şi
planul de deţinere şi colectare al internaţilor spre centrele de adunare. Operaţia de ridicare
trebuia să se producă simultan pe tot teritoriul legiunii. Hrănirea cădea în sarcina internaţilor,
care trebuiau să-şi aducă alimente pentru cel puţin 15 zile. Dacă în acest timp nu erau
transportaţi, asigurarea hranei cădea în sarcina primăriilor, obligate să rechiziţioneze
alimentele necesare de la cei ridicaţi sau de la conaţionalii lor.Primele instrucţiuni au fost
completate în zilele următoare cu precizări asupra anumitor categorii de persoane ce urmau a
fi scutite. Instrucţiunile comunicate la 31 decembrie 1944 şi 3 ianuarie 1945 nu menţionau că
internarea etnicilor ar fi fost decisă de Comisiunea Aliată (Sovietică) de Control. Prima
menţiune în acest sens este făcută în ordinul telegrafic nr. 32.974 al Direcţiunii Generale a
Poliţiei, Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă, adresată Inspectoratelor Regionale de Poliţie din
ţară. Ordinul Comisiei Aliate (Sovietice) de Control de „mobilizare pentru muncă" al etnicilor
germani, semnat de vicepreşedintele comisiei, generalul Vinogradov, poartă data de 6
ianuarie 1945. Acţiunea de arestare a etnicilor germani în vederea deportării a fost declansată
în noaptea de 1O ianuarie 1945. La 1O ianuarie 1945 Inspectoratul General al Jandarmeriei a
comunicat inspectoratelor teritoriale şi legiunilor de jandarmi, cu ordinul telegrafic nr. 51. 723,
că operaţiunea prevăzută în Instrucţiunile nr. 51.093 din 3 ianuarie trebuie executată în
temenul stabilit de delegaţii Comisiei Aliate de Control, cu care şefii instituţiilor judeţene
trebuiau să ia legătura chiar în timpul acelei nopţi. Conducerea operaţiunii - preciza ordinul vă revine Dumneavoastră, de acord şi sub controlul reprezentantului armatei sovietice.
Excepţiile se vor fixa în tabele speciale şi numai pentru anumite persoane. "3
Comisia Aliată de Control prin nota nr.75 din 31 octombrie 1944 către Consiliul de
Miniştri cere internarea supuşilor germani şi maghiari până cel târziu la 5 noiembrie 1944,
întocmirea unor tabele cu germanii şi maghiarii care au locuit în ţară până la 23 august 1944,
în funcţie de naţionalitate, sex, ocupaţie şi domiciliu. După sfârşitul războiului au fost
deportaţi etnici germani şi din alte ţări: Polonia aproximativ 6 milioane de persoane,
Cehoslovacia aproximativ 3 milioane dintre germanii sudeţi, Ungaria 300 OOO de persoane,
Iugoslavia şi Uniunea Sovietică .
Deşi aproximativ 50 OOO de etnici germani s-au refugiat în Germania în cursul anului
1944 cea mai mare parte au continuat să rămână în ţară. O dramatică măsură a reprezentat-o
deportarea etnicilor germani din România în luna ianuarie a anului 1945 de către armata
sovietică, suveranitatea statului devenind o pură ficţiune. Motivele invocate erau acuzaţiile de
3
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colaboraţionism şi

pericolul ce-l reprezentau pentru spatele frontului sovietic.Deportările s-au
iama, în plin război, în condiţii foarte grele erau transportaţi cetăţenii unei ţări cu care se
încheiase o convenţie de armistiţiu. Nesocotindu-se orice drepturi ale omului au fost deportaţi
nu doar cei vinovaţi de dezastrul provocat de armata germană ci prin atribuirea unei vini
colective au fost ridicaţi şi cei care erau nevinovaţi dar aveau un nume german. Majoritatea
• măsurilor impuse României au fost dictate de la Moscova şi făcute sub presiunea administraţiei militare sovietice.Se începeau în ianuarie 1945 printr-o acţiune nocturnă bine organizată,
deportările la munca de reconstrucţie în Uniunea Sovietică.
Prin ordinul nr.031 al Comisiei Aliate de Control către primul ministru se ordona ca-n
perioada 10-20 ianuarie 1945 să se facă mobilizarea pentru muncă a locuitorilor români de
naţionalitate germană, indiferent de cetăţenia lor: bărbaţii între 17-45 de ani şi femeile între
18-30 de ani. Cei mobilizaţi trebuiau să aibă asupra lor îmbrăcăminte de iarnă, bocanci,
lenjerie de pat, obiecte sanitare, cuţit, furculiţă şi hrană pentru 15 zile, greutatea celor luate să
nu depăşească 20 kg. Cetăţenii mobilizaţi vor avea dreptul de a scrie scrisori şi de a primi
colete poştale. Cei care nu se vor supune vor fi aspru sancţionaţi. Se va alcătui o listă cu cei
care merită să fie scutiţi şi care va fi înaintată Comisiei Aliate.
Această cerere a Comisiei Aliate a generat diverse reacţii în ţară şi peste hotare.
Reprezentanţii americani la Bucureşti au dezaprobat acestă măsură care depăşea necesitatea
asigurării securităţii liniilor de comunicaţie din spatele frontului sovietic, luându-şi
răspunderea să facă demersuri pe langă sovietici pentru a apăra interesele româneşti în această
problemă la timpul potrivit. Faptul că se vor repara astfel distrugerile provocate de annata
germană priveşte chestiunea reparaţiilor de război datorate de Germania care va fi decisă prin
consultări între puterile aliate şi nu prin măsuri unilaterale din partea Uniunii Sovietice.
Regele Mihai I al României, primul ministru Nicolae Rădescu, liderul liberal Dinu
Brătianu etc. au protestat la rândul lor în faţa reprezentanţilor sovietici aducând argumente de
ordin juridic, umanitar, economic. Se arăta că ţara este într-o situaţie grea datorită lipsei forţei
de muncă care era concentrată pc front, deportarea lipsind ţara de aportul calificat al etnicilor
germani, cu repercusiuni nefavorabile asupra calităţii şi cantităţii produselor industriale
necesare despăgubirilor de război, putând compromite îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
convenţie. Se perturba astfel munca în multe ramuri de activitate şi în administraţie,
mobilizarea la muncă se putea face şi pe teritoriul ţării în caz contrar înrăutăţindu-se şi situaţia
românilor aflaţi după 23 august 1944 pe teritoriul Germaniei. Cu toate că deportarea era în
contrazicere cu prescripţiile juridice internaţionale, guvernul se declara de acord cu anumite
măsuri de securitate devenite necesare prin atitudinea nesigură a etnicilor germani. In
februarie 1945 familiile celor deportaţi au adresat un memoriu către guvern în care se arată că
etnicii germani au fost ridicaţi fără cercetarea actelor de identitate sau control medical, mulţi
fiind bolnavi sau neobişnuiţi cu munca fizică grea. Este o pedeapsă fără vină şi mulţi nu ştiau
nimic de soarta celor deportaţi. Cereau să nu fie persecutaţi din cauza originii germane iar
guvernul să se ocupe de soarta familiilor rămase în mizerie.Cu toate demersurile făcute la
diferite nivele nu s-a reuşit măcar oprirea temporară a deportărilor etnicilor germani din
România.
„Dacă la început autorităţile sovietice au acţionat prin cele româneşti la arestarea
persoanelor cc trebuiau deportate sau au colaborat cu ele, pe parcurs au procedat independent
la selectarea germanilor, prin nesocotirea totală a excepţiilor admise de comandamentul lor. In
lagărele de muncă de pe teritoriul U.R.S.S. au fost duse, în afara persoanelor de altă origine
etnică (români, maghiari, cehi şi slovaci) şi gcnnani care luptaseră pe frontul antihitlerist,
4
soţii ale celor aflaţi pe front, chiar comunişti şi social-democraţi. "
Ridicarea şvabilor sătmăreni este parte integrantă a procesului de mobilizare la muncă a
etnicilor gennani din întreaga ţară. Comisiile de deportare alcătuite din români şi sovietici au
făcut
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dat dovadă de un zel remarcabil în această acţiune. La 18 ianuarie 1945 este dat publicităţii
comunicatul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri în care se aduce la cunoştinţa populaţiei
germane că vor fi ridicaţi din ordinul Înaltului Comandament sovietic, pentru a fi duşi în
locurile unde se simte nevoie de braţe de muncă. Se vor ridica bărbaţii între 17-45 de ani şi
femeile între 18-30 de ani, în afară de cele care au copii sub un an. După cc ajung la locul de
destinaţie familiile vor fi încunoştiinţatc şi autorizate să scrie şi să trimită pachete. Ridicarea
arc caracter provizoriu întrucât este dată de nevoile de muncă pentru necesităţile războiului.
La 9 februarie este dat un nou comunicat în care se arată următoarele: se răspândesc tot felul
de versiuni de către indivizi interesaţi care au găsit un mijloc de afaceri necinstite. Nu s-a
schimbat nimic de la precedentul comunicat. Nu este vorba de o nouă ridicare, lumea să stea
liniştită. Toţi cei care răspândesc ştiri alarmante sau pretind că au posibilitatea să facă
intervenţii în scopul exceptării unora dintre cei care sunt în categoria celor care urmează să fie
ridicaţi nu sunt decât indivizi nccinstiti care caută să cxcrochczc pc cei naivi. Să nu li se dea
crezare şi să se ceară arestarea lor. La 31 decembrie 1944 Ministerul Afacerilor Interne a dat
ordinul nr: 3213 7 către inspectoratele regionale de poliţie în care se arată că de la primirea
ordinului de ridicare operaţiunea va începe cu adunarea germanilor pc chesturile de poliţie,
conform tabelelor întocmite şi vîrstci fixate prin ordinul alăturat, transportul lor şi a efectelor
personale cu mijloace proprii sau plătite de ci până la cel mai apropiat lagăr de adunare,
predarea celor de pc teritoriul urban la jandarmerie cu încheierea unor procese verbale.
Inccpând cu 3 ianuarie 1945 a sosit în fiecare reşedinţă de judeţ un ofiţer sovietic pentru a
coordona acţiunea, poliţia şi jandarmeria urmând să dea tot concursul solicitat. Convoaiele
celor deportaţi erau organizate de organele de poliţie iar transportul urma să fie făcut de
jandarmi până la locurile de adunare care erau situate lângă o calc ferată.Toţi cei care au
scăpat prin diferite mijloace de la deportare au fost mai târziu predaţi cercurilor teritoriale
pentru a fi încadraţi în batalioanele de muncă din ţară. Ordinul de deportare a fost dat de
Comisia Aliată şi trebuia îndeplinit până la termenul prevăzut.
„Guvernul Rădcscu, sub care s-au efectuat aceste deportări, a supravegheat, la cererea
Comandamentului militar sovietic, formarea batalioanelor de lucru din rândurile cetăţenilor
români de origine etnică germană trimise în Uniunea Sovietică. Din ordinul primului ministru
Nicolae Rădcscu, care deţinea atunci şi portofoliul internelor s-a întocmit de către Cabinetul
Ministerului Afacerilor Interne 15 tabele cu 6.400 de persoane cc trebuiau exceptate de la
deportare potrivit normelor stabilite de comandamentul militar sovictic." 5
„Asupra numărului celor deportaţi planează încă incertitudini, lipsind numărul celor
morţi în lagăre, a celor rămaşi sau emigraţi în Germania, al celor morţi acasă dar care n-au
avut urmaşi şi în fine al celor care intră în cocficcntul inerent de pierdere a informaţiei, atât de
frecventă în istoric. "6 La 15 august 1949 Institutul Naţional de Statistică a stabilit numărul
celor deportaţi la 70148 de persoane iar Direcţia Siguranţei Publice stabilise acest număr la
64419 persoane într-un raport din 19 februarie 1945. Complexitatea acţiunii de deportare a
făcut ca numărul celor deportaţi să nu poată fi niciodată stabilit cu precizie.La 15 februarie
1945 Inspectoratul de poliţie Oradea arată într-un raport că 130 de români au fost deportaţi
din Ciumeşti, Sanislău şi Pişcolt. „In comuna Ciumeşti judeţul Satu Marc în toamna anului
1944 autorităţile comunale de naţionalitate maghiară în frunte cu notarul comunei au falsificat
listele de deportare făcând să fie duşi în Rusia în locul svabilor, 131 de români. S-au adresat
acte care s-au înaintat la Curtea Marţială Cluj iar în urma ordinului I.G.J. notarul Hcgycsi
Alexandru şi subnotarul Varga Carol au fost internaţi în lagăr." 7 Trierea s-a făcut superficial,
în dezordine, fiind ridicate multe persoane care nu intră în prevederile dispoziţiilor primit.
Aceste ridicări de persoane au provocat în rândul etnicilor germani o stare de spirit
îngrijorătoare existând versiunea că vor fi cu toţii deportaţi, s-au făcut tabele cu toţi etnicii
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germani iar locuinţele rămase goale au fost sigilate la fel ca micile întreprinderi. In locul celor
care au fugit au fost ridicaţi membri ai familiilor din care făceau parte. S-a ascuns în
permanenţă adevărata cauză a deportării, lăsându-se să se înţeleagă că sunt simple concentrări
de populaţie pentru un timp relativ scurt. S-a unnărit realizarea numărului necesar de deportaţi, selecţia lor fiind de multe ori un lucru secundar. Numărul celor deportaţi trebuia
îndeplinit fără nici o derogare, uneori fiind completat cu persoane de altă etnic.
„Din rândul celor deportaţi, aproximativ 15-20% au decedat în lagărele de muncă. Cu
toate că celor ridicaţi nu li s-a adus vreo acuzaţie, selecţia fiind făcută numai în funcţie de
apartenenţa etnică şi de vîrstra avută în perioada arestărilor, germanilor le-au fost jefuite
gospodăriile, iar după deportare a urmat pierderea proprietăţilor în unna reformei agrare şi
naţionalizării. Cei care au reuşit să supravieţuiască şi să se întoarcă acasă au găsit întreaga
avere confiscată, inclusiv locuinţele, mulţi dintre ci nemaiavând nici măcar unde se adăposti.
Prin deportările din ianuarie 1945 minoritatea germană avea să plătească un greu tribut puterii
învingătoare în cel de-al doilea război mondial, pc considerentul că era de acelaşi neam cu
8
naţiunea învinsă. " Ridicarea populaţiei şvăbeşti s-a făcut la nivelul localităţii respective de
către o comisie în care era şi un reprezentant sovietic, folosindu-se explicaţii circumstanţiale
pentru preîntâmpinarea oricăror fonnc de rezistenţă. A fost o întrerupere a unei vieţi integrate
organic în lumea satului, cu o mentalitate rurală, impactul cu o lume necunoscută generând
derută mai ales în rândul celor tineri. Deportarea a fost considerată ca o fatalitate încorporată
în destinul lor. Urcaţi în vagoanele de marfă, după multe zile de călătorie deportaţii au ajuns
în Donbas, unii chiar până la Munţii Urali. Impactul cu realitatea lagărului însemna totodată
pierderea identităţii individuale şi reducerea individului la condiţia unei fiinţe anonime,
supuse şi înregimentate în marea mulţime după regulile sistemului conccntraţionar. Infernul
călătoriei cu vagoanele de marfă spre lagăr este doar un preambul al adevăratelor încercări
care vor veni în anii următori. Oamenii încep să conştientizeze faptul că vor trebui din
răsputeri să lupte pentru a supravieţui în condiţii foarte grele, departe de casele lor.
„Geografic zona deportării s-a numit Donbas şi a primit conotaţiile unui generic de
spaţiu conccntraţionar, al suferinţei şi umilinţei, o geografic a răului, subterană nu numai prin
muncile care trebuiau făcute acolo ci şi prin poziţia la care fiinţa umană a fost supusă." 9
Donbasul este o zonă industrială şi minieră, cele mai mari concentrări de deportaţi fiind în
lagărele de la Kistekova, lagărul nr. 103 7, lunkov, lagărul nr.1040, Nikitovna, lagărul nr.
1049, Konstantinovka, lagărul nr. 1048 şi Gorlovka, lagărul nr. l 030. Spaţiul de concentrare
este o formă de izolare, de marginalizare a unei comunităţi umane. Cu timpul, percepţia
iniţială a evoluat, de la perceperea acestei lumi străine ca un loc al răului în care se simţeau
umiliţi şi pierduţi la cca în care lagărul era văzut ca un loc de refugiu după munca istovitoare
din minele de cărbuni, un loc unde flacăra supravieţuirii pâlpîia mai puternic decât în afara
lui. Lagărul devenea a doua casă deoarece nimeni dintre deportaţi nu ştia dacă se vor mai
întoarce acasă sau când se va întâmpla acest lucru. În lagăr s-au născut sau au murit oameni,
aici găseau puterea de a putea da mâine piept cu o nouă zi istovitoare de lucru. Totul a început
aici din nou cu confecţionarea priciurilor, hainelor etc., era un nou punct de plecare pentru
înjghebarea unei vieţi mai normale.Ei au încercat să umanizeze un lucru cc nu poate fi
niciodată umanizat: lagărul. Dizlocarea şvabilor sătmăreni a stat sub semnul unei rezoluţii
punitive prin singurul argument al unei fatalmcntc apartenenţe etnice la naţiunea germană.
Perioada deportării a fost socotită ca participare la munca de reconstrucţie, supuşi unui regim
de strictă supraveghere, fără a fi judecaţi. Munca obligatorie pentru reconstrucţie a fost scopul
exact al deportărilor. Dimensiunea acestei munci, condiţiile în care ca s-a desfăşurat, nu pot fi
înţelese fără reconstituirea formelor organizatorice elaborate de autorităţile sovietice pentru
exploatarea celor deportaţi şi a raporturilor de subordonare din lagăre. Ceea ce rămâne
relevant pentru viaţa în lagăr este regimul de muncă şi dimensiunea eforturilor fizice la care
8
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cei deportaţi. Beneficiind de forţă de muncă ieftină şi încarcerată în lagăre,
sovietice au exploatat cu maximum de eficienţă acest lucru. Sovieticii reeditau
sistemul muncii forţate la care au fost supuşi evreii de către nazişti în timpul războiului. In
lagăr deportaţii erau confruntaţi cu efortul surd, supradimensionat în care repaosul sau zilele
de sărbătoare erau practic necunoscute. Munca prestată de deportaţi era diferită, în funcţie de
progresul tehnologic din mină ca încărcător, vagonetar, etc. Din relatările lor se desprind
câteva lucruri comune privind acestă muncă: impactul cu atmosfera subterană, efortul mare
depus, lipsa calificării profesionale, frigul şi accidentele survenite. Fără nici un fel de
instructaj prealabil, fără unelte corespunzătoare, prestau o muncă rudimentară la discreţia
totală a autorităţilor sovietice. Deportaţii au fost folosiţi în funcţie de priorităţile stabilite de
autorităţi, acolo unde mâna de lucru nu cerea investiţii pregătitoare sau cheltuieli de
întreţinere. Pe primul loc în descrierile deportaţilor se află condiţiile foarte grele în care au
muncit în mină. Munca grea, frigul şi foametea au făcut viaţa grea celor deportaţi. Procesul de
înfometare specific universului concentraţionar a marcat în sensul cel mai profund conştiinţe
individuale şi colective, aducând fiinţa umană într-o stare de disperare. Frigul, foamea şi
disperarea sunt laitmotive dramatice şi uneori tragice ale vieţii cotidiene, componente ale
realităţii lagărului. Incă de la sosire deportaţii observă lipsa hranei, cu timpul foamea devine
obsesivă şi generează o căutare permanentă a hranei. Relatările privind procurarea prin
diverse mijloace a hranei sunt povestite detaliat, deportaţii find marcaţi de riscurile unor
asemenea fapte şi de satisfacţia reuşitei, furtul de alimente era destul de frecvent în lumea
lagărului folosindu-se orice moment prielnic. Foamea prelungită devenea o obsesie
permanentă, stârnea imaginaţia şi lua fonne aberante în comportamentul oamenilor. Această
acţiune disperată a unor oameni de a scăp~ de moarte demonstrează că realitatea întrece orice
imaginaţie. Deportaţii şi-au adaptat viaţa în funcţie de noile condiţii impuse de viaţa în lagăr.
Naşterea, bolile şi moartea au articulat desfăşurarea zilnică a vieţii în lagăr. A fost o lume care
a încercat să supravieţuiască asumându-şi fatalitatea destinului. Adversitatea mediului în care
au trăit s-a repercutat frecvent asupra sănătăţii oamenilor, cazurile de îmbolnăviri fiind
evenimente cotidiene în comunitatea celor deportaţi. Mulţi s-au îmbolnăvit încă din primul
an, inaniţia fiind o cauză frecventă. Condiţiile precare de tratament şi faptul că bolnavii nu
mai erau eficienţi au determinat autorităţile sovietice să decidă repatrierea lor. Moartea în
lagăr era cvasicotidiană, cauzată atât de boli cât şi de accidentele de la locurile de muncă.
Noţiunea de lagăr confirmă încă o dată calitatea sa de spaţiu cu conotaţii tragice, fiind asociat
iremediabil cu moartea şi suferinţa.
A fost reţinută de memoria individuală şi faptul evadării din acest spaţiu al suferinţei,
care a fost lagărul. Au existat numeroase tentative de evadare cu toate că posibilităţile de
reuşită erau mici şi majoritatea celor deportaţi au fost prinşi de organele de miliţie sovietice.
S-a încercat prevenirea actelor de evadare prin efectuarea apelului în fiecare scară, folosirea
de gardieni înarmaţi şi înconjurarea lagărului cu sârmă ghimpată. Mulţi deportaţi n-au putut
scrie şi nici primi scrisori de acasă, fiind îngrijoraţi de soarta celor rămaşi în ţară. Dorul de cei
rămaşi acasă, neputiinţa de a mai suporta frigul şi foamea i-au făcut pe cei îndrăzneţi să
evadeze.
Sentimentul morţii a fost atenuat de naşterea unor copii în condiţiile vitrege din lagăre,
fiind o expresie a vieţii care încolţeşte în orice împrejurare. Naşterea copiilor a fost
înregistrată la întoarcere în actele de stare civilă din România. In marile spaţii concentraţionare componenta umană se grupează, în limitele posibilului, în sensul apărării propriei
existenţe în faţa adversităţilor de orice fel. Suferinţa uneşte de multe ori destinele şi pune în
evidenţă compasiunea, înţelegerea şi întrajutorarea atât în interiorul comunităţii celor deportaţi cât şi în raporturile cu lumea rusească din afara lagărului. Lumea sovietică era marcată şi
ea de o serie de privaţiuni, fiind şi ei angrenaţi în munca de reconstrucţie. Din mărturiile celor
deportaţi se observă că raporturile cu ruşii erau de bună înţelegere, compasiune reciprocă în
acei ani grei după război.
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„Prietenia ca fonnă evoluată a solidarităţii umane rămâne o confifn1are a faptului că
dincolo de împrejurări oamenii de origini etnice diferite găsesc colaborarea ca ceva firesc şi
inseparabil de condiţia umană. Raporturile umane exclud ideologiile şi adversităţile conjuncturale pentru că în orice parte a lumii şi-n orice anotimp, comunităţile umane în virtuţile lor
pozitive funcţionează în modul cel mai firesc şi doar seisme de ordin politico-militar pot
afecta pe un timp mai scurt sau mai lung aceste raporturi." 10
Reconstituirea întoarcerii acasă a celor deportaţi se poate realiza prin intennediul
mărturiilor care redau narativ momentele plecării din lagăr, călătoria cu trenul, impactul cu
locurile natale şi cu ajutorul documentelor emise cu acest prilej de autorităţile vremii.
Intoarcerea celor deportaţi s-a făcut pc parcursul mai multor ani, cei bolnavi încă din 1946 iar
cei din Urali sau Karaganda în decembrie 1949. Incă din decembrie 1945 Comisia Română
pentru aplicarea armistiţiului a intervenit pc lângă Comisia Aliată pentru clarificarea situaţiei
etnicilor gennani deportaţi în Uniunea Sovietică şi repatrierea celor ridicaţi din eroare, a
specialiştilor germani din industrie sau a celor care au luptat împotriva Germaniei hitleriste.
„La 15 august 1946 Ambasada României de la Moscova adresează lui Gheorghe Tătărescu o
notă cu nr. 32830 în care se specifica că aducerea în ţară a celor deportaţi din greşeală este
necesar trimiterea unui număr egal de indivizi apţi de muncă, pentru a nu prejudicia interesele
economice ale Uniunii Sovietice." 11
Din cei 70148 de etnici germani trimişi la munca de reconstrucţie în Uniunea Sovietică,
până în septembrie 1947 s-au înapoiat în ţară 9039 de etnici germani, 470 din alte etnii şi 48
de supuşi germani.Cei trimişi în Austria sau în Germania nu aveau nici o posibilitate de a se
repatria. „La 4 februarie 1947 prin nota nr. 30066 Consiliul de Ministri cerea Comisiei
Române de legătură cu Comisia Aliată ca etnici germani care se întorc de la munca de
reconstrucţie să nu mai fie dirijaţi spre Germania ci direct în ţară pentru a se evita
anevoioasele demersuri necesare repatrierii lor" 12 • După întoarcerea din lagărele sovietice
etnicii germani au fost trecuţi din categoria inamicilor de război în cea a duşmanilor de clasă.
În ceea cc priveşte repatrierea celor deportaţi, prin ordinul nr. 5372 din 11 mai 1945 al
Direcţiei Generale a Poliţiei a fost creată Comisia de Triere.Repatrierea s-a făcut prin 3 centre
din ţară: Iaşi, Focşani şi Sighet. Comisiile de repatriere erau conduse de un preşedinte ca şi
delegat al prefecturii judeţului unde era plasat centrul respectiv, iar ca membri erau delegaţii
Chesturii de Poliţie, Legiunii de Jandarmi şi Biroului Refugiaţilor şi Evacuaţilor.
Dosarul celor repatriaţi cuprindea unnătoarelc acte: certificatul de repatriere, fişa
declaraţie şi ordinul de plasare la domiciliu. Din fişa-declaraţie se desprind semnificaţii
politice, din ea luând naştere viitorul dosar politic care le va greva viaţa şi va reprezenta
principala identitate a fiecărui individ. Biografia individului devenea una politică, creditarea
individului se făcea pc baza acestui dosar. Statutul celor deportaţi depăşea cadrul strict al
anilor de concentrare şi s-a prelungit în biografia ulterioară a acestora.Ordinul de plasare la
domiciliu avea caracter administrativ şi a fost remis fiecărui deportat după ce a fost semnat de
comandantul centrului de repatriere. Ordinul cuprindea date despre starea lui civilă şi trebuia
prezentat în termen de 15 zile organelor poliţieneşti, care îl înscriau la Biroul de evidenţă a
populaţiei şi îi dădeau un buletin de identitate. Fişele-declaraţie în care se menţiona că se
admitea întoarcerea în ţară a cetăţenilor români care au avut această calitate şi înainte de
1940, trebuiau prezentate poliţiei din comuna de domiciliu, care urma la rândul ei să anunţe
Comisia de triere dacă repatriatul era înscris în registrul de naţionalitate înainte de 1940.
Procesul repatrierii nu se încheia odată cu definitivarea înscrierii în actele de stare civilă
deoarece repaţriaţii erau supravegheaţi de poliţie pentru a se observa veridicitatea celor
IO RADOSA V
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declarate. Veştile despre eliberarea din lagăr au adus multă bucurie în sufletele celor deportaţi
dar fiecare amânare de pe o zi pe alta creştea starea de deznădejde.Pentru a obţine o eliberare
mai timpurie mulţi au încercat să se declare drept maghiari deoarece deportaţii din Ungaria au
fost eliberaţi în anul 1946. Drumul spre locurile natale li s-a părut mai lung decât cel de la
sosire. Au urmat aşteptările chinuitoare din lagărele de triere de pc teritoriul României şi chiar
pentru unii o reîntoarcere cu trenul până la Focşani unde au fost totuşi eliberaţi. Regăsirea
locurilor natale ocupă un loc aparte în amintirile celor deportaţi. Acest moment este marcat
atât de bucuria eliberării şi reîntoarcerii în familie cât şi de durerea faţă de moartea unor
membri ai familiei în această perioadă. Au fost momente neobişnuite care au reverberat în
întreaga comunitate sătească care participa la evenimentul reîntoarcerii celor deportaţi.
Receptarea anunţurilor de eliberare, etapele drumului de reîntoarcere şi regăsirea celor dragi
sunt reliefate în mărturiile celor deportaţi. Plecarea din lagăr a fost permanent amânată: „în
fiecare zi ne spuneau că ne vom întoarce acasă - scoro damoi- şi aşa ne-au ţinut în lagăr timp
de cinci ani de zilc." 13 Într-o altă relatare se spune că „înainte cu două săptămâni de plecare
ne-au dat mâncare mai bună şi nu ne-au mai dus la muncă, în acest timp ne-am cheltuit toţi
banii ca să ne cumpărăm mâncare pentru drum." 14
„La întoarcere ne-au băgat câte 42 de oameni într-un vagon. Vagoanele aveau o
fereastră mică cu grilaj şi o gaură în podea unde ne făceam necesităţile. La Focşani ne-au dus
în lagăr ca să dăm nişte declaraţii şi apoi ne-au lăsat liberi. Fiecare a ajuns cum a putut până la
casa lui." 15
„Ne-au dat mâncare mai bună înainte de a ne urca în tren. lntr-o noapte ne-au trezit pe
8
toţi, ne-au spus să împachetăm repede cc avem, ne-au urcat în camioane şi ne-au dus la tren."
„S-a întâmplat ca cei de la Sighet, pe bărbaţi să-i urce înapoi în tren, după o săptămână de stat
acolo. Autorităţile de aici nu vroiau să ne repatrieze pentru că eram gcnnani. Bărbaţii au fost
duşi până la Focşani şi abia acolo a sosit ordinul să fie eliberaţi şi s-au putut întoarce fiecare
la casele lor. "9 „După ce am ajuns la Sighet am stat acolo 3 luni până ne-au dat voie să
plecăm de acolo. Am trăit cu spaima că ne vor duce iar în Donbas. Când ne-am întors în sat
au bătut clopotele de la biserică şi toată lumea ne săruta şi ne îmbărbăta. Plângeam de bucurie
că ne-am întors acasă. 1110 „După cc am ajuns cu trenul la Satu Marc ne-am luat rămas bun cu
lacrimi în ochi de la ceilalţi tovarăşi de suferinţă. Nu ne-a venit să credem că ne-am întors
acasă. Au bătut clopotele la biserica satului şi de emoţie n-am putut scoate o vorbă. Toată
noaptea am stat treji şi am povestit câte s-au mai întâmplat de la plecarea noastră. A doua zi sa făcut slujbă la biserică şi ne-am adus aminte de cei care nu s-au mai întors şi au rămas
pentru totdeauna în pământul Rusiei. Sper că nepoţii mei să nu trăiască şi ei acele momente
ale deportării care nu pot fi uitate niciodată." 11 "Acasă nu credeau că mai trăiesc, dar am fost
reţinut ca şi translator la Focşani timp de un an de zile. Abia m-au recunoscut când m-am
întors acasă şi Ic spuneam cu câtă poftă aş fi mâncat în lagăr mâncarea pe care o dădeau acasă
la porci, aşa de foame ne-a fost." 20 „Din Sighct mi-am anunţat telegrafic părinţii că vin acasă.
La intrarea în sat au tras clopotele bisericii şi cu lacrimi în ochi ne îmbrăţişam cu ceilalţi
oameni. Am observat cât de mult au îmbătrânit oamenii din sat şi mama îmi spunea că aş
putea face baie în lacrimile ci pc care Ic-a vărsat de când am plecat în Rusia." 21
„Ne spuneau că atunci când se va termina războiul ne vor lăsa acasă, asta a durat patru
ani şi zece luni. Inainte cu câteva zile de plecare un paznic ne-a spus că 'de mâine nu mai
1.i
14
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mergem la lucru ci vom merge acasă. De bucurie cred că am sărit cinci metri în sus. Cei din
Silezia şi Gennania au rămas acolo, care cum a ştiut să minţească de unde este. Ne-au spus să
schimbăm rublele, să luăm ce vrem, noi am luat mai mult haine. După zece zile am ajuns
acasă. Am avut fotografii şi documente de acolo, dar le-am pierdut, cine o ştiut că ne vor mai
trebui. Când ne-am dus aici era Ungaria şi când ne-am întors era România." 22
„Scoro damoi am auzit de când am sosit acolo, nu mai credeam că ajung acasă. Cu o
lună înainte ne-au mutat în alt lagăr, cel cu numărul 11. A spus să nu aducem ban rusesc
acasă, de la bazar am cumpărat ce am avut nevoie. Am venit două săptămâni până la Sighet.
Pe drum am fost cu o fanfară făcută de nişte deportaţi din Arad care ne-au cântat tot drumul.
La Sighet ne-am spălat şi o noapte am dormit acolo. De la Sighet am venit cu trenul până la
Satu Mare. Ai mei au auzit doar că sosesc în ziua aceea. Cu soţia m-am întâlnit la Răteşti, era
aşa de întuneric că nu ne-am cunoscut. M-a întrebat cum mă cheamă şi după ce i-am spus m-a
pupat. Nici copii pe care îi lăsasem la vârsta de 2 şi 5 ani nu m-au recunoscut, doar semănam
cu tatăl lor. "21
„Când am ajuns acolo deja ne-a spus că venim acasă, scoro damoi timp de cinci ani.
Asta a învăţat toată lumea din lagăr. Am ştiut cu 2 săptămâni înainte că venim acasă deoarece
nu ne-au mai trimis la lucru. Orice am putut să aducem acasă am cumpărat cu bani. Am sosit
cam în trei săptămâni la Sighet. Acolo a început scandalul deoarece românii ne-au separat de
fete şi noi eram obişnuiţi să fim împreună aşa că cei tineri fugeam la ele.Am primit o hârtie că
am fost la deportare, apoi am venit cu maşina la Baia Mare şi apoi cu trenul la Satu Mare şi
Ardud. Femeile şi copii au venit cu trenul la Satu Mare. Nici nu am crezut că suntem acasă,
ne tot uitam înapoi să vedem dacă nu vin ruşii după noi." 24
„In toamna lui 1948 au trimis acasă un grup de bolnavi şi am intrat şi noi în transport.
Când am plecat aici era Ungaria şi noi eram consideraţi maghiari. In Ungaria era la putere
Rakosi şi el ne-a scăpat. Am ajuns la Sighet dar nu au vrut să ne dea drumul deoarece
România nu a vrut să plătească drumul de întoarcere. Ne-au întors înapoi la Colomeea, ne-au
verificat din nou şi am ajuns la Focşani. Acolo ne-am întâlnit cu un tren de prizonieri care neau spus că ne vor lăsa acasă. După 2 zile ne-au dus la Buzău unde ne-au făcut actele şi ne-au
lăsat acasă. Am ajuns apoi cu trenul la Halmeu unde deja era adunată lumea să ne vadă. De la
Halmeu am venit pe jos până acasă. La Sighet îmi spusese o colegă că mama mea a murit în
1947, eu nu ştiam acest lucru deoarece am scris doar o dată acasă fără a primi vreun
25
răspuns. "
„Au venit 6 ofiţeri care au sunat alarma şi ne-au spus că nu mai mergem la lucru ci o să
mergem acasă în două serii. In prima serie au venit femeile şi bătrânii. Când am ajuns la
graniţă am deschis uşa şi am sărutat pământul. Acolo s-a făcut apelul şi ne-au întrebat ce naţie
suntem. Ungurii au fost duşi către Oradea, iar restul care de unde am fost. Am primit
26
documente şi bani la Sighet, cei de acasă nu ştiau că vin din Rusia. "
„Am fost deportaţi împreună cu 3 surori şi tata, dar am scăpat cu toţii. In prima serie au
venit cei mai vechi deportaţi, în vagoane de marfă închise. România a plătit pentru noi şi neau scăpat. Din Ungaria au fost 2 oameni, pentru fiecare om au plătit datoria către Rusia.
România a zis să plătească Ungaria că am fost militari maghiari iar Ungaria a zis să plătească
România că s-a dat Ardealul înapoi. Au vorbit careva cu ruşii şi ne-au dat drumul la Focşani
la miezul nopţii, după ce am primit adeverinţe. S-a cântat în gară ungureşte de se cutremura
gara din Focşani. De aici am plecat cu trenul până la Satu Marc." 27
„Am ajuns cu trenul la Teiuş unde trebuia să aşteptăm un alt tren timp de 6 ore. Am
intrat în bufetul gării unde erau nişte lăutari ţigani care ziceau şi ei că au fost prizonieri. Ei ne22
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au cumpărat mâncare şi băutură la noi cinci care eram de la Satu Mare. Cum nu băusem timp
de trei ani ne-am îmbătat dar au fost oameni de treabă că ne-au dus la gară. Aici trenurile erau
pline şi cum nu puteam merge de beţi ne-au aruncat direct pe geam în vagon.Aveam cu mine
un geamantan, un palton german şi o pătură. Nu-mi amintesc pe unde am venit până la
Ghilvaci. Am stat un timp şi-n lagărul de la Focşani. O persoană care umbla după mâncare a
ajuns şi la Terebeşti .şi aşa a aflat tata de mine. M-a căutat fratele meu care mi-a adus un
pachet şi bani. Am pornit din Rusia la mijlocul lui iulie şi am ajuns acasă în septembrie. După
două săptămâni am primit ordinul de încorporare dar am scăpat de armată deoarece au
considerat perioada de muncă ca şi armată. Am scăpat de armata maghiară şi am nimerit şi
mai rău. M-am întors după trei ani şi bine că n-am murit acolo. 1128
„Ne-a spus cu o săptămână înainte să ne cheltuim banii că mergem acasă, să ne
cumpărăm ce ne trebuie, nici mâncare nu mai primeam decât pe banii noştri. Am venit cu
trenul cam patru zile până la Sighet unde a trebuit să stăm două zile în lagăr. Aici am fost puşi
să curăţăm vagonul de priciuri şi au pus nişte vaci în ele şi le-au trimis în Rusia. Am primit
hârtie şi am plecat care încotro. Au primit şi haine cei care nu aveau bani să le cumpere, după
ce am făcut baie. Am primit foaie de drum pentru tren şi un alt act ca să ne putem angaja.In
sat am primit alte acte de identitate. In lagăr ne spuneau că anii de lagăr vor conta dublu la
anii de pensie. 1129
„Prima scrisoare am primit-o după doi ani, am aflat că mi-a murit mama. In septembrie
194 7 m-am îmbolnăvit şi deoarece am fost considerată ca şi maghiară am venit înapoi. Rakosi
din Ungaria a cerut oamenii înapoi din Rusia. A venit nacealnicul, unul din Sibiu, şi ne-a citit
pe care o să mergem acasă. Am făcut baie după ce am ajuns în lagăr. După trei zile ne-au dus
cu maşina în alt lagăr, la Magdalinoska, un lagăr cu prizonieri germani care lucrau la mină,
unde am stat o noapte. Dimineaţa ne-au dus la gară şi ne-au îmbarcat în vagoane de marfă.
Am călătorit cinci zile până la Sighet unde am ajuns în 21 iulie 1947. Aici în Sighet am stat
până în luna septembrie 1947 şi credeam că ne vor duce înapoi în Rusia. Pe bărbaţi chiar i-a
dus până la Focşani. Şi pe noi vroiau să ne ducă la Focşani dar ne-au preluat românii şi am
scăpat. De la Satu Mare am venit cu trenul acasă la Terebeşti. N-au venit atunci toţi cei din sat
ci numai cei slabi şi bolnavi. Cei din Ardeal n-au venit atunci, nu aveam bani nici de bilet
pentru tren şi ceferiştii ne-au dat de mâncare. Lor le-am spus că atunci când va ajunge trenul
în pădure să fluiere trenul până la gara din sat. Toţi oamenii au fugit la gară, s-au tras
clopotele şi la biserica românească, apoi ne-am dus la amândouă bisericile din sat. 1130
„N-am crezut că venim acasă până nu ne-au spus că nu vom lucra timp de două sau trei
zile ca să ne schimbăm la faţă să nu se sperie lumea de noi. Ne-am împachetat ce-am avut la
noi. Am avut o dună pe care am dat-o mai întâi la cumnatul meu dar apoi am fost nevoit să o
dau unui ofiţer ca să mă lase să plec cu transportul acela acasă. Nu ştiu dacă şi de la alţii a luat
câte ceva ca să plece acasă. Apoi ne-au dus cu maşina într-un oraş unde am stat o noapte.Pe
cei sănătoşi i-au dus înapoi în lagăr. La Sighet am ajuns cu trenul după o săptămână. Acolo
ne-au dat mâncare şi haine, ale noastre fiind uzate după doi ani şi jumătate de purtat prin
lagăr. Acolo am stat mult timp pentru că nu vroiau să ne lase să intrăm în ţară deoarece
România nu şi-a cerut oamenii înapoi. Pe noi ne-au adus ca şi unguri deşi satul era şvăbesc.
Am stat la Sighet până o făcut România înţelegere cu Rusia ca să putem ieşi. Am venit cu
trenul până la Satu Mare, apoi până la Ghilvaci. După numele de fată, Soltesz, sunt maghiară
din Beltiug şi numai după soţ am nume şvăbesc, Herman. 1131
„Am stiut că merg acasă numai cu o jumătate de oră înainte. Eram bolnavă, mă aveam
bine cu un medic german din lagăr care mi-a promis că va face ceva şi mă va trimite acasă.
Toţi erau gata de plecare şi doctorul a zis să merg repede la tren. Pe cei foarte slabi nu i-au
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dus la tren ca să nu moară pe drum. Nu ştiu cât am venit până la Sighet dar acolo am stat două
luni deoarece România nu a vrut să ne ia înapoi. Ne-au pus înapoi în tren şi ne-au dus la
Focşani unde ne-au eliberat a doua zi. Am ajuns cu trenul la Satu Mare şi apoi acasă unde au
32
bătut clopotele. "
„Cu o săptămână înainte ne-au spus că o să mergem acasă şi nici atunci nu eram siguri.
Noi am venit în decembrie deoarece nu aveau muncitori. De unde ne-a lăsat trenul la sosire de
acolo ne-a şi luat. In două zile am ajuns la Sighet şi de acolo la Ghilvaci. Am sosit noaptea
venind pe linia ferată din gară. Numai la cei care au venit înaintea noastră a bătut clopotul.
Ceilalţi au sosit la şapte seară vreo patru persoane iar noi am venit pe la ora unu noaptea. "33
„Unii se prefăceau bolnavi ca să vină acasă dar eu nu m-am putut preface. Atât doream
să ştiu dacă trăieşte bărbatul meu. In patru sau cinci zile am ajuns la Sighet şi de acolo cu o
maşină militară am ajuns la Baia Mare şi apoi cu trenul la Satu Mare. Ai mei au ştiut de la
34
ceilalţi consăteni care au venit cu celelalte transporturi că o să vin acasă."
„Războiul s-a terminat şi noi lucram încă în lagăr. Ni se spunea tot timpul că vom
merge acasă. Cei care au slăbit şi nu se merita să-i mai reţină în Rusia au fost strânşi din
lagăre şi trimişi acasă. Cei care au fost la putere în Ungaria au cerut în 1947 să vină înapoi
I 00000 de prizonieri din Rusia. Au fost personal la Stalin şi au obţinut aprobarea în schimbul
unor alimente şi grâu. Am spus că sunt din Ungaria, altfel nu mă lăsau acasă. Trei mii de
oameni au venit din greşeală acasă, circa 1500 au intrat în lagăr la Focşani iar restul la Sighet
în toamna anului 1947. Aici am făcut baie şi vizita medicală. Nu ne-au trimis în Ungaria neau tot minţit şi ne-au ţinut acolo trei luni de zile. Erau acolo nişte prizonieri de război slovaci
care au fost puşi să ne pregătească vagoanele ca să ne ducă înapoi în Rusia. Noi ne-am închis
în bărăci ca să vedem ce urmează mai departe. Nu puteam să dormim din cauza ploşniţelor în
bărăci. Ne-am hotărât să facem grevă, adică să sune goarna şi să ne adunăm la poartă şi să
fugim unde o să vrem fiecare. A sunat goarna şi au venit nişte ofiţeri români care ne-au vorbit
foarte frumos şi ne-au liniştit că nu ne vor duce înapoi. Seara a sunat goarna şi au venit doi
ofiţeri şi doi soldaţi români care au citit o listă de oameni care s-au pus la o parte. S-au strâns
cam o mie de oameni care au fost duşi la gară. Am primit fiecare foi de drum, trei pâini şi trei
conserve pentru drum. Un soldat mergea înaintea noastră spre gară şi noi după el ca şi oile.
Nu mai ştiu prin ce locuri am venit înapoi." 35
„Eu m-am îmbolnăvit de gălbinare în lagăr la Stalino. A venit după un timp o comisie
medicală şi cu medicul eram prieten. El a spus că o să mă ajute că sunt bolnav cu inima şi
trebuie să fiu trimis repede acasă. După o lună au venit vagoanele şi la 27 decembrie am ajuns
la Carei. Am trecut prin Ungheni şi Focşani, unde am stat trei zile. In valiză duceam scrisori
de la cei din lagăr. La Focşani mi-au spus să nu ducem nimic din lagăr că ne vor trimite
înapoi. Erau acolo 2 prizonieri, unul maghiar şi altul german, care erau reţinuţi pentru că li s-a
găsit la ei un plic cu scrisoare. De la Carei am venit cu o căruţă până la Urziceni. Părinţii mei
au trăit inclusiv tata care era paralizat. O bucurie a fost reîntoarcerea acasă. Nu m-am
acomodat aşa repede cu viaţa, n-am mâncat aşa de mult, am fost atent să nu mănânc came aşa
de multă deoarece am auzit de mulţi ce au păţit. Eu am venit pregătit pe drum cu alimente, dar
trebuia să avem grijă să fim disciplinaţi. N-am crezut c-o să scap de acolo, pot spune că m-am
născut a doua oară. Guvernul român a fost executorul care a dirijat totul, dar nu s-a putut
opune la ruşi. Aşa cum pe ruşi i-au dus în Germania şi pe noi pe drept ne-au dus în Rusia." 36
„Primăvara şi toamna se făceau transporturi cu cei bolnavi şi femeile gravide. Eu am
avut noroc c-am venit cu un transport în august 194 7. Inainte de a veni acasă nu ne-au mai
dus la lucru şi ne-au spus să ne pregătim. Apoi ne-au dus cu maşina de la lagărul din
idem - Toma Rozalia (Terebeşti).
idem - leremos Gizela (Terebeşti).
34
idem - German Etelca (Ciumeşti).
35
idem - Harris Bella (Terebeşti).
36
idem- Svengler Stefan (Urziceni).
32
33

https://biblioteca-digitala.ro

116
Haminska la cel din Stalino. Acolo un doctor ne-a făcut un consult să vadă dacă suntem toţi
sănătoşi şi când ne-am adunat cam l 500 de persoane ne-au dus în alt lagăr unde am stat
aproape o săptămână. Am intrat în ţară pe la Sighet unde a trebuit să aşteptăm dacă ne lasă
acasă sau ne trimit înapoi. Tot acolo erau adunaţi şi ungurii aduşi din lagăre. Am stat la Sighet
6 săptămâni şi la 16 septembrie am ajuns acasă cu trenul. Am fost trei fraţi în lagăre, unul ca
şi prizonier şi toţi erau acasă, eu m-am întors cel mai târziu, după cinci ani de zile. Am fost
sănătos şi n-am avut nici o problemă c-am fost deportat. Ungurii au făcut chemare şi 300000
de oameni au venit acasă deoarece s-au înţeles cu ruşii. Eu am spus că sunt ungur, deşi am
ştiut că aici este România, deoarece ruşii erau aici din noiembrie 1944. Intotdeauna am zis să
mi ajute Dumnezeu să mă întorc acasă, dacă a fi să mor să mor acasă că acolo tare rău a
fost. „37
„Totdeauna ziceau scoro damoi şi asta a ţinut timp de cinci ani. Am venit odată cu cei
din Ungaria, cu prizonierii. Ne-au spus să ne pregătim, să punem în geantă ce avem şi am
venit cu trenul până la Sighet, cu maşina la Baia Mare şi apoi cu trenul până acasă. Tata şi
mama muriseră şi era numai o soră care m-a aşteptat şi la care am stat în continuare. 1138
„Un colonel rus l-a eliminat pe un deportat că i-a făcut ceva şi am fost înscris eu pentru
acel transport. Am venit înapoi cu trenul 6 zile şi la graniţă a trebuit să lăsăm jos bagajul.
Spuneau că vom primi banii când vom pleca acasă, dar n-am primit nimic. Eu nu ştiam limba
germană şi-n lagăr se spunea că să nu vorbim limba gennană ca să nu fim consideraţi
. . 1139
f;asc1şt1.

„Cei care au fost bolnavi i-au pus în vagoane şi i-au trimis acasă. Noi n-am ştiut cât o să
acolo dar se pare că aşa a fost în convenţie c-o să stăm timp de cinci ani şi dacă a trecut
timpul ne-au lăsat acasă. Chiar dacă am fi vrut să rămânem acolo n-am fi putut, pe toată
lumea i-a adus acasă în trei transporturi. Unii chiar au venit şi cu trei cufere de haine acasă.
După cinci ani părinţii erau îmbătrâniţi, n-am cunoscut nici femeile din vecini pc care nu leam văzut timp de cinci ani. N-am reuşit s-o cunosc nici pe sora mea. După ce am venit acasă
am stat doi ani de zile şi am muncit la SMA şi apoi am plecat în armată timp de trei ani de
40
zile. "
„Tot timpul spuneau că fetelor în curând veţi merge acasă şi asta a ţinut timp de cinci
ani. S-a terminat războiul şi am gândit că mergem acasă, am avut speranţa pentru că omul
altfel gândeşte când este tânăr decât când este bătrân. In noiembrie 1949 am venit cu trenul
acasă pe la Sighet. N-am crezut că există aşa ceva, m-a aşteptat numai marna. Atunci n-am
fost chiar aşa slabi ca şi mai înainte pentru că am primit bani. Când am ajuns acasă n-am mai
avut nimic pentru că am vândut casa şi pământul pentru că am fost în Rusia şi am ştiut cum
cste. 1141
„Am avut 17 ani când am ajuns acolo în lagăr. Nu pot să povestesc cc a fost acolo
numai cine a fost acolo ştie. O femeie ne-a spus că o să mergem acasă dar nu am crezut. Apoi
a venit un ofiţer şi ne-a spus să nu mergem la muncă şi să ne pregătim. Cine avea păduchi nu
era lăsat să meargă acasă, vreo 15 femei au avut păduchi şi nu le-au dat voie să plece.La 2
septembrie am ajuns la Sighet unde ne-au întrebat încotro vrem să ajungem. Noi am spus că
suntem unguri şi au vrut să ne ducă înapoi dar am dorit să venim în România. A venit mama
şi cu sora şi mi-au adus de mâncare. Am scăpat şi nu ne-au dat înapoi, nici nu putem spune ce
a fost. Aşa frumos a fost când am ajuns cu trenul la Carei, a ieşit lumea cu batistele şi cu flori,
toată lumea plângea. Am venit împreună 18 femei şi când am intrat în sat a clopotit la
biserică. Asta a fost cel mai frumos. Ne-au spus să nu mâncăm decât puţin în fiecare zi. Am
stăm
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sosit cu primul transport, nu au fost atâtea persoane cât ar fi trebuit la Ungaria şi ne-au luat şi
pe noi. 1142
„Ne-au îmbarcat în trenul cu vagoane de marfă tot acolo de unde am sosit în lagăr. Am
intrat în ţară pe la Ungheni şi-am ajuns la Iaşi. Ceilalţi deportaţi au fost aduşi pe la Sighet. La
Iaşi deportaţii din Timişoara şi Sibiu am fost lăsaţi cu o zi mai devreme. Noi am ajuns acolo
duminică dimineaţa şi am fost eliberaţi marţi după cc ne-au dat un bilet de tren şi nişte
documente în caz de mobilizare la muncă. Tot la Iaşi am schimbat banii ruseşti şi am trimis o
telegramă la părinţi. Cei de acasă ştiau astfel că o să vin din lagăr. 1143
„Când venea câte un transport de bolnavi la Sanislău cineva venea la mama şi-i spuneau
să nu plângă după mine că n-am nici un bai şi că acolo sunt în rai şi sunt mai frumoasă ca şi
acasă. Când am venit acasă se tot uita mama la mine şi zicea că sunt aşa de frumoasă şi
ceilalţi sunt aşa de slabi şi de palizi. Iar eu îi răspundeam că acolo am fost în rai deoarece
Dumnezeu sfântul mi-a dat noroc. Am venit cu trenul 9 zile până la Sighet şi de acolo cu
maşina la Baia Mare care era bombardat. La Sighet ne-au aşteptat cu cartofi şi came friptă de
viţel, tare frumos ne-au primit. După ce ne-au ţinut trei zile în carantină ne-au eliberat fără să
ne dea nici un document. 1144
·
„Cu banii ruseşti am cumpărat de acolo parfum şi bomboane. Când am ajuns la Baia
Mare ne-au dat lapte şi mere. Eu am luat doar mere deoarece nu m-am simţit bine. Cu fiecare
transport care venea la gară, tata venea cu o căruţă trasă de cai, să vadă dacă nu venim şi noi.
M-am bucurat mult c-am ajuns acasă. 1145
„Ne spuneau că mai întâi îi lasă pe unguri şi apoi pc români. Eu m-am declarat român
de la început până am venit. Din Sanislău a fost unul Tasnadi agronom şi preotul Mureşan din
Ciumeşti care au fost la Bucureşti ca să ne elibereze. M-am întors pe la Ungheni şi apoi am
ajuns la Bucureşti unde mi-am vândut bocancii şi şapca. Acolo am stat în gară şi am cerşit o
zi. Unii ne-au alungat cu nişte bâte că nu stiau de unde venim şi ne trimiteau să mergem să
muncim. Am vândut ce am putut ca să ne cumpărăm o franzelă. N-a ştiut nici tata că vin
acasă. Am venit aici la casa părintească, la geam şi am zis să deschidă uşa. Dar el n-a vrut să
deschidă deoarece aveam o şapcă rea în cap şi nu m-a recunoscut decât după un timp. Nu mam bucurat foarte tare pentru că aveam mamă vitregă deoarece mama mea bună a murit când
am avut cinci ani. 1146
„Am venit acasă în două cârje, n-am crezut că o să mă lase acasă. Am ajuns de ziua
morţilor în sat, soacra mea era gata să meargă la cimitir, era o zi din luna octombrie 1949. Am
sosit acasă singur, cu trenul de la Sighet la Carei. La Sighet mi-am aruncat cârjele de bucurie.
Soţia mea era la Carei cu băiatul meu care era de cinci ani şi venise să-i cumpere încălţăminte.
Apoi a plecat spre gară unde venea trenul din Satu Mare la Carei. O femeie bătrână i-a spus că
cc ar zice dacă Gyuri al ei ar veni cu trenul ăsta acasă. Soţia mea care era tânără, de 24 de ani,
credea că baba fiind bătrână era şi proastă deoarece nu ştia ce zice deoarece cei deportaţi ar
trebui să vină c-un tren special din Rusia. Şi a intrat trenul în gară şi-n el erau muncitori care
veneau de la lucru. Unul dintre ei era rudă cu mine şi m-a văzut că eram acolo. El a strigat-o
pe soţia mea să vină să mă vadă că sunt acolo. Soţiei mele i-a fost ruşine deoarece credeau că
îşi bat joc de ea. A venit totuşi să mă vadă şi oamenii îi făceau loc pentru că era marc
eveniment ca un deportat să se întoarcă acasă. Eu am venit printre ultimii, am venit cu
maghiariL Mi-au dat pufoaică bună, haine şi cămaşă bună, izmene şi încălţări. Ruşii erau
oameni buni numai că era război şi era tare greu. 1147
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„Credeam că ori murim ori ne întoarcem acasă. A sosit timpul să ne întoarcem acasă din
de la Karaganda unde eram 20.000 de persoane, inclusiv japonezi. Aceştia au fost
lăsaţi mai repede acasă deoarece nu ascultau pe nimeni, chiar şi ruşii se temeau de ei. Intr-o zi
a venit un avion din care cineva a strigat în româneşte că ungurii şi românii să nu meargă la
lucru deoarece vor merge acasă. Noi credeam că ne minţesc ca de obicei. Care îşi auzea
numele intra la magazie şi ne-au îmbrăcat în haine militare nemţeşti. La graniţă ni le-au luat
soldaţii ruşi, inclusiv banii. La Focşani am stat o săptămână sub comandă rusească apoi ne-au
predat la români care ne-au dat 100 de lei şi o conservă, apoi ne-au eliberat. La Bucureşti miam cumpărat o franzelă albă pe cei 100 de lei. Am ajuns acasă în luna august 1948. 1148
„La o şedinţă ne-au spus că mergem acasă. Nu ne-au mai dus la lucru şi de bucurie că
venim acasă ne-am urcat în picioare pe priciuri şi săream jos urlând şi strigând de o sută de
ori că venim acasă. Când venea câte un transport cu deportaţi trimiteam pe ascuns acasă
scrisori la cei dragi. Înapoi am venit repede cred că în vreo patru zile. Am ajuns cu trenul la
Sighet şi de acolo acasă. Ne-am cumpărat haine pe bani şi le-am purtat şi acasă. Nu a fost
voie să aducem bani cu noi, trebuia să cumpărăm ceva. Am adus acasă haine, bagaje şi câte
un cadou pentru părinţi. Tata a auzit de la ceilalţi deportaţi că trăim şi venim acasă. Am văzut
că venea pe drum un bătrân, dar nu l-am recunoscut de departe pe tata. Eu m-am întors cu
sora mea care a fost şi ea în lagăr. Tata ne-a recunoscut şi ne-a îmbrăţişat şi sărutat. Mama ne
aştepta acasă că o dureau picioarele. Noi am venit peste ogradă şi fugeam plângând unii către
alţii. Inăuntru iar am plâns şi ziceam că ne-a ajutat Dumnezeu sfântul şi am venit acasă după
multă vreme. Am zis că atunci când voi pune piciorul pe pământ la Sanislău voi săruta
pământul. Să nu dea Dumnezeu să ajungă nimeni acolo, nici cel care vrea rău nu vreau să
1149
ajungă acolo unde am fost noi.
„Mama s-a bucurat când m-am întors acasă chiar dacă am fost bolnavă şi m-am tratat
timp de un an de zile acasă trebuind să stau pe burtă. Am lucrat apoi ca şi croitoreasă, n-am
primit nici un ajutor c-am fost deportată şi nici alte probleme n-am avut. 1150 „Am plecat cu
primul transport spre casă. Am stat două luni în carantină la Sighet. Pe cei evadaţi îi duceau în
lagăre de pedeapsă. Apoi am venit cu trenul până la Carei. Nu se poate descrie bucuria
reîntoarcerii. Aici m-am îmbolnăvit din cauză că am mâncat prea mult, trebuia să am grijă.
Apoi m-am căsătorit şi am lucrat în magazin. 1151
„Am venit bolnavă în anul 194 7 pc la Sighet unde am stat două luni de zile. Puteam să
plec în Ungaria dar aici la Carei era casa mea. Nu aveam nici un fel de buletin eram fără naţie.
Acasă erau toţi sărăciţi, nu le-a fost uşor nici celor de acasă. Doar eu am fost deportată,
surorile mele erau mai mici şi eu nu am vrut să fug deoarece duceau pe alţii în locul meu. Am
venit aproape o lună de zile deoarece nu aveam locomotivă de multe ori. Autorităţile de aici
nu ne priveau cu ochi buni pe cei deportaţi în Rusia. 1152
,Doctoriţa din lagăr mi-a spus că o să venim acasă. Am rezolvat cu ea să mă aducă
acasă în schimbul unui dricar cu pene. Alţii I-au dat cercei, fiecare a dat câte ceva. Acolo am
născut un copil şi aveam mâncare dublă, existau şi un fel de grădiniţe pentru copii. In Focşani
am stat o săptămână şi ne-au dezinfectat. Am râs de bucurie când m-am întors acasă la 3
ianuarie 1947. Trenurile de la Focşani erau arhipline, primeam mâncare de la oameni, la
Oradea am primit de la nişte călugăriţe. Am fost ridicată cu încă doi fraţi, dar unul a reuşit să
fugă de la gară. Acasă mi-a fost frică deoarece miliţienii evrei se purtau urât cu noi. Ajunşi în
Carei am mâncat şi ne-am odihnit. 1153
lagărul
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„Am stat în lagăr cinci ani de zile şi numai după un an am putut scrie acasă. Am lucrat
la un spital din oraş. N-am vrut să cred că mergem acasă. Cu diferite transporturi ne aduceau
acasă. Am venit pe tren cu o fanfară care ne-a cântat cântece germane până la Sighet. De aici
am plecat cu o maşină până la Baia Mare şi apoi cu trenul la Satu Mare. Am ajuns cu greu, cu
o maşină la Răteşti. 1154
„Se zvonea că vom pleca acasă. Am ajuns în lagărul de adunare fără nici un fel de
mâncare şi am dormit afară. A doua zi am primit o conservă la două persoane şi am fost duşi
în afara lagărului. In tren am mâncat toată mâncarea pe care am primit-o şi m-am
îmbolnăvit.Cei din vagon făceam necesităţile prin uşa vagonului. In cinci zile am ajuns la
Sighet unde ne-au separat de unguri. Trei fete au plecat în Ungaria şi pe noi vroiau să ne
trimită ,înapoi deoarece nu vroiau să ne primească în ţară. Am plecat cu trenul la Satu Mare şi
apoi cu o maşină la Beltiug. Am ajuns în sat unde fiecare ne întrebau de cei care încă nu s-au
întors şi alţii nu ne lăsau să mâncăm mult aşa cum am fi vrut. 1155
„Am crezut c-o să mor acolo în Rusia. Cei care au evadat au fost prinşi, bătuţi şi mutaţi
în alte lagăre. In 19 octombrie 1949 am ajuns la Sighet, în lagăr. După ce ne-au eliberat am
venit cu trenul la Satu Mare şi apoi cu o maşină până la Moftin. A fost mare bucurie când am
ajuns acasă şi n-am avut probleme c-am fost deportată. 1156
„La 18 octombrie 1948 am ajuns la Focşani cu vagoanele de marfă. Tot cu ele am mers
până la Războieni unde am luat un tren de persoane până la Carei. De acolo am ajuns cu o
căruţă până la Cămin unde am plâns de bucurie. Timp de trei zile am mâncat numai varză
după ce am ajuns acasă. 1157
„Intr-o duminică seara ne-au spus că mâine nu mergem la lucru ci vom merge într-un
lagăr de adunare. Acolo ne-au întrebat ce-am făcut de am ajuns acolo şi ce am muncit. Am
ajuns apoi cu trenul la Sighet şi apoi cu o maşină până la Carei. Cei care au ajuns mai repede
la Cămin le-au spus celor de acasă că venim şi noi. Mulţi bărbaţi din sat au murit de foame şi
de tifos în lagăr.Alţii au murit după ce au ajuns acasă. 1158
Concluzii
Şvabii sătmăreni

sunt o parte a familiei de popoare germanice la fel ca saşii şi şvabii din
Banat. În România drepturile lor au fost respectate din teamă faţă de puterea militară a
Germaniei şi din dorinţa de a sparge blocul maghiar de la graniţa de nord-vest. Odată cu
răsturnarea echilibrului geopolitic european liderii comunităţii germane dobândesc putere şi
prestigiu aderând cei mai mulţi la ideile naţional-socialiste, primejduind interesele ţărilor în
care locuiau. După război România, Ungaria şi Iugoslavia au considerat minoritatea germană
ca o coloană a cincea, un mare risc pentru interesele lor naţionale.Faptul că acest lucru a fost
împărtăşit şi de o parte a opiniei publice din aceste ţări oferea la timpul respectiv o justificare
a acestor deportări. Loialitatea şvabilor era împărţită între cea faţă de statul din care făceau
parte şi marea naţiune germană de care erau legaţi cultural. După război această loialitate a
fost interpretată ca adeziune la ideile naţional-socialiste. O mare parte a populaţiei germane a
manifestat o atitudine negativă faţă de statele în care locuiau, angajându-se în acţiuni antistatale cu consecinţe extrem de serioase, imposibil de prevăzut atunci. Datorită circumstanţelor
existente şi presiunilor la care au fost supuşi a fost foarte dificil pentru conducătorii
comunităţii germane să refuze alinierea la politica Germaniei. Pentru orice activitate
antistatală care generează grave disensiuni politice se dă o pedeapsă pe măsură. In cazul
şvabilor, măsura avea un caracter colectiv şi a determinat un tratament inuman şi represalii
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colective care n-au argumente care să le justifice. O acţiune colectivă împotriva unui grup
etnic mai este cunoscută în istorie dar în vreme de război şi nu în timp de pace când
guvernează normele civilizaţiei umane. Expulzarea germanilor din ţările Europei Centrale şi
de Est îşi găseşte corespondent în tratamentul inuman aplicat de Germania unei mari părţi a
populaţiei din zonele ocupate. Fenomenul deportării şi anii de lagăr rămân în conştiinţa
supravieţuitorilor şi a posterităţii ca şi momente dramatice care au marcat puternic atât
evoluţia unei comunităţi cât şi viaţa individuală. Istoria orală prin instrumentele sale ştiinţifice
va reconstitui acest capitol dramatic din istoria comunităţii germane din România şi-i vor
stabili consecinţele. Mărturiile deportaţilor, abordate din perspectiva discursului memorialistic, dezvăluie în cc măsură viaţa lor a stat sub semnul fatalităţii. Mărturiile sunt expresia
unei amintiri adânc înrădăcinate în mintea şi sufletul deportaţilor, egale însă cu propria
suferinţă. Istoria trăită rămâne în primul rând o sursă de reconstituire istorică. Germanii
aşteaptă încă de la ţările din care au fost nevoiţi să plece recunoaşterea injustiţiei colective la
care au fost supuşi, ca o compensaţie cinstită pentru pierderile suferite şi pentru a uita
umilinţele îndurate de cei mai mulţi pc nedrept.Istoria mai veche sau mai nouă a fost scrisă şi
cu sângele etnicilor germani.
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Die Befreiung aus den sowjetischen Arbeitslagern und die Heimkehr
der Deportierten aus dem Kreis Sathmar
Zusammenfassung

Wenn die nătigen historischen Quellen fehlen, muss die Erinnerung aushelfen, um historische
Fakten zu belegen. Die persănliche Erinnernung ist zwar subjektiv, kann aber zur Aujhellung
der Vergangenheit beitragen. Im Falie der Verschleppung muss sich die Geschichte auch mit
dem menschlichen Leid befassen, das die wissenschaftliche Dokumentation und die literarische Darstellung ergiinzt, denn wenn die Archivalien fehlen, ist die Wissenschaft gezwungen,
auch die Erinnerungen der Uberlebenden auszuwerten. Zur Ergiinzung des Geschichtsbildes
tragen auch die persănlichen und kollektiven Erinnerungen bei.
Die Deportation der Sathmarer Schwaben war ein dramatisches Geschehen, dass das
individuelle und kollektive Bewustsein stark gepriigt hat. Das Trauma ihrer ethnischen
Diskriminierung ist der rumiinischen Offentlichkeitfast unbekannt. Die Aussagen der Uberlebenden sind zugleich eine Anklage der kollektiven Bestrafung, der sie unterzogen wurden. Die
Einnerungen der Betroffenen werfen ein neues Licht auf ihr verhiingnisvolles Schicksal.
Mit dem Erlass Nr. 031 der Alliierten Kontrollkommission an den Ministerpriisidenten
Rumiiniens wird befohlen, in der Periode 10.-20. Januar 1945 eine Mobilisierung zur Arbeit
far der rumiinischen Einwohner deutscher Nationailtiit, unabhiingig von ihrer Staatszugehă
rigkeit durchzufahren, und zwar Miinner von 17-45 und Frauen von 18-30 Jahren. Die Mobilisierten sollen Winterkleider, Arbeitsschuhe, Bettwiische, Hygieneartikel, Messer, Gabel und
Nahrungsmittel fur 15 Tage mit einem Gesamtgewicht bis zu 20 kg mitnehmen. Die
mobilisierten Biiger haben das Recht, Briefe zu schreiben und Pakete zu erha/ten. Wer sich
nicht fagt, is tscharf zu bestrafen. Eine Liste mit măglichen Enthebungen ist der Alliierten
Kontrollkommission vorzulegen.
Van den Deportierten verstarben 19% in den Arbeitslagern. Obwohl gegen die
Erhobenen keine Anklage erhoben wurde und die Auswahl lediglich nach der ethnischen
Zugehărigkeit und dem Alter der Personen zum Zeitpunkt der Festnahme verlief, wurden den
Deutschen ihre Wirtschaften geraubt, und nach der Deportierung verloren die iibrigen ihr
Eigentum durch Agrarreform und die industrie/le Nationalisierung. Die Uberlebenden der
Deporta/ion fanden bei der ihr gesamtes Vermăgen, einschliej3lich der Wohnhiiuser, einteignet, so dass viele davon keine Unterkunft mehr hatten. Durch die Deportation vom }anuar
1995 musste die deutsche Minderheit der sowjetischen Siegermacht im Zweiten Weltkrieg
einen hohen Zoli dafar bezahlen, dass sie die gleiche Volkszugehărigkeit wie die besiegte
Nation hatte.
Die Depoprtation und die Lagerjahre blieben im Gediichtsnis der Uberlebenden und
der Nachwelt als dramatische Ereignisse erha/ten, die einen groj3en Einjluss auf die
Entwicklung der Gemeinschaft und auf die persănlichen Schicksale ausiibten. Mit ihren
besonderen Măglichkeiten wird die oral history dieses tragische Kapitel in der Geschichte
der deutschen Volksgemeinschaft in Rumanien untersuchen und seine Auswirkungen
ermitteln. Die Aussagen der Deportierten aus der Perspektive ihrer Erinnerungen werden den
verhiingnisvollen Einschnitt in ihrem Leben aujkliiren. Diese Berichte iiber leidvolle Erlebnisse sind tief in der Erinnerung der Deportierten verwurzelt und bleibt eine wichtige Quelle
far erlebte Geschichte. Die Deutschen erwarten noch immer von den Veretreibungsliindern
die Anerkennung der Ungerechtigkeit der kollektiven Schuldzuweisung, als verdiente
Entschiidigung far die erlittenen Verluste und far die von den meisten zu Unrecht erlittenen
Demiitigungen. Die friihere und die moderne Geschichte wurde auch mit dem Blut der
deutschen Ethnie geschrieben.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

BUJOR DULGĂU, Oradea (România)
SATUL ŞVĂBESC PALOT A (JUDEŢUL BIHOR). REPERE MONOGRAFICE

Singura localitate bihoreană întemeiată de coloniştii germani, Palota, se situează pe malul
stâng al Crişului Repede, la 7 km distanţă de municipiul Oradea, în direcţia sud-vest. Se
învecinează cu localităţile Sântandrei, Tărian şi Girişu de Criş, iar pe malul drept cu Sântion şi
Borş. În evul mediu este identificată sub denumirile Palatium (1214), castrum Deerspalataya
(1279), Palatha (1335), Palota (1558) şi Uj Palota (l 828) 1, semn că odinioară a existat aici o
cetate sau mai degrabă un palat.
V cnirea coloniştilor germani în această localitate se încadrează în al doilea val de
colonizare a şvabilor din secolul al XVIII-lea, respectiv perioada 1780-1790, cc coincide cu
domnia împăratului Iosif al Ii-lea. Colonizarea şvabilor s-a derulat pe două căi: de către marii
latifundiari laici şi ecleziastici (vezi cazul şvabilor sătmăreni aduşi de către contele Alexandru
Kărolyi începând cu 1712)2 sau de către stat pe proprietăţile camerale. Palota era la vremea
respectivă "cameralis possessio", dar a fost depopulată în timpul războaielor cu turcii,
devenind prediu. Pentru a-şi asigura forţa de muncă necesară pe moşia de la Palota, tânărul
ofiţer austriac Johann Maria Frimont3 a aşezat aici 40 de familii de şvabi, care, împreună cu
zece familii locale, servitori români şi maghiari, au pus bazele coloniei Palota Nouă situată în
vecinătatea fermei Palota Veche.
Anul colonizării şi locul de baştină al acestor şvabi sunt chestiuni oarecum
controversate şi în prezent sau, cel puţin, nelămurite, mai ales datorită lipsei de informaţie
documentară. ŞTEFAN MANCIULEA apreciază că şvabii au fost aduşi în Palota "prin 1870"4 , o
lucrare monografică închinată monarhici austro-ungare încadrează evenimentul "în sec. al
XVIII-iea, odată cu şvabii din Săcueni", 5 într-un memoriu din 24 februarie 1808 coloniştii
6
precizează că "ne-am aşezat acum 20 de ani în Pusta din Palota ", pentru ca într-un memoriu
din 27 mai 1945 adresat primului ministru al României, aceştia să aproximeze "înainte cu cca.
250 ani" 7 • Dată fiind apropierea de eveniment, cca mai plauzibilă datare ar fi cea din
memoriul întocmit în 1808 şi înaintat episcopului romano-catolic din Oradea. În intimatul din
7 octombrie 1786 al Consiliului Locumtenenţial Regal Ungar, adresat aceluiaşi episcop, se
invoca nevoia unui preot pentru noii colonişti din Palota8 • Ca urmare, considerăm că şvabii

1

SUCIU 1968, p.24.
VONllAZ 1931.
3
Frimont Johann Maria, conte de Palota şi principe de Androdocco, născut la 3 ianuarie 1759 în Finstingen
(Lotharingia). A îmbrăţişat cariera militară intrând în 1776 în armata austriacă. A participat la războiul
antiotoman din 1788-1789, apoi în campania împotriva lui Napoleon, fiind răsplătit în 1808 cu titlul de
baron austriac. În martie 1821 l-a sprijinit pe regele din Neapole să-şi redobândească tronul, motiv pentru
care a fost recompensat cu titlul de principe de Androdocco. În 1825 a fost numit comandant al armatelor
din Lombardia şi V encţia, iar în 1828 a fost distins cu rangul de conte austriac. Copiii acestuia , Albert şi
Teodora, au depus în 1823 jurământul de indigenat în Ungaria, la 14 septembrie 1827 au primit apelativul
"de Palota", iar în 28 noiembrie 1833 titlul de conte maghiar. Familia poseda moşii în localităţile Palota ,
Copăcel, Surduc şi Sântion din comitatul Bihor. Se stinge din viaţă la 26 noiembrie 1831 în Viena, dar a
fost înmormântat, potrivit dorinţei sale la Palota - cf. BOROVSZKY 190 I, p.629 şi Revai Nagy Lexikona,
VIII, Budapest, 1913, p.174.
4
MANCIULEA 1994, p. 91.
5
Ibidem.
6
Arhivele Naţionale Bihor, fond Episcopia romano-catolică Oradea. Acta eclesiastica, scria Diecezana (în
continuare Diecezana), dosar nr.300, f. 51.
7
Arhivele Naţionale Bihor, fond Prefectura Judefzilui Bihor (în continuare Prefectură), dosar nr.111/1945,
f. 2.
8
Diecezana, dosar nr.300, f. l.
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erau sosiţi deja în vara anului 1786, cu atât mai mult cu cât în vara anului 1787 capelanul din
Oradea, lgnatius Finatzy, fusese desemnat să ţină ocazional slujba coloniştilor de aici. 9
Semne de întrebare se ridică şi în privinţa regiunii de provenienţă a şvabilor. Singura
sursă de informaţie în acest sens o constituie sus-amintitul memoriu din 27 mai 1945, deci o
sursă târzie, unde se precizează faptul că au venit " ... din judeţul Triestului, din Alsacia, de
origine şvăbescă ". Triestul avea din 1719 statut de port liber şi ne îndoim de veridicitatea
afirmaţiei. E posibil să se fi strecurat în text o greşeală de dactilografiere şi să fie vorba, în
realitate, de districtul Trierului, situat pe valea Rinului.
Evoluţia demografică a şvabilor din Palota a fost una lentă, dar constant ascendentă: 40
de familii la colonizare, 219 suflete în 1799 10 , 290 de suflete în 1823 11 , 363 în 1881 12 , 417 în
1890 13 , 435 în 1900 14 , 446 în 1910 15 , şi 489 în 1920 16 •
Suprafaţa hotarului coloniei în jurul anului 191 O era de 1892 iugăre cadastrale, respectiv
1792 iug. teren productiv şi 154 iug. neproductiv. Terenul arabil ocupa 1489 iug., apoi 13 iug.
teren legumicol, 21 iug. fâneaţă, 17 iug. vie, 153 iug. păşune şi 45 iug. pădure 17 • Ocupaţia de
bază era, neîndoielnic, agricultura şi creşterea vitelor de rasă. Existau în sat şi o serie de
meseriaşi: fierari, croitori, ţesători, cizmari, tâmplari, morari, brutari, crâşmari ş. a. 18 Încă de
la sfârşitul secolului al XVIII-iea ştim de existenţa unei mori de apă şi a unei berării (braxa) 19 •
Treburile obşteşti erau administrate, aidoma altor sate şvăbeşti, de antistia comunală (consiliu)
având în frunte un jude (judex primarius) şi un ajutor de jude. În probleme importante,
hotărârile erau adoptate de întreaga obşte. La scurt timp după aşezarea în Palota, comunitatea
şi-a confecţionat un sigiliu propriu pentru validarea actelor oficiale. Astfel, pe un document
din 24 martie 1800, întâlnim, aplicat în ceară roşie, un sigiliu rotund, cu diametrul de 35 mm,
20
având legenda: SIGILLIUM (AMERALIS) POSS(ESSIO) UJ PALOT A: 1790 . În câmpul
sigilar a fost gravat un agricultor arând cu un plug tras de doi cai, iar în mână ţine un bici.
Potrivit unei situaţii întocmite în 1799 existau în colonie 37 de "oaspeţi" cu casă proprie
precum şi 15 iobagi şi jeleri cu casă21 • În jurul anului 1900 erau recenzate 85 de case, cu
exterior îngrijit şi curat, aliniate pe patru străzi în formă de cruce 22 . În 1913 coloniştii se
plângeau că străzile nu aveau trotuare şi încă în sat ardea o singură lampă prin grija
cârciumarului 23 •
Coloniştii şvabi erau de confesiune romano-catolică. Aşa cum am arătat în rândurile de
mai sus, în planul vieţii spiritual-religioase au întâmpinat, vreme destul de îndelungată,
suficiente dificultăţi. La 24 iulie 1799 s-au adresat Consistoriului Vicarial catedral din Oradea
pentru a fi numit cel puţin un capelan localnic. Ofereau acestuia ca plată 50 de fl. renani şi 20
câble de grâne anual 24 . Soluţionarea acestei doleanţe s-a tărăgănat şi revin, la 24 februarie
1808, cu o suplică adresată episopului:" ... Am venit din Imperiu şi ne-am aşezat, acum 20 de
ani, în pusta din Palota. Am tot cerut un preot dar nici până azi ruga noastră n-a fost
9

Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 28.
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Ibidem, f. 66.
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A magyar korona orszagaiban az 1881 ev elejen vegrehajtott nepszamlalas fobb erdemenyei, li, Budapest,
1882, p. 66.
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A 1890-iki nepszamlalas fobb eredmenyei, Budapest, 1892, p. 130.
14
Recensământul din 1900. Transilvania, Editura Staff, Cluj - Napoca, 1999, p. 155.
15
A magyar szent korona orszagainak 191 O evi nepszamlalasa, Budapest, 1912, p. 288.
16
MARTINOVICI/ ISTRATI 1921, p. 184.
17
Bihar varmegye ad6kiizsegeinek teriilete es katas::.teri tisztajăvedelme, Budapest, 1913, p. 87.
18
Arhivele Naţionale Bihor, Colecţia registrelor de stare civilă (în continuare Colecţia), nr. 871-876.
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satisfăcută!

Peste 30 de oameni au murit nemărturisiţi şi neîmpărtăşiţi, au fost înmormântaţi
fără preot. Copiii noştri cresc şi sunt educaţi ca animalele. Avem o capelă mică şi casă
pentru preot2 5. Ceva mai târziu, la 24 august 1808, înaintează, în aceeaşi problemă, un

memoriu în limba germană Cămării Regale Ungarc 26 . În cele din urmă, graţie demersurilor
insistente ale enoriaşilor, în 181 O este numit primul paroh în persoana lui Balthasar Lang.
Acesta oficiază, într-o capelă mică (exigua Capclla), prima cununie la 13 februarie 181 O,
27
încheiată între Ioannes Osvald şi Elisabetha Schmidt . Primul botez este oficiat la 17
februarie 1810: Elisabctha, fiica lui Nicolaus Osvald (colonus) şi Maria Kindli 28 . Prima slujbă
de îngropăciune are loc la 24 martie 1810: loannes Herber de 76 de ani. 29 În "Schematismus
historicus" al Diocezei latine Oradea Mare, publicat în 1896, s-au strecurat câteva inexactităţi,
Palota fiind menţionată ca aşezare locuită abia de la începutul secolului al XIX-iea, anul
înfiinţării parohiei şi al introducerii matricolelor bisericeşti fiind 1814 30 . În realitate anul
corect este 181 O. Capela avea două clopote confecţionate în 1794 şi 1815 în atelierul lui
Michael Iakob Homer din Oradca 31 . Spre a urni puţin lucrurile la 28 mai 1819 coloniştii îl
înştiinţau pc episcop că aveau alte trei clopote noi pentru biserică, urmând ca acesta să
stabilească ziua în care vor fi sfinţite la Oradea 32 . Piatra de fundament a bisericii a fost aşezată
de contele Ioanncs Frimont de Palota la 4 noiembrie 1824, iar la 22 noiembrie 1829 arc loc
sfinţirea noului lăcaş. A fost ridicată o biserică modernă, cu două turle şi o cupolă
strălucitoare (emincns), în formă de cruce. Arc 3 altare: cel principal închinat Sf. Anton de
Padova (confecţionat din marmoră de Carrara), pc partea Evangheliei altarul Sf. Ioan
Botczătorul, iar pc partea Epistolei Altarul Sf. Ecaterina. În turla răsăriteană există trei
clopote, în cea apuseană două clopote pentru a vesti ora cxactă 33 . Sub biserică se află altarul
Sf. Cruce, unde a fost înmormântat contele I. Frimont. Covorul din altarul principal a fost
ţesut de Catharina Vilma principesă de Kurlanda. Odoarele bisericeşti au fost donate de către
Ludovicus Wallmoden, general de cavalerie şi losephus Folscisz comandantul cetăţii din
34
Olmi.itz (Azi Olomouc în Cehia) . Casa parohială a fost construită în 1829, tot de către conte,
35
prin modificarea unui fost han . Biserica fusese înzestrată cu o sesie de 24 iug. arător, fâneaţă
de 10 coase şi intravilan 5/16 36 . Potrivit inventarului întocmit în 1843 casa parohială avea şi o
bibliotecă cu 106 cărţi. Actele emise de autoritatea bisericească erau validate cu un sigiliu
având legenda în limba latină: ECCLESIA PAROCHIALIS UY PALOT AENSIS, de formă
ovală, dimensiunile 28 x 30 mm, avându-l reprezentat pe Sf. Mihail, protectorul bisericii, cu o
37
ramură de măslin în mâna stângă . Pc baza registrelor bisericeşti de stare civilă a fost posibilă
reconstituirea listei preoţilor: Lang Balthasar - 1810, Balas Ioannes - 1819, Neiszcr Ioanncs1826, Nyâri Ferencz -1843, Gabriclli Lajos-1870, Urai Sândor-1886, Richtcr Eugenius189438 şi Hazay Gyula-1912. 39 În secolul al XIX-iea parohia se găsca în subordinea
Protopopiatului Oradea Marc şi avea câteva filii: Sântandrei, Sântion, Girişu de Criş şi
40
Tărian . În 1875 intră în uz un sigiliu parohial, rotund, cu diametrul de 35 mm, legenda în
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limba maghiară: UJ-PALOTAI ROM. KATH. PLEBANIA HIVATAL PECSETJE 1875 41 ,
fără simboluri heraldice.
Şcoala confesională romano-catolică din sat era subvenţionată de o fundaţie patronală.
Dreptul de patronat a fost exercitat între 1787-1819 de către Tezaurariatul Regesc, iar din
1819 până la începutul secolului al XX-lea de către familia Frimont de Palota. Veniturile
Fundaţiei Frimont asigurau nevoile anuale ale bisericii şi şcolii. Comunitatea era ~atoare,
anual, învăţătorului cu 12 câble de grâu, 3 stânjeni de lemne şi 104 coroane42 . In 1820
întâlnim în documente numele lui Ioannes Hoffman - "ludi rector' 43 , ceva mai târziu, în 1826
un "ludi magister" 44 . Şcoala şi cantor-învăţătorul erau dotaţi în 1851 cu o sesie de 3/13
intravilan, 12 iug. arător şi fâneaţă de 4 coase45 . Şcoala era mixtă numărând în 1859: 19 băieţi
şi 39 de fete 46 .
La 17 aprilie 1913 obştea satului se adresează episcopului în chestiunea înfiinţării unei
grădiniţe. Memoriul prezintă o importanţă deosebită, deoarece vine să aducă desluşiri
esenţiale în raport cu educaţia şi limba vorbită a comunităţii. Redăm o parte din text: " ...
Deşi, potrivit Vizitaţiunii Canonice, locuim aici de 120 de ani, n-am fost maghiarizaţi, dar
acest lucru este în defavoarea comunei ... Pe tărâmul agriculturii am putea înregistra mai
multe progrese, dar noutăţile şi tehnologia modernă sunt slab receptate, fie în maghiară, fie în
germană, deoarece nu posedăm bine aceste două limbi. Preotul şi învăţătorul, deşi fac eforturi
deosebite, nu se fac prea înţeleşi de săteni, nici în maghiară, nici în germană. Nu le place să
vorbească nici în maghiară, nici în germană, sunt închişi la fire, foarte rar se căsătoresc cu
persoane din alte sate. Este o comunitate închisă. Acestei comune trebuie să i se stabilească o
limbă, aceasta nu poate fi decât maghiară! Deşi, de 8 ani instrucţia se face doar în limba
maghiară, iar germana, scris şi citit, câte o oră pe săptămână, nu găseşti 2 adulţi sau 2 copii
care să converseze în maghiară ci doar în şvăbească. Pentru remedierea lucrurilor e absolut
necesară o grădiniţă!' 47 .
Tot în problema şcolară se adresează la 22 noiembrie 1928, Ministerului Instrucţiunii
Publice, solicitând permisiunea ca limba de predare în şcoală să fie cea maghiară, deoarece pe
parcursul anilor şvabii s-au maghiarizat complet. Propuneau, mai departe, ca obiectele
naţionale (istoria, geografia şi Constituţia n.a.) să se predea şi cu mai mare râvnă în limba
statului. 48 Argumentau această doleanţă prin faptul că, după absolvirea şcolii primare, copiii
merg mai departe la şcoli medii, dar în Oradea şi împrejurimi nu există şcoli cu limbă de
predare germană. În plus, conform articolului 35 din Legea învăţământului particular,
susţinătorul (comitetul şcolar n.a.) are dreptul de a stabilii limba de predare49 . Nu cunoaştem
deznodământul demersului, dar în 1937 şcoala figura ca având limbile de predare germană şi
~50
romana .
În urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940 Palota a intrat în componenţa
Ungariei. La scurtă vreme, românii au fost alungaţi din sat şi evacuaţi în judeţul Arad. Locul
acestora a fost ocupat de familii maghiare din satele învecinate Sântion, Borş, Tărian şi Macea
(azi Livada de Bihor n.a.) 51 • În anii 1940-1944 au stat, potrivit propriei mărturii, deoparte de
orice activitate politică, fiindcă "n-am voit să fim unealta nimănui". Doar câţiva, foarte puţini
A
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"au trecut de partea fasciştilor, considerându-se persecutaţi" 52 • În memoriul din 27 mai 1945
se preciza, printre altele: " ... Acum, potrivit articolului 5 din Convenţia de Armistiţiu, ne-au
constrâns să evacuăm 80 de case, să predăm 312 iugăre din hotarul nostru coloniştilor unguri
şi să fim constrânşi 160 de familii într-un ghetto de 40 de case" 53 . Nădejdea lor se îndrepta
spre Guvern pentru a fi repuşi în gospodăriile lor. Memoriul era semnat de Kindl Francisc,
Heilmann Iacob şi Osvald Anton. Între timp, la 13 ianuarie 1945, şvabii bihoreni au fost
deportaţi la munci în U .R.S.S. Din totalul de 721 de persoane deportate, 91 proveneau din
Palota (23 de femei şi 68 bărbaţi) 54 . Prin efectul Legii de Reformă Agrară din 23 martie 1945
au fost expropriate 49 familii 55 , dintre acestea 5 familii ca absenteişti (art. 3 din Lege) 56 .
Suprafaţa totală expropriată s-a cifrat la 312 iugăre. Pe acest teren au fost aşezate la 1 mai
1945, de către conducerea P .C.R. şi subprefectul judeţului Bihor, 70 de familii de colonişti
maghiari. Treptat maghiarii au plecat din Palota, rămânând în ianuarie 194 7 doar 17 inşi,
deoarece şvabii au izbutit să redobândească pe cale judecătorească terenul expropriat57 .
Procesul de lichidare a proprietăţii private s-a desăvârşit odată cu naşterea Gospodăriei
Agricole Colective din Palota, la 14 decembrie 1952, alcătuită din 120 de membri cu o
suprafaţă de 360 ha, 8 c_ai, 4 atelaje, 4 pluguri, 4 grape şi 2 semănătoare cu tracţiune hipo. În
1955 au mai intrat în patrimoniul C.A.P. 350 ha. de teren arabil de la Intreprinderea Agricolă
de Stat Palota. În anul 1958 brigada zootehnică gestiona 150-200 de capete de vaci şi 50-70
viţei 58 . Cu data de l iulie 1962 C.A.P. "9 Mai" din Palota s-a unificat cu C.A.P. "Crişana" din
Sântandrei (înfiinţată la 23 aprilie 1961 ). Tot în anii socialismului au fost puse bazele unui
59
renumit Complex porcin cu o capacitate de 100000 capete .
În prezent satul Palota este arondat la comuna Sântandrei şi, potrivit ultimului recensă
60
mânt oficial din 7 ianuarie 1992, numără 325 de locuitori de etnie germană .
În final, încercând o privire de ansamblu asupra realităţilor timpului, ne vedem obligaţi
a recunoaşte, cu toată obiectivitatea, că această comunitate şvăbească poate fi identificată cu
una paşnică şi harnică, pilduitoare pentru celelalte etnii, loială statului român, care-şi cunoaşte
cu exactitate locul şi rostul în Bihor şi România.
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CORIOLAN: Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Voi. II, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968, p.24.
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SUCIU,

Das schwăbische Dorf Neupalota. Monografische Leitlinien
Zusammenfassung
Das Dorf Neupalota ist die einzige von schwdbischen Ansiedlern begriindete Ortschaft im
Kreis Bihor. Das Ansiedlungsjahr ist unsicher, doch wir nehmen an, dass die Siedler im Laufe
des Jahres 1786 gekommen waren.
Hinsichtlich der Herkunftsgegend gibt es nur eine einzige Quelle, eine Denkschrift aus
dem Jahre 1945, aus welcher hervorgeht, dass die Siedler aus dem Elsass, Kreis Triest (?)
abstammen. Wir nehmen an, dass hier ein Druc~fehler vorliegt, denn es handelt sich sicher
um die Gegend von Trier.
Zweifellos war auch diese Ansiedlung - wie alle anderen - anfangs schwer und mit
vielen Entbehrungen for die Zuwanderer verbunden. Das Alltagsleben stabilisierte sich
allmiihlich durch die Entwicklung der Hauptbeschdftigungen: Ackerbau und Viehhaltung.
Das geistige Leben wurde durch die Kirche und die Schule gefărdert.
Die demographische Entwicklung erfolgte gleichmdflig ansteigend. Die Gemeinde
betrachtet sich selbst als abgeschieden, doch die Bewohner !eben friedfertig mit den Rumdnen
und Ungarn zusammen, die mehr zu mehr in die Gemeinde einziehen.
Das ruhige Leben der Gemeinde wurde nach das Wiener Diktat vom 30. August 1940
(Anschluss Nordsiebenburgens an Ungarn) gestărt, als die Rumdnen aus der Ortschaft
ausgewiesen wurden und in ihre Wirtschaften Ungarn aus den angrenzenden Dărfer gebracht
wurden. Nach dem 23. August 1944 wurden die deutschen Bewohner gezwungen, in einem
aus vierzig Hdusern bestehenden Getto zu wohnen, und im Januar 1945 wurden
einundneunzig Personen deutscher Nationalitdt in die Sowjetunion deportiert. Die Aujlăsung
des privaten Eigentums und die erzwungene Kollektivierung durch das Kommunistische
Regime beeintrdchtigte das wirtschaftliche und soziale Leben der schwăbischen Gemeinschaft
in Neupalota.
Bei der letzen Volksziihlung vom 7. Januar 1992 wurden in Neupalota noch 325
deutsche Bewohner registriert; inzwischen sind es noch weniger geworden.
Allgemein kann festgestellt werden, dass die schwdbische Gemeinde Neupalota eine
friedliche und fleij3ige, far die mitwohnenden Ethnien mustergijltige Gemeinschaft war, die
stets loyal zu ihrem Staate stand, mit a/len Dorjbewohnern friedlich zusammenlebte und
zielstrebig den Fortschritt ihrer Ethnie anstrebte.
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VASILE MARINA, Uzhorod (Ucraina)
MINORITĂŢILE NAŢIONALE DIN TRANSCARPATIA:

ACTUALITATE,

TENDINŢE ŞI

PERSPECTIVE

La începutul secolului al XX-iea ucrainenii-rusm11 constituiau 60% din numărul total al
populaţiei Rusiei Subcarpatice. Maghiarii şi alte etnii vorbitoare de maghiară alcătuiau
aproximativ 31 %. Un număr considerabil îl reprezentau germanii, evreii, românii şi romii. În
perioada de dominaţie cehoslovacă ( 1919-1939) creşte numărul populaţiei de origine cehă şi
slovacă. Regimul comunist (1944-1991) a favorizat populaţia rusă. Astfel fie spus, asupra
proceselor etnice din regiunea Transcarpatia au influenţat şi continuă să influenţeze o
sumedenie de factori de ordin socio-politic şi ideologic.
După dobândirea independenţei Ucrainei ( 1991) politica interetnică a suferit schimbări
radicale. Ele sunt legate de condiţiile generale care domină în perioada de tranziţie
posttotalitară, în special formarea pluralismului în spectrul vieţii politice; dezvoltarea economiei de piaţă; de factorii psihologici: schimbarea sistemului de valori legate de autoconştiinţa
naţională şi religioasă; crearea de priorităţi etnoculturale; condiţionarea din partea minorită
ţilor naţionale a anumitor cerinţe de ordin socio-politic; autoorganizarea acestora în societăţi
naţional-culturale şi formarea liderilor etnici; în sfârşit, factori de ordin demografic, migrativi
şi emigrativi, caracteristici pentru toate ţările postcomuniste.
1. Privire

generală

Obiectul cercetării noastre este oglindirea factorilor demografici în dezvoltarea relaţiilor
interetnice din Regiunea Transcarpatia în etapa actuală, analiza tendinţelor şi perspectivelor,
migratorii, emigratorii şi de natalitate din zonă.
O perioadă de mai bine de 40 de ani mitul cel mai răspândit atât în literatura de specialitate cât şi în propaganda comunistă a fost cel despre "convieţuirea paşnică pe teritoriul
regiunii Transcarpatia a mai mult de 40 de grupuri etnice numeroase". Atragem atenţia
deosebită asupra acestui lucru din cauză că asemenea teze se mai repetă şi azi. Şi cu toate că
majoritatea cercetătorilor operau şi operează cu cifrele cantitative referitoare la 9 din etniile
localnice (ucraineni, maghiari, ruşi, români, romi, slovaci, germani, evrei, bieloruşi) care de
fapt alcătuiesc aproximativ 99,6% din numărul total de populaţie, ridică în slăvi lozinca
despre "convieţuirea paşnică a mai mult de 40 de grupuri etnice".
Pentru a ilustra tabloul general al situaţiei pe naţionalităţi din Regiunea Transcarpatia
vom prezenta mai jos rezultatele ultimului recensământ al populaţiei (v. tabelul nr. I):
Repartizarea
nr.crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

populaţiei

Regiunii Transcarpatice

după naţionalitate
numărul populaţiei

nationalitatea

1.010.127
151.516
32.152
30.993
14.004
5.695
3.582
1.540
565
518
516
419

Ucrainieni
Maghiari
Români
Ruşi

Romi
Slovaci
Germani
Bieloruşi

Evrei
Polonezi
Moldoveni
Armeni
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Cehi
Bulgari

320
279
252
231
190
136
132
114
70
59
58
51
47
41
40
37
36
36
35
33
33
30
27
26
24
23
22
21
19
17
16
13
12
9
9
9
9
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Tătari

Azeri
Georgieni
Lituanieni
Letoni
Ciuvaşi

Uzbeci
Cazaci
Greci
Mordvini
Italieni
Maritieni
Coreeni
Turcmeni
Tadjici
Estonieni
Ceceni
Popoare indiene
Udmurti
Lezgini
Osetini
Balciri
Comieni
Arabi
Li vi

şi

pakistaneze

Găgăuji
Croaţi

Chinezi
Chirghizi
Care li
Asirieni
Sârbi
Finlandezi
Francezi
Udini
Afganezi
Comi-pennieni
Adâgei
Avari
Abhazieni
Cumicieni
Americani
Balcari
Calmuci
Turci
Englezi
Buriati
Austrieci
Altaieni
Tabasaranieni
Tatieni
Hacasieni
Iacuti
Abhazieni
Olandezi
Darghinezi
Cubanezi
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Hanti
Albanezi
Vepsi
Dungani
Evrei de munte
lngusi
Spanioli
Carbadini
Tătari din Crimeia
Mansi
Rutulti
Viguri

2

1
1
l
l
l
l

1
1
l
l
l
l
l
7
286

Ţahuri

Cerchezi
Altii
Neidentificati

Aşadar, care pot fi concluziile? În primul rând observăm că în anul 200 l în regiunea
Transcarpatia locuiesc nu "mai mult de 40 de etnii"ci mai mult de 80. În al doilea rând, se
observă clar preponderenţa absolută a populaţiei de origine ucraineană, care alcătuieşte 80,5%
din numărul total al populaţiei. Ponderea ucrainenilor din regiune a crescut cu 2, l %. În
întreaga Ucraină acest procent este de 4,9%. Din restul de 84 de etnii menţionate în materialele statistice, doar maghiarii, românii, ruşii, romii, slovacii şi gennanii, sub aspect cantitativ,
reprezintă o cifră considerabilă. Împreună cu ucrainenii ei formează 99,6% din locuitorii
regmn11.
Pentru a ilustra tendinţele de creştere şi descreştere în cadrul acestor etnii prezentăm
unnătorul tabel (v. tabelul nr. 2):
numărul

(mii
de persoane)

ucramem
maghiari
români
ruşi

romi
slovaci
germani
total

anul2001
1.010.127
151.516
32.152
30.993
14.004
5.695
3.582
1.248.069

în procente comparative
1989
2001
80,5
12, l
2,6
2,5
1,1
0,5
0,3
99,6

200 l în %
de 1989
78,4
12,5
2,4
4,0
1,0
0,6
0,3
98,9

faţă

103,4
97,3
109,0
62,7
115,4
77,7
103,0
100,7

Din aceste cifre observăm o scădere bruscă a numărului populaţiei ruse, care s-a redus cu
aproximativ 37,3%. În regiunile învecinate Lvov, Ivano-Francivsc, Ternopil şi Volhnia acest
procent este şi mai mare reprezentând 50 la sută. Astfel ruşii au trecut de pc poziţia a treia pc
poziţia a patra, cedând locul trei românilor, care împreună cu romii au cca mai semnificativă
creştere a populaţiei. Românii au crescut la număr cu 9%, de la 29.485 (în 1989) la 32.152 (în
2001), romii cu 15,4%, adică de la 12.131(în1989) la 14.004 (în 2001).
Surprinzător, după părerea noastră, este şi creşterea numărului populaţiei de origine gennană.
Spunem surprinzător, deoarece în ultimii 15 ani s-a observat o intensă emigrare a lor, mai ales
în ţara de baştină. Sub aspect cantitativ numărul lor s-a mărit de la 34 70 (în 1989) la 3582 (în
2001), adică cu 0,3%.
Pe de altă parte, a scăzut considerabil numărul slovacilor. De la 7329 persoane (în 1989)
ci au atins cifra de 5695 (în 2001), ceea ce reprezintă o scădere cu 22,3%. Acelaşi lucru se
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întâmplă şi

cu comunitatea maghiarilor din regiune, numărul cărora a scăzut de la 155.711 (în
1989) la 151.516 (în 2001 ). Însă cea mai mare surpriză au oferit-o evreii din regiune. Dacă în
1989 numărul lor era de 2639, în 2001 au mai rămas doar 565. Interesantă ni se pare şi
descreşterea aşa zisei populaţii moldoveneşti din regiune. În 1989 s-au înscris ca moldoveni
963 de persoane. În 2001 din aceştia se mai considerau ca moldoveni doar 516 persoane.
Referitor la bieloruşi, şi aceştia au cunoscut o scădere considerabilă. Dacă în 1989
numărul lor era de 2521, în 2001 a ajuns la 1540. Restul etniilor indicate în tabelul nr. l de
fapt sunt produsul politicii fostului imperiu sovietic. Armenii şi azerii au nimerit în regiunea
Transcarpatică ca urmare a cutremurului din l 986 sau a războiului fratricid din Nagomâi
Carabah. Restul minorităţilor s-au oprit aici de regulă în urma serviciului militar când
ofiţerilor li se propuneau apartamente ori în "Moldova înfloritoare," sau în "Transcarpatia
însorită". Excepţie sunt polonezii, cehii şi bulgarii care au rădăcini adânci pc aceste meleaguri
şi s-au integrat în viaţa social-politică a regiunii.
Un subiect aparte îl constituie rusinii sau rutenii din regiune. Mişcarea pentru
recunoaşterea drepturilor rusinilor din Transcarpatia îşi are începutul în 1990, când un grup de
intelectuali fondează "Societatea rusinilor din Rusia Subcarpatică". Ca obiectiv principal
această organizaţie îşi propune recunoaşterea rusinilor de către autorităţile ucrainene ca
naţionalitate, precum şi declararea Regiunii Transcarpatice ca republică autonomă în componenţa Ucrainei.
În vederea realizării acestor scopuri organizaţia sus numită şi-a creat un "Consiliu de
miniştri" în frunte cu un prim-ministru. În anul l 991 la insistenţa liderilor prorusini în regiune
a avut loc un referendum, sprijinit de majoritatea minorităţilor naţionale, în cadrul căruia 89%
din populaţia regiunii a optat pentru declararea Transcarpatici ca teritoriu cu autoadministrare,
altfel spus regiune autonomă. Însă acest deziderat n-a fost aprobat de către autorităţile de la
Kic'(, sub motiv că Ucraina este stat unitar. Nu este acceptată nici a doua opţiune a rusinilor
pmtru recunoaşterea lor ca naţionalitate.
De aceea la recensământul din 2001 aceştca n-au fost înscrişi pc liste şi tabele în mod
separat. În consecinţă, după părerea unor observatori, rus inii au acumulat cifra de doar 10.190
persoane. Însă nici această cifră nu este inclusă în rezultatele oficiale ale referendumului. Ei
sunt consideraţi la fel cu cele 83 de persoane care s-au declarat "huţuli'', 25 de "boici" şi 3
"lemei". Neavând un statut oficial, atât rutenii cât şi huţulii, boicii şi lcmcii sunt clasificaţi ca
subetnii ale naţiunii ucrainene.
După prezentarea acestor cifre de ordin statistic vom face o caracterizare generală a
celor mai numeroase minorităţi naţionale din Transcarpatia care va cuprinde un scurt istoric,
unele concretizări referitoare la localităţile, limbile vorbite, precum şi tendinţele de ordin
demografic din cadrul acestor etnii.
2. Maghiarii
S-au aşezat cu traiul pe aceste meleaguri odată cu colonizarea de către unguri a Câmpiei
Panonici, adică începând cu anii 895-896 când aceştia trec pasurile Carpaţilor în căutare de
patrie. Locuri de aşezări compacte ale lor devin: Bercgszasz (Beregovo), Nagyszollos
(Vinogradovo), Tiszaujlak (Viloc), Kiralyhaza (Korolevo). Grupuri dispersate de maghiari se
mai întâlnesc în acea vreme în zonele prcmontanc şi chiar montane, acestea fiind: Slatina,
Rahiv, Iasinea ş. a. Conform recensământului din 19 l O, în Rusia Subcarpatică locuiau
177.091 maghiari, care alcătuiau 31 % din numărul total al populaţiei. Însă în această cifră au
fost incluşi şi o parte din ruteni, slovaci, germani, evrei, ţigani, reprezentanţi ai altor etnii care
şi-au declarat drept limbă maternă maghiara. În anii de dominaţie cehoslovacă ( 1919-1939)
numărul maghiarilor din Rusia Subcarpatică scade considerabil, ajungând la cifra de 122,5
mii, ceea cc alcătuia 16,5% din numărul total de populaţie.
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Perioada de cea mai tristă amintire pentru maghiarii din Transcarpatia este instaurarea
în regiune a regimului comunist (în octombrie 1944). Represaliile staliniste au atins în cea mai
mare măsură pc maghiarii şi germanii din zonă. Conform diferitelor date au fost internaţi şi
calificaţi drept prizonieri de război 20-30 de mii de maghiari în vârstă de la 18 până la 50 de
am.
În perioada de dominaţie comunistă dinamica populaţiei de origine maghiară a fost lentă
dar stabilă. În cifre absolute datele cantitative arată astfel:

anul
1959
1970
1979
1989

nr. persoane
146.247
151.949
158.446
155.711

După cum observăm din aceste cifre începând cu anii 1980 are loc o descreştere a populaţiei
maghiare din regiune. În mod firesc ea este legată de procesele de democratizare iniţiate de
Mihail Gorbaciov în urma cărora se petrece o intensă emigrare a maghiarilor din Ucraina în
Ungaria. Această tendinţă continuă şi după dobândirea independenţei statale a Ucrainei. Criza
economică şi politică de lungă durată din Ucraina pe de o parte şi nivelul de trai relativ
superior din Ungaria favorizează aceste procese. Astfel după cum am indicat mai sus,
populaţia maghiară continuă să se micşoreze .
Sub aspect geografic maghiarii din Regiunea Transcarpatică locuiesc în comunităţi
compacte, iar în cazuri mai rare în aşezări mixte. Conform datelor aceluiaşi recensământ (din
2001) maghiarii se repartizează astfel după oraşe şi raioane:

Raioane,

oraşe

nr. persoane

raionul Bercgovo
raionul Vinogradovo
raionul Ui1wrod
raionul Mucaccvo
raionul Tiaciv
raionul Hust
raionul Rahiv
raionul Svaliava
raionul Irşava
oraşul Uigorod
oraşul Mucacevo
oraşul Hust

4l.l63
30.874
24.822
12.871
4.991
3.785
2.929
383
114
7.972
6.975
1.726

Aşadar, după cum reiese din aceste cifre, majoritatea absolută a maghiarilor se repartizează în
jurul câtorva centre administrative şi industriale. Această stare de lucruri a favorizat etnia
maghiară în obţinerea locurilor de muncă. După acest criteriu, din cei 151.516 de maghiari
51.041 persoane au un serviciu permanent. Sub acest aspect maghiarii sunt întrecuţi în
Transcarpatia doar de ruşi. Pe de altă parte, convieţuirea compactă a favorizat procesele de
conservare a tradiţiilor, a limbii şi culturii naţionale. Astfel, la criteriul recunoaşterii limbii
materne a graiului naţiunii, maghiarii sunt întrecuţi în regiune doar de români.Din numărul
total al maghiarilor au indicat maghiara ca limbă maternă 147.056 de persoane, 3932 indicând
ucraineana, 378 rusa, 116 alte limbi, 16 româna, 10 bielorusa, 6 slovaca.
A vând sprijinul moral, politic şi financiar al Ungariei, maghiarii din Transcarpatia sunt
bine organizaţi în structuri nonguvernamentale, care optează pentru o reprezentare vastă în
organele administrative locale şi centrale. Începând cu alegerile parlamentare din 1994 pentru
populaţia maghiară se creează o circumscripţie electorală specială.
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În domeniul învăţământului, deşi există unele dificultăţi legate de asigurarea cu cărţi
de specialitate, s-a creat un ciclu de învăţământ complex, care cuprinde
grădiniţe, şcoli medii generale, licee, colegii, gimnazii şi învăţământ superior.
Dintre cerinţele de ordin politic pentru etniile regiunii, astfel şi pentru cea maghiară, e
necesară crearea mecanismelor de autoadministrare care ar favoriza păstrarea identităţii
naţionale şi acordarea drepturilor colective şi individuale precum şi posibilitatea dezvoltării
lor în cadrul autonomiei naţional-culturale. Menţionăm că toate aceste prerogative sunt
prevăzute de legislaţia ucraineană . Din păcate însă lipseşte mecanismul realizării lor.
şcolare şi literatură

3. Românii
Primele menţiuni documentare despre românii din dreapta Tisei (Transcarpatia) se leagă de
secolul al XIV-lea, când nobilii maramureşeni obţin de la regii maghiari diplome de stăpânire
asupra domeniilor lor. Arealul locuit de populaţia românească de aici s-a schimbat de
nenumărate ori, ajungănd ca la 1919 în Maramureşul din dreapta Tisei să mai rămână doar
13.000 de români, care locuiau în satele Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Biserica Albă şi
Slatina.
Spre deosebire de alte etnii, românii au cunoscut o dinamică stabilă de creştere, atât sub
aspect cantitativ cât şi calitativ. Numărul românilor în anii recensămintelor indicate mai jos
era de:
anul

nr. persoane

1959
1970
1979
1989
2001

18.346
23.454
27.155
29.485
32.152

Procesele migratorii practic nu s-au răspândit asupra acestei etnii, românii continuând să
rămână una din populaţiile rurale de bază din regiune. Sub aspect geografic populaţia
românească locuieşte compact în două raioane: Teceu şi Rahău, restul românilor repartizaţi
prin alte oraşe şi raioane reprezentând un număr neînsemnat în cadrul populaţiilor majoritare.
Aşadar, conform datelor ultimului recensământ, românii locuiesc în următoarele raioane
şi oraşe. Paralel vom indica şi numărul celor declaraţi moldoveni.

raioane,

oraşe

raionul Tiaciv
raionul Rahiv
raionul Perccin
raionul Mukaccvo
raionul Hust
raionul Irşava
raionul Vinogradovo
raionul Bercgovo
oraşul Uigorod
oraşul Mukacevo
Scăderea numărului

români

moldoveni

21.298
10.514
87
43
9
8
22
8
88
31

122
59
16
19
21
37
9
63
45

moldoveni nu este legată numai de emigrarea acestora în
alte părţi sau de scăderea natalităţii, ci de trecerea lor în categoria românilor. După cum se
observă din aceste cifre numărul lor este marc în zonele îndepărtate geografic de masa
compactă a românilor, unde influenţa comunităţii româneşti şi a mijloacelor mass-media în
limba română este limitată.
celor

declaraţi

27
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În contrast cu "moldovenii'', ba chiar şi cu alte etnii, românii din regiune se deosebesc
prin bunăstarea materială şi printr-o conştiinţă naţională bine definită. La categoria
limbii materne din cei 32.152 de români 31.846 de persoane vorbesc româna, 163 ucraineana,
42 rusa, 22 maghiara, 14 moldoveneasca şi 60 alte limbi. O asemenea conştiinţă naţională din
acest punct de vedere nu o realizează nici un grup etnic din regiune.
Problema socială de bază cu care se confruntă populaţia română de aici este şi a fost
întotdeauna lipsa locurilor de muncă. Din această cauză ei sunt nevoiţi să-şi câştige mijloacele
de existenţă prin toate părţile fostului imperiu sovietic, precum şi în alte ţări din Europa.
Conform datelor aceluiaşi recensământ, din cifra totală de 32.152 doar 4.941 persoane au
declarat că au un serviciu. Restul populaţiei se declară ca muncitori sezonieri. Muncile
sezoniere au produs o schimbare bruscă în viaţa economică şi psihologică. Satele româneşti
din Transcarpatia se deosebesc radical de restul localităţilor (ucrainene, maghiare, slovace)
prin bogăţia materială, exprimată prin construcţia de locuinţe şi procurarea altor obiecte de
valoare. Dintre consecinţele negative putem menţiona dificultăţi în studii, legate în primul
rând de lipsa motivaţiei tinerilor în obţinerea unei specialităţi. Iar în ultimii 1O ani salariile
atât în sectorul de stat cât şi în cel privat nu pot asigura o existenţă pe măsura cerinţelor
comunităţii locale. Şi totuşi, peste o sută de absolvenţi ai şcolilor româneşti din Transcarpatia,
în baza acordului semnat între ministerele de învăţământ din Ucraina şi România pe bază de
reciprocitate, îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ din România, iar peste 40 de
tineri sunt studenţi la Universitatea din Ujgorod. O altă consecinţă de ordin negativ, legată de
modul de viaţă al românilor nord-maramureşeni este absenţa lor din viaţa social-politică.
Astfel românii din Transcarpatia în prezent nu sunt reprezentaţi nici la nivel de organe
centrale şi nici regionale, mulţumindu-se cu o modestă participare în structurile reprezentative
raionale.
Opţiunile românilor înaintate prin intermediul societăţilor social-culturale se referă de
regulă la problemele de ordin social, cum ar fi deschiderea traficului pe podul de peste Tisa,
recent construit şi care urmează să lege Slatina cu Sighetu Marmaţiei, construcţia şi repararea
şcolilor, drumurilor etc.
esenţial

4.

Ruşii

Prezenţa ruşilor

în regiune se leagă în mod special de revoluţia bolşevică din octombrie 1917,
în urma căreia în Rusia Subcarpatică îşi găsesc azil în jur de 2000 de albgardişti. După
alipirea acestui teritoriu la Uniunea Sovietică, deja în 1946 aici sosesc 12.176 de etnici ruşi. În
următorii 50 de ani numărul lor creşte considerabil. În 1989 ei ajung la cifra absolută de
49.458 de persoane, care reprezintă 3,9% din numărul total al populaţiei. Creşterea populaţiei
ruseşti este legată de tendinţa generală a mişcărilor de populaţie în fosta Uniune Sovietică pe
de o parte, pe de altă parte acest fenomen era condiţionat de necesitatea recrutării de
specialişti calificaţi, cu participarea cărora s-a favorizat dezvoltarea industriei, agriculturii
(bineînţeles de tip comunist), a medicinei, învăţământului şi a ştiinţei.
La început ruşii se bucurau de stima şi respectul localnicilor. Pentru aceasta existau şi
motivaţii serioase. Nivelul învăţământului general şi mediu de specialitate precum şi nivelul
învăţământului superior al acestei etnii a fost în permanenţă net superior populaţiilor autohtone. Astfel, conform datelor statistice, în anul 1989 la 1OOO de ruşi reveneau 246 de persoane
cu studii superioare, în vreme ce la slovaci această cifră era de 88, la ucraineni de 68, la
maghiari de 37, iar la români de numai 17.
Această situaţie le-a acordat prioritatea locuirii în oraşe (87 ,2 % ), favorizându-le
obţinerea de servicii prestigioase, apartamente, etc. Bineînţeles, ruşii erau avantajaţi şi de
propaganda comunistă care-i considera ca "fraţi mai mari" ai tuturor popoarelor sovietice.
Prezenţa lor în organele de partid şi de stat, în special de conducere, era stimulată prin diferite
metode de către politica oficială. Spre exemplu reprezentarea ruşilor în organizaţia de partid
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regională la mijlocul anilor 1980 era de 12,8 la sută (din 3,9% ponderea ruşilor în populaţia
regiunii). Spre comparaţie ungurii, cu o pondere de 13,7% erau prezenţi cu 7,3% în
organizaţiile de partid, românii cu 0,5% cu o pondere de 2,37%, iar germanii cu O, 1% la o
pondere de 0,3%.
Spre sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990 situaţia etnopolitică a ruşilor s-a
schimbat radical. De aici încolo aceştia devin în mod obiectiv o minoritate naţională cu toate
urmările de ordin socio-politic şi moral-psihologic. Perioada de tranziţie s-a desfăşurat până în
prezent pentru ruşi mai dureros decât pentru alte etnii. Închiderea întreprinderilor industriale,
lichidarea altor instituţii precum şi renunţarea la limba rusă ca limbă de stat şi ca urmare
limitarea şcolilor cu predare în această limbă, au lovit drastic simţămintele naţionale ale
acestui grup etnic. De aceea începând cu anul 1991 arc loc o intensă emigrare a ruşilor din
Transcarpatia. Anual din regiune pleacă de la 1500 până la 1800 de ruşi ceea ce a dus la
micşorarea numărului lor până la 30.993.
În cadrul regiunii populaţia rusă se repartizează astfel:

raioane,

oraşe

nr. persoane

oraşul

Uie:orod
oraşul Mukacevo
oraşul Hust
oraşul Beregovo
raionul Tiaciv
raionul Uie:orod
raionul Vinogradovo
raionul Hust
raionul Svaliava
raionul Rahiv
raionul Mukaccvo
raionul Irşava
raionul Perecin
raionul Mijgirca
raionul Velikii Bereznâi

l l.l06
7.326
1.165
1.445
1.799
1.485
1.425
846
848
774
721
642
430
245
210

Aşadar, ruşii s-au stabilit în special în centrele administrative şi industriale, mai ales în
raioanele cu preponderenţa întreprinderilor ce asigurau complexul militar sovietic şi unde era
nevoie de specialişti calificaţi.
Ruşii, asemenea românilor, continuă să-şi păstreze destul de nealterată identitatea
naţională. Drept limbă maternă recunosc rusa 28.435 persoane, 2451 ucraineana, 65 maghiara,
18 româna. Semnificativă, după părerea noastră, este cifra de 2451, adică numărul ruşilor
vorbitori de limbă ucraineană. Tendinţa de ucrainizarc a ruşilor devine o legitate. Aşa cum
ocuparea unui post la un serviciu prestigios este legată în mod direct de cunoaşterea limbii de
stat, iar limbile ucraineană şi rusă sunt destul de apropiate, nu e greu de presupus că acest
proces va continua. Deocamdată el întâmpină o anumită rezistenţă din partea liderilor şi
activiştilor organizaţiilor naţional-culturale ruseşti, care-şi declară ca scop păstrarea identităţii
naţionale, opozţia faţă de închiderea şcolilor şi claselor cu predare în limba rusă, editarea
ziarelor şi a literaturii în limba maternă, etc.

5. Romii

Cu toate că menţiunile documentare despre romii din Transcarpatia datează încă din secolul al
XV-lea, ei nu prezentau o populaţie cât de cât însemnată faţă de alte minorităţi. Primele date
statistice se leagă de perioada dominaţiei cehoslovace. Astfel în anul 1921 în Rusia
Subcarpatică locuiau doar 444 de romi. În 1930 numărul lor creşte la 1442 de persoane. Mai
departe statistica romilor se întrerupe şi numai în 1959, la primul recensământ al populaţiei
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efectuat de către sovietici s-au declarat 4.970 de persoane ca romi. În următorii 30 de ani
numărul lor s-a mărit de 3 ori, ajungând în 1989 la cifra de 12.131. Însă şi această cifră
oficială era pusă la îndoială de către sociologi. Aceştia au propus cifra de 20.000, sub motiv
că mulţi romi s-au autodeclarat drept maghiari şi slovaci. Se pare că totuşi nu au avut dreptate,
deoarece conform recensământului din 2001 numărul romilor este de 14.004. Însă şi această
cifră este pusă la indoială, de data aceasta de către conducerea "Asociaţiei Organizaţiilor
Romilor" care funcţionează la Ujgorod, întrunind 12 organizaţii de romi. Aceştia operează cu
cifra de la 30.000 la 40.000 de romi.
Majoritatea romilor locuiesc în patru raioane: Ujgorod, Mucaccvo, Vinogradovo şi
Bcregovo. Repartizarea lor după oraşe şi raioane este următoarea:
raioane,

oraşe

nr. persoane

raionul Ui1wrod
raionul Beregovo
raionul Mucacevo
oraşul Uigorod
oraşul Mucacevo
raionul Beregovo
raionul Vinogradovo
raionul Svaleava
raionul Vclichii Bcrcznâi
raionul lrşava
oraşul Hust
raionul Rahiv
raionul Pcrecin
raionul Mcjgoria
raionul Tiaciv

3.022
2.211
1.314
1.705
1.130
1.695
920
800
452
167
122
163
138
118
45

Din numărul total al romilor doar 2.871 recunosc drept limbă maternă limba romancs, 8736
maghiara, 2871 ucraineana, 28 rusa, 12 româna, 8 slovaca. Şomajul printre romi este de-a
dreptul îngrozitor. Din 14.004 de persoane doar 764 sunt angajaţi şi au un serviciu.
Aceste probleme sunt ridicate permanent de către cele 15 organizaţii de diferite profiluri
(social-culturale, profesionale, muzicale, de tineret), cc funcţionează în regiune. Ele sunt
sprijinite azi de către unele structuri europene, organizaţiile romilor din străinătate, precum şi
de persoane fizice, cum ar fi miliardarul Şoroş ş. a. Cu ajutorul acestora, la Ujgorod se
editează ziarul „Romani Iag" şi se acordă ajutoare sociale.
La Ujgorod funcţionează, de asemenea, o şcoală pentru romi la care se încearcă
predarea obiectelor de studiu în limba maternă. Însă din păcate, nici în Transcarpatia, cum de
altfel în majoritatea altor ţări europene, problema romilor nu este soluţionată nici pe departe,
ca continuând să frământe minţile savanţilor, guvernelor şi comunităţilor locale.
6. Slovacii

Stabilirea populaţiei de origine slovacă în Regiunea Transcarpatică începe în secolul al XVIIIlea, când aceştia colonizează câteva localităţi din vecinătatea actualei Republici Slovace.
Conform recensământului din 191 O în regiune se numărau 36.364 slovaci. În perioada de
dominaţie cehoslovacă, conform concepţiei lui Masarik despre "cehoslovacism", aceştia au
fost identificaţi cu cehii. Conform recensământului din 1921, în regiunea subcarpatică locuiau
19.289, iar în 1930 deja 34.511 de "cehoslovaci".
După cel de-al doilea război mondial rămân în Transcarpatia, conform diverselor surse,
13.404 slovaci şi 2744 cehi. Recensămintele următoare atestă o scădere continuă a slovacilor
din zonă: de la 12:299-în 1959, la 9.573 -în 1970, la 8.245 în 1979, la 7.329 în 1989 şi, în
sfârşit, la 5.695 în 2001.
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Cauzele scăderii ponderii slovace faţă de alte etnii sunt diferite. După război în baza
Protocolului supliment de pe lângă acordul dintre URSS şi Cehoslovacia din 29 iunie 1945
despre Ucraina Transcarpatică, care prevedea dreptul la optare (obţinerea cetăţeniei altei
părţi), de această prevedere au profitat peste 1O.OOO de slovaci şi cehi, care s-au reîntors în
patria de origine. Slovacii, rămaşi în Transcarpatia, aflându-se într-un spaţiu etnic atomizat
parţial, s-au asimilat. Acest proces a fost favorizat şi de faptul că slovacii, spre deosebire de
maghiarii şi românii din perioada de dominaţie comunistă, au fost lipsiţi de şcoli cu predare în
limba maternă, precum şi de ziare, literatură, televiziune şi radio în limba slovacă.
Astfel, încă la recensământul din 1989 doar 2.555 de persoane au recunoscut slovaca ca
limbă maternă, iar din restul populaţiei, 2.433 - ucraineana, 1.890 - maghiara şi 386 - rusa.
Sub acest aspect situaţia nu s-a schimbat nici azi. Deşi în ultimul timp au fost deschise câteva
şcoli cu predare în limba slovacă, există un post de radio şi TV şi există acces liber la presa
slovacă, la ultimul recensământ (din 2002) din cei 5.695 slovaci au declarat ca limbă maternă
slovacă 2480 de persoane, ucraineană 2366, rusă- 147, maghiară - 645, română - l, iar alte
limbi - 55.
Problema ocupării unui loc de muncă pentru slovaci nu este atât de acută ca pentru alte
etnii. Din numărul total al populaţiei 1904 de persoane au declarat că au un loc de muncă.
Soluţionarea acestei probleme pentru slovaci este favorizată şi de arealul geografic în care
locuiesc. După oraşe şi raioane slovacii locuiesc astăzi în:
raioane,

oraşe

nr. persoane
2.523
l.191
354
306
303
270
130

oraşul

Ui1wrod
raionul Uigorod
raionul Svaleava
raionul Perecin
oraşul Mukacevo
raionul Velichii Bereznâi
raionul Mukacevo
Aşadar,

-

slovacii, în marea lor majoritate se

repartizează

în zonele de

frontieră

cu Republica

Slovacă.

7. Germanii

Regiunea Transcarpatică din timpurile cele mai vechi (v. "marea migraţie" în sec. I-V), ale
feudalismului timpuriu (sec. XII-XIII) şi până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a
fost un punct de atracţie pentru popoarele germanice. Primele aşezări cu populaţie germanică
atestate documentar sunt Beregovo (Beregszâsz) şi Vâşcovo (Visk). Germanii sunt menţionaţi
de asemenea în comitatele Ung şi Maramureş, unde se stabilesc în comunităţi compacte,
ocupându-se cu agricultura, exploatarea sării şi în special cu meşteşugurile forestiere.
Nu ne vom opri în detaliu la acest subiect, deoarece el este obiectul de studiu al lui
GHEORGHE MELIKA, prezent şi în paginile acestui volum cu o lucrare valoroasă. În cele ce
urmează, ne vom referi doar la unele date de ordin statistic, care ne vorbesc despre creşterea şi
descreşterea populaţiei germane din această zonă a Europei centrale şi de est. După părerea
noastră , nici o altă etnie din Transcarpatia n-a suferit mai mult în urma conjuncturilor politice
decât germanii. Vom ilustra acest lucru prin intermediul cifrelor.
Conform statisticii oficiale maghiare, la 1880 în Rusia Subcarpatică se numărau 12.231
germani (10,2% ) din numărul total al populaţiei, la 1890 un număr de 27.956 de persoane
(15%), la 1900 - 27.064 (13%), la 1910 - 33.694 (14,1%). Aşadar într-o perioadă de 30 de
ani numărul germanilor a crescut de două ori. Nu excludem aici înscrierea în categoria lor şi a
altor etnii, de exemplu a evreilor vorbitori de limba germană.
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Statistica cehoslovacă ce avea drept criteriu nu limba vorbită ci apartenenţa la o
confesiune religioasă, atestă în anul 1921 prezenţa a 7 .668, iar în 1930 a 12.231 germani.
Anii de după cel de-al doilea război mondial au fost pentru populaţia germană din
Transcarpatia poate cei mai tragici din istoria lor. Deja în noiembrie-decembrie 1944, în
spatele frontului 4 ucrainean au fost internaţi şi echivalaţi cu prizonierii de război toţi bărbaţii
de origine germană de la vârsta de 18 până la 50 de ani. În afară de aceştia, conform ordinului
emis de NKVD cu nr. 1034 din 15.01.1946 au fost trimişi în lagăre speciale 1.969 de germani
repatriaţi în urma războiului. În 1944 aceştia s-au retras împreună cu armatele germană şi
maghiară, iar după terminarea războiului hotărăsc să se reîntoarcă la casele lor din
Transcarpatia. Însă "pentru colaborare cu ocupanţii", ei au fost arestaţi şi trimişi în Siberia,
averea lor fiind confiscată.
Totuşi după diferite surse, în 1946 în Transcarpatia au mai rămas 2.338 germani.
Recensămintele următoare atestă o creştere treptată a numărului germanilor. Astfel în 1959
numărul lor este de 3.504 persoane. Punctul culminant sub aspect cantitativ îl atinge populaţia
germană în 1970, când aceasta numără 4.230 de persoane. Începând cu anii 1970 în cercul
germanilor din regiune se manifestă tendinţe de emigrare. Deja recensământul din 1989 atestă
o scădere bruscă a numărului lor, ajungând la cifra de 3.474, de 4 ori mai puţini decât în anul
1930.
După cum am mai afirmat mai sus, creşterea numărului germanilor în următorii 12 ani
este o adevărată surpriză pentru observatori , mai ales că tendinţele migratorii s-au menţinut
până în prezent.
După reşedinţa lor în Transcarpatia, germanii se repartizează astfel:
raioane,

oraşe

nr. persoane
1.592
846
336
286
176
83
47
36
34
26
22
16
13
16
2

oraşul

Mucacevo
raionul Mucacevo
raionul Svaleava
raionul Tiaciv
oraşul Ujgorod
oraşul Hust
raionul Irşava
raionul Rahiv
raionul Vinogradovo
raionul Ujgorod
raionul Volovet
oraşul Beregovo
raionul Beregovo
raionul Hust
raionul Velicii Bereznâi

Referindu-ne la limbile vorbite de populaţia germană din Transcarpatia, recunosc drept limbă
maternă germană- 1810 persoane, ucraineana - 1419, rusa - 173, maghiara - 150, slovaca 3, româna -2, alte limbi - 24. Această situaţie ne face să credem că majoritatea familiilor
germanilor din această zonă sunt mixte, în care de obicei îşi aleg naţionalitatea tatălui şi limba
mame1.
8. Concluzii
Conform ultimului recensământ al populaţiei din Ucraina efectuat la sfârşitul anului 2001, în
regiunea Transcarpatia convieţuiesc 83 de etnii. Populaţia de origine ucraineană alcătuieşte
80,5% din totalul populaţiei (1254614 persoane). Pe locul al doilea se află maghiarii, care deşi
au suferit o scădere considerabilă numără astăzi 151516 persoane (în 1989 155711 ). Poziţia a
treia, menţinută mult timp de către populaţia rusă a fost ocupată de români, care au crescut
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numeric de la 29485 (1989) la 32152 (2001). Un salt demografic pozitiv, în afară de români,
au efectuat doar romii de la 12131 (1989) la 14004 (2001) şi germanii de la 3470 (1989) la
3582 (2001). Restul minorităţilor au suferit descreşteri considerabile. Numărul evreilor a
scăzut de la 2639 (1989) la 565 (2001), al slovacilor de la 7329 (1989) la 5695 (2001 ), al
bieloruşilor de la 2521 (l 989) la 1540 (2001 ). Acelaşi fenomen s-a întâmplat şi cu
minorităţile bulgară, cehă, şi poloneză. Restul etniilor reprezintă un număr neînsemnat în
ponderea totală a populaţiei regiunii.
Tendinţele de ordin demografic reflectate în cifrele ultimului referendum ne vorbesc
despre o creştere considerabilă a populaţiei de origine ucraineană şi de creşterea numărului
acelora care, fiind de o altă etnic, recunosc ucraineana drept limbă maternă. În mod firesc, pe
măsura creşterii credibilităţii puterii de stat şi îmbunătăţirii stării economice, această tendinţă
va evolua.
Realizând această succintă şi modestă prezentare a celor mai numeroase minorităţi
naţionale din Transcarpatia am recurs, bineînţeles, la criterii de ordin cantitativ, neavând nici
cea mai mică intenţie de a diminua drepturile sau importanţa altor etnii convieţuitoare în
această zonă din Europa centrală şi de est. Ne referim la bieloruşi, armeni, evrei, bulgari,
polonezi, cehi şi la toate minorităţile indicate în tabelul nr. l, care prin intermediul diverselor
organizaţii nonguvernamentale îşi protejează drepturile individuale şi colective, aducându-şi
contribuţia la democratizarea societăţii ucrainene.
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Nationale Minderheiten in Transkarpatien: heutiger Stand, Ziele und Perspektiven
Zusammenfassung

GemiijJ der letzten Volksziihlung vom Ende des Jahres 2002 in der Ukraine !eben in der
Region Transkarpatien 85 Ethnien zusammen. Die Ukrainer ziihlen 80,5% der Gesamtbevălkerung von 1.254.614 Personen. Auf dem zweiten Platz liegen die Ungarn, die trotz einer
bedeutenden Minderung heute 151. 516 Persane ziihlen; im Jahre 1989 waren es noch
155. 711. Der dritte Platz, der lange Zeit von den Russen besetzt wurde, ist jetzt von den
Rumiinen beleg,t deren Anzahl von 29.485 (1989) auf 32.152 (2001) angestiegen ist. Eine
demographisch positive Entwicklung haben aujJer den Rumiinen nur die Roma verzeichnet,
und zwar von 12.131 (1989) auf 14.004 (2001) sowie die Deutschen von 3.470 (1989) auf
3.582 (2001). A/le ubrigen ethnischen Minderheiten verzeichneten bedeutende Abnahmen.
Die Anzahl der Juden sank von 2.639 (1989) auf 565 (2001), jene der Slowaken von 7.329
(1989) auf 5.695 (2000), die Anzahl der WeijJrussen von 2.521 (1989) auf 1.540 (2001).
Dasselbe geschah mit der bulgarischen, tschechischen und polnischen Minderheit. Die restlichen Minderheiten sind fiir die gesamte Bevălkerungszahl unbedeutend.
Die demographischen Tendenzen der letzten Volksziihlungwiderspiegeln ein bedeutendes Anwachsen der ukrainischen Bevălkerung und von Vetretern anderer Ethnien, die sich
zur ukrainischen Muttersprache bekennen. Diese Tendenz wird sich mit der Glaubwurdigkeit
der Staatsordnung und der Verbesserung der Wirtschaftslage noch verstiirken.
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MIHAI ZAN, Uzhord (Ucraina)
GERMANII DIN TRANSCARPATIA (1989-2001). ASPECTE DE DEZVOLTARE
ETNOSOCIALĂ ŞI ETNOCULTURALĂ

Transformările

post-totalitare din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est au determinat apariţia
unei noi renaşteri a minorităţilor naţionale. Indicatorul principal al unei astfel de renaşteri a
vieţii etnoculturale este constituirea organizaţiilor naţional-culturale din Ucraina, România,
Slovacia, Polonia, Ungaria, implicarea lor în procesul politic din aceste ţări, dorinţa de
cooperare cu "ţările de origine".
Obiectivul studiului nostru ştiinţific este clarificarea celor mai importante contururi ale
vieţii etnoculturale şi etnosociale a naţionalităţii minoritare germane din Transcarpatia între
anii 1989-2001. Studiul acestei problematici va permite explicarea unor tendinţe ale vieţii
social-culturale a germanilor din regiune, va contribui la regenerarea unitară a unor probleme
de dezvoltare naţional-culturală a grupurilor etnice din Transcarpatia, acesta fiind obiectivul
principal în etapa actuală, cel de formare statală ucraineană.
Unele aspecte particulare ale acestei problematici s-au materializat deja în articole de
specialitate şi în monografiile unor specialişti din Transcarpatia. De exemplu, IAROSLA v
KARECIAC, deja în 1991, într-un articol, a arătat condiţiile formării şi sarcinile practice ale
organizaţiei germanilor transcarpatici "Renaşterea", a cărei conferinţă de constituire a avut loc
la 8 iulie 1990.
Printre principalele sarcini ale organizaţiei nou formate a gennanilor din regiune erau:
reînnoirea adevăratei naţionalităţi, rezolvarea problemelor cultural-educaţionale, identificarea
numelor şi numărului germanilor represaţi, reintegrarea în lupta pentru renaşterea Republicii
1
autonome germane pe teritoriul URSS, etc. •
KARECIAC, afirma, că după cele mai modeste calcule, în Transcarpatia trăiesc aproximativ 14-15 mii de germani 2. Totuşi, după cum se ştie, conform recensământului populaţiei
din 1989, numărul lor era doar de 3478 (adică 0,3%), dar şi acest număr era în continuă
scădere.

M. MACARA şi I. OFINŢINSKEY, au evidenţiat pe bună dreptate, că marea majoritate a
germanilor din Transcarpatia stau la o răscruce şi totul depinde de cum se vor simţi ei în
Ucraina independentă 3 .
În ciuda acestui fapt, problemele cu caracter socio-economic au decis soarta
naţionalităţii minoritare germane din regiune, în direcţia (aşa cum arată G. PAVLENCO) "Drang
nach Westen''. Acesta arăta că în 1993 existau aproximativ 3400 de germani, dintre aceştia
2400 vorbeau germana ca limba maternă şi că numai în 1992 au plecat din Ucraina 248 de
4
persoane . G. PA VLENCO şi I. KULEA remarcau că deşi există realizări concrete în domeniul
învăţământului şi a informaţiilor în masă, totuşi ele nu rezolvă problema migrării în masă a
germanilor, în Gennania şi alte ţări 5 .
I. KARECIAC. Probleme zacarpatskeh nimţiv// Calendar "Prosvite" na 1991 r.-Ujgorod: Zacarpatske craiove
tovarestvo "Prosvita'', 1991. S. 62.
1
Ibidem.
3
M. MACARA, R. 0FIŢINSKEY: Nimţii na Zacarpati (X- XX st) li Carpatica-Karpateka. Vepusc 4. Nimţi na
Zacarpati (X- XX st.).- Ujgorod: Patent, 1995. S. 17.
4
G. V .PAVLENCO: Nimţi na Zacarpati.-Ujgorod:Patent, 1995. S. 45; Idem. Nimţi na Zacarpati: colonizaţiyni i
migraţiyni proţese u XVIII-XX st.// Carpatica-Karpateka. Vepusc 6. Etnicni ta istorecyni tradeţii naselenya
Ucrainskeh Carpat chinţea XVIII-XX st.- Ujgorod: Patent, 1999. S. 158.
5
F. KULEA: Nimcţchi şcole na Zacarpati.- Ujgorod: Patent, 1998.S.2 l; Idem. Factore zberejenya ridnoi move i
naţionalynoi culture nimţeame Zacarpatya.- //Carpatica-Karpateka. Yepusc 6. Etnicni ta istorecyni tradcţii
naselenya Ucrainscheh Carpat kinţea XVIII-XX st.- Ujgorod:Patent, 1999.- S.185; G.V Pavlenco. Nimţi na
Zacarpati.- Ujgorod: Patent, 1995.-S. 46-47.
1
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O mare importanţă o au studiile sociologice a secţiei de cercetare etnopolitică şi etnosociologică a Institutului Sociologic al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, care s-au desfăşurat în
prima jumătate a anilor 1990, în satele Pavsino şi Nove Selo, din raionul Mucacevo, unde
6
populaţia germană constituie 90% din locuitorii satelor .
Astfel, în urma anchetelor făcute, 54 de informatori anchetaţi considerau că volumul
migraţiei va scădea prin acordarea cetăţeniei duble; 41 % - prin dezvoltarea întreprinderilor;
23% - prin dezvoltarea învăţământului şi a mijloacelor mass media, în limba germană; 19%
credeau că nimic nu mai poate opri apatia şi "dorul de plecare" 7.
Păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor de familie, căsătoriile (71 % căsătorii etnice
endogame ), sunt factori care pledează pentru păstrarea identităţii etnice a germanilor, cu toate
că există plurilingvismul şi prietenia cu reprezentanţii altor naţionalităţi (76%), precum şi
căsătorii cu ucraineni (29% )8 •
Pe baza datelor statistice, a materialelor de arhivă şi a documentelor publicate, vom
încerca să expunem următoarele aspecte ale vieţii ctnosociale şi etnoculturale ale germanilor
din Transcarpatia, de-a lungul anilor 1989-2001.
l. Tendinţele demografice (analiza valurilor migraţionalc şi a rezultatelor recensămintelor din anii 1989 şi 2001 );
2. Învăţământul naţional şi educaţia;
3. Mijloacele de infonnare în masă în limba germană;
4. Munca culturală în masă;
5. Activitatea organizaţiilor naţional-culturale;
6. Identitatea etnoconfesională şi problemele spiritual-religioase.
1. Conform rezultatelor recensământului populaţiei din 1989, pc teritoriul Transcarpatiei
trăiau 3470 de germani. Dintre aceştia 2576 de persoane considerau limba germană ca limba
9
lor matemă ; 55,5% din germani locuiau compact în câteva localităţi 10 • Cca mai mare parte a
germanilor locuia în oraşul Mucacevo (815) şi în raionul Mucaccvo (1745). În raionul Teaciv
trăiau 423 germani, iar în raionul Svalyava -184 germani 11 •
Problemele cu caracter social-economic au determinat un val mare de migrare a
germanilor din Transcarpatia, în special în Germania. Acest lucru este confirmat de valurile
migraţionale ale naţionalităţii germane din regiune. Materialul disponibil (din 1994),
adevereşte clar caracterul etnic al migrării gennanilor, ceea ce este bine ilustrat în tabelul de
mai JOS:

Tabel nr. I
Emigrarea germanilor din Transcarpatia 12 •

T. KLENCENCO: Nimeţchi poselenya v Mucacivscomu raioni: realynisty i pcrspecteve// Carpatica-Carpateka.
Vepusv 4. Nimţi na Zacarpati (X-XX st.).- Ujgorod: Patent, 1995.-S. 79.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Delo Nr.4. Raspredelenie naselenia po naţionalnosti i rodnomu iazăcu po dannăm Vsesoiuznoi perepesi naselenia
1989 g. po Zacarpatskoy oblasti I po raionam. Tabliţa 9 S. Ha 298 lestcah.
10
Statestecyni danii/ Materiale naucovo-practecynoi conferenţii "Derjavne reguliuvannya mijetnicyneh vidnosen v
Zakarpatyi".- Ujgorod: Patent, 1997. S. 216.
11
Ibidem, S 217-222.
12
Potocyney arhiv viddilu u spravah naţionalynostey ta migraţii Zacarpatskoi oblderjadministraţii. Migraţia nimţiv
Zacarpatya.
6
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Schimbul migraţional cu Germania
Anii

Din Germania

În Germania

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

-

-

17
8
1
11
8
8

269
214
347
382
297
481

Germanii din Transcarpatia
În
Ţările
Îndepărtate
191
127
213
216
158
266

Din ele în UŢI, Ţările
Germania
Baltice
Au plecat 155
8
2
2
214
1
o
149
265
o

Alte regiuni

-

12
4
2
2
I

evaluarea rezultatelor recensământului din anul 2001 privind
germanilor din Transcarpatia. Recensământul demonstrează creşterea numărului lor
cu 112 persoane (total - 3582) 13 .
Aşadar, primul recensământ naţional ucrainean fixează un "paradox particular", şi
anume, creşterea numărului minorităţii germane, într-un mediu în care de-a lungul perioadei
cercetate au avut loc procese migraţionale, plecarea lor cu domiciliul stabil în Germania. Din
punctul nostru de vedere, acest status quo este condiţionat de factorul etnoidcntităţii situaţio
nale, de avantajul autoidentificării germane de către reprezentanţii căsătoriilor mixte etnice,
strămoşii cărora erau gennani.
Prin activizarea muncii organizaţiilor naţional-culturale germane din regiune, a
comunităţilor germane, alegerea potrivită a ctnoidentificării contribuie la înnoirea legăturilor
cu Germania, la întărirea intereselor economice concrete, etc.
Precizăm, de asemenea, că are loc o ucrainizare parţială a germanilor din regiune. Din
totalitatea numărului minorităţii gennanc, aproximativ 40% au recunoscut limba ucraineană
ca limbă maternă. Ceva peste jumătate (50,5%) au declarat limba maternă cca germană, 4,8%
rusa, 4,2% maghiara , iar 0,9% alte limbi 14 .
O

atenţie deosebită necesită

numărul

2. Migrarea în masă a germanilor din Transcarpatia a determinat probleme privind afirmarea
culturii etnonaţionalc ale acestora, în primul rând în sfera educaţională. În judeţ nu existau
şcoli cu limba de predare germană, funcţiona doar o grupă de educare în limba germană, în
sistemul de învăţământ preşcolar.
În 2001 în grădiniţele regiunii se educau 98 de copii germani, iar în şcoli învăţau 297 de
elevi de naţionalitate germană. În acelaşi timp, începând cu jumătatea anilor 90, numai într-o
singură grădiniţă funcţiona o grupă cu predare în limba germană, unde, în anul 2001 se
educau 24 de copii. Doar 324 de elevi învăţau facultativ limba germană în şcolile din regiune.
Atragem însă atenţia, că totuşi limba germană se preda ca limbă străină în 285 de şcoli din
regiune (4124 7 elevi). Acest lucru a uşurat învăţarea limbii germane în localităţile locuite
compact de germani.
Limba germană, în aceste localităţi (satele Borodivca, Vcrhniy Koropeţ, Cuccava, Nove
Selo, Pavşino, Sinyac - raionul Mucaccvo, satul Ust Ciorna - raionul Teacevo, satul Draccnc
- raionul Svalyava), se învaţă începând cu clasa I. Primul lăcaş al învăţării complexe a limbii
germane a devenit şcoala duminicală din Svalyava, unde în anul 2001 învăţau deja 32 de
clevi 15 •
Potocyney arhiv Zacarpatskoho oblasnoho upravlinya statcsteche. Rospodil nasclenya za naţionalynostiu ta
ridnoiu moboiu za dancmc perepesu 2001 roku. Zacarpatsyka oblasty. Vse nasclcnnya. Tableţya 5.1. postiyne
nasclennya. Absoliutnyi dani.
14
Ibidem: Pro chilychisty ta sclad naselcnnya Zacarpatskoi oblastyi za pidsumcamc Yseucrainskoho pcrcpesu
nasclcnnya 200 I rocu (Zacarpatsyke oblasne upravlinnya statestekc) // Novcne Zacarpatya.- 2001.-11 O1.-S. 6.
15
Potocyney arhiv upravlinya osvitc i nauche Zacarpatskoi oblderjadministraţii. Dani pro nimcţkomovnu osvitu
Zacarpatskoi oblderjadministraţii. Dani pro nimeţcomovnu osvitu Zacarpatskoi oblastyi (2001 r.).
13
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Constatăm că

în condiţiile plecării în masă a populaţiei germane, şi a asimilării lor lingvistice,
indicatori sunt destul de importanţi. De asemenea, între anii 1989-2001, în cadrul
Universităţii din Ujgorod, la Facultatea de Limbi Romano-Germanice şi la catedra de
Filologie Germană, erau pregătiţi specialişti de limbă germană.
aceşti

3. Pentru prima dată în condiţiile independenţei, naţionalitatea germană a avut posibilitatea să
vadă programele TV în limba germană, transmise de către Postul Regional din Ujgorod. În
anul 2001, emisiunile în limba germană erau de 1,5 ore pe săptămână 16 • Aceste emisiuni
prezentau în general cultura tradiţională a germanilor din regiune, soarta lor în condiţiile unui
mediu etnic şi lingvistic străin, istoria unor reprezentanţi de seamă din rândul germanilor din
regiune în retrospectivă istorică şi din perioada actuală.
Constatăm cu părere de rău că nu existau emisiuni radio şi presă în limba gennană.
Excepţie făcea pagina redactată în limba germană "Am Dorfbrunnen" din ziarul "Novene
Zacarpatia'', care ieşea periodic începând din anul 1995. Publicaţiile consacrate naţionalităţii
germane puneau accent pe diferite aspecte etnoculturale de păstrare a identităţii lor,
17
sărbătorile din Palanca, etc •
Literatura în limba germană din bibliotecile regiunii, în decursul anilor 90, s-a îmbogăţit
în oarecare măsură. Dacă în 1993 în fondurile bibliotecilor existau 1714 cărţi în limba
germană, în anul 2001 numărul a ajuns la 4390. Sistemul bibliotecii centrale din Mucacevo
punea la dispoziţia populaţiei germane literatură germană, prin intermediul a cinci biblioteci
locale 18 •
4. Pentru asigurarea nevoilor lor etnoculturale, în perioda 1989-2001, funcţionau în regiune şi
cinci cluburi pentru populaţia germană. Germanii regiunii s-au organizat în colective
artistice, reprezentate, în primul rând, la Mucacevo, Palanoc, Pavşeno, Ust Ciorna, Svalyava,
Cenadievo. Cu cea mai mare eficacitate activa centrul artistic "Palanoc". Această participare
activă a unui număr mic din comunitatea germană a favorizat reprezentarea culturii lor etnice,
prin organizarea anuală a unor festivaluri folclorice 19 • Centrul naţional cultural "Palanoc" din
oraşul Mucacevo de fiecare dată era vizitat de delegaţii străine, în primul rând din Germania.
Astfel, în mai 1999 a fost vizitat de Excelenţa sa Ambasadorul Germaniei în Ucraina, dr. E.
HAIKEN. În timpul vizitei d-sale s-au purtat discuţii cu viceprimarul oraşului Mucacevo
privind minoritatea germană din regiune. S-au discutat în mod special aspectele ajutorului
umanitar din partea Germaniei prin intermediul organizaţiilor de binefacere şi pe linia
bisericii, coordonarea acestuia din partea autorităţilor ucrainene şi germane. De asemenea,
ambasadorul a vizitat satele locuite compact de germani (Nove Selo, Cuceava, Pavşino) unde
S. I. MITREAEVA: Naţionalyno-cultumi tovarestva Zacarpatskoi oblastyi - National cultural associations of
Transcarpatian region I Naţionalyney instetut stratehicyneh doslidjeny. Zacarpatsykey filial.- Ujgorod:
Vedavneţtvo V. Padiaca, 2001.- S. 70.
17
M. P. ZAN: Doslidjenya osnovneh aspectiv etnicyneh proţesiv na Zacarpatyi v 90-ti rr. XX st. cerez prezmu
content-analizu oblasnoi prese li Carpatica-Karpateca. Vepusk 10. Actualni probleme politecynoho ta
etnocultumoho rozvetcu Carpatskoho rehionu v XIX-XX stoliteah.- Ujgorod: Dva colyore, 2001. S. 225.
18
V. S. GABORET: Cultumi zapete polietnicynoho naselenya oblastyi ta şleahe ih zadovolenya li Materiale
naucovo-practecynoi conferenţii "Mijetnicni vidnosene v Zacarpatyi; istoria, sucyasni probleme".- Ujgorod:
Patent, 1994.-S.37; S.I Mitreaeva. Nazv.praţia. S. 72-73.
19
M. R1şco: Zacarpatsyki nimţi liubliat spivate, ale z cojnem rocom ih use menşe li Sribna Zemlya- Fest.2000.-12-18 jovtnya.- S.2; Vidomcey arhiv Zacarpatsykoi oblderladministraţii - F.1.-.Zacarpatsyka oblasna
derjavna administraţia.- Op. I. Dilovodstvo.- Spr.Rosporeadjenya vid 17.07.92 Nr.187 "Pro provedenya
oblasnoho svyata nimeţcoho narodnoho mesteţtva". Arc. 257-266; Ibidem. - Spr. Rozpareadjenya vid
15.07.1993. Nr. 305 "Pro provedenya svyata nimeţcoho narodnoho mesteţtva".- Arc.21-24; Ibidem. Spr.Rosporeadjenya vid 21.07 .95 Nr.413 "Pro provedenya oblasnoho svyta nimeţcoi culture".- Arc.50-54;
Ibidem. - Spr.Rosporeadjenya vid 12.08.96 Nr.452 "Pro provedenya oblasnoho svyata nimeţcoi culture". Arc6l l; lbidem.-Spr. Rosporeadjenya vid O1.09.98 Nr.305 "Pro provedenya oblasnoho fcstivaliu nimeţcoho
narodnoho mesteţtva".- Arc 52-57.
16
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s-a familiarizat cu viaţa şi nivelul de trai al germanilor din regiune, a purtat discuţii cu
primarii din aceste sate 20 . Ajutorul din partea Germaniei a rămas un catalizator eficient
privind confirmarea identităţii etnice a germanilor din regiune, acest lucru fiind confirmat şi
de rezultatele recensământului populaţiei din 200 l.
etnoculturale a germanilor din regiune a fost şi formarea
organizaţiilor naţional-culturale. De fapt acest proces a început încă în timpul URSS. În
iulie 1990 a avut loc conferinţa de constituire a organizaţiei "Renaşterea" la care au participat
276 de delegaţi. Preşedinte al organizaţiei a fost ales domnul E. Kaintz. În documentul
statutului organizaţiei se preciza că este o subunitate unională a Organizaţiei Germanilor
Sovietici "Renaşterea'', având menirea de a contribui la rezolvarea problemelor naţionale ale
"poporului sovietic german", în primul rând pentru renaşterea Republicii autonome de pe
Volga, lichidată în 193 8, renaşterea raioanelor naţionale, a primăriilor din satele compacte
germane 21 •
La conferinţa de constituire au fost conturate perspectivele regionale ale minorităţii
naţionale germane. În primul rând, s-a pus accent pe iniţierea de festivaluri folclorice (M.
Fogel), deschiderea de şcoli cu predare în limba germană, organizarea educaţională a
germanilor din regiune, pe dezvoltarea limbii şi culturii germane (I. Kostrub ), iar în cadrul
Muzeului de Arhitectură şi Viaţă Populară să se organizeze expoziţii (G. Melika) reprezenta22
tive ale populaţiei germane, etc .
Astfel, în condiţiile independenţei a avut loc formarea organizaţiei germanilor din
Transcarpatia - "Nadia" (Speranţa). În statut se preciza, că organizaţia este " ... democratică,
23
independentă şi duce o politică de sine stătătoare ... " . Această formulare a fost şi motivul
pentru nereuşita reînregistrării viitoare, din anul 1993. Preşedintele organizaţiei, la conferinţa
de constituire din martie 1992, a fost ales E. Vizinger. În realitate, motivul apariţiei acestei
organizaţii era confruntarea elitei din comunitatea germană, privind autonomia regiunii.
Preşedintele organizaţiei "Renaşterea" E. Kaintz, în numele populaţiei germane, a prezentat
documentul "Pentru autonomia Transcarpatiei". În această situaţie, aşa cum afirma L. Svartz,
" ... noi, grupa democratică, ne-am afiliat de "Ucraina Carpatică'', care condamna lipsa de
responsabilitate a lui Emil Kaintz, care prin declaraţiile sale provoacă duşmănie intemaţi
onală"24. M. Fogel a părăsit sala Casei de Cultură în care se ţinea conferinţa, iar E. Svartz s-a
exprimat pentru perspectiva unei politici independente şi neutre, de către organizaţia "Nadia".
La conferinţă reprezentanţii forţelor democratice V. Zilgalov, B. Dechey, au declamat lozinci
pentru unirea în lupta pentru o adevărată independenţă a Ucrainei 25 . Pe de altă parte,
participanţii forumului s-au declarat pentru o autonomie culturală a germanilor din regiune,
lărgirea posibilităţilor de studiu în Germania şi înfăptuirea celei mai urgente sarcini: renaşte
rea minorităţii germane, bazată pe autodeterminare etnică 26 .
În anii 1990, cea mai multă iniţiativă a dezvoltat-o organizaţia "Renaşterea" condusă de
Zoltan Kismann, având un număr de 1260 de membri. Activitatea organizaţiei s-a manifestat
în primul rând prin susţinerea social-economică a germanilor, organizând anual sărbătorile

5. Un important factor al

dezvoltării

Ibidem - F.195. Zacarpatska oblasna Rada narodneh seputativ.- Op.23. Canţelaria.- Spr.. Tom.IV. Informaţii
pro veconanya postanov ta rosporeadjeny Cabinetu Ministriv Ucraine. 21 cvitnya 1999- 30 cervnya 1999 r. Na
107 arcuşah.- Arc.69-72.
21
Ibidem - Op.14. Dilovodsctvo.- Spr. Rişenya vid 18.09.90 Nr. 186 "Pro reiestraţiu Statutu Zacarpatscoho
oblasnoho tovarevstva radeanscheh nimţiv "Vidrodjenya".- Arc.198.
22
Ibidem -Arc.213-215.
23
Ibidem - F. I. Zacarpatska oblasna administraţia. - Op. I. Dilovodctvo.- Spr. Rosporeadlenya vid 29.05.92.
Nr.91 "Pro reiestraţiu Statutu Nezalejnoho Tovarectva nimţiv Zacarpatia (NTNZ) "Nadia.-Arc.376.
24
Ibidem - Arc.402.
25
Ibidem -Arc.401-403.
26
Ibidem -Arc. 407-408.
20
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culturii germane. Datorită legăturilor organizaţiei, tineretul german din regiune a avut posibilitatea studierii limbii materne în Germania27 •
În anul 2000 a fost înregistrată o altă organizaţie numită "Germanii din Transcarpatia'',
având ca preşedinte pe V. Ţanko. Organizaţia s-a ocupat de funcţionarea şcolii duminicale,
efectuarea de cursuri în limba germană şi de alte probleme cultural-educaţionale. Cel mai
mare centru al organizaţiei a fost organizaţia raională din Svalyava, denumită "Comunitatea
Germană" (766 persoane). Organizaţia germanilor din Mucacevo condusă de V. Fehtel avea
un număr de 600 de membri iar în satul Ust Ciorna 95 de membri (preşedinte F.Şpacenski) 28 .

6. Etnia germană continua să-şi păstreze identitatea etnoreligioasă. În anul 1989 în trei
comunităţi ale Bisericii romano-catolice serviciul divin se oficia în limba germană 29 . În
condiţiile independenţei numărul lor s-a dublat. În satul Cenadievo şi în oraşul Svalyava
serviciul divin se oficia în limbile germană şi maghiară. Într-o serie de alte sate, germanii au
intrat în componenţa comunităţilor romano-catolice maghiarc 30 . Acest lucru a determinat o
maghiarizare a germanilor din regiune, de-a lungul unei îndelungate etape istorice.
Numai la sfârşitul anilor 90, odată cu activarea muncii pastorale a preotului romanocatolic I. Trunca, în satele Pavşino, Sinyac, Barbovo (raionul Mucacevo), şi în Ust Ciorna
(raionul Teacevo) a început renaşterea oficierii serviciului divin în limba germană. Se ducea o
muncă activă pentru apărarea socială şi spiritual-religioasă a populaţiei germane. S-a construit
biserica din Pavşino şi un azil pentru bătrâni. În plan mai erau şi construirea unei biblioteci, a
unui centru educaţional şi a unei cantine. În satul Sinyac a fost construită o biserică şi un
hotel. În satul Nove Selo, sub patronajul pastorului B. Nohha, a fost utilat un atelier, etc 31 •
Aceasta confirmă unirea factorilor spirituali-religioşi cu cei social-economici, ceea cc
optimizează buna dispoziţie etnică şi socială a germanilor din regiune.
Astfel, rezultatele primului recensământ multinaţional ucrainean din anul 2001, au
confirmat factorul etnoidentităţii situaţionale printre persoanele care s-au declarat germani.
Dar totuşi activitatea migraţională din perioada 1989-200 I creştea în fiecare an, fapt care a
dus la micşorarea numărului germanilor din regiune.
Cu toate acestea, materialul prezentat confirmă de asemenea, respingerea proceselor de
asimilare care au început odată cu formarea organizaţiilor naţional-culturale, a renaşterii
culturii etnice a germanilor, în noua realitate, cea de formare statală ucraineană, pe teritoriul
Transcarpatici.
Aşadar, problematica vieţii etnoculturale şi etnosociale din regiune necesită o cercetare
mai minuţioasă şi mai complexă, în primul rând, folosindu-se rezultatele obţinute în unna
cercetărilor pe teren cu teme etnologice şi sociologice, care au fost efectuate în Transcarpatia
în anii 200 I şi 2002 de specialişti din România şi Ucraina.
(Traducerea textului din limba ucraineană: LIUBA HORV AT)

S. I. MITREAEVA: Nazvana praţya. S.39.
Potocyney arhiv Zacarpatskoho upravlinnya iusteţii. Sprave zareiestrovaneh hrornadsycheh organizaţiy. Statut
Zacarpatskoi Oblasnoi oeganizaţii "Nirnţii Zacarpatia".07.11.2000. Nr.280.
29
Derjavney arhiv Zacarpatskoi oblasti (DAZO).- F. I. Zacarpatskiy obcorn Cornpartii Ucraină. G. Ujgorod.- Op.
33. Dela otdelov.- Spr. 12. Materială c protocolu V plenurna Zacarpatkoho obcorna Cornpartii Ucraină.
05.12.1989g. Na 52 listah.-Arc.52.
30
Vidorncey arhiv Zacarpatskoi oblderjadrninistraţii.- F.195. Zacarpatska oblasna rada narodneh deputativ.- Op.
23. Canţelaria.- Spr. Torn.Vi. Dovidche I zvite pro robotu oblasneh organizatiy. 01.08.-18.09 1997. Na 158
arcuşah.- Arc.92.
31
V. BEDZIR: Nirneţchi sela ojevaiut pid nahleadorn Ioscfa Trunca ta ioho "comande" li Starey zarnoc.- 2001.17.05.- S.12.
27
28
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Concluzii
În acest articol sunt prezentate aspecte de dezvoltare etnosocială şi etnoculturală a minorităţii
germane din Transcarpatia. Studiul acestei problematici a permis explicarea unor tendinţe de
dezvoltare a vieţii social-culturale a germanilor din regiune, a contribuit la regenerarea unitară
a unor probleme de dezvoltare naţional-culturală. Autorul consideră că aceste aspecte
complexe de dezvoltare a culturii etnicilor germani s-au realizat prin dezvoltarea
învăţământului naţional şi educaţiei, prin formarea şi activitatea organizaţiilor naţional
culturale, prin oficierea serviciului religios în limba maternă, înfiinţarea de centre artistice,
organizarea de festivaluri, etc. Articolul confirmă, de asemenea, respingerea proceselor de
asimilare care au început odată cu formarea organizaţiilor naţional-culturale, în noua realitate,
cea de formare statală ucraineană pe teritoriul Transcarpatiei. Problematica vieţii culturale şi
etnosociale din regiune necesită o cercetare mai minuţioasă şi mai complexă, în primul rând
prin folosirea rezultatelor obţinute în urma expediţiilor etnologice şi sociologice efectuate de
specialişti din România şi Ucraina.

Germans /rom Transcarpathia (1989-2001). Social and cultural aspects
Abstract
This article touches the problems of ethnosocial and ethnocultural development of German
national minority of Transcarpathia. lt is established the /act development of pluralistic civil
society by the elite of German ethnonational minority of the land. The author considers the
complex aspects of the development of the Germans ethnical cu/ture that is: the development
of education in the region, the activity offolk amateur performances, conduction of meetings,
festivals, ethnoreligious priorities of the Germans etc. The emphasis is given to enlighten the
role of the national-cultural societies in social life of the Germans.

Die Deutschen in Transkarparien (1989-2001). Soziale und
ethnokulturelle Aspekte
Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden Aspekte der ezhnisch-sozialen und ethnisch-kulturellen Entwicklung der deutschen Minderheit in Transkarpatien vorgestellt. Die Untersuchung dieser
Problematik ermoglicht die Erklărung einiger Tendenzen in der Entwicklung des sozialen und
kulturellen Lebens der Deutschen aus der Region und trăgt zur einheitlichen Behandlung der
national-kulturellen Entwicklung bei. Der Autor vertritt die Meinung, dass die kulturelle
Entwicklung der deutschen Ethnie durch den Unterricht und die Erziehung in der Muttersprache, durch die Bildung und Aktivierung der national-kulturellen Organisationen, durch den
deutschen Gottesdienst, die Griindung der Kulturzentren und die Organisierung der Festivals
gewăhrleistet werden.
Der Beitrag bestătigt auch die Ausweitung der Assimilationsprozesse, die zugleich mit
der Bildung der nationalen kulturellen Organisationen, im Zuge der neuen Staatenbildung au/
dem Gebiet Transkarpatiens eingesetzt hat. Die Problematik des kulturellen und ethnischsozialen Lebens in der Region erfordert eine minuziOse und komplexe Forschung,
hauptsăchlich durch die Beriicksichtigung der Ergebnisse, die von den Fachwissenschaftlern
aus Rumănien wăhrend der ethnologischen und soziologischen Feldforswchungen in der
Ukraine eingebracht wurden.
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LONHĂRT T AMĂS,

Cluj-Napoca (România)

ANUL ELECTORAL 1946 ŞI COMUNITATEA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

Subiectul prezentului studiu propune o reflecţie asupra procesului de instaurare a regimului
comunist, analizând impactul confruntării electorale asupra evoluţiei situaţiei comunităţii
maghiare transilvănene. Dinamica proiecţiilor concurente ale liderilor acestei comunităţi
privind viitorul maghiarilor din Transilvania este evaluată din perspectiva evoluţiei realităţilor
politice româneşti, marcată de noul raport de forţe, rezultat al expansiunii sovietice, a
procesului de satelizare şi sovietizare. Acest studiu a fost elaborat pe baza documentelor
cercetate în arhivele române şi maghiare privind evoluţia situaţiei minorităţilor naţionale din
România în perioada regimului totalitar comunist.
Întreaga societate din România, la fel ca în celelalte state est-central-europene ocupate
de Armata Sovietică la sfârşitul celui de al doilea război mondial, a devenit, începând din
momentul ajungerii la putere a partidului comunist- realizat prin actul de la 6 martie 1945,
obiect al procesului de sovietizare, al agresiunii partidului totalitar. În perioada imediat
următoare, comuniştii aflaţi la putere, puternic contestaţi de forţele politice concurente, şi-au
confecţionat discursul de legitimare a guvernării pc baza detractării opoziţiei politice ca
„reacţionară", „intolerantă", „fascistă", sugerând imaginea sumbră a resuscitării războiului în
cazul revenirii acestor forţe la cârma ţării. Imaginea conflictualităţii etnice, a atrocităţilor şi
stării generale de nesiguranţă a fost asociată cu numele liderilor acestor partide în cadrul
propagandei politice comuniste. Un exemplu bine cunoscut al acestei strategii este tentativa
de asociere a imaginii proceselor intentate de Tribunalele Poporului criminalilor de război,
precum şi a psihozei create de memoria tristă a Gărzilor Maniu şi a zvonurilor privind
posibilitatea unor noi valuri de atrocităţi cu imaginea partidelor de opoziţie, în special a
liderilor PNŢ. Paralel, imaginea partidului comunist a fost asociată cu termenii „adevărata
democraţie", „pace", „unitate nealterată"- fiind mult speculată proiecţia confonn căreia
revenirea Transilvaniei de Nord sub suveranitate românească a fost posibilă ca urmare a
instaurării guvernului Groza. Comuniştii au vehiculat intens imaginea confonn căreia reforma
agrară a fost o realizare exclusivă a alianţei forţelor „adevărat democratice". Promisiunea
făuririi egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării, aflată în concordanţă cu convingerile
„egalitariste" ale comuniştilor a fost manipulată intens de propaganda ce uzita întreaga
infrastructură în acest scop.
Pe lângă demersurile de aliniere şi control ale opiniei publice, partidul comunist a
rezervat un rol important instituţionalizării şi instrumcntalizării influenţei asupra diferitelor
grupări ale societăţii. Astfel a fost conturată strategia frontului, ce urmărea atragerea unui
segment cât mai larg al societăţii pe baza unui program generos de reformă, crearea unor
disidenţe ale partidelor de opoziţie, asocierea „tovarăşilor de drum", instrumentalizarea interdependenţelor şi condiţionărilor deja existente cu unele forţe politice, înfiinţarea organizaţiilor
de masă, ce serveau drept canale de transmitere ale alianţei de interese, ce putea fi
instrumentalizată, pe de o parte, în lupta pentru puterea politică, pe de altă parte, pentru
garantarea unor interese speciale cc necesitau acordul şi asistenţa puterii politice. Controlul
acestor organizaţii de masă s-a realizat pe mai multe nivele prin influenţarea din interior, prin
cadrele partidului comunist, sprijinirea acestora pentru promovarea în funcţiile cheie, gesturi
de promovare a interselor grupării a cărei reprezentare o instituţionaliza organizaţia
respectivă, creând astfel condiţionări ce făureau alianţe de interese ce puteau fi instrumentalizate, precum şi prin presiuni exercitate din exterior.
Uniunea Populară Maghiară, organizaţia de masă cc reprezenta interesele comunităţii
maghiare din România; a sprijinit guvernul Groza, în conformitate cu această logică, liderii
acestuia identificând stânga politică românească drept garantul drepturilor comunităţilor
minoritare. Aceste convingeri au fost dublate de necesitatea găsirii sprijinului din partea
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puterii politice în privinţa garantării prin lege a cadrului instituţional economic, social, politic
al comunităţii maghiare, al cărei viitor a fost gândit în paradigma integrării
acestei comunităţi în cadrul statului român. Aşteptările privind beneficiile acestei strategii au
fost în acord cu convingerile liderilor Uniunii Populare Maghiare, conform căreia stânga
politică va fi partenerul pentru realizarea unei societăţi bazate pe principiile reconcilierii,
democraţiei şi integrării întregii societăţi, trecând peste conflictualitatea generată de viziunea
şi educaţional

etnicistă.

Anul 1946 reprezintă un an de răscruce: un moment de vârf al demersului liderilor UPM
de promovare a intereselor comunităţii maghiare. Acest an trebuia să fie, în viziunea liderilor
UPM, un an al confirmării aşteptărilor legate de alianţa cu stânga politică românească. Acest
an a fost însă marcat de amplificarea subordonării şi restructurarea controlului partidului
comunist asupra acestei organizaţii. Ca urmare a situaţiei create de alegeri, soarta comunităţii
maghiare din România, ca şi a întregii societăţi româneşti va ajunge în totalitate obiectul
deciziei partidului comunist, deţinător exclusiv al puterii politice în următoarele decenii. În
următoarele pasaje, am analizat momentul confruntării electorale din 1946, cu prilejul căreia
se poate surprinde dinamica realităţilor ce au definit soarta comunităţii maghiare din România
în perioada postbelică.
Conştienţi de precaritatea poziţiilor partidului din punct de vedere al aderării populaţiei,
alegerea momentului consultării electoratului şi strategia electorală - ce trebuia să definească
cu claritate şi modul de instrumentalizare a organizaţiilor de masă a PCR- a fost dezbătută de
către cei prezenţi la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 25-28
ianuarie 1946 1• Societatea a fost „radiografiată" şi monitorizată în vederea cunoaşterii
opţiunilor reale politice, pentru a putea desfăşura o activitate cât mai eficientă în vederea
remodelării acestor realităţi 2 • După critica severă indusă de raporturile privind activitatea din
teritoriu - Ana Pauker arătând problema de fond: „ne-am mulţumit că am pus pe hârtie că
avem membri de partid, dar nu i-am mobilizat la treaba de comunist" 3 - s-a hotărât creşterea
coerenţei mesajului politic şi stabilirea unei platforme politice care să reunească organizaţiile
ce susţineau guvernul Groza, strângerea unităţii în cadrul acestui „bloc" controlat de
comunişti, precum şi blocarea iniţiativelor electorale ale opoziţiei 4 . Privind organizaţiile de
masă, în special Uniunea Populară Maghiară- numită pe alocuri în continuare Madosz, ceea ce
denotă natura raporturilor cu această organizaţie, privită ca organizaţie de masă a PCR-, sunt
edificatoare intervenţiile lui Nicolae Goldberger5 : Acesta a subliniat necesitatea intensificării
controlului, precum şi a îndoctrinării membrilor acestei organizaţii. Godberger afirma: „am
luat membri de partid din organizaţiile de masă, Madosz şi Frontul Plugarilor, făcându-i
membri de partid şi neexplicându-le sarcinile lor şi anume că trebuie să rămână în
organizaţiile de masă ca să ducă acolo munca lor de partid" 6 . Între măsurile care trebuiau
luate în grabă a fost traducerea în limba maghiară a materialului propagandistic, precum şi a
hotărârilor PCR. În ceea ce priveşte luptele intestine din cadrul comunităţii maghiare, s-a
concluzionat: „Nu suntem în pericol că reacţionarii- maghiari vor crea un partid, asta este
perimat, s-au dezis. Dar ei vor să schimbe conducerea Madosz-ului şi au ameninţat că se vor
abţine de la alegeri. În Transilvania, în sânul reacţiunii maghiare se vor abţine, pentru că nu
pot să-l vadă pe Maniu, dar nici pe Groza nu vor să-l voteze. Trebuie să ducem o muncă de
clarificare a maselor ungureşti" 7 . În ceea ce priveşte cadrele Uniunii Populare Maghiare, se
Strategii şi politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. Ed.: Virgiliu Ţârău, Ioan
Marius Bucur, Centrul de Studii, Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj, 1998, p. XVIII.
2
Cu privire la organizarea acestei activităţi şi a structurilor de informare vezi: Ibidem, p. XXVI, XXVIII.
3
Ibidem, p. XVIII.
4
Ibidem, p. XIX.
.
5
lntevenţia lui Nicolae Goldberger pe probleme organizatorice, de propagandă şi cu privire la maghiarii din
partid avută în şedinţa din 29 ianuarie a Plenarei CC al PCR, In: Strategii şi politici electorale ... , p. 74-77.
6
Ibidem, p. 74.
7
Ibidem, p. 76.
1
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preconiza un nou val de epurări, dictat de nevoia alinierii totale, conform intereselor partidului
comunist8 .
Conform unui raport privind opţiunile politice ale maghiarilor din Transilvania, întocmit
la începutul anului 1946, 20% din membrii comunităţii maghiare din România „şi-a însuşit
linia promovată de UPM", 5% fiind membri ai Partidului Comunist din România9 . Secţia
maghiară a Partidului Social-Democrat din România, mulţumită activităţii liderilor Lakatos
Istvan, Bruder Ferenc, Dr. Nagy Geza, Dr. Pasztai Geza, câştiga teren faţă de celelalte
grupări, fiind foarte dinamică 10 • Conform acestei surse documentare, comuniştii maghiari din
Transilvania îi recunoşteau ca lideri ai grupării lor pe Dr. Jordaky Lajos fiul, Dr. Csogor
Lajos, Sim6 Gyula, Veress Pal şi Nemes J6zsef11 • O bună parte a membrilor acestei comunităţi naţionale nu avea la acea dată o identitate politică bine conturată, însă se regăseau în
demersurile de promovare a intereselor comunităţii de către UPM 12 .
La începutul anului 1946, conducerea Uniunii Populare Maghiare trebuia să adopte o
poziţie de defensivă în faţa criticilor, a căror intensitate a crescut la maxim. Hotărârea de la
Tg. Mureş, din 17 noiembrie 1945 13 , a intensificat procesul de polarizare din sânul uniunii. Ca
urmare a impunerii voinţei conducerii UPM, guvernul Groza beneficia de un act care se
potrivea scopurilor sale, reafirmând totodată controlul asupra uniunii, valorificată ca
organizaţie de masă a PCR. Această hotărâre a însemnat o înfrângere a opoziţiei care încerca
să caute căi alternative faţă de poziţia triumfătoare a conducerii UPM, care se baza exclusiv
pe strategia alianţei cu guvernul Groza 14 . Hotărârea de la Tg. Mureş, din 17 noiembrie 1945,
se încadrează în totalitate în concepţia şi strategia conducerii uniunii privind reprezentarea
intereselor comunităţii maghiare. Scopul pronunţat al acestei strategii a fost crearea cadrului
juridic al vieţii comunităţii maghiare, care să beneficieze de drepturi colective, instituţii
economice, culturale, educative proprii, a cărei interese specifice să fie reprezentate printr-o
organizaţie unică, puternică, care să dispună de ponderea necesară acestei misiuni în cadrul
regimului politic din România 15 • Orice rectificare de frontieră slăbea numeric comunitatea
maghiară din România, şi implicit, prin readucerea în prim planul vieţii politice şi a
dezbaterilor publice a conflictualităţii româno-maghiare, slăbea şansele dialogului interetnic,
aducând astfel grave prejudicii maghiarilor rămaşi în cadrul statului român, a căror existenţă

8

Ibidem, p. 77.
Magyar Orszagos Leve/tar. KUM Bekeelokeszită Osztaly iratai 1945-1947. XIX-J-1-a: 61. doboz, IV. 136.
csom6 (Erdclyi Magyar Nepi Szi:ivetscg 1945-1946), f. 43.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
La întrunirea de la Târgu Mureş a Comisiei „ de o sută" a Uniunii Populare Maghiare, din data de 15- 18
noiembrie 1945, a fost elaborată o hotărâre privind chestiunea Transilvaniei. Vasile Luca, prezent la şedinţa
Comisiei „de o sută", a contribuit la încordarea atmosferei prin discursul rostit. Din 1945 funcţiona o „brigadă
de aplauze", iar comuniştii supravegheau direct şedinţa. Hotărârea propusă de conducerea UPM arăta:
"Suntem conştienţi de faptul că soluţionarea chestiunii naţionalităţii maghiare din Transilvania nu este
chestiunea modificării frontierelor, ci a edificării democraţiei a realizării egalităţii în drepturi reale, a
spiritualizării frontierelor. Nu putem să fim de acord cu ideea schimbului de populaţie, cc ne-ar rupe de
pământul natal. Nu putem fi de acord cu eforturi venite din partea maghiarilor sau românilor ce ar face din
Transilvania un nou butoi de pulbere prin metode similare cu arbitrajul de la Viena, în slujba reacţiunii
internaţionale". Vezi: KATONA SZABO ISTVĂN: Az MNSZ marosvasarhelyi kialtvanya (1945 november 17), ln:
"Multunk", Budapest 1997/4, p. 95; "Vilagossag" , Il/253, 21 noiembrie 1945 , p. 1-2; LIPCSEY ILDIKO: A
Romaniai Magyar Nepi Szăvetseg az ănfeladas utjan (1944-1953), Possum Kiad6, 1998, p. 78.
14
L!PCSEY ILDIKO: A Romaniai Magyar Nepi Szăvetseg az ănfeladas utjan (1944-1953), Possum Kiad6, 1998, p.
77; KATONA SZABO ISTVĂN: Az MNSZ marosvasarhelyi kialtvanya (1945 november 17), ln: "Multunk",
Budapest 1997 /4, p. 95; FOLOP MIHĂL Y: Az erdelyi magyar intezmenyek es szerezetek al/asfoglalasa a romanmagyar hatar kerdesben, In: "Multunk", Budapest, 1997/4, p. 97-99; RoBorns IMRE: Pengevaltas. A
csapdakat nem !ehei elkeriilni, Literator Ki:inyvkiad6 Nagyvarad, 1997, p. 65-73.
15
"Vilagossag", Il/250, 17 noiembrie 1945, p. 1-2.
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depindea direct de realităţile politice româneşti 16 • Gesturile guvernului Groza au întărit
încrederea în realismul orientării adoptate.
Această viziune asupra strategiei de reprezentare a intereselor maghiare nu a fost
însuşită de toţi liderii comunităţii din România. Comunitatea maghiară din Transilvania a fost
măcinată de frustrări, nemulţumiri, sursele documentare vorbesc de intensificarea nemulţu
mirilor, zvonuri care circulau despre o posibilă revizuire parţială a frontierelor 17 , zvonuri
despre uneltiri revizioniste şi autonomiste în asociere cu Partidul Micilor Agrarieni aflat la
putere după alegerile din toamna anului 1945 din Ungaria 18 , despre manifeste ce înfierau
conducerea Uniunii Populare Maghiare ca trădătoare a maghiarilor din Transilvania 19 • Ca
urmare, alianţa UPM-ului cu Frontul Naţional Democrat a fost suspectată de lipsă de
sinceritate, confruntările din cadrul comunităţii maghiare au fost urmărite cu interes de către
. - ·20
autontaţ1 .
Opoziţia creată în urma contestării poziţiei oficiale privind chestiunea Transilvaniei
căuta soluţii alternative, chiar posibile noi alianţe politice. Putem să constatăm în acest sens
eforturile de a negocia cu reprezentanţi ai Partidului Naţional Ţărănesc şi chiar ai Partidului
Naţional Liberal. Comisia Maghiară a Partidului Social Democrat din România a contestat
conducerea Uniunii Populare Maghiare pe temeiul nereprezentativităţii acesteia. În apelul
adresat maghiarilor din Transilvania au declarat: „Trebuie să punem capăt acelei politici care,
apelând la necesitatea impusă de situaţia istorică, vrea să fie considerată reprezentarea
autentică a intereselor unei comunităţi de două milioane, legitimând concesii iraţionale ce
aduc atingeri grave intereselor acestei comunităţi" 21 . Aceeaşi problemă a reprezentativităţii a
fost adusă în discuţie şi de către gruparea moderată din cadrul UPM, formată în jurul lui
Jordaky Lajos. Acest grup a cerut lărgirea Comisiei „de o sută" prin includerea grupărilor din
afara uniunii- constituite din social- democraţi, comunişti şi lideri ai comunităţii ce nu au
aderat la nici o formaţiune politică- ~i demiterea din fruntea UPM-ului a celor doi vicepreşe
dinţi, Banyai Laszlo şi Balogh Edgar 2 .

Această argumentaţie a fost bine înregistrată în raportul lui Gyongyossy Istvan din 14-21 decembrie 1945
despre convorbirea purtată la Bucureşti cu Czik6 Nandor, preşedintele organizaţiei din capitală a Uniunii
Populare Maghiare, publicat în volumul Revizia vagy autonomia? lratok a magyar-romim kapcsolatok
torteneterol (1945-1947). Ed.: Fillop Mihaly, Vincze Gabor. Teleki Laszlo Alapitvany, Budapest, 1998, p. 8385.
17
Arhivele Naţionale Filiala Cluj, Fond Inspectoratul de Poliţie Cluj, Dosarul 62711945-1946 (Iredentismul
maghiarl, Nota 22.181 din 31 ianuarie 1946 ("printre unguri se vorbeşte în mod insistent despre o nouă
reviziune a actualelor graniţe ale Ardealului. Se spune că ungurii au promisiuni, că li se va da oraşele: CareiMari, Satu-Mare, Sighetu! Marmaţiei şi Oradea"); Dosarul 16411945-1946 (Rapoarte şi dări de seamă privind
starea de spirit a populaţiei maghiare), Nota nr. 89/9 aprilie 1945, Nota nr. 2948 din 28 august 1945: Dare de
seamă nr. 2013 din I octombrie 1945), Dare de seamă nr. 2241 din 15 octombrie 1945, Dosarul 168119451946 (Starea de spirit a populaţiei, abuzuri repatrieri), Nota nr. 2659 din 27 noiembrie 1945; Dosarul
17011946 (Organizaţii şi acţiuni reacţionare), Nota nr. 9875 din 22 mai 1946, Nota nr. 3335 din 5 iunie 1946,
Dosarul 39711944-1945, Nota nr. 22365 din 20 martie 1945.
18
Loc.cit., Dosarul 627, nota nr. 23487 din 14 februarie 1946: "Din sursă sigură suntem informaţi că populaţia
maghiară din Ardealul de Nord s-a unit sub mandatura "Partidului Micilor Agrari" care urmăresc hotărât
autonomia Ardealului sau alipirea lui de Ungaria, dacă nu în întregime, în ce mai mare parte".
19
Loc.cit., Dosarul 627, nota. nr. 19651 din 6 martie 1946 (două manifeste răspândite pe teritoriul rural din
Transilvania)
20
Loc. cit, Dosarul 164, nota nr. 3245 din 28 ianuarie 1946, dosarul 178, nota nr. 152 S din 15 mai 1946, nota
nr. 915S din 3 august 1946: "Sunt informaţiuni că în cadrul UPM ar exista conflicte între noii membrii primiţi
în UPM şi cei vechi, cei noi vor să accentueze apărarea intereselor maghiare. Deasemenea duc o muncă de
îndepărtare de la conducerea UPM a celor ce sunt şi membri ai PCR"
21
LIPCSEY ILDIKO: p. 121.
22
Această argumentaţie a fost bine înregistrată în raportul lui Gyongyossy Istvan din 14-21 decembrie 1945
despre convorbirea purtată la Bucureşti cu Czik6 Nandor, preşedintele organizaţiei din capitală a Uniunii
Populare Maghiare, publicată în volumul Revizia vagy autonomia? lratok a magyar-roman kapcsolatok
torteneterol (1945-1947). Ed.: Fillop Mihaly, Vinczc Gabor. Teleki Lâszl6 Alapitvany, Budapest, 1998, p.
16
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La Adunarea Generală a UPM din Cluj, din 28 ianuarie 1946, mai multe personalităţi
proeminente ale comunităţii maghiare au contestat reprezentativitatea conducerii UPM-ului şi
au subliniat că uniunea se bazează excesiv pe alianţa cu guvernul Groza. Au cerut conducerii
să demisioneze, pe motivul că ar pune în faţa interesului comunităţii pe care ar trebui să-l
reprezinte ideea alianţei cu orice preţ cu stânga politică românească 23 . Conducerea UPM nu a
demisionat, iar includerea în conducere a unor personalităţi din afara uniunii ce reprezentau
curente de opinii diferite a eşuat24 .
Faţă de acest val de contestaţii, conducerea UPM a adoptat o tactică dublă. Pe de o
parte, în presă, a început o ofensivă împotriva "atacului grupărilor reacţionare împotriva
unităţii maghiare", a "trădării intereselor reale" 25 . Pe de altă parte, a încercat să includă formal
în conducerea uniunii pe conducătorii bisericilor şi ai altor instituţii maghiare. Pe
considerentul că preoţii întotdeauna au avut ascendent asupra populaţiei rurale, s-a hotărât
cooptarea acestora în conducerea organizaţiilor locale26 . "Diversiunea reacţionară a lui
Maniu", de a căuta aliaţi în cadrul UPM, este condamnată vehement, urmărind contracararea
acestor atacuri prin "unitate fermă şi lărgire a bazelor uniunii" 27 •
La prima conferinţă a Comisiei Maghiare a Partidului Social Democrat din România,
din 17-18 februarie 1946, organizată la Cluj, a fost elaborat planul unei coaliţii electorale
maghiare, idee susţinută şi de conducerea partidului 28 . Acest bloc electoral maghiar a fost
conceput ca o alternativă la poziţia exclusivă a UPM, pentru a realiza reprezentarea tuturor
grupărilor din cadrul comunităţii şi mobilizarea unei importante părţi a minorităţii maghiare,
decepţionată de conducerea uniunii.
În cadrul şedinţei Comisiei „de o sută" a Uniunii Populare Maghiare din 18-20 martie
1946, de la Braşov, în privinţa strategiei electorale s-a hotărât depunerea candidaturii pe liste
proprii. Această hotărâre a fost luată ca urmare a nevoii de regrupare a minorităţii maghiare în
sprijinul unui UPM identificabil cu interesele acestei comunităţi şi a voinţei eludării
posibilelor sentimente negative ale unor români faţă de forţele FND-ului, în cazul în care
candidaţii Uniunii Populare Maghiare ar fi apărut pe listele comune ale BPD 29 , PCR urmărind
să-şi clădească o imagine de forţă politică ancorată în societatea românească, reprezentant al
intereselor naţionale. Ca urmare a entuziasmului stârnit de ideea participării UPM-ului pc liste

118-123. (A Bekee16keszit6 Osztaly december havi osszefoglalo jelentese a roman belpolitikai helyzetr61 es a
magyar kisebbseg helyzeter61 , Budapest, 1946 januar 12).
23
L!PCSEY ILDIK6: A Romimiai Magyar Nepi Szăvetseg az ănfeladas uţjan (1944-1953), Possum Kiado, 1998, p.
97-98; 23 Această argumentaţie a fost bine înregistrată în raportul lui Gyongyossy Istvan din 14-21 decembrie
1945 despre convorbirea purtată la Bucureşti cu Cziko Nandor, preşedintele organizaţiei din capitală a Uniunii
Populare Maghiare, publicată în volumul Revizia vagy autonomia? lratok a magyar-roman kapcsolatok
tărteneterol (1945-1947). Ed.: Fiilop Mihaly, Vincze Gabor. Teleki Laszlo Alapitvany, Budapest, 1998, p.
134-156 ..
24
Magyar Orszagos Leveltar, KDM Bekee16keszit6 Osztaly iratai 1945-1947, XIX-J-1-a: 61. doboz, IV. 136.
csomo (Erdelyi Magyar Nepi Szovetseg 1945-1946), f. 97
25
"Vilagossag" , III/4, 6 ianuarie 1946, p. l.; "Vilagossag", IIl/6, 9 ianuarie I 946, p. l.; "Vilagossag", III/18, 23
ianuarie 1946, p. 2.; "Vilagossag", IIl/24,31ianuarie1946, p. 1.; "Vilagossag", IIl/25,1februarie1946, p. 1.
26
Arhivele Naţionale lvtorice Centrale, Fond JGJ, Dosar 146-1945, fila 276.
27
"Nepilnk el fogja kergetni soraibol azokat az ellensegeinkkel szovetkezett gyaszmagyarokat, akik most egyremasra felbukkannak s demagog jelszavakkal ujra katasztr6faba akarjak donteni az egesz magyarsagot" In:
"Vilagossag" , IIl/4, 6 ianuarie 1946 , p. l; " Ezek a szerencsetlenek rosszul mertek fel a tOrtenelmi helyzetet, s
nem gondoltak vcgig, hogy a moszkvai konferencia a reakcio csatavesztesevel vegzodott. Ha tovabb folytatjak
targyalasaikat, maguk szamara koznevetseget szereznek a magyarsag szamara azonban, vegzetes kărt'', In:
"Vilagossag" ' IIl/6, 9 ianuarie 1946, p. 1, K.Acs6 SĂNDOR: Jogaink maradektalan kiharcolasat csak nepi
egysegiink biztosithatja, In: "Vilagossag", IIl/18, 23 ianuariel946, p. 2.
28
"Vilagossag", IIl/35, 1O martie 1946, p. 1; Revizia vagy autonomia? Jratok a magyar-roman kapcsolatok
tărteneterol (1945-1947). Ed.: Fillop Mihaly, Vincze Gabor. Tcleki Lăszlo Alapitvany, Budapest, 1998, p.
136.
29
Magyar Orszagos Leve/tar, KVM Bekee/okeszito Osztaly iratai 1945-1947,XJX-J-l-a: 61. doboz, IV. 136.
csomo (Erdelyi Magyar Nepi Szovetseg 1945-1946), f. 107.
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cu anunţarea unei ample campanii de promovare a intereselor
de către preşedintele UPM, s-a realizat coagularea unui sprijin politic
expres pentru programul propus de conducerea uniunii3°. Aceste hotărâri au fost interpretate
ca o revenire la o poziţie centristă, moderată, faţă de stânga radicală care a ajuns să domine
uniunea la sfârşitul anului 1945 31 . Kurk6 Gyarfiis a fost văzut ca garantul acestei tendinţe,
care prin vociferarea prejudiciilor suferite de maghiari şi deschiderea unei campanii de
promovare deschisă a intereselor comunităţii maghiare a fost redescoperit de către o parte a
membrilor UPM ca un adevărat lider al comunitătii 32 .
În perioada 27- 30 iunie 1946 a avut loc' la Odorheiul Secuiesc al Ii-lea Congres al
Uniunii Populare Maghiare. Grupările opoziţiei au făcut un ultim efort disperat pentru a
mobiliza opinia publică maghiară, contestând deschis reprezentativitatea conducerii UPM şi
aducând în mijlocul dezbaterii ideea Blocului electoral Maghiar. Atmosfera tensionată a fost
amplificată de evenimentele şi discursurile ţinute la Cluj de Lucreţiu Pătrăşcanu 33 , zvonurile
care circulau despre schimbul de locuitori dintre Cehoslovacia şi Ungaria, care a însemnat o
traumă colectivă pentru comunitatea maghiară care trebuia să-şi părăsească pământul natal,
precum şi despre atrocităţile suferite de maghiarii din Iugoslavia. În astfel de împrejurări
Kurk6 Gyarfas a fost reales preşedinte, conducerea a rămas în fond aceeaşi. Doar
vicepreşedinţii au fost schimbaţi, dar şi-au păstrat locul în Comitetul Executiv 34 . Kurk6 a
promis eliminarea reacţionarilor care au încercat să scindeze UPM-ul, declarând că uniunea
va rămâne neclintită pe linia strategică adoptată anterior şi confirmată de evoluţia
evenimentelor. Membrii conducerii uniunii au fost escortaţi de o gardă de corp, s-au controlat
actele tuturor delegaţilor şi persoanelor prezente în sală de către grupuri organizate de
muncitori 35 . În cadrul congresului a fost anunţată, oficial, decizia conducerii Uniunii Populare
Maghiare de a prezenta liste separate a uniunii în alegeri, denunţând strategia Blocului
electoral Maghiar promovat de membrii Comisiei maghiare a Partidului Social Democrat din
România36 • În ultima zi a congresului liderii UPM-ului au organizat o manifestaţie pe
stadionul oraşului, concepută ca un act care să demonstreze, încă o dată, alinierea întregii
comunităţi maghiare sub semnul Uniunii Populare Maghiare. Însă această demonstraţie de
forţă a fost perturbată de manifestaţia unor cetăţeni, mici gospodari şi întreprinzători
maghiari, care au pătruns în stadion, scandând: „Jos Kurk6!", „Aţi vândut Ardealul!'', ceea ce
a declanşat încleştări violente între un mare număr de manifestanţi, care s-au alăturat
contestatarilor, şi forţele de ordine prezente la demonstraţic 37 .
În ajunul alegerilor din 19 noiembrie 1946, conducerea UPM a depus eforturi considerabile pentru reunificarea întregii comunităţi maghiare în jurul organizaţiei, sub semnul "unităţii
populare" 38 • Listele electorale întocmite de UPM 39 au fost compuse în conformitate cu ideea
separate în alegeri,

cuplată

comunităţii naţionale

30

Magyar Orszagos Leve/tar, KOM Bekee/6keszit6 Osztaly iratai 1945-1947.XIX-J-l-a: 61. doboz, IV. 136.
csomo (Erdelyi Magyar Nepi Szovetseg 1945-1946), f. I 07

31

Loc.cit, f. III.
32
Loc. cit, f. 112.
33

34

35

36

VIRGILIU ŢÂRĂU, Op. cit., p. 235, 237-238.
LIPCSEY ILDIK6: A Romaniai Magyar Nepi Szăvetseg az ănfeladas utjan (1944-1953), Possum Kiado, 1998, p.
103-104.
Revizia vagy autonomia? lratok a magyar-roman kapcsolatok tărteneterol (1945-1947). Ed.: Fillop Mihaly,
Vincze Gabor. Teleki Laszlo Alapitvany, Budapest, 1998, p.247-250.

A nemzetisegek egyenjogzlsaganak utjan. A nemzetisegijogfejlodese a nepi demokratikus Romaniaban (1944
szeptember 2-1948 aprilis 13) Jo6 Rudolf besze/getese Demeter Janossal, Kossuth Konykiado, Budapest,
1983, p. I 04.

37

Revizi6 vagy autonomia? Iratok a magyar-roman kapcsolatok tărteneterol (1945-1947). Ed.: Fillop Mihâly,

38

Vincze Gabor. Teleki Laszlo Alapitvany, Budapest, 1998, p. 250-251.
Kurk6 Gyarfas em/ekere. Ed.: Lipcsey Ildiko, Budapest, 1987, p. 102; Arhivele Naţionale Filiala Cluj, Fond

Comitetul
electorală,

Judeţean

PCR Cluj, nr. 1 (Blocul Partidelor Democrate, Secţia Regională Cluj, Campania
1946) Dosar nr. 1411946, f. 14, 15, 42, 43 ; "Vilagossag", IIU214, 27 noiembrie 1946, p. 2.
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de a include nume reprezentative şi agreate, personalităţi ce se bucurau de respect general, de
un prestigiu necontestat din întregul Ardeal care să atragă toţi membrii comunităţii maghiare
cu cele mai diferite opţiuni politice şi în acelaşi timp să fie prezenţi- dar în număr mult mai
mic- şi membrii conducerii uniunii, care să fie purtaţi spre victorie de opţiunea pozitivă
stârnită de prima categorie mai sus prezentată 40 . Astfel se explică prezenţa masivă a intelectualităţii maghiare pe listele UPM şi neincluderea în liste în număr mare a unor lideri ce
reprezentau stânga radicală, dezagreaţi de o parte considerabilă a comunităţii maghiarc 41 • Ca
urmare a construirii acestei imagini, Uniunea Populară Maghiară a reuşit să câştige votul
majorităţii maghiarilor din România42 . Liderii UPM au nutrit mari speranţe în privinţa viitoarei Reprezentanţe Naţionale, înţelegând că decepţiile provocate de nerezolvarea dezideratelorîn cele mai multe ori cauzate de neaplicarea legilor şi decretelor- sunt efectul necesităţilor
impuse de campania electorală şi vor fi remediate imediat după victoria în alegeri a BPD-ului
43
şi constituirea noului for legislativ .
Ca o ultimă încercare, conducerea Partidului Social-Democrat din România a
împuternicit Comitetul Maghiar din cadrul PSDR cu privire la viitoarele alegeri să înfiinţeze
Frontul Popular Democrat Maghiar (Magyar Demokrata Nepfront44 ). Această structură
trebuia să întrunească grupările opoziţioniste din cadrul comunităţii maghiare din România,
45
gândită ca o concurentă a UPM-ului . Secretariatul Comitetului Maghiar al PSDR, format din
preşedintele Lakatos Istvan, secretarii Bruder Ferenc şi Dr. Nagy Geza au alcătuit planul de
46
acţiune . Frontul Popular Democrat Maghiar urma să fie prezentat publicului larg în
47
cuprinsul unui comunicat ce urma să apară în data de 16 august 1946 • Articolul ce anunţa
48
înfiinţarea noii organizaţii a fost oprit de cenzură . Unii membri ai grupului de iniţiativă au
fost arestaţi de Poliţie. Documentaţia necesară înscrierii partidului şi a dobândirii unui semn
electoral a fost totuşi depusă la Ministerul de Interne şi la Comisia Electorală Centrală49 . În
cadrul şedinţei Comitetului Frontului Unic Muncitoresc, comuniştii au denuntat iniţiativa
FPDM, ameninţând membrii grupului de iniţiativă că „se joacă cu capetele lor" 50 , încercând
să-i intimideze. La finele lunii august, Brudcr Ferenc s-a deplasat la Bucureşti şi a prezentat
situaţia conducerii naţionale a PSDR, care a înaintat cazul conducerii Frontului Unic
Muncitoresc. În cele din urmă, s-a hotărât să se ajungă la o înţelegere directă între FPDM şi
UPM 51 • Conducerea PSDR a hotărât ca un eventual acord cu UPM şi PCR să fie semnat în
numele Comitetului Naţional Maghiar al PSDR52 . Astfel, au început, în prima jumătate a lunii
septembrie 1946, negocierile53 . În cadrul corespondenţei dintre Kacs6 Sandor şi Bruder
Ferenc 54 , liderii social-democraţi maghiari şi-au precizat dezideratele: aceştia doreau un
minim de 33% din locurile de pe eventualele liste electorale comune, candidaţii socialdemocraţi- numiţi de Comisia Maghiară a PSDR - să se prezinte pc baza programului BPD,
completat cu un plan comun de reprezentare a intereselor comunităţii maghiare, organele de
39

Magyar Orszagos Leve/tar, KUM Bekeelokeszito Osztaly iratai 1945-1947,XIX-J-1-a: 61. doboz, IV. 136.
csom6 (Erdelyi MagyarNepi Szovetseg 1945-1946), f. 152-153: listele electorale ale UPM.
40
Loc.cit„ f. 153.
41
Loc.cit„ f. 154.
42
Loc.cit„ f. 154-155.
43
Loc.cit„ f. 153, 154.
44
Loc.cit„ KUM Bekeelokeszito Osztaly iratai 1945-1947,XJX-J-l-a: 61. doboz, IV. 137. csom6, f. 58.
45
Loc.cit, f. 58.
46
Loc.cit, f. 58.
47
Loc.cit, f. 58.
48
Loc.cit, f. 58.
49
Loc.cit, f. 59.
50
Loc.cit, f. 59.
51
Loc.cit, f. 60.
52
Loc.cit, f. 60.
53
Loc.cit, f. 60.
54
Loc.cit„ f. 61: Corespondenţă între vicepreşedintele UPM Kacs6 Sandor şi Bruder Ferenc.
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presă

ale celor două organizaţii să promoveze ideea luptei comune, social-democraţii revocă
hotărârea din 1945 conform căreia membrii acestei grupări nu pot fi membrii UPM 55 . În caz
de blocare a negocierilor social-democraţii au creionat o altă alternativă: în judeţele secuieşti
să primească, pe liste comune cu UPM, 4 mandate sigure, iar în rest să poată candida şi pe
listele BPD 56 . Conducerea Uniunii Populare Maghiare însă nu a fost de acord cu nici una
dintre soluţiile propuse, astfel negocierile nu s-au finalizat cu un acord57 . Candidaţii socialdemocra}i maghiari s-au prezentat în alegeri pe listele BPD-ului, având speranţe pentru 5
mandate 8 . O bună parte a maghiarilor care simpatizau cu ideile promovate de aceştia însă au
dat curs apelului la unitate, lansat de liderii Uniunii Populare Maghiare, votând în bloc cu
această formaţiune, percepând alegerile ca un recensământ simbolic al comunităţii maghiare
din România 59 .
Între timp, liderii UPM au avut greutăţi în ceea ce priveşte atitudinea PCR-ului.
Comuniştii au propus soluţia listelor proprii ale UPM pentru a se detaşa formal şi de a nu
putea fi denunţaţi ca fiind străini de majoritatea românească. O reală reuşită a UPM-ului de aşi însuşi adeziunea comunităţii maghiare pc baza unui discurs „naţional şi independent" nu a
fost însă agreată de loc, PCR voind să canalizeze o bună parte a voturilor acestei comunităţi
direct către listele BPD60 . În faţa acestor realităţi, preşedintele uniunii a declarat: „Am
întâmpinat greutăţi şi din partea aliaţilor noştri. În multe cazuri oamenii nu au putut să facă
distincţia necesară între Partidul Comunist şi Partidul Social- Democrat.( ... ) O singură
organizaţie ne reprezintă şi aceasta este organizaţia noastră naţională, Uniunea Populară
Maghiară. Fraţii noştri activişti ( ... ) au posibilitatea iniţierii demersurilor privind lupta de
clasă în organizaţiile ce servesc acest scop. Dar acestea nu sunt identice cu promovarea
culturii noastre naţionale şi a dezvoltării comunităţii noastre. Acolo, în acele organizaţii, unde
luptă alături de fraţii noştri de altă limbă,' îşi servesc naţiunea prin asigurarea unor aliaţi de
preţ pentru rezolvarea problemelor noastre. Dar pentru promovarea intereselor noastre aici
este locul nostru, în Uniunea Populară Maghiară" 61 •
Conform rezultatelor oficiale comunicate de Comisia Electorală Centrală, Blocul
Partidelor Democratice a înregistrat "o victorie zdrobitoarc" 62 . Analiza comparativă a
rezultatelor oficiale comunicate, în comparaţie cu acelea cuprinse în documentele publicate
după 1989- în mare parte raporturi elaborate de Jandarmerie, Poliţie, organe locale sau
regionale ale PCR, mărturii orale ce reconstituie rezultatele reale la nivel local ale alegerilor
din 19 noiembrie 1946- confirmă faptul fraudei electorale majore comise de comunişti 63 . În
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Loc.cit., f. 62.
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mai multe locuri rezultatele reale reconstituite arată o prezenţă mai bună în alegeri a Uniunii
Populare Maghiare, decât a BPD, constatat cu indignare de reprezentanţii partidului
comunist64 . Falsificarea rezultatelor actului electoral a atins chiar şi interesele Uniunii
Populare Maghiare în unele judeţe. Raportul privind rezultatul real al alegerilor în judeţul
Cluj, întocmit pe baza informaţiilor obţinute de la preşedinţii şi grefierii secţiilor de votarepublicat de către Virgiliu Ţârău şi consultat şi de către autorul prezentului studiu65 - atestă
faptul că prin frauda electorală au fost diminuate rezultatele Uniunii Populare Maghiare în
66
favoarea BPD-ului . Au existat contestaţii şi sesizări la nivel de partid, urmate de consultări
între reprezentanţii celor două organizaţii la nivel local, soldate cu unele mici modificări 67 .
Oricum, aceste rezultate au fost valorificate de liderii uniunii ca un câştig enorm, înregistrându-se o creştere a prestigiului UPM în cadrul comunităţii maghiare, ca urmare a reuşitei
electorale 68 • Conducerea Uniunii Populare Maghiare a salutat victoria Blocului Partidelor
Democratice, sperând continuarea activităţii iniţiate anterior în alianţă cu guvernul de stânga,
piatră de temelie a strategiei uniunii. Kurk6 Gyarfas, conform promisiunii guvernului Groza
de înainte de alegeri, în discursul ţinut la 12 decembrie 1946, în faţa noului Parlament, a cerut
codificarea noului statut al minorităţilor naţionalc 69 . Problema însă a fost scoasă de pe ordinea
de zi. Acest eşec a consternat liderii UPM-ului, care au încercat să explice situaţia nouă în faţa
opiniei publice maghiare prin accentuarea priorităţii problemelor economice şi prin aluzii
70
făcute la activitatea „reacţiunii" • După adjudecarea alegerilor de către comunişti şi semnarea
Tratatului de pace de la Paris la 1O februarie 1947, rapoartele cadrelor partidului comunist
subliniază necesitatea "corectării" evoluţiei relaţiei UPM-PCR din ultimele luni, ce au
consemnat o revitalizare extraordinară a uniunii 71 . Astfel se va trece la o politică de eliminare
a liderilor ce menţineau linia de reprezentare a intereselor reale a comunităţii maghiare şi de
confiscare a identităţii proprii a Uniunii Populare Maghiare.
Regimul totalitar comunist a proiectat transformarea societăţii într-o masă amorfă de
manevră. În faza finală a procesului de instaurare a regimului comunist, sursele de legitimitate
proprie, identitatea autonomă, au fost considerate potenţiale surse de pericol prin promovarea
unor valori concurente faţă de omnipotenţa partidului-stat. Confiscarea, lichidarea oricărei
surse de legitimare a unei identităţi proprii, independente de partidul-stat a devenit imperativă
ca urmare a logicii totalitare ce gândea în termenii controlului absolut, a impunerii unui set de
valori unic şi exclusiv la nivelul întregii societăţi. Totul trebuia subsumat partidului sau
Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 şi perioada preelectorală în nord-vestul Transilvaniei. In:
„Sovietizarea Nord-Vestului României (1944-1950)", Coord.: Viorel Ciubotă, Gheorghe Lazin, Daniela
Oltean, Claudiu Porumbăcean, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1996, p. 123-141.
64
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eliminat. Astfel efortul partidului-stat totalitar de a distruge orice identitate autonomă a
contestat însăşi ideea de comunitate, ce se baza pe un discurs identitar propriu. Treptat
problema identităţii, a valorilor proprii şi instituţiilor comunităţii maghiare se subsuma
efortului de inginerie socială a partidului-stat totalitar, ce propunea crearea unei mase amorfe
de manevră, atomizată, uniformizată şi aliniată integral. Astfel se explică regândirea
problemei identitare şi subsumarea discursului privind „lupta de clasă" şi a identităţii de clasă.
Partidul comunist era singurul abilitat să interpreteze interesele societăţii- tennenul de naţiune
fiind înlocuit de cel de popor- toţi cei cc contestau abilitarea exclusivă în acest sens a
partidului-stat fiind etichetaţi „duşmani ai poporului" şi sancţionaţi confonn legislaţiei de stat.
Această proiecţie a denunţat ideea de comunitate naţională ca „unitate fără de principii". Cei
ce gândeau în paradigma comunităţii naţionale au fost denunţaţi şi eliminaţi, fiind calificaţi
„duşmani ai poporului", „reacţionari", „aţâţători la război"- conform canoanelor marxistleniniste. Acestei evoluţii i-au căzut pradă în perioada 1947-1949 şi liderii Uniunii Populare
Maghiare, exponenţi ai unei politici reale de reprezentare a intereselor comunităţii maghiare
din România.

Concluzii
Acest studiu - elaborat pe baza documentelor cercetate în arhivele române şi maghiare privind
evoluţia situaţiei minorităţilor naţionale din România, în perioada regimului totalitar comunist
- propune o reflecţie asupra procesului de instaurare a regimului comunist, analizând
impactele confruntării electorale asupra evoluţiei situaţiei comunităţii maghiare transilvănene.
Dinamica proiecţiilor concurente ale li~erilor acesteia privind viitorul maghiarilor din
Transilvania este evaluată din perspectiva evoluţiei realităţilor politice româneşti, marcată de
noul raport de forţe, rezultat al expansiunii sovietice, a procesului de satelizare şi sovietizare.
Anul 1946 reprezintă un an de răscruce, un moment de vârf al demersului liderilor
Uniunii Populare Maghiare (U.P.M.) de promovare a intereselor comunităţii maghiare. Acest
an trebuia să fie, în viziunea liderilor U.P.M., un an al confinnării aşteptărilor legate de
alianţa cu stânga politică românească, însă în realitate lucrurile s-au desfăşurat altfel, marcând
amplificarea subordonării şi restructurarea controlului partidului comunist asupra acestei
organizaţii, de altfel încă de la începutul anului 1946 5% din comunitatea maghiară erau
membri ai P.C.R. Ca urmare a situaţiei create de alegerile parlamentare din noiembrie 1946,
când Blocul Partidelor Democratice, organizaţie divizată de P.C.R., a înregistrat, printr-o
fraudă electorală de proporţii „o victorie zdrobitoare", soarta comunităţii maghiare din
România, ca şi a întregii societăţi româneşti va ajunge, în totalitate, obiectul deciziei
partidului comunist, deţinător exclusiv al puterii politice în următoarele 4 decenii.
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Die ungarische Gemeinschaft in Rumănien im Wahljahr 1946
Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz untersucht die Einfiihrung des kommunistischen Regimes in Rumă
nien und den Einfluss der Wahlen von 1946 auf die Lage der Ungarn in Siebenbiirgen. Die
Erkenntnisse beruhen auf Recherchen in rumănischen und ungarischen Archiven, zur Lage
der nationalen Minderheiten Rumăniens wăhrend des totalităren kommunistischen Regimes.
Die verschiedenen Bestrebungen der ungarischen Anfiihrer werden im Zusammenhang
mit der Entwicklung der rumănischen Politik unter dem wachsenden Druck der sowjetischen
Expansion betrachtet. Seit der Machtergreifung der kommunistischen Partei, am 6. Mărz 194,
setzte sich die Sowjetisierung der Politik durch, die jede Opposition als „ reaktionăr,
intolerant und faschistisch" qualifizierte. Die Einsetzung der Regierung Petru Groza wurde
mit den Begriffen „ wahrhafter Frieden, Demokratie und uniei/bare Einheit" verbunden, da
auch die Riickkehr Nordsiebenbiirgens an Rumănien in dieser Periode erfolgte. Die
kommunistische Propaganda versprach allen Biirgern die gleichen Rechie.
Die Ungarische Volksunion, die Interessenvertreterin der Ungarn in Rumănien, unterstiitzte die Regierung Groza, in der sie eine Garantie far die Wahrung der Minderheitenrechte
zu erkennen vermeinte. Im Wahljahr 1946 verstărkten sich die Bestrebungen der Ungarischen
Volksunion, die Rechte ihrer Gemeinschaft durchzusetzen. Laut eines Berichtes vom Beginn
des Jahres 1946 unterstiitzten 20% der Ungarn Rumăniens die Volksunion und 5% waren der
Kommunistischen Partei Rumăniens beigetreten.
Freilich waren nicht a/le ungarischen Fiihrungspersănlichkeit mit der politischen Linie
der Volksunion einverstanden, was die zahlreichen Unzufriedenheiten der ungarischen Ethnie
und die Hoffnung auf eine măgliche Grenzverschiebung widerspiegelt. Auf der Generalversammlung der Ungarischen Volksunion mit Klausenburg vom 28. Januar 1946 bestritten
hervorragende Persănlichkeiten der ungarischen Gemeinschaft die Legitimităt der Volksunion, da sie mit der Regierung zusammenarbeite, und legte ihr den Riicktritt nahe. Daraujh.in
bekămpfte die Volksunion die „ reaktionăren Gruppierungen, die die wirklichen Interessen
der Ungarn verrieten" und versuchte kirchliche Wiirdentrăger und Vetreter anderer Organisationen far die Volksunion zu gewinnen. Auf dem II. Kongress der Ungarischen Volksunion,
am 27.-30. Juni 1946 in Odorheiu/ Secuiesc, revoltierte die Opposition erneut gegen die
Fiihrung und plădierte far einen eigen ungarischen Wahlblock.
Die Volksunion stellte eigene Wahllisten,jedoch im Rahmen des Blocks Demokratischer
Parteien, far die Wahlen vom 19. November 1946 auf, in die viele volksnahen ungarischen
Intellektuellen und weniger linksgerichtete Politiker eingingen. Die Volksunion erzielte einen
Wahlsieg, wenngleich einige Wahlergebnisse gefălscht worden waren. Sie wollte mit der
Regierung Groza weiter zusammenarbeiten, die am 12. Dezember 1946 vor dem neuen Parlament ein neues Statut far die nationaloen Minderheiten forderte. Das Gesetz kam jedoch nicht
zustande und die Fiihrung der Ungarischen Volksunion erkannte ihren Fehler.
Nach dem Friedensvertrag von Paris vom 11. Februar 1947 verhărteten sich die Fronten zwischen der Ungarischen Volksunion und der Kommunistischen Partei Rumăniens. Die
totalităre Partei baute die eigene Identităt der ungarischen Gemeinschaft und ihre Institutionen immer mehr ab. Der Begriff Nation wurde durch dem marxistisch-leninistischen Begriff
Volk ersetzt. Die Vertreter der Volksgemeinschaften wurden als „ Volksfeinde" und „Kriegstreiber" eingestuft. Der grojJangelegter Săuberungswelle von 1947-1949 fielen auch die
Fiihrer der Ungarischen Volksunion zum Opfer.
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MIKOLA VEHEŞ- IURA OSTAPEŢ, Ujgorod {Ucraina)
PRINCIPIILE CONSTITUIRII SISTEMULUI ELECTORAL AL UCRAl.~E I (L'..J ':-2002)

Alegerile în forurile de stat reprezentative se desfăşoară după reguli Ş\ norme bine
stabilite, care sunt condiţionate de legea electorală. Aşadar, legea electorală stabileşte tipul
sistemului electoral şi condiţiile în care se va desfăşura campania electorală. În literatura
politică contemporană există o serie de moduri de abordare privind tratarea problemei esenţei
sistemului electoral.
În primul rând, sistemul electoral se identifică cu formula electorală (algoritmul
electoral), mecanismul transformării voturilor în mandate electorale parlamentare. O astfel de
abordare, menţionează politologul rus V.I. Ghelman," este cea mai acceptabilă abordare în
raport cu democraţiile stabile"{3, 99). În al doilea rând, sistemul electoral se asociază cu trei
elemente: structura circumscripţiei electorale, structura voturilor, formula electorală ( 13, 219).
În al treilea rând, din punct de vedere al dreptului constituţional, prin sistem electoral se
înţelege totalitatea reglementărilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor concrete de
desfăşurare a campaniei electorale şi a modalităţilor de determinare a rezultatelor alegerilor
etc. ( 15, 362, 8, 15).
În urma obţinerii independenţei de stat, în faţa Parlamentului Ucrainei s-a pus
problema sistemului după care va fi ales acesta în viitor. Actualul sistem electoral - aşa cum
seric politologul american A.Nadais - "este influenţat de o serie de factori: "dilema
reprezentanţei sau a stabilităţii, forţa puterii executive sau legislative, tradiţiile electorale,
cultura politică şi altele" ( l O, 70). Cercetătorul ştiinţific rus O. Salmin crede că există un set
de principii generale, care ajută la elaborarea unui cadru general de abordare a problemei
privind legislaţia electorală:
a) nu există legislaţie electorală ideală, orice sistem electoral arc atât cusururi, cât şi
caracteristici pozitive;
b) unul şi acelaşi sistem electoral poate să funcţioneze diferenţiat de la o cultură politică la
alta, de aceea baza sistemului electoral trebuie să fie propria experienţă electorală;
c) sistemele electorale pot să se combine;
d) sistemul electoral nu trebuie schimbat, dacă nu este absolut necesar (12, 336).
O importanţă deosebită are sistemul electoral în societăţile care se transformă (între
acestea este inclusă şi Ucraina). "În aceste ţări sistemul electoral este unul din mecanismele
procesului de transformare, care asigură, în primul rând, rotaţia şi formarea elitei politice, în
al doilea rând, structurează corpul legislativ superior, în al treilea rând, sistematizează şi
reprezintă interesele diferitelor straturi sociale ale societăţii (organizează spaţiul social), în al
patrulea rând, asigură modalitatea civilizată de transmitere a puterii către opoziţia
învingătoare în alegeri.(7, 197).
În Ucraina o dată cu declararea independenţei, alegerile parlamentare au avut loc de 3
ori (în 1994, 1998 şi 2002), însă toate au fost reglementate de legi diferite. Analiza
comparativă a legilor electorale a fost realizată sub forma unui tabel (vezi Anexa A).
Prima lege electorală a fost adoptată în a VIII-a sesiune a Parlamentului Ucrainei, care
a avut loc la 18 noiembrie 1993. Legea avea 12 capitole, care cuprindeau 52 de articole.
Conform legii, se stabilea sistemul majorităţii absolute, adică alesul se consideră acel
candidat "care a obţinut la alegeri mai mult de jumătate din voturile alegătorilor care au
participat la vot, dar nu mai puţin de 25% din numărul alegătorilor înregistraţi pe lista
alegătorilor din circumscripţia electorală dată" (4, 31 ). În articolul 43 al legii a fost introdusă
limita minimă a prezenţei alegătorilor la secţiile de votare: "se consideră că alegerile nu au
avut loc, dacă la ele au luat parte mai puţin de 50% din numărul alegătorilor înscrişi pe lista
electorală din circumscripţia respectivă" (4, 31 ). Prevederile acestei legi au avut drept rezultat
desemnarea, la alegerile din 27 martie 1994, a numai 49 de deputaţi. Numai după al doilea tur
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de scrutin, la 1O mai 1994, Parlamentul Ucrainei şi-a început lucrările. Adoptarea, în
noiembrie 1993, a Legii electorale, în această redactare, a fost condiţionată de o serie întreagă
de factori subiectivi şi obiectivi:
tradiţiile electorale sovietice, adică un astfel de sistem era simplu şi îndeobşte
cunoscut;
sistemul majorităţii absolute era în avantajul marilor partide şi al puterii executive;
lipsa mai multor grupuri (partide) politice influente, care ar fi putut susţine
proporţionalitatea sistemului electoral;
lipsa partidelor cu tradiţii statornicite şi a unei culturi politice corespunzătoare;
lipsa unor argumente privind eficienţa sistemului electoral parlamentar în formarea
unui guvern stabil.
Alegerile parlamentare din 1994, în Ucraina, conform sistemului majorităţii absolute, au arătat
că acest sistem este ineficient. În primul rând, reprezentarea parlamentară, constituţional
prevăzută, n-a fost realizată. În al doilea rând, acest sistem, în Ucraina, s-a arătat neeconomic,
deoarece ar fi fost necesar să se organizeze o serie întreagă de alegeri parţiale. În al treilea
rând, în rândul cetăţenilor, ca urmare a ciclului alegerilor parţiale, a apărut apatia faţă de
procesul politic electoral, manifestată prin neprezentarea alegătorilor la vot, ceea ce a dus, în
multe circumscripţii electorale, la neîntrunirea de către nici un candidat a marjei electorale
necesare pentru a fi ales. În al patrulea rând, acest sistem electoral n-a contribuit la
structurarea politică, pe partide, a parlamentului. Componenţa parlamentului a fost destul de
eterogenă, datorită existenţei numărului mare de candidaţi independenţi, ceea ce nu i-a permis
acestuia să funcţioneze efectiv ( 1, 30). În afară de aceasta, legea din 18 noiembrie 1993 avea o
serie de lacune procedurale:
ineficienţa procedurilor de votare, care apreciază ca vot negativ eliminarea tuturor
candidaţilor împotriva cărora votează alegătorul;
necesita perfecţionarea reglementării constituirii comisiilor electorale;
conform legii, partidele nu puteau fi subiecte cu depline drepturi în procesul
electoral;
necesita clarificarea reglementării desfăşurării propagandei electorale, utilizării
fondurilor electorale, algoritmului numărării voturilor etc.
Dar, cu toate lacunele legii, astăzi, se poate spune că alegerile parlamentare din 1994 au
fost unele din cele mai democratice. Meritul aparţine atât legii electorale, cât şi condiţiilor
obiective în care au avut loc alegerile. În primul rând, candidaţii au cheltuit sume mici pentru
campania electorală. În al doilea rând, sistemul electoral era mai simplu şi mai cunoscut, când
candidaţii erau reprezentaţi de partidele de stânga, de centru şi de dreapta sau erau
independenţi. În al treilea rând, în desfăşurarea procesului electoral tehnopolitologii şi
resursele administrative nu au avut o influenţă importantă. În al patrulea rând, reprezentanţii
structurilor industrial-financiare nu au luat parte activă la alegeri, deoarece erau ocupaţi cu
reîmpârţirea sferelor de influenţă a pieţii.
După adoptarea noii Constituţii a Ucrainei (1996), cel mai important pas în calea
reformării vieţii sociale a avut loc în septembrie 1997, prin adoptarea noii legi ""Cu privire la
alegerile deputaţilor poporului din Ucraina". Această lege a consfinţit principiile de bază ale
noului sistem electoral mixt. Confonn noii legi electorale, partidele politice deveneau
subiecte cu drepturi egale în procesul electoral, deoarece 225 de deputaţi se aleg direct în
circumscripţile electorale cu un singur mandat, alţi 225 - după listele de candidaţi pentru
deputaţi din partea partidelor politice sau a coaliţiilor de partide. (5, l ).
Dar, întrucât adoptarea noii legi electorale a avut loc în mare grabă, deja, în noiembrie,
53 de deputaţi, iar, din 4 decembrie, alţi 46 de deputaţi înaintează o sesizare către Curtea
Constituţională, privitoare la unele excepţii de neconstituţionalitate a legii "Cu privire la
alegerea de deputaţi ai poporului din Ucraina" (9,7). Hotărârea Curţii Constituţionale a fost
pronunţată la sfârşitul lunii februarie 1998. Prin hotărârea sa, Curtea Constituţională a
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confirmat că 7 prevederi ale noii legi electorale contravin Constituţiei Ucrainei. Aşadar,
alegerile din 1998 s-au desfăşurat într-o atmosferă de confuzie legislativă şi, cu toate că o
seric de rectificări ale legii au fost adoptate de Parlamentul Ucrainei în timpul campaniei
electorale, totuşi mulţi dintre politicienii de seamă afirmau că alegerile vor fi declarate nule,
etc. Neconstituţionale au fost declarate şi următoarele prevederi cu privire la alegeri:
1. prevederea conform căreia se considera că alegătorii care nu vor participa la alegeri susţin
decizia celor care au votat;
2. prevederea conform căreia se îngrădeşte dreptul de votare persoanelor, care se află în stare
de privare de libertate şi cadrelor militare active;
3. prevederea conform căreia candidaţii pentru deputaţi se angajau să-şi dea demisia de la
locul de muncă;
4. prevederea conform căreia se îngrădea apărarea drepturilor electorale ale cetăţeanului care
se afla sub urmărire penală;
5. prevederea privind modalitatea înaintării propunerilor, înregistrarea candidaţilor pentru
parlament şi realizarea propagandei electorale;
6. anularea excepţiilor din legislaţia administrativă a Ucrainei, conform cărora: candidatul de
deputat al poporului, în timpul campaniei electorale, avea "imunitate electorală'', adică nu
putea fi adus în faţa instanţei judecătoreşti, arestat sau supus măsurilor de despăgubiri
administrative, fără acordul Comitetului Electoral Central; cei care candidau îşi păstrau
salariul de la ultimul loc de muncă în perioada suspendării contractului de muncă;
7. persoanele care candidează pc listele partidelor nu pot să devină automat membri a1
parlamentului decât dacă există permisiunea candidaţilor din partidele politice, aleşi în
circumscripţiile electorale cu mandat unic. (8, 8-9).
În pofida a o seric de neajunsuri, alegerile parlamentare din 1998 au avut loc după sistemul
mixt majoritar-proporţional. (Notă: principalii parametri ai noului sistem electoral sunt
prezentaţi în anexa A). Legislatorii au luat în considerare neajunsurile legii anterioare şi,
conform noii legi, realegerile nu mai puteau să aibă loc. Limita prezenţei la vot a fost
eliminată, iar în locul sistemului majorităţii absolute (50%+ l) a fost introdus sistemul
majorităţii relative, când alesul se consideră acel candidat care a obţinut majoritatea voturilor
dintre cei care au candidat în circumscripţia mandatară unică. În noua lege nu se mai justifica
reglementarea privind strângerea semnăturilor alegătorilor (nu mai puţin de 200.000 pentru
partide, 900 de semnături pentru susţinerea candidatului în circumscripţia mandatară unică)
(5, 24-25). Uneori, aveau loc şi cazuri, când pentru un partid votau mai puţini alegători decât
semnăturile adunate din regiune. Controlul veridicităţii listelor de semnături este un lucru
destul de dificil. De aceea şi existau cazuri când cetăţenii cu nume ca Lenin, Stalin, Brejnev,
El ţin locuiau pe aceeaşi stradă şi în acelaşi bloc ( 14, 108). Cel mai mare neajuns al legii erau
normele care condiţionau desfăşurarea campaniei electorale. Şi, în primul rând, lipsa
mecanismului care ar fi asigurat condiţii şi posibilităţi egale pentru toţi în folosirea
mijloacelor electorale. Alegerile din 1998 au demonstrat şi o serie de deficienţe legate de o
reglementare juridică clară, privind asigurarea financiară a campaniei electorale.
După terminarea campaniei electorale din 1998, o lungă perioadă, din motive obiective
(alegerile prezidenţiale din 1999 şi referendumul ucrainean etc.), în parlamentul ucrainean, nu
s-a mai discutat despre noua lege electorală. Totuşi, începând cu 2001, în societatea
ucraineană au reînceput discuţiile legate despre cum ar trebui să fie sistemul electoral al
Ucrainei: majoritar, proporţional sau mixt? S-a constatat că adepţii sistemului majoritar nu
sunt prea mulţi. De aceea s-au continuat discuţiile privind posibilitatea introducerii în Ucraina
a sistemului electoral proporţional.
Legea electorală, după care au avut loc alegerile parlamentare în 2002, a fost semnată
de Preşedintele Ucrainei la 31 octombrie 2001. Semnarea legii a fost amânată de către şeful
statului de 5 ori: 22 februarie, 19 mai, 4 iulie, 14 august, 4 octombrie. Preşedintele considera
că sistemul trebuie să rămână mixt în proporţia 225 aleşi în circumscripţiile cu mandat
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unic/225 aleşi pe liste de partid, termenul campaniei electorale trebuie să fie scurtat până la 90
de zile, comisiile electorale locale pot fi formate numai de acele partide care, la alegerile din
1998, au trecut de pragul/bariera de 4%, iar bariera electorală trebuie desfiinţată etc.
În urma medierii, legea electorală a fost adoptată în parlament, la 18 octombrie 2001 de
alianţa a 11 fracţiuni şi a grupurilor de deputaţi: UNR (Frontul Popular-Kostenko), Naţional
Republican", Partidul Muncitoresc", "Reformiştii", NDP (Partidul Democrat Popular,
SDPU(o) (Partidul
Social Democrat Unit); "Iabluca"(de orientare liberală),
"Solidarnosti"(Solidaritatea), "Reghioniv" (Regionaliştii), PZU (Partidul Ecologist-Verzii),
Dem. Soiuz. (Uniunea Democratică). Baza compromisului celor "11" din Parlament a fost
principiul formării comisiilor de circumscripţii, conform căruia în comisia electorală de
circumscripţie aveau dreptul să aibă repezentanţi acele partide care, la alegerile din 1998, au
reuşit să treacă de pragul de 4%, precum şi acelea care aveau fracţiuni în parlament (6, 54).
După semnarea legii, Leonid Kucima s-a adresat parlamentului cu rugămintea de a introduce
câteva modificări, atrăgând atenţia, în primul rând, asupra principiului conform căruia la
alegeri nu au dreptul să participe acele partide care au fost înfiinţate cu mai puţin de un an
înainte de data alegerilor. Şi, în al doilea rând, asupra reglementării indicelui limitei numerice
superioare a componenţei comisiilor electorale de circumscripţie. Realizarea cea mai
importantă a noii legi, aşa cum menţionează analiştii contemporani, cât şi experţii de peste
hotare, este reglementarea detaliată a procedurilor tehnice privind desfăşurarea campaniei
electorale (2, 6; 11, 33). Această specificitate este condiţionată prin aceea că, acolo unde ar
putea să acţioneze principiile răspunderii politice şi tradiţia juridică, în realităţile ucrainene,
trebuie să existe prevederi concrete ale legii, care să nu permită interpretări duble, generatoare
de iniţiative tendenţioase. Conform noii legi electorale, sistemul electoral este mixt
(proporţional-majoritar), 225 de deputaţi se aleg, după sistemul proporţional, în cadrul
circumscnpţ1e1
electorale, confonn listelor de vot ale partidelor politice (blocurilor
electorale), iar alţii 225- se aleg după sistemul majorităţii relative (6, 7). Durata procesului
electoral este de 90 de zile. De fapt, procesul electoral cuprinde următoarele etape: 1.
întocmirea listei alegătorilor; 2. înfiinţarea circumscripţiilor regionale; 3. înfiinţarea comisiilor
electorale; 4. propunerea şi înregistrarea candidaţilor; 5. efectuarea propagandei electorale, 6.
votarea; 7. numărarea voturilor şi validarea rezultatelor alegerilor; 8. înregistrarea deputaţilor
aleşi ( 6, 32).
Se cuvine să remarcăm că, pentru prima dată, în noua lege erau bine definite persoanele
participante la procesul electoral, obligaţiile şi drepturile acestora. Conform legii, se
stabileau:
1. cetăţenii Ucrainei, care aveau drept de vot;
2. comisiile electorale;
3. candidaţii erau înregistraţi în baza legii stabilite;
4. partidele (blocurile) care şi-au depus candidatura;
5. organele conducerii de stat şi a conducerii locale în condiţiile stabilite de lege;
6. observatorii oficiali din partea partidelor (blocurilor)- subiecte ale procesului electoral, de
la candidaţi la deputaţi, din alte ţări şi organizaţii internaţionale (3, 36).
Se deosebeşte faţă de legea anterioară din 1998 şi regula înregistrării candidaţilor. Conform
legii, este introdusă şi bariera electorală. Pentru un partid politic (bloc) -15 mii de cetăţeni
cu un venit minim neimpozabil (în O1.12. 2201 - 225.000 grivni), iar pentru un candidat în
district majoritar- 1020 grivni. Bariera electorală se schimbă, dacă partidul obţine mai mult
de 4% din voturi, iar "candidatul- majoritar" îşi alege propriul său joc. Propaganda electorală
trebuie să înceapă cu 50 de zile înainte de data alegerilor şi să se termine cu o zi înainte de
alegeri. Conform legii, se interzice publicarea ratingului cu 15 zile înaintea alegerilor. Bariera
electorală a rămas de 4%, ca şi mai înainte. La recalcularea voturilor pentru mandatele de
deputaţi se utilizează metoda lui T. Heir. În pofida reglementării detailate a tuturor etapelor
procesului electoral, realizarea practică de bază a legii a arătat atât existenţa unor lipsuri în
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reglementarea juridică a procesului electoral, cât şi lărgirea câmpului pentru perfecţionarea
prevederilor existente.
După părerea experţilor organizaţiei "Laboratorul iniţiativelor legislative", în
majoritatea cazurilor, cauzele ilegalităţilor constatate în legislaţia electorală nu erau defectele
legislaţiei, ci nihilismul de dreapta, necunoaşterea legii şi lipsa reacţiei adecvate din partea
organelor de conducere. De asemenea, trebuie să recunoaştem şi incapacitatea multor partide
politice care au devenit subiecte cu drepturi egale în procesul electoral, de a îndeplini
directivele stabilite de lege (în primul rând, participarea la formarea comisiilor electorale,
prezenţa experţilor, etc.) (2, 7). În mod special necesită perfecţionarea acele prevederi ale
legii care au o influenţă hotărătoare asupra procesului electoral, comportamentului electoral,
rezultatelor alegerilor. Putem include printre aceste amendamente:
1. mărirea perioadei de desfăşurare a campaniei electorale. Acest lucru este condiţionat de o
serie de motive obiective (nivelul de pregătire scăzută a membrilor comisiilor electorale,
asigurarea tehnico-materială deficientă, limitarea dreptului la cererea de anulare a
hotărârilor etc.;
2. permisiunea desfăşurării propagandei electorale de la începutul campaniei electorale.
Însăşi insuficienţa termenului de 50 de zile îi obligă pe participanţii la procesul electoral
să comită ilegalităţi. Pe de altă parte, mărirea perioadei campaniei electorale va da
posibilitate alegătorilor să se orienteze mai bine, iar candidaţilor şi partidelor politice să
se reprezinte mai bine;
3. stabilirea garanţiilor juridice privind asigurarea accesului partidelor (blocurilor),
candidaţilor la depunerea candidaturilor parlamentare, acordarea posibilităţii de întâlnire
liberă cu alegătorii etc.;
4. mărirea cheltuielilor fondului electoral de către participanţii la procesul electoral.
Stabilirea limitelor administrative privind cheltuielile normative care nu pot fi explicate
prin calcule economice ducând la rezultate retroactive, şi anume, ascunderea surselor de
finanţare ale participanţilor la procesul electoral;
5. introducerea mecanismului asigurării participării egale a reprezentanţilor partidelor şi a
blocurilor în componenţa comisiilor electorale;
6. perfecţionarea stabilirii suportului legal pentru refuzul de înregistrare şi desfiinţare a
hotărărilor privind înregistrarea candidaţilor;
7. consolidarea legală a statutului şi rolului organizaţiilor civice în timpul alegerilor pentru
deputaţi.

Dar, cu toate că "Legea cu privire la alegerea de deputaţilor poporului din Ucraina" din
31 octombrie 2001 are o serie de lacune, totuşi ea a asigurat baza normativă legală în vederea
efectuării alegerilor, acest lucru fiind susţinut atât de specialiştii din ţară, cât şi din
străinătate, care au analizat acest proces. Rezultatele alegerilor parlamentare din 2002 au
arătat că o serie de prevederi ale legii trebuie schimbate. Aşadar, putem să concluzionăm că
procesul de formare a sistemului electoral din Ucraina este neterminat, iar societatea, cu
fiecare pas, devine mai bine pregătită să aleagă sistemul electoral proporţional.

1.
2.
3.
4.
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Analiza

Criteriile de comparare
1. Data adoptării legii
2. Tipul sistemului electoral

3.

Circumscripţiile

electorale (tip)

4. Dreptul de a propune
candidaturi

5. Condiţiile propunerii
candidaturii şi înregistrarea
candidaţilor

6. Formarea comisiilor electorale
regionale

7. Pragul/bariera electoral( ă)
8. Durata campaniei electorale
9. Modalitatea de calcul al
rezultatelor votării
(algoritmul/formula electorală)

comparativă

a legilor "Cu privire la alegerile de
Anexa A

Alegerile în Parlamentul Ucrainei 1994
18 noiembrie 1993
Sistemul majorităţii absolute

Depunerea candidaturii din proprie
partidele, (blocurile), colectivele
de muncă

iniţiativă,

300 semnături+bariera financiară de 5
salarii minime (bariera se micşora dacă
respectivul candidat obţinea 5% din
voturile alegătorilor)
Preşedintele, locţiitorul, secretarul ŞI 8
membri desemnaţi de Sesiunile Consiliului
Regional
Partidele, candidaţii care au fost
înregistraţi pot lua parte la activitatea
comisiei electorale regionale

120 zile
Principiul voturilor majorităţii absolute:
50%+ 1, care au luat parte la votare, dar nu
mai puţin de
25% din numărul alegătorilor

prezenţei

la alegeri

I I. Votarea
Traducere: Liuba Horvat

Nu mai

ai Ucrainei" I 993, 1997

Alegerile în Parlamentul Ucrainei
1998
24 septembrie 1997
Mixt
225 deputaţi după sistem majoritar
225 după sistem proportional

şi

2001

Alegerile în Parlamentul Ucrainei 2002
31 octombrie 2001
Mixt
225x225

Naţional

Naţional

Cu mai multe mandate
225 cu mandat majoritar
Depunerea candidaturii din
proprie iniţiativă, partidele,
(blocurile), adunările cetăţenilor şi
colectivele de muncă
900 semnături pentru candidaţii
"majoritari"; nu mai puţin
200 mii semnături pentru
organizaţiile politice
Nu mai puţin de 8
În componenţă intră reprezentanţii
acelor partide care sunt înregistraţi
în Comitetul Central Executiv, ca
subiecţi ai procesului electoral

Cu mai multe mandate
225 cu mandat maioritar
Depunerea candidaturii din proprie
iniţiativă, partidele, (blocurile)

450 cu un singur mandat

circumscripţiei

I O. Limita

deputaţi

Bariera electorală în regiunea cu un
mandat - candidatul pentru deputaţi:
1020 grivni
Partidul (blocul): 225 mii grivni
20 persoane. Intră partidele care în
alegerile anterioare au trecut bariera de
4 % sau au grupuri de deputaţi în
Parlament

4%
180 zile
2 Formula T. Heir
Restul mandatelor de deputaţi se
împarte la partidele care au cele
mai multe resturi de vot
neutilizate

4%
90 zile
Formula T. Heir
Restul mandatelor de deputaţi se
împarte la partidele care au cele mai
multe resturi de vot neutilizate

Lipsă

Lipsă

Pozitivă

Pozitivă

puţin

de 50% din alegători ai
circumscriptiei
Negativă
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Besonderheiten des Wahlsystems in der Ukraine (1991-2002)
Zusammenfassung

Die Wahlen far die legislativen Staatsorgane erfolgen nach feststehenden Normen, die vom
Gesetz far die Wahl dieser Staatsorgane festgelegt werden. Diese Normen miissen dem
Entwicklungsstand und den sozial-politischen gegebenheiten der Gesellschaft angepasst
werden. Besonders jene Gesetzesprinzipien miissen verbessert und angepasst werden, die
einen besonderen Einjluss auf den Wahlvorgang und die Wahlergebnisse ausiiben. Wir
verweisen auf die jolgenden:
1. Verlăngerung des Wahlkampfes. Diese Forderung ist von mehreren objektiven Griinden
bedingt: dem geringen Vorbereitungsgrad der Mitglieder der Wahlkommissionen; der
ungeniigenden technisch-materiellen Ausriistung; Begrenzung des Rechts auf Annulierung
der Beschliisse usw.;
2. Erlaubnis zur Durchfiihrung der Werbung vom Beginn des Wahlkampfes an. Die festgelegten 50 Tage sind zu kurz und verleiten zu Ungesetzlichkeiten. Andererseits wird die
Werlăngerung des Wahlkampfes den Wăhlern eine bessere Orientierungsmăglichkeit und
den Wahlkandidaten und den politischen Parteien eine bessere Darstellungsmăglichkeit
bieten;
3. Festlegung der rechtlichen Grenzen zur freien Begegnung der Parteien (Blockparteien) mit
den Wăhlern usw.;
4. Erhăhung der Wah(fond'i und Festlegung der administrativen Grenzen, die nicht durch
Wirtschqftsrechnungen belegt werden kănne und die finaziellen Beziehungen der Teilnehmer am Wahlprozess verschleiern;
5. Einfiihrung von Mechanismen zur gleichberechtigten Beteiligung der Vertreter aller
Parteien und Parteienblăcke in den wahlkommissionen;
6. Verbesserung des Rechtssystems zur Verweigerung von Eintragungen und zur Annullierung von Beschliissen iiber die Eintragung von Kandidaten;
7. Die Stărkung der Rechtsbasis von zivilen Organisationen wăhrend der Abgeordnetenwahl.
Wenngleich das „ Gesetzfur die Abgeordnetenwahl der Ukraine" vom 31. Oktober zahlreiche Liicken aufweist, sicherte es doch den entsprechenden gesetzlich-normativen Rahmen
far die Durchfiihrung der Wahlen. Das wurde von den in- und auslăndischen Wahlbeobachtern festgestellt. Die Ergebnisse der Abgeordnetenwahlen .fur das Parlament von 2002 haben
gezeigt, dass noch viele Prinzipien des Gesetzes verăndert werden miissen.
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der Bildungsprozess des Wahlsystems der
Ukraine noch nicht abgeschlossen ist und dass die Gesellschaft tăglich reifer far die
Einfahrung eines proportionalen Wahlsystems wird.
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CORNEL GRAD, Satu Mare (România)
EFECTELE EDUCAŢIEI COMUNIST-EGALITARISTE ASUPRA MENTALULUI COLECTIV
DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI

1. Consideraţii generale

Studiul de faţă arc ca obiect prioritar descifrarea mecanismului perpetuării insidioase în
mentalul colectiv naţional, cu deosebire în cel al zonei nord-vestice Uudeţele Sălaj, Satu
Marc, Maramureş), a reflexelor colectivist-egalitariste - cultivate forţat, timp de 5 decenii, de
propaganda şi practica regimului comunist şi, concomitent, reacţiile/atitudinea faţă de
procesul restructurării post-decembriste, a proprietăţii şi ocupaţiilor, marile mutaţii produse
pc plan politic, social-economic şi educaţional după 1989, inclusiv atitudinea faţă de
globalizarea accelerată şi nu îndeajuns explicată.
În consecinţă, cu precădere, în lucrare se analizează procesul complex al decoopcrativizării agriculturii şi deznaţionalizării/ privatizării industriei, băncilor şi comerţului - unic prin
dimensiuni şi efecte social-economice imediate şi, totodată, de lungă durată - , deci al desfiinţării proprietăţii comune, de stat şi cooperatiste, mai întâi, prin acţiuni anarhice (iniţiate, în
cele mai multe cazuri, de clemente profitoare, dornice de profit imediat şi necontrolat), apoi,
prin măsuri legislativ-instituţionale pripite, aplicate cu întârziere şi soldate cu pagube greu
recuperabile. Toate aceste improvizaţii - concepute şi reluate ciclic, sub umbrela unei interminabile tranziţii - au generat şi generează desc tensionări ale climatului politico-social şi o
permanentă neîncredere în rostul benefic al acestor necesare reforme, cu atât mai mult cu cât
sistemul politic de tip socialist/comunist (mecanismele decizionale de comandă, raporturile şi
relaţiile de proprietate, agricultura, industria, comerţul, serviciile publice, finanţele etc.) s-a
prăbuşit necontrolat, provocând un adevărat seism social-economic (şomaj în masă, inflaţie
galopantă, sărăcie inimaginabilă pentru un stat european la început de secol XXI, depopularea
oraşelor şi îmbătrânirea populaţiei, agravată de emigrarea în masă a tineretului,
deprofesionalizarea celor de vârstă şi calificare medic etc.), iar noile structuri economice prost concepute şi fără sprijin financiar şi managerial adecvat, minate de o corupţie
înspăimântătoare - funcţionează haotic, fără speranţa unei apropiate normalizări. Pc acest
fundal social-economic deprimant, rădăcinile educaţiei comuniste găsesc un sol fertil şi
generează o stare de nemulţumire şi disperare social-economică şi politică permanentă, care
paralizează majoritatea acţiunilor politico-legislative (şi acestea inconsistente, concepute în
grabă şi abandonate la fel, sub semnul unui diletantism deja endemic) pentru realizarea
rcfonnclor economice şi instituţionale imperios necesare.
În acest context, autorul încearcă închegarea/conturarea unui tablou al noilor realităţi
social-economice, cultural-educaţionale, politice şi mentalitarc etc., văzute dintr-o dublă
perspectivă: l ). a observaţiilor şi experienţei/mărturiilor personale, nemijlocite, acumulate dea lungul a peste 4 decenii, în calitate de locuitor şi cercetător născut şi format profcsionalcivic în această zonă şi 2). a cercetărilor mai mult sau mai puţin sistematice, apărute în
diverse publicaţii de profil - sub forma unor studii de istoric contemporană (bazate pc
infom1aţic orală, memorii, arhivele fostelor instituţii administrativ-represive), sociologic
rurală şi urbană 1 - şi în mass media scrise/audio-vizuale asupra fenomenului enunţat, privind
diversele medii ocupaţionale şi comunităţile etnice, cu populaţie de:
1

Semnalăm, cu deosebire, volumul colectiv Sovietizarea 11ord-vest11/11i României (1944-1950), Editura Muzeului
Sătmărean,

Satu Marc, 1996; precum şi studiile semnate de: GHEORGHE IANCU, VIRGILllJ ŢÂRAtJ, 0TTMAR
(Colectivi:::area agriculturii 1i1 Rumânia. Aspecte legislative (1945-1962). în Presa Universitarei
Cl11jea11â-Colec(ia "Bibliotheca Historica ", Cluj-Napoca, 2000); GHEORGHE ŞIŞEŞTEANlJ (Bârsii11(a, un sat
care moare, în Limes, nr. 1-2 (5-611999, p. 128-133; Agricultura de s11b:::isle11(ii cu modelele prăbuşite, în
TRAŞC\
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1. mozaic etnic şi confesional, cu o majoritate românească (m.rom - poziţia I, ca pondere
categorială), respectiv, maghiară (m.mag - poziţia II, ca pondere categorială) ori germană/
şvăbească (m.ger/şvb - poziţia III, ca pondere categorială: Sanislău, Ciumeşti, Beltiug,
Ardud), ucraineană (m.ucr- poziţia IV, ca pondere categorială: Bocicoiu Mare, Remeţi),
slovacă (m.slc - nu există comună cu asemenea majoritate, cu excepţia satului Făget, pur
slovac, slovacii sunt minoritari, grupaţi în satele sălăjene, cu majoritate românească, MarcaHuta, Cerâşa, Drighiu, Bogdana-Huta), rromă (rro. Nu există, deocamdată, nici o comună cu
majoritate rromă, dar există două sate cu asemenea majoritate: Şandra şi Stâna - jud. Satu
Marc);
2. pure etnic sau cu majoritate absolută (peste 95%) aparţinând unei anumite etnii: română
(rom - cele mai multe, poziţia I, ca pondere categorială), maghiară (mag - poziţia II, ca
pondere categorială), germană (ger/şvb - poziţia IV, ca pondere categorială: Urziceni,
Foieni, Petreşti, Cămin), ucraineană (ucr. - poziţia III, ca pondere categorială: Poienile de
Sub Munte, Repedea, Ruscova, Bistra, Rona de Sus), slovacă (slc - o singură localitate:
Făget, sat aparţinător comunei Plopiş - jud. Sălaj), rromă (rro - nu există);
3. amestecate, fără ca vreo etnie să deţină majoritatea absolută (am), locuind în aşezări rurale
şi urbane complet cooperativizate ( cco - cca 90% din total) ori necooperativizate (neo Maramureş - toate localităţile de pe Valea Vişeului, Marei şi Bârsana din Valea Izei, la fel,
centrul de comună Şişeşti; Sălaj - satele Făget, Preuteasa, Tusa, Vădurele, Trestia, Turbuţa;
Satu Mare - Certeze şi Cămârzana), înainte de 1989; complet decooperativizate (dco), fără
nici o formă de asociere (cca 95%: Maramureş - toate; Sălaj - toate, cu excepţia Carastelecului), după 1989; recooperativizate parţial (rco. - cca 5%: Maramureş - O; Sălaj Carastelec (la început, prin anii 1990-1994, asociaţia - condusă de fostul preşedinte de
CUASC, un organizator deosebit de capabil - avea perspective promiţătoare, apoi, creditele
cu dobândă împovărătoare au adus-o în stare de colaps) şi alte 2-3 încercări nereuşite; Satu
Mare, comunele şvăbeşti de pe frontieră Cele mai eficiente: Sanislău, Ciumeşti, Petrcşti,
Urziceni, Foieni, Bcrveni, Păulcşti etc.), prin liberă asociere, după model occidental (forma
recomandabilă, de viitor), adaptat (în lipsa unui cadru legislativ coerent) la nevoile locului,
după priceperea şi inspiraţia fiecărui staff managerial - desemnat democratic de membrii
asociaţiei.

Spaţial-geografic

(teritorial-administrativ), acest studiu - capitol condensat, extras dintro lucrare de mari dimensiuni, proiectată pentru finalizare în anul 2004 - vizează nord-vestul
României, adică actualele judeţe Sălaj, Satu Mare şi Maramureş, cuprinzând localităţile
situate, cu aproximaţie, în bazinul superior al Barcăului: comunele sălăjene Sâg (rom),
Valcău (m.rom), Nuşfalău (m.mag), Ip (m.mag), Camăr (mag), Marca (m.rom), Halmăşd
(rom), Plopiş - (m.rom); în bazinul superior şi mijlociu al Crasnei: comunele Cizer (rom),
Bănişor (rom), Horoatu Crasnei (m.rom), Crasna (m.mag), Mescşeni (m.rom) Vârşolţ (am),
Perieci (am), Măerişte (m.rom), Crişeni (m.rom), Hereclean (m.rom), Coşeiu (m.rom), Bocşa
(m.rom), Sărmăşag (m.mag), Bobota (rom), Chieşd (m.rom), Carastelec (m.mag), Şamşud
(mag), Supur (m.rom), Acâş (am), Beltiug (am), Ardud (am), Socond (rom), Solduba (rom),
Bogdand (m.mag), Craidorolţ (am), Terebeşti (am), Moftin (m.rom), Tiream (am), Pctreşti
Limes, nr. 3-4 (7-8)/1999, p. 110-125;, CORINA BEJINARIU (Satul- i'ntre himeră şi realitate. i'n Limes, nr.
l /1998, p. 88-92; A. PAŞCA - Cronicile satului Aluniş. în Limes, nr. 2-3/ 1998, p. 40-4 7, nr. 4/ 1998, p. 43-49;
Oameni care 1înbătrânesc, sate care dispar, i'11 Limes, nr. 3-4 (7-8)/1999, p.101-106); CAMELIA 8URGHELE
(De la baba descântătoare la medicul veterimir, in Limes, nr. 3-4 (7-8)/1999, p. 69-82;), IOAN AUGUSTIN
GOIA, Atitudinea fafă de proprietate i'n satul transilvănean. Prime repere, i'n Limes, nr. 1-2 (5-6)/1999, p. 9296; CORNEL GRAD (Sălaj-sălăjeni: i'n mijlocul Europei, la margine de {ară, în Limes, nr. l/ 1998, p. 29-36;
Cultură şi culturnici: alt secol, aceleaşi năravuri, în Limes, nr. 1-4 (l 3-16)/200 l, p. 3-4; În {ara nimănui, în
Limes, nr. 1-2 (5-6)/1999, p. 7-8; Început sau sfârşit pe1petuu?, în Limes, nr. 3-4 (7-8)/1999, p. 7-8;
Coagularea conştiinţei comunitare transfi·ontaliere IÎJ Regiunea Euro-Carpatică, în Limes, nr. 1-4 (1316)/200 l, p. 293-299; Începuturile şi originile omului nou, de tip "bolşevicus ", în voi Memorii, jurnale şi
i'nsemnări transilvane (1938-1989), Ed. Limes - col. Historia-Documcnta, Zalău, 2000, p. 203-229).
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(ger/şvb), Foieni (ger/şvb), Căpleni (m.mag), Sanislău (am), Ciumeşti (ger/şvb) - reînfiinţată
în 2003, Urziceni (ger/şvb), Cămin (ger/şvb), Berveni (m.mag), municipiul Zalău (m.rom) şi
oraşele Şimleu Silvaniei (m.rom), Carei (am), Tăşnad (m.rom); Câmpia Eriului, cu
comunele Santău (am), Săcăşeni (am), Cehăluţ (am). Săuca (rom), Pir (m.mag), Andrid (am),
Pişcolt (m.mag); în bazinul mijlociu şi inferior al Someşului: (Gâlgău pe Someş (rom),
Poiana Blenchii (rom), Rus (rom), Şimişna (rom) - reînfiinţată în 2003, Zalha (rom), Ileanda
(rom), Lozna (rom), Letca (rom), Băbeni (rom), Surduc (rom), Gârbou (rom), Cristolţ (rom),
Mirşid (rom), Someş Odorhei (rom), Năpradea (rom), Benesat (m.rom), oraşul Jibou (m.rom),
Ulmeni (m.rom), Sălsig (rom), Mireşu Mare (rom), Fărcaşa (rom), Bârsău (rom), Satulung
(m.rom), Tămaia (rom), Ardusat (m.rom), Şomcuta Mare (m.rom), Tăuţi-Măgherăuş (m.rom),
Cicârlău (rom), Pomi (m.rom), Crucişor (m.rom), Valea Vinului (m.rom), Seini (m.rom), Apa
(m.rom), Homoroade (rom), Culciu (am), Medieşu Aurit (m.rom), Odoreu (m.rom), Păuleşti
(am), Vetiş (m.mag), Doba (m.mag), Lazuri (m.mag), Botiz (m.rom), Dorolţ (m.mag), mun.
Baia Mare (m.rom), or.Baia Sprie (m.rom), mun. Satu Mare - m.rom), în aval de oraşul Dej,
cu afluenţii săi; Almaşul: Fildu de Jos (m.rom), Almaşu (m.rom), Cuzăplac (m.rom), Zimbor
(m.rom), Sânmihaiu Almaşului (rom), Hida (rom), Dragu (rom), Bălan (rom), Agrijul:
Buciumi (rom), Agrij (rom), Românaşi (rom), Creaca (rom), Sălajul: Crişeni, cu satul Cristur
(am), Dobrin (m.mag), Sălăţig (m.mag), or. Cehu Silvaniei (m.mag), Hodod (mag), Oarţa de
Jos (rom), Săseşti (rom), Ariniş (rom), Băiţa de Sub Codru (rom), Asuaju de Sus (rom) şi
Lăpuşul: Lăpuş (rom), Băiuţ (m.rom), Cupşeni (rom), Suciu de Sus (rom), Coroieni (rom),
Vima Mică (rom), Baiu Marc (rom), Cerneşti (rom), Copalnic Mănăştur (m.rom), Prislop
(rom); Remetea Chioarului (rom), Şişeşti (rom), or. Cavnic (m.rom), Groşi (rom), Dumbrăviţa
(rom); partea stângă (românească) a bazinului Tisei Superioare şi Mijlocii: Bistra (ucr),
Bocicoiu Mare (m.ucr), Sarasău (rom), Câmpulung la Tisa (m.magh), Săpânţa (rom), Rcmeţi
(m.ucr), Tarna Mare (am: magh, rom, ucr), cu afluenţii săi: Vişeul: or. Borşa (rom), Moisci
(rom), or. Vişeu de Sus (m.rom), Vişeu de Jos (rom), Ruscova (ucr), Repedea (ucr), Poienile
de Sub Munte (ucr), Leordina (m.rom), Petrova (m.rom), Rona de Sus (ucr), Rona de Jos
(rom), mun. Sighetu Marmaţiei (m.rom), Iza: Săcel (rom), Săliştea de Sus (rom) Dragomireşti
(rom), Bogdan Vodă (rom), Ieud (rom), Rozavlea (rom), Strâmtura (rom), Bârsana (rom),
Budeşti (rom), Deseşti (rom), Giulcşti (rom), Ocna Şugatag (m.rom), Călineşti (rom), Vadu
Izei (rom), şi Turul (Oraşul Negreşti (m.rom), comunele Certeze (rom), Bixad (rom), Târşolţ
(rom), Cămărzana (rom), Vama (rom), Oraşu Nou (m.mag), Livada (am), Călineşti (rom),
Gherla Mică (rom), Turţ (rom), Turulung (am), Halmeu (m.mag), Bătarci (rom), Micula
(m.rom).
În ceea ce priveşte metodele de cercetare, s-a recurs, cu predilecţie, la metodele
consacrate: 1. observaţia directă; 2. interviul-anchetă, cu înregistrare audio-video şi foto, în
peste 300 de localităţi mari şi mici din aria de elecţie (a. toate localităţile urbane din cele 3
judeţe; b. toate localităţile rurale din Sălaj; c. selectiv, câte 15 localităţi rurale - reprezentative
din punct de vedere cultural-etnic sau social-economic - din Maramureş şi Satu Mare);
3. cercetarea de bibliotecă şi arhivă pentru verificarea şi compararea surselor documentare
oficiale, de presă etc., neexcluzându-le pc cele de ultimă oră (Internet-ul, spre exemplu) pentru a vedea în cc măsură această informaţie globalizată, de uz comun, este reală,
profesională, credibilă şi utilă unui demers ştiinţific de maximă importanţă pentru domeniul
abordat de noi. Este, deja, un truism afirmaţia că, deşi ştiinţele socio-umane se ramifică şi se
diversifică într-un ritm alert, totuşi, transformările/mutaţiile tehnologice (inclusiv cele din
domeniul psiho-social, economico-politic, religios, al raporturilor de putere şi al mecanismelor de control adiacente) vertiginoase ale acestui început de mileniu depăşesc cu mult
posibilităţile concret umane de documentare şi valorificare curente, tradiţionale ale unui
singur cercetător sau chiar ale unui colectiv mai marc (dar insuficient specializat şi rodat
pentru o activitate de asemenea anvergură). Şi, oricum, sub presiunea nemiloasă a timpului,
nimeni nu mai are timp şi interes deosebit pentru asemenea preocupări desuete, mai ales că nu
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aduc nici un venit cert şi imediat - afirmă unii observatori şi factori politici decizionali, mai
mult sau mai puţin competenţi/avizaţi, pentru a pune la îndoială utilitatea şi eficienţa cercetă
rilor din domeniul ştiinţelor socio-umane.
2. Date sumare despre istoria

şi situaţia social-economică actuală

a zonei

Înainte de a trasa mutaţiile profunde produse în mentalul colectiv naţional/zonal, se impune,
cu necesitate, conturarea unui tablou general (istorico-etnografic şi geografico-turistic) al
judeţelor vizate (asemănări/similitudini, diferenţieri/specific local), cu deosebire al situaţiei
lor postbelice.
2.1 Elemente comune

şi diferenţiatoare

1. Toate cele 3 judeţe sunt unităţi administrativ-teritoriale cu înfăţişare fizico-geografică
relativ asemănătoare, cuprinzând toate formele de relief (cu un mai accentuat aspect
montan pentru Maramureş), brăzdate de Someş, cel mai important afluent al Tisei din NV,
şi afluenţii săi (Almaş, Agrij, Sălaj, Lăpuş) - cu menţiunea că şi celelalte ape curgătoare
mai mici, care traversează câte 2 judeţe ( Crasna traversează Sălajul şi Satu Mare) sau unul
singur (Turul - prin nordul judeţului Satu Marc - , Iza şi Vişeul - prin Maramureş) se varsă
tot în Tisa.
2. Limitele lor au variat succesiv, în funcţie de pasagere interese politice: în perioada
interbelică, toate 3 erau judeţe de graniţă, ca întindere plasându-se, în ordinea următoare:
Sălaj ul, cel mai întins (a înglobat, în perioada 1925-1940 şi 1945-1951, şi plasele Carei,
Tăşnad şi jumătate din Supur - din actualul judeţ Satu Mare), apoi Satu Mare (îngloba, din
1925, şi plasele Seini, Baia Mare şi Şomcuta Mare - din actualul judeţ Maramureş) şi cel
mai mic şi mai sărac, Maramurcşul (îngloba numai Maramureşul istoric din stânga Tisei);
în epoca postbelică, din 1951 până în 1968 - când au fost create regiunile, după model
sovietic - , judeţele Sălaj şi Satu Mare au dispărut ca unităţi teritoriale de primă importanţă,
fiind incluse ca raioane în regiunile Baia Mare/Maramureş (tot fostul judeţ Satu Mare; tot
fostul judeţ Maramureş; părţi din Sălaj: fostele plase Cehu Silvaniei şi Ulmeni; părţi din
fostul judeţ Someş - raionul Tg. Lăpuş), Cluj (majoritatea teritoriului fostului judeţ Sălaj,
cu raioanele Zalău şi Jibou), Oradea/Crişana (cu raionul Şimleu, care aparţinuse Sălajului).
3. Toate 3 au un lung şi relativ bine cercetat şi cunoscut trecut istoric comun, fie şi din
motivul, deloc neglijabil, că uncie localităţi mari, de tip urban (cu vechi şi consacrate
tradiţii comerciale, cultural-religioase, militare şi de convieţuire multietnică etc.) din zonă
şi-au pierdut, după 1950 (definitiv, în ultimele 5 decenii - cum e cazul Sighetului
Marmaţiei), iar altele (Satu Marc şi Zalău) şi-au recâştigat, după 1968, rolurile de centre
politico-administrative de primă importanţă (reşedinţe de judeţ); excepţie de la regulă face
Baia Mare, care a cunoscut o ascensiune de-a dreptul spectaculoasă (devenind, dintr-un
orăşel minier şi reşedinţă de plasă în judeţul Satu Marc, reşedinţă a fostei regiuni Baia
Mare/Maramureş, apoi al actualului Judeţ Maramureş). În această calitate, a beneficiat de
investiţii enorme pentru dezvoltarea social-economică, edilitară etc., astfel că, pe la
începutul deceniului 9, a devenit cel mai mare municipiu din zonă - este drept că şi
dispunea de substanţiale resurse minerale (metale neferoase, îndeosebi aur, argint şi
plumb), a căror exploatare intensivă a permis atragerea la activităţi industriale a unor mase
mari de oameni din jur şi de la depărtări apreciabile.
4. Forţa de muncă slab şi mediu calificată din toate cele 3 judeţe a migrat, cu prioritate, spre
Baia Mare - mai ales până la sfârşitul deceniului 7, când a început industrializarea masivă
şi a celorlalte 2 judeţe vecine (Satu Marc şi Sălaj), reînfiinţate în 1968. După 1970, timp de
20 de ani, acest vechi centru industrial minier şi principal pol al migraţiei de la sat la oraş,
în zona nord-vestică, a început să fie concurat, îndeaproape, de cele 2 municipii reşedinţe
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de judeţ (oraşele Satu Marc şi Zalău), nou înzestrate, fiecare, cu puternice platforme
industriale. Este de observat că, în pofida acestei concurenţe, Baia Marc a continuat să
absoarbă forţă de muncă extrajudcţeană, în timp ce Satu Mare şi Zalău au valorificat,
preponderent, resursele umane locale. Astăzi, când procesul migraţiei se desfăşoară invers,
se parc că Baia Mare este cel mai mare furnizor de salariaţi industriali disponibilizaţi şi
returnaţi, de nevoie, la vetrele rurale.
5. Toate cele 3 judeţe se mândresc (exagerat, uneori) că sunt zone etnografice cu tradiţii
populare de excepţie (cu 3-4 subzonc renumite, aşezate pe firul principalelor cursuri de
apă), inclusiv în ceea ce priveşte fabricarea şi comercializarea băuturilor alcoolice tari
(cum sunt sorturile de ţuică/palincă de 52-54°, purtând nume deja intrate în vocabularul de
bază al cunoscătorilor domeniului: "de Zalău'', "de Turţ"etc.; pentru prioritatea omologării
acestor băuturi s-a desfăşurat o înverşunată bătălie publicitară şi diplomatică cu Ungaria,
terminată nedecis), dar şi a vinurilor spumante, după metoda din Champagne - spre
exemplu, fabrica de profil, "Silvania", din Şimleu Silvaniei-judeţul Sălaj era, înainte de
1989, cea mai mare din România (actualmente, după o privatizare nereuşită - implicând o
escrocherie de proporţii, intens mediatizată de presa regională - , nu mai funcţionează iar
plantaţiile pomi-viticole locale, funizoarc ale materiilor prime, sunt în paragină). La
capitolul afaceri ilegale, transfrontaliere, cu alcoolul importat din Ucraina, Maramureşul
ocupă unul din primele locuri, deloc de invidiat, din ţară; la fel, în ceea ce priveşte
exploatarea sălbatică a fondului forestier şi, concomitent, exportul masiv, în exces, de
material lemnos brut, ceea ce are consecinţe grave în plan economic şi ecologic.
Pentru a respecta adevărul faptelor, trebuie să precizăm, totuşi, că, în domeniul valorificării
complexe a imensului potenţial turistic (număr marc de zone ctno-folclorice bine păstrate,
cele mai multe biserici monument din lemn, rezervaţii naturale montane etc.) local,
Maramureşul ocupă, indubitabil, un loc privilegiat, la scară naţională şi regională (curocarpatică), ceea ce îi oferă un atu important în procesul de integrare europeană. Pentru
Maramureş, era mineritului neferoaselor (aurului, îndeosebi) a apus, dar se înalţă, viguros,
alta, mult mai aproape de nevoile omului contemporan: cea a turismului modern (culturalsportiv, agro-pastoral, montan etc.). Această reorientare a priorităţilor dezvoltării locale,
prezente şi de perspectivă, presupune adoptarea de către factorii decizionali competenţi (cu
larga consultare a societăţii civile) a unor măsuri radicale, de maximă urgenţă, pentru a stăvili
degradarea fără precedent a cadrului natural, datorită industriilor prelucrătoare ale
minereurilor neferoase, mai ales a plumbului, intens poluante din Baia Mare (unul din cele
mai poluate oraşe din România). Nu se pot, totuşi, nega sau minimaliza eforturile întreprinse,
sub presiunea opiniei publice interne şi externe (mai ales din Ungaria, cca mai afectată ţară
vecină), şi rezultatele obţinute, până acum, în această direcţie (şi nici costurile aferente acestei
ample restructurări social-economice, cu implicaţii profunde în mentalul colectiv zonal).
Pentru a realiza o prezentare mai completă a zonei, cu date relativ actualizate (la nivelul
anilor 2000-2002) şi, totodată, pentru a ilustra concret mentalitatea autorităţilor locale în ceea
cc priveşte transparenţa fumizării informaţiilor de interes general, inclusiv a creării unei
imagini publice pozitive, uşor triumfaliste, despre situaţia zonei şi activitatea diverselor
organisme instituţionale implicate în procesul de restructurare post-decembristă, reproducem,
în conformitate cu
în continuare, siturile web ale celor 3 judeţe
www.clubromania.ro/romania/counties şi www.ici.ro/romania/geografie (pentru micromonografiile generale )2 :

2

Nota autorului: s-a optat, prioritar, pentru aceste web situri, deoarece erau singurele care aveau cuprindere
o infonnaţie standard, autorizată, relativ selectată, verificată şi actualizată la nivelul anului 19992000, dar am utilizat şi siturile realizate de consiliile locale, unele concepute absolut profesionist, cu informaţii
la zi, altele - destul de superficial, specificând sursa şi erorile.
naţională şi
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2.2 Judeţul Maramureş.

Scurtă

prezentare geografico-turistică şi istorico-etnografică

Încă din antichitate acest judeţ este cunoscut pentru exploatările de minereuri. Baia Mare,
Baia Sprie, Cavnic şi Baia Borşa s-au dezvoltat având la baza mineritul. In 1884, la Firiza,
lângă Baia Mare, s-a început prelucrarea plumbului iar în 1920, prelucrarea zincului la
Fabrica Phonix. Zona judeţului Maramureş păstrează multe din vechile tradiţii româneşti, cum
ar fi folosirea lemnului în construcţii, cât şi costumele tradiţionale, purtate în zilele de
sărbătoare. Judeţul Maramureş, situat la graniţa nordică a României cu Ucraina, cuprinde
vechile "pământuri" ale Maramureşului, Chioarul, Lăpuş şi Depresiunea Baia Mare. Aproape
două treimi din teritoriu este montan iar solul este sărac. Climatul este temperat continental,
cu o temperatură medie anuală de +9.4°C. Inversiunea termică este puternică în Depresiunea
Maramureşului. Cantitatea anuală de precipitaţii este între 700-1400 mm, mai mare în partea
nordică şi nord-vestică a judeţului. Datorită bogăţiilor în aur, argint, plumb, zinc, sare, păşuni
întinse, păduri şi terenuri agricole, fauna şi flora, au făcut ca acest judeţ să fie locuit cu mii de
ani în urmă. Municipiul Baia Mare este reşedinţa administrativă a acestui judeţ. Acum
populaţia este alcatuită din români (81 % ), maghiari ( 10,5 % ), ucraineni ( 6,8 % ), rromi (1,3
%), germani (0,6 % ) şi alte naţionalităţi. Din suprafaţa de 6.215 kmp a judeţului, zona
montană ocupă 43 %, cu Munţii Rodna şi Masivul Pietrosul (2.303 m) - cel mai înalt din
Carpaţii Orientali - şi zona vulcanică cu Munţii Gutâi şi Ţibleş ( 1.300-1.800 m); 30 % din
suprafaţă sunt dealuri şi platouri iar 27 % sunt ocupate de depresiuni, lunci şi terase. În
mijlocul Maramureşului, a Munţilor Rodnei, Gutâi şi Ţibleş se găseşte Depresiunea
Maramureşului, cea mai mare din România (75 km lungime şi 20 km lăţime). Pe crestele
munţilor, iarna domneşte până în lunile mai-iunie. Locurile pitoreşti, aflate lângă oraşul Baia
Sprie, sunt vizitate de turişti datorită frumuseţii lacului de acumulare de la Firiza.
Caracteristic acestui judeţ sunt resursele hidrominerale (peste 100 de izvoare), în special lângă
Baia Borşa, Vişeu de Sus, Băiuţ şi Poiana Botizii. Judeţul Maramureş are 62 de terenuri de
vânătoare cu o suprafaţă de 587.000 ha. De asemenea, se mai află şi opt rezervaţii naturale.
Judeţul este bogat în elemente etnografice şi folclorice. Arta populară este conservată într-o
formă specifică acestei zone: case şi porţi din lemn, unelte, ceramică, biserici de lemn-unice
în lume, obiceiuri populare. Judeţul Maramureş are porţile deschise pentru turiştii care doresc
să cunoască originalitatea culturii populare prin muzeele din Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei;
prin cele peste 200 de monumente de arhitectură populară de la Borşa, Izvoarele şi Mogoşa.
Extrem de originale sunt satele situate pe văile Izei, Marei, Vişeului şi Tisei, care formează un
adevărat muzeu în aer liber. Unic în lume este Cimitirul Vesel din satul Săpânţa. În acest
judeţ se găsesc 8 muzee, 67 de locuri şi monumente istorice, 363 monumente de arhitectură şi
13 zone istorice situate în oraşe şi sate.
Există şi un alt sit web. (vezi: pensiunituristice.com/romana/obiectiveturistice/maramures.htm
Notă: textul a fost prescurtat, adaptat şi corectat -gramatical, stilistic şi ştiinţific - de
subsemnatul, CG) care oferă informaţii mai detaliate despre potenţialul turistic excepţional al
Maramureşului, astfel: Judeţul cuprinde 8 oraşe: Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Seini, Sighetu
Marmaţiei, Târgu Lapuş, Vişeu de Sus şi Baia Mare, care este reşedinţa de judeţ. Judeţul
cuprinde vechile "pământuri" ale Maramureşului. Este bogat în elemente etnografice şi
folclorice, arta populara fiind consevată într-o formă specifică acestei zone: case şi porţi din
lemn, unelte, ceramică, biserici de lemn-unice în lume, obiceiuri populare. Biserica din lemn
- Bogdan-Vodă. Fostă Cuhea, atestată documentar în anul 1353, a fost reşedinţa voievodului
Bogdan de Cuhea. În centru, lângă postamentul statuii voievodului, se află "Biserica din
lemn", ridicată în anul 1722, din lemn de brad; Biserica din lemn -Şurdeşti. Biserica datează
din 1721, având hramul Sf. Arhangheli. Realizare artistică deosebit de îndrăzneaţă,
remarcabilă prin dimensiunile impunătoare ale turnului, biserica este cunoscută ca fiind cea
mai înaltă construcţie de lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 m, iar înălţimea totală,
de la sol, fiind de 72 m. Pridvorul, situat pe latura de vest, constituie un caz unic în ţinut, fiind
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adăugat ulterior şi conceput cu 2 rânduri de arcade suprapuse, arcade cu deschideri diferite,
dar identice ca formă şi decor, compoziţie de mare efect artistic. Acoperişul este etajat, având
dublă streaşină, iar pe porţiunea de perete cuprinsă între streşini există un al doilea rând de
ferestre identice ca formă şi mărime cu cele aflate la nivelul ochiului; Biserica din lemn
Bârsana. Bisericuţă-monument, cu hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" (21
noiembrie), a fost înălţată, după cele mai recente date, în anul 1711. Pictura interioară - un
excepţional ansamblu baroc (poate cel mai reprezentativ din Maramureş) - a fost realizată de
Hodor Toader în anul 1806. Biserica are şi o impresionantă colecţie de icoane pe sticlă,
precum şi un preţios patrimoniu de carte veche religioasă. Este biserica din lemn cea mai
înaltă din Europa, având 62 m; Biserica din lemn - Josani. Biserica din Josani (Vinceşti),
construită în 1643, din lemn de stejar, este închinată Sf. Nicoară (vechea denumire a Sf.
Nicolae). În interiorul bisericii se păstrează cămaşa de zale şi coiful legendarului haiduc
maramureşan "Pintea Viteazul", lăsată în grija bisericii după lupta cu tătarii de la 1717.
Pictura a fost executată şi restaurată de Alexandru Ponehalschi la 1760. Decoraţia tâmplei
altarului aminteşte de pictura bisericilor din Catalonia din secolele XIII-XIV; Biserica din
lemn - Susani; Biserica din Susani a fost construită din lemn de stejar la 1532 cu hramul Sf.
Paraschiva. Pictura este foarte valoroasă, unele părţi distruse au fost refăcute de Ştefan
Amachievici la 1800. Tâmpla altarului a fost pictată la 1760 de Iosif, Iacob şi Alexa. Există şi
o serie de picturi, icoane pe lemn din secolul XVIII, realizate de Radu Munteanu; Biserica
din lemn - Deseşti. Este o biserică din lemn, în stil maramureşan, datând din 1770. Biserica
poartă hramul "Cuvioasa Paraschiva". Pictura interioară a fost realizată la 1780 de zugravul
Radu din Ungureni (Ţara Românească) şi de Gheorghe Zugravul; Biserica din lemn - feud;
Ridicată în 1364, biserica cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" este cca mai veche biserică
de lemn din Maramureş. Construită pe ruinele unui castel, ea deţine cele mai vechi documente
scrise în limba română; Biserica din lemn - Rozavlea. Este aşezată pe malul drept al râului
Iza, la 23 km. de Vadu Izei, şi poartă hramul "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril". Primul
document scris datează din 1353, proprietate a familiei Bogdan de Cuhea. Monument istoric,
biserica de lemn, construită la 1700, înlocuia o altă biserică mai veche, dispărută. Pictura a
fost executată de Ion Plohod, pe la 1823-1825, în tempera grasă, dând un aspect bogat şi
strălucitor. În biserică se găsesc icoane pe lemn şi sticlă în stil maramureşan, de certă valoare
artistică. Această biserică este considerată a fi una dintre cele mai izbândite creaţii ale
arhitecturii populare maramureşene; Biserica din lemn - Botiza. Biserica din lemn din Botiza
se distinge prin valoroasele icoane pictate pe lemn de meşteri locali, ce datează din secolul al
XVIII-iea. Biserica a fost ridicată în 1796; Mănăstirea Izvorul Negru. Pc Valea Izvorului
Negru, lângă Moisei, o mănăstire cu hramul "Sf. Născătoare de Dumnezeu Maria", a fost
fondată la 1672, în prezenţa Mitropolitului Transilvaniei Sava Brancovici. Pictura a fost
realizată la 1699, azi fiind în cea mai mare parte distrusă. Se păstrează icoane de valoare la
tâmpla altarului; Cimitirul Vesel din Săpânţa. Cimitirul Vesel din Sapânţa, unic în lume,
uluieşte prin originalitatea sa. Este creaţia sculptorului Stan Pătraş, artist de prestigiu în
domeniul arhitectural, tradiţie moştenită din tată în fiu. La început, el a sculptat în jur de l O
cruci pe an. Metoda muncii sale s-a păstrat şi în ziua de astăzi. Lemnul de stejar a constituit
pentru Pătraş materialul ideal pentru sculptură şi realizarea elementelor specifice: motivele
geometrice precum şi basorelieful. Coloritul crucilor şi textele pline de umor eternizează
ipostazele esenţiale ale vieţii şi evidenţiază spirititul românesc. Cimitirul a devenit un
adevărat muzeu; Biserica "Sfânta Treime"; Casa "Iancu de Hunedoara" Baia Mare. Acest
edificiu reprezintă o parte a fostului castel medieval ridicat de voievod pentru soţia sa,
Elisabeta; cladirea a fost terminată de Matei Corvin în anul 1468. În spaţiul generos al
acesteia se organizează diverse expoziţii (în prezent fiind în administrarea Muzeului Judeţean
Maramureş); Turnul lui "Ştefan cel Mare" (corect: Ştefan cel Sfânt - obs. n„ CG). Acest
monument de arhitectură medievală a fost ridicat de către Iancu de Hunedoara în anul 134 7
(datare greşită - n.n„C.G.). Este construit în stil gotic şi are o înălţime de peste 50 m. Turnul
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a fost utilizat pentru supravegherea strategică a oraşului şi pentru paza împotriva incendiilor.
Se aseamănă cu turnul vechii primării din Praga; Bastionul Măcelarilor. Acest edificiu a fost
înălţat în secolul al XV-iea şi făcea parte din sistemul de fortificaţii al oraşului. Legenda
spune că din acest turn s-ar fi tras glonţul care l-a ucis pe Pintca Viteazul; Ruinele Cetăţii
Chioarului, situate lângă Şomcuta Mare, sunt menţionate documentar în 1319. În 1599
cetatea a fost ocupată de trupele lui Mihai Viteazul. În decursul vremii trece sub diferite
stăpâniri, fiind mai apoi refugiu pentru haiduci; Monumentul de la Moisei. Moiseiul
aminteşte de atrocităţile săvârşite de trupele maghiaro-horthystc spre sfârşitul celui de-al
doilea război mondial ( 1944). Aici, 31 ţărani bărbaţi au fost luaţi ostateci şi împuşcaţi fără
judecată, sub pretextul că au ajutat partizanii din zonă. În memoria lor, sculptorul
maramurcşan Vida Ghcza a ridicat un monument constituit din 12 coloane, reprezentând
măşti folclorice în jurul unei mese de piatră, lucrare de referinţă în arta maramurcşană;
Rezervaţia naturală din Masivul Pietrosul. Masivul Pietrosul (2303 m.) adăposteşte cca mai
importantă rezervaţie naturală din nordul ţării, rezervaţie de interes geologic, botanic şi
faunistic. Masivul prezintă numeroase urme glaciare, creste, văi, circuri, morene, fiind
declarat rezervaţie a biosferei de UNESCO; Valea Vaserului. Ţinut împădurit, străbătut de o
cale ferată forestieră de ecartament îngust (760 mm), ce oferă pasionaţilor de excursii
feroviare, şi nu numai, peisaje deosebite pc un parcurs de aproximativ 60 km. Se
caracterizează printr-o succesiune de peisaje inedite: maluri abrupte, păduri seculare, stânci
masive străbătute de tuneluri şi formează unul dintre cele mai importante defilee înguste din
Carpaţii Răsăriteni. Este un ţinut în care se întâlnesc, de asemenea, zeci de izvoare minerale;
Vişeu. Vişeul de Sus reprezintă un punct de plecare în excursii, în Munţii Maramureşului.
Este situat în nord-estul judctului Maramureş, în depresiunea intramontană cunoscută sub
denumirea de Depresiunea Maramureşului, pe valea Vişeului, la confluenţa acestuia cu râul
Vaser; Valea /zei. Valea Izei, considerată şi centrul istoric al Maramureşului, înseamnă
aproximativ 55 de kilometri între Vadu Izei şi Săccl. Pornind de la faptul că arhitectura
maramureşeana tradiţională ocupă un loc aparte în arta prelucrării lemnului din Europa,
clementul de mare originalitate al satelor din zonă, îl reprezintă porţile sculptate, dar şi
vechile construcţii de lemn, precum şi portul popular specific zonei; Valea Marei. Constituie
un traseu interesant între Baia Marc şi Sighctul Marmaţiei, atât pentru frumuseţea peisajului,
cât şi pentru monumentele de ai1ă şi arhitectură populară specifice: casc, porţi de lemn bogat
sculptate şi biserici de lemn cu turle înalte, remarcabile ca valoare artistică populară; Borşa.
Staţiune balneoclimaterică şi de odihnă la poalele munţilor Rodnei. Atracţia turistică este
dctcnninată şi de faptul că reprezintă un punct de plecare pentru ascensiuni în Munţii Rodnci
(Vârful Pietrosul cu o altitudine de 2305m). Izvoarele carbogazoase, bicarbonate, calcice,
magnezice, clorurosodicc de aici au efecte terapeutice. Se află la 850 m altitudine. Acrul
puternic ozonat şi clima sunt extrem de benefice sistemului nervos, staţiunea fiind
recomandată vacanţelor pc parcursul întregului an. Se schiază până în aprilie pc cele patru
piste special amenajate şi cele două trambuline cu o inălţime de 113 m; Ocna Şugatag.
Localitate rurală din judeţul Maramureş, atestată documentar în 1315. Staţiune
balneoclimaterică situată la 490 de metri altitudine, cu ape clorurosodicc, concentrate într-o
veche salină; Breb. Staţiune balneoclimaterică locală cu izvoare sulfuroase, carbogazoase,
bicarbonatatc; Rezervaţia naturală Izvorul Albastru al /zei; Este situată pc raza comunei
Săcel. Peştera s-a format la zona de contact dintre sisturile cristaline a Munţilor Rodnei şi
zona calcaroasă, având o lungime de 2500 m. Apa iese la suprafaţă printr-un izbuc ce arc un
debit şi o frumuseţe aparte; Rezervaţia naturală Creasta Cocoşului. Este o rezervaţie
geologică, situată la 12 km. de Baia Sprie, în munţii Gutâi (1443 m.) şi este formată dintr-un
imens bloc de andezit, sub forma unei creste zimţate, unicat prin dimensiuni şi aspect , cu o
valoare peisagistică deosebită. Reprezintă un fragment dintr-un crater vulcanic şi arc o
suprafaţă de 50 ha; Rezervaţia arboretele de castan comestibil. Baia Mare se află în
versantul sudic al Munţilor lgniş şi se întinde pc o suprafaţă de 500 ha, din Valea Borcutului
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până

în Tăuţii de Sus. Castanul comestibil (castanca stavia) vegetează într-un climat blând şi
este adaptat la soluri sărace în substanţe nutritive. Materialul lemnos s-a folosit în lucrările
miniere din subteran. În rezervaţie, la Tăuţii de Sus, se găsesc exemplare cu vârsta ce
depăşeşte 500 de ani; Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia este situata la poalele Vf. Igniş ( 1307
m) în partea de Sud (în Groapc). Aici se află un impo11ant depozit fosilifer cu o suprafaţă de
50 ha; este caracterizat ca fiind unul din cele mai bine conservate flore pliocene din România;
Rezervaţia naturală Lacul Albastru. Lac format prin surparea unor lucrări minere, se află pc
versantul sudic al dealul Minei (Baia Sprie). Oglinda de apa şi zona tampon de protecţie
{pădure de molid) au o suprafaţă de 0,54 ha. Datorită mineralizarii apei, lacul arc o faimoasă
culoare, albastru-verzuie; Rezen•aţia Cheile Babei. Aflată în partea de sud a judeţului, pc
teritoriul satului Baba, arc o suprafaţă de 15 ha şi este o rezervaţie geologică de o valoare
peisagistică aparte; Lacul de acumulare Firiza. Denumit şi Strâmtori, a luat fiinţă în 1964,
când porţile barajului înalt de 52 m s-au închis pentru a zăgăzui apa Firizci, afluent al
Săsarului la Baia Marc. Lacul arc o lungime de 3 km şi o lăţime de I km.; Lacul Lala Mare.
Situat la altitudinea de 1815 m în munţii Rodnci, este de origine glaciară, cu o suprafaţă de
0,60 ha şi o adâncime a apei de 2 m. Lacul glaciar Iezerul. Este aşezat în căldarea glaciară
Iezeru, dintre culmea Pietrosului şi cca a Hotarului, sub vârful cel mai înalt al Masivului
Rodnci, Vârful Pietrosul, în plină rezervaţie naturală. Arc o suprafaţă de 0,50 ha şi adâncimea
maximă de 2,5 m, forma este aproape triunghiulară, cu vârful spre evacuare şi este situat Ia
altitudinea de 1825 m.

2.3

Judeţul Sălaj.

Scurtă prezentare istorico-etnografică 3 geografico-turistică şi economică.

Istoria prezenţei omului pc teritoriul judeţului Sălaj datează din vremuri imemoriale.
unei moşteniri etnografice şi folclorice, varietatea celor peste 350 de monumente
istorice şi situri, sunt o mărturie a unei istorii tumultuoase. Desene având o vechime de peste
I 2000 de ani au fost descoperite pe pereţii unei peşteri din Cuciulat, o aşezare de pc malurile
râului Someş. Acestea sunt cele mai vechi desene de acest fel din această parte a Europei. Cel
mai vechi tezaur din aur masiv descoperit în România, cântărind 780 g şi datând din neolitic,
a fost găsit în judeţul Sălaj, la Moigrad. Vestigii dacice se găsesc pe tot teritoriul judeţului.
Aşezarea şi complexul de fortificaţii de la Măgura Şimleu Silvanci sunt cunoscute sub numele
de Dacidava, iar Moigrad (Porolissum) este menţionată de Ptolcmcu în lucrarea sa
"Gcographia", cu întăriturile militare de la Porolissum, capitala provinciei Dacia Porolisscnis
şi ridicat la statutul de municipiu în jurul anului 200 d. Hr., castrele romane de la Bucium,
Romita, Tihău, Sutor şi Românaşi, citadelele medievale la Almaş, Moigrad, Cheud, Cehu
Silvanci, Valcău şi Şimleu Silvaniei stau mărturie a civilizaţiei şi istorici menţionate în
documente care datează din timpuri străvechi. Istoria Salajului este, de asemenea, legată de
numele domnitorului Mihai Viteazul, al cărui memorial se găseşte la Guruslău, locul unde la,
3 august I 60 l, s-a desfăşurat bătălia, ridicat în memoria celui care a realizat pentru prima dată
Unirea Principatelor Române. Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative,
judeţul Sălaj cuprinde fostul judeţ Sălaj, organizat în 1876 şi fostul judeţ Solnocul de Mijloc,
cu reşedinţa la Zalău şi apoi la Şimleu Silvaniei. Sălajul arc figuri reprezentative care au
luptat pentru independenţa şi unitatea românilor, printre care îi enumerăm pe: Simion
Bărnuţiu, Alcsandru Papiu llarian, Iuliu Coroian, George Pop de Băscşti, Iuliu Maniu şi alţii.
Descriere geografică: (Cf. www.ici.ro/romania/geogrqfie/jsa/aj.htm/ ). Situându-se în nordvcstul României, la trecerea dintre Carpaţii Estici şi Munţii Apuseni, judeţul Sălaj este
cunoscut din vremuri străvechi ca Ţara Silvaniei, adică Ţara Pădurilor, având o suprafaţă de
Existenţa

.1

C f.
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3850 kmp şi având ca vecini: la nord - judeţele Satu-Mare şi Maramureş, la vest şi sud-vest Bihor şi la sud-est - judeţul Cluj.
Municipiul Zalău (Cf. www.zalausj.ro/zalaul_ro.htm), care se găseşte în centrul
judeţului, pe râul cu acelaşi nume, este reşedinţa administrativă a judeţului. Acesta este una
dintre primele aşezări din Transilvania menţionate în documente. Astăzi este un centru
industrial important al judeţului, oraş modem cu o viaţă spirituală şi culturală intensă, situat
pe axa Cluj - Satu-Mare - vama Petea, DN 1F - E 81 ; este conectat la o reţea rutieră cu acces
spre Europa de vest. Relieful colinar al depresiunii are o altitudine cuprinsă între 200 - 500 m.
În Depresiunea Zalăului predomină un climat temperat submontan, cu precipitaţii bogate şi
oscilaţii mai mici de temperatură decât în Podişul Transilvaniei. Aceasta face ca
împrejurimile oraşului să fie bogate în păduri de foioase, creând un ecosistem favorabil
dezvoltării turismului.Temperatura medie a lunii ianuarie este de - 2,5°C, iar a lunii iulie este
de + 19,3°C. Este situat în apropierea graniţei fostului Imperiu Roman, la 8 km de Castrul
Roman de la Porolissum - cea mai puternică fortificaţie cu rol de apărare din partea de nordvest a provinciei Dacia Romană. În epoca medievală, reprezenta spaţiul de trecere dinspre
centrul Europei înspre inima Transilvaniei, prin binecunoscutul "drum al sării". Prima
consemnare scrisă cu privire la Zalău o găsim în "Gesta Hungarorum", numită şi Cronica lui
Anonimus - notar al regelui Bela al IV-iea al Ungariei. Se poate afirma ca Zalăul exista ca
aşezare omenească încă din jurul anului 900, dar prima atestare documentară apare doar la
1200. La 1 august 1473, Matei Corvin, regele Ungariei şi Boemiei, declara pentru prima dată
Zalăul oraş-târg, "Oppidum Zilah", privilegiu care scotea oraşul de sub dominaţia comitatului,
acordând dreptul de comerţ liber cu toată ţara, oferindu-i independenţă economică, într-o
vreme când bunul plac al nobilului, dar şi al suveranului, erau singurele criterii de împărţire a
dreptăţii şi de conducere a statului. De-a lungul istoriei, localitatea a avut diverse denumiri:
"Ziloc" în 1220, "Oppidum Zilah" în 1473, "Zila" în 1601, iar în secolul XIX - "Zilahu" şi
"Zalahu", ori a cunoscut şi forme de toponimie germană: "Waltenberg" şi "Zillenmarkt".
Interese politice şi economice au determinat trecerea oraşului când sub jurisdicţia regilor
Ungariei, când a principilor Transilvaniei. La sfârşitul secolului al XVI-iea, oraşul aparţinea
Transilvaniei şi avea o conducere administrativă autonomă, alcătuită din 33 de senatori aleşi,
dintre care unul era primar. În acea perioadă, în anul 160 l, dupa victoria de la Guruslău a lui
Mihai Viteazul, oraşul Zalău era pc drumul emancipării economice, bucurându-se de propriile
reguli administrative, legislative, fiscale şi militare, precum şi de o autonomie reală care
oferea libertăţi cetăţenilor. Cu toate acestea, abia la începutul secolului al XVII-lea avem
consemnate ocupaţiile locuitorilor oraşului: curelari, olari, rotari, pantofari, macclari, croitori,
fierari, dulgheri, pălărieri şi, nu în ultimul rând, armurieri. De-a lungul Evului Mediu, Zalăul a
avut statutul de reşedinţă de comitat, iar în epoca modernă s-a înscris în rândul oraşelor
transilvane care s-au remarcat printr-o prestaţie economică manufacturieră şi prin una
culturală de substanţă. Din 1968 a (re)devenit reşedinţa judeţului Sălaj, iar în 1979 dobândeşte
rangul de municipiu. În luna iulie 2000 populaţia permanentă a municipiului Zalău era de 70
O15 locuitori. Componenţa etnică a populaţiei, la recensământul din 1992: români - 78,9%,
maghiari - 19,93%, germani - O, 13%, romi - 0,92%, slovaci - 0,05%, alte naţionalităţi 0,07%. Activităţile culturale se desfăşoară în: Casa de Cultură a Sindicatelor şi Casa de
Cultură Municipală, Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu", ce deţine peste 160 OOO
de volume, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Galeria de Artă "Ioan Sima", precum şi un
cinematograf. Municipiul Zalău se poate mândri cu Biblioteca Documentară, creată în cadrul
Colegiului Reformat, începând cu anul 1646. Biblioteca are peste 40 OOO de volume, din care
cea mai mare parte este carte rară sau unicat. Spaţiul cultural al municipiului este reprezentat
prestigios de corurile Cameratta Academica Porolissensis, "Gloria Dei", "Ţara Silvaniei" ansamblul folcloric al Casei de Cultură a Sindicatelor - , ansamblul folcloric profesionist
"Porolissum", ansamblul folcloric de tineret "Columna" şi cel al copiilor "Mugur-Mugurel".
Aflate sub patronajul generos şi atent al Primăriei Municipiului Zalău, ansamblurile folclorice
judeţul
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profesioniste "Porolissum" şi cel al copiilor, "Columna", au reuşit să ridice folclorul românesc
şi cel sălăjean la cotele înaltei performanţe artistice, devenind prezenţe de recunoscută
notorietate la nivel naţional şi internaţional. Presa este reprezentată prin cotidianele: "Graiul
Sălajului", "Sălaj Orizont", "Transilvania Jurnal", "Magazin Sălăjean", "Szilagysag" publicaţie de limbă maghiară -, revista trimestrială de cultură "Limes (actualmente, şi-a
Întrerupt apariţia - obs. n., CG). Mai amintim "Astral" cablu TV, patru posturi de radio
"Transilvania LBM", "Unison", "Radio Vest" şi "Radio l "). Structura populaţiei pe religii,
rezultată din declaraţiile la recensământul din anul 1992, era următoarea: 72% din populaţie sa declarat de religie ortodoxă, 17,3% de religie reformată, 2,7% greco-catolici, 2,1 % romanocatolici si 4,5% alte culte religioase, pondere mai mare înregistrând baptiştii şi penticostalii.
Biserici ortodoxe în municipiul Zalău şi localităţile subordonate administrativ, Ortelcc şi
Stâna, sunt în număr de 6: Catedrala Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului", Biserica
Ortodoxă "Sfânta Treime", Biserica Ortodoxă "Sfânta Vineri", şi Biserica Ortodoxă "Sfântul
Ştefan". Celelalte culte surori sunt reprezentate de două biserici greco-catolice, dintre care
amintim Biserica Română Unită cu Roma "Sfânta Familie", două biserici reformate, o
biserică romano-catolică, trei biserici baptiste, doua penticostale şi una adventistă.
Învăţământul se desfăşoară în unităţi şcolare preuniversitare şi universitare cu o bază
materială adecvată, înscrisă într-un parcurs accelerat de modernizare. Astfel, putem menţiona:
16 grădiniţe, I O şcoli generale, 6 licee, 6 şcoli profesionale. În municipiul Zalău funcţionează
3 spitale în sectorul public cu I 025 paturi, un altul în sistem privat; trei dispensare
policlinice, din care unul în sistem privat, un dispensar policlinic stomatologic, 33 cabinete
medicale în sistem privat, 21 cabinete stomatologice în sistem privat, două laboratoare
medicale private, opt laboratoare stomatologice, 15 farmacii şi 2 creşe. Numărul de medici
care deservesc aceste unităţi sanitare este de peste 160, numărul farmaciştilor este de 38, iar
numărul cadrelor medii sanitare din sectorul public se ridică la 684. Numărul total de
întreprinderi private care îşi desfăşoară activitatea în municipiu este de 2787, din totalul de
5132 înregistrate la nivelul judeţului. Activitatea economică de bază a municipiului Zalău este
mica şi marea industrie .. Numărul total de intreprinderi private care îşi desfăşoară activitatea
în municipiu este de 2787, din totalul de 5 132 înregistrate la nivelul judeţului. Datorită
configuraţiei terenului agricol al municipiului, pomicultura şi viticultura sunt sectoare care sau dezvoltat din vechi timpuri şi au tradiţie în zonă. Plantaţiile pomicole şi viticole sunt
organizate în ferme specializate ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Zalău şi ale
SC Complex Agricol SA. La Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Zalău se
intreprinde, pc lângă cercetări privind soiurile de pomi fructiferi cele mai adaptabile zonei, şi
asigurarea de material de plantat pentru judeţul Sălaj şi alte judeţe. Tehnologiile care se
folosesc determină ca fructele din zonă să aibă calităţi gustative foarte apreciate de
consumatori .. Suprafaţa agricolă este de 4 907 ha, din care 1 855 ha teren arabil, 773 ha
livezi, 135 ha vii, 1680 păşuni şi 464 ha fâneţe.
Alte oraşe ale judeţului sunt: Şimleu! Silvaniei, (comp!. ns.Jibou) şi Cehu Silvaniei. În
judeţ se găsesc 55 (corect: 56 - obs. CG)comunc şi 281 sate. La I iulie 1995, judeţul avea o
populaţie de 262873 locuitori, dintre care 70932 locuitori în Zalău. Oraşele Şimleu! Silvaniei,
Jibou şi Cehu Silvaniei au fiecare mai puţin de 20.000 locuitori. Din punct de vedere
geografic, judeţul Sălaj este o zonă cu dealuri şi văi de-a lungul râurilor Almaş, Agrij, Someş,
Sălaj, Crasna şi Barcău. Munţii sunt reprezentaţi în sud-vest de două ramificaţii ale Munţilor
Apuseni.: Vârfurile Meseş şi Plopiş. Depresiunile ocupă o parte însemnată din teritoriul
judeţului, fiind zone agricole importante, cu numeroase aşezări rurale. Clima judeţului Sălaj
este sub influenţa maselor de aer de la est, fiind o climă continentală. Temperatura medie
anuală variază între 6 °C si 9 °C, depinzând de zonă, cca mai ridicată valoare medie a
temperaturii înregistrându-se în iulie, variază între 15 °C şi 20 °C. Cantitatea de precipitaţii
scade spre vest, unde se înregistrează 700-800 ml/mp. Informaţii turistice. Istoria acestui
judeţ situat în nord-vestul României, cu o suprafaţă de 3850 kmp şi o populaţie de 267000 lei
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locuitori, începe în paleoliticul târziu, după cum arată vestigiile de la Buciumi, Perii Vadului
în special, desenele din peştera de la Cuciulat (lângă Jibou), colorate în roşu, unice în tot
sud-estul Europei. Nenumăratele aşezări situate în depresiunea Silvania sunt mărturii ale
existenţei dacilor în această zonă. Ruinele celui mai important centru cultural, economic şi
militar situat în nord-vestul Dacici Romane, Municipiul Porolissum, sunt incluse în circuitul
turistic. Aceasta este o dovadă a continuităţii daco-romanilor pc teritoriul României. Viaţa
spirituală a românilor care au trăit aici, a decurs în concordanţă cu caracteristicile esenţiale
din Transilvania, din Evul Mediu, pricipalul clement fiind biserica, cu cele trei aspecte:
religios, cultural şi national. Cele 77 de biserici de lemn (secolele XVI-XIX) situează judeţul
printre primele locuri din ţară, după judeţul Maramureş, din punct de vedere al numărului
monumentelor arhitectonice istorice. Municipiul Zalău, reşedinţa administrativă a judeţului cu
o populaţie de 51 OOO locuitori (Eroare! Corect: cca 70.000), situat în partea nordică a
munţilor Mescş, menţionat la Zi loc (corect: menţionat sub numele de Zi/oe) în cronica lui
Anonymus, este cca mai veche aşezare atestată documentar din Transilvania. Acum este un
oraş industrial cu o viaţă spirituală şi culturală intensă. Aici se găsesc Muzeele de Artă şi
Istoric, cu peste 90000 de exponate: monezi, statuete daco-romane, documente din evul
mediu, epoca modernă şi contemporană, şi piese de artă populară românească, sculpturi şi
picturi. Alte oraşe sunt: Şimleul Silvaniei - situat pc Valea Crasnci, la 30 km de Zalău; Cehu
Silvaniei - situat pc Valea Sălajului, la 32 km de Zalău; şi Jibou (situat pe malul stâng al
Someşului, la 25 de km de Zalău - completarea subs. CG). În localitatea Guruslău, se găseşte
un monument ridicat (comp!. ns.: În anul 1976; sculptor - Victor Gaga) În cinstea victoriei lui
Mihai Viteazul (comp!. ns.: 3 august 1601), care reprezintă o pagină importantă a istorici
românilor în lupta lor pentru independenţă. Pentru odihnă şi tratament în judeţul Sălaj, se
găsesc două staţiuni: Băile Boghiş (situate pc Valea Barcăului şi recunoscute pentru apele lor
termale, sulfuroase), şi (comp!. ns.: Băile Bizuşa, situate pe Someş, în comuna Ilcanda).
şi,

2.4

Judeţul

Satu Mare.

Scurtă

prezentare

istorico-etnografică, geografico-turistică

şi economică

Judeţul Satu Marc, străbătut de vechiul râu Samus şi locuit din timpuri imemoriale de gctodaci, a fost leagănul culturii şi civilizaţiei româneşti. Săpăturile arheologice din Ţara Oaşului,
de la Ardud, Mcdicşu-Aurit, Homorod şi Sanislău au scos la lumină relicve atestând viaţa
umană în această regiune începând din Paleolitic. Un punct de reper al istorici acestei regiuni
este reprezentat de daci, care au trăit aici aproape l OOO ani creând o remarcabilă civilizaţie al
cărui model, este aşezarea Mcdicşu-Aurit unde se găsesc rămăşiţele a 13 cuptoare de olărit
care au fost scoase la lumină, reprezentând cel mai marc tezaur arheologic de acest fel din
ţară. La sfârşitul secolului al IX-iea şi începutul secolului al X-lea, regiunea a făcut parte din
Voievodatul lui Menumorut care a avut cetatea de scaun la Satu-Marc (Castrum Zotmar),
cucerită de unguri după lupte crâncene care au durat trei zile, după cum menţionează
Cronicarul Anonimus în Gesta Hungarorum. Situându-se la intersecţia unor importante
drumuri comerciale şi având bogate resurse naturale, atestat în scrierile istorice din anul 1 181,
judeţul Satu-Marc, a avut o istoric tumultuoasă. Cetăţile de la Satu Marc, Ardud, Mcdicşu
Aurit, Carei, etc, ale căror ruine rezistă până astăzi, bisericile române de la Acâş (secolul al
Xlll-lca) şi bisericile gotice de la Ardud, Eriu-Sâncrai, Beltiug,ş.a. atestă continuitatea
existenţială a locuitorilor acestei zone. După bătălia de la Mohacs ( 1526 ), judeţul Satu Marc a
fost revendicat atât de principii austrieci, cât şi de principii transilvăneni. În vara anului 1601,
Mihai Viteazul şi-a stabilit tabăra la Moftin pentru 20 de zile, pregătindu-se pentru pentru
bătălia de la Guruslău, ultima sa victorie. Peste mai bine de o sută de ani, în 1711, armata
prinţului Francisc Rakoczi al II-iea s-a predat trupelor austriece la Moftin. În 1657, cetatea şi
judeţul Satu Marc au fost cucerite de polonezi. Tratatul de pace poartă semnătura colonelului
Ian Sobictski, viitorul rege al Poloniei. Între 1660-1661, trupele otomane au devastat întreg
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ţinutul.

habsburgică de după 1711 a adus o perioadă de stabilitate şi prosperitate
germani ajung aici în secolul al XVIII- lca şi se stabilesc pc proprietatea
conţilor Karoly de Carei. Cele două războaie mondiale şi Unirea Transilvaniei cu România la
1 Decembrie 1918 sunt cele mai importante evenimente istorice ale judeţului din secolul XX.
Memorialul ridicat la Carei în 1964, o sculptură de Vida Geza, este probabil cel mai elocvent
simbol al istorici secolului XX - războaie devastatoare, calamităţi naturale şi comunism, dar
speranţele au reînviat după evenimentele din Decembrie 1989. Descriere geografică:
Aşezare: nord-vestul României. Suprafaţa: 4.418 km p. Reşedinţa administrativă: Satu Marc,
132.000 locuitori. Distanţa până la punctele de trecere a frontierei: Pctea (cu Ungaria) - 8 km;
Halmeu (cu Ucraina) - 35 km. Legături aeriene: Satu Mare-Bucureşti; la Satu Marc se găseşte
un aeroport internaţional. Distanţe până la capitalele europene: Bucureşti - 61 O km; Budapesta
- 350 km; Viena - 600 km. Oraşe importante în judeţ: Satu Marc, Carei, Negreşti Oaş, Tăşnad.
Structura demografică: populaţie totală: 397.000 locuitori din care populaţie urbană reprezintă
46,6 %. Structura populaţiei, după naţionalitate: 59 % români, 35 % unguri, 3 % germani, 3 %
alte naţionalităţi, şi st(r)uctura populaţiei după religie: 45 % ortodocşi, 23 % romano-catolici,
1O % greco-catolici, 21 % reformaţi. Climatul: temperat continental. Câmpiile ocupă 63% din
suprafaţa totală a judeţului. Cea mai înaltă altitudine: 126 m. Reţeaua hidrografică a judeţului
include râurile Someş (cu o lungime de 60 km pe teritoriul judeţului), Tur - 66 km si Crasna 57 km. Informaţii turistice: Situat în partea de nord-vest a României, judeţul Satu Mare
(4.405 km pătraţi) este una din porţile principale ale României, având graniţe cu Ungaria şi
Ucraina. Având un climat temperat-continental, judeţul Satu Marc a fost populat cu mai mult
de 100.000 de ani î.Hr., oamenii locuind pc terasele înalte din Ţara Oaşului (Rcmctea-Oaş,
Boineşti, Călineşti-Oaş etc.). În această regiune, dacii au creat, în circa 1OOO de ani, o
civilizaţie dezvoltată, în special la Mcdicşu-Aurit. Situat la intersecţia unor drumuri
comerciale importante, având ncnumaratc resurse naturale, judeţul Satu-Marc (atestat
documentar din 1181) a avut o istoric tumultuoasă, cu evenimente memorabile. Puternice
cetăţi ale căror ruine se află în Satu Mare, Ardud, Mcdicşu-Aurit, Tămăşcni, Carei, etc.,
biserici romane (Acâş, secolul XIII), biserici gotice (Ardud, Eriu-Sâncrai, Beltiug) dovedesc
continuitatea locuitorilor din aceste ţinuturi. În epoca modernă judeţul Satu Marc se
mândreşte cu personalităţi care au activat în spiritul umanismului: arhiepiscopul Grigore
Maior, fondator de şcoli, Francisc Kolesey, luptător pentru libertate şi justiţie socială, doctor
Vasile Lucaciu, apărător al populaţiei româneşti din Satu Marc şi Transilvania, poetul
maghiar Ady Endrc, pictorul Aurel Popp. Secolul XX a marcat profund judeţul Satu Mare
prin cele două războaie mondiale şi prin Unirea Transilvaniei cu România pc 1 Decembrie
1918. Creat de sculptorul Vida Gheza în 1964, monumentul de la Carei este reprezentativ
pentru secolul al XX-lea, un secol cu războaie şi catastrofe naturale, dar de asemenea un secol
de mari progrese şi speranţe după Decembrie 1989. Aici se găsesc multe muzee care aşteaptă
să fie vizitate: Muzeul Judeţean (arheologie şi ştiinţele naturii); Muzeul Oraşului Tăşnad
(istoria şi etnografia oraşului); Muzeul Ţării Oaşului din Ncgresti-Oaş, fondat în 1972 (muzeu
de etnografic în aer liber); Muzeul Etnografic al Şvabilor din Petreşti cu peste 200 de
exponate, cât şi Rezervaţia Dacilor Liberi de la Medieşu-Aurit.
Profilul economic (Cf. www, CCIASM.RO - Site-ul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Satu Mare, 200 l ). POPULAŢIA ŞI RATA DE ACTIVITATE Populaţia judeţului
Satu Mare număra la I iulie 2000 390.121 locuitori, reprezentând l,7% din populaţia ţării, în
uşoară scădere faţă de anii anteriori. Dintre aceştia 190.950 sunt bărbaţi şi 199.171 femei,
180.544 trăiesc în mediu urban, iar 209.577 în mediu rural). Economia judeţului Satu Marc
poate fi caracterizată drept o economic industrial - agrară, specializată în construcţii de
maşini, industrie alimentară, uşoară şi producţie de mobilier, cu un sector primar bine
conturat şi un sector terţiar în plină dezvoltare. Industria mică, cu tradiţie în zonă, după o
perioadă de stagnare, a început să se dezvolte în concordanţă cu noile exigenţe, iar în unele
subramuri rezultatele sunt semnificative. Produsul intern brut pe locuitor plasează judeţul
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Satu Mare între primele 20 de judeţe ale ţării, după acest indicator. Industria şi construcţiile
sunt ramurile care contribuie cel mai mult la crearea P.1.8. (circa 36%), urmate de ramura
serviciilor (34%) şi de agricultură, silvicultură şi exploatare forestieră (în jur de 30%). Judeţul
Satu Mare realizează 1% din producţia industrială a României, 2% din producţia agricolă,
1,5% din totalul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi 1,3% din totalul investiţiilor. În
domeniul comerţului exterior s-au realizat creşteri cu 30% la exportul de mărfuri şi cu 35% la
import. Afirmarea sectorului privat se evidenţiază prin evoluţia structurală a principalilor
indicatori economici. Astfel, se estimează că ponderea sectorului privat în producţia globală
agricolă este de 99%, în producţia industrială este de 89%, la vânzările de mărfuri cu
amănuntul este de peste 96%, iar la investiţii de peste 90%. Din totalul producţiei realizate în
anul 2000, 58,5% a fost destinată exportului. Au fost livrate la export aproape întreaga
producţie de confecţii de îmbrăcăminte, 97 ,8% din produsele din cauciuc şi mase plastice,
91,3% din producţia de textile, 83,8% din producţia de mobilier, 69,4% din produsele de
pielărie şi încălţăminte, 63, 7% din producţia de maşini şi echipamente. La sfârşitul anului
2000, în judeţul Satu Mare funcţionau l O regii autonome de interes naţional şi local, l 0.635
societăţi comerciale, din care l 0.362 (97%) cu capital integral privat, 87 de organizaţii
cooperatiste, 3.793 asociaţii familiale şi 5.431 persoane fizice independente. Evoluţia
activităţii economice desfăşurate în anul 2000, comparativ cu cea din anul 1999, a fost
marcată de creşterea producţiei industriale cu 15%, a prestărilor de servicii către populaţie cu
10%, a comerţului cu amănuntul cu 2% şi scăderea producţiei de construcţii cu 3%.
Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre
industrie, îndeosebi spre cea alimentară, dar şi spre ramura maşinilor şi echipamentelor,
confecţiilor, mobilierului şi încălţămintei; s-au mai făcut investiţii de capital străin în comerţ
şi agricultură. Volumul capitalului social aferent investiţiilor străine directe, la sfârşitul anului
2000, însuma 41,3 milioane dolari, numărul societăţilor cu participare străină ajungând la
738. În funcţie de mărimea capitalului investit, clasificarea ţărilor de provenienţă este
următoarea: 1. Germania 29 .31 O mii USD, 197 firme; 2. Marea Britanie 3 .04 7 mii USD, 2
firme; 3. Italia 2.378 mii USD, 107 firme; 4. Suedia 1.370 mii USD, 6 firme; 5. Ungaria 1.219
mii USD, 194 firme. Domeniile în care s-ar mai putea investi sunt: construcţii de maşini,
producerea de mijloace de transport, textile, servicii şi turism. PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ.
Populaţia în vârstă de muncă la începutul anului 2000, era de 234.300 locuitori, din care
111.300 (respectiv 47,5%) erau femei. Din aceasta, populaţia activă ocupată reprezintă
152.500 locuitori, respectiv 65, 1%. Forţa de muncă ocupată în sectorul I.M.M. se ridica, la
începutul anului 2000, la 39.500 persoane, adică aproape 50% din numărul mediu al
salariaţilor la nivelul judeţului şi 24% din populaţia activă a judeţului. În sectorul I.M.M. îşi
desfăşoară activitatea 34% din populaţia activă ocupată în industrie, 85,9% din cea ocupată în
construcţii, 32,4% din cea ocupată în transporturi, 92% din cca ocupată în comerţ şi 91 % din
cca ocupată în ramura serviciilor. Rata şomajului a fost la sfârşitul anului 2000 de 4,6%, Satu
Mare fiind judeţul cu şomajul cel mai scăzut pe ţară. La sfârşitul anului 2000, la A.J.O.F.P.
erau înregistrate 7.421 de persoane, în scădere cu 2.835 (27,6%) faţă de cel de la sfârşitul
anului 1999. Din numărul total al şomerilor, 68,3% erau muncitori, iar 36,9% erau femei. În
profil teritorial, zona Tăşnad şi în special oraşul Tăşnad, este cea mai afectată din punct de
vedere al şomajului datorită caracterului monoindustrial al zonei (fabricarea mobilierului) şi a
posibilităţilor reduse de absorbţie pe piaţa forţei de muncă. INFRASTRUCTURA FIZICĂ.
Judeţul Satu Mare dispune de 60 de unităţi administrativ-teritoriale, respectiv 2 municipii Satu Mare şi Carei -, 2 oraşe - Negreşti-Oaş şi Tăşnad - şi 56 de comune cu 226 sate.
Infrastructura economică a judeţului este formată din: 1.604 km drumuri, din care 193 km
sunt drumuri naţionale 75 km sunt drumuri europene, iar 1.336 km sunt drumuri judeţene şi
comunale. Din totalul căilor rutiere, 778 km (48,6%) sunt modernizate, 62 km (3,9 %) sunt
drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, iar restul de 764 km sunt pietruite şi de pământ;
322 km străzi orăşeneşti, din care 200 km sunt modernizate (62, 1% ); 220 km linie de cale
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ferată (din care 6 km îngustă), care este deservită de 52 de staţii şi halte; Aeroportul Satu
Mare, situat la 14 km de centrul municipiului, folosit în trafic intern şi internaţional; 2 puncte
de trecere a frontierei - Petea - Csengersima cu Ungaria (rutier, turistic şi în scurt timp şi de
marfă) şi Halmeu - Diakovo, cu Ucraina (rutier, de marfă şi, probabil, şi turistic şi feroviar);
vama interioară Satu Mare, cu posibilităţi de parcare şi antrepozit vamal; reţele de distribuţie
a energiei electrice în municipii şi oraşe, precum şi în 218 din cele 226 localităţi; reţele de
distribuţie a apei potabile în lungime de 489 km, care asigură distribuţia în toate localităţile
urbane şi în 30 de localităţi rurale; instalaţii de producere a apei potabile cu o capacitate de
168,2 mii mc/zi; reţele de canalizare în lungime de 262,5 km în localităţile urbane şi în 6
localităţi rurale; reţele de distribuire a gazului natural de 262 km, la care au acces utilizatori
din două localităţi urbane şi nouă localităţi rurale. 71 de centrale telefonice, din care 2
digitale, 10 analogice şi 58 manuale. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. Judeţul Satu Mare nu
prezintă probleme deosebite de mediu. Judeţul beneficiază de zone naturale cu valoare
deosebită, care contribuie la atractivitatea acestuia (zona montană din jurul oraşului Negreşti
Oaş, cu anumite amenajări pentru sporturi de iarnă, în curs de execuţie, ape termale cu valoare
terapeutică în Satu Mare, Tăşnad, Beltiug). Nu există depăşiri ale concentraţiilor maxime
admisibile pentru apă, aer sau sol şi nici factori poluatori majori.
Parcurgând, sumar, datele despre zona nord-vestică, care apar în aceste situri web - ca
şi cele prezentate în presa scrisă şi audio-vizuală - , cu aprobarea şi la comanda autorităţilor
locale, s-ar putea naşte impresia falsă că, prin comparaţie cu alte zone ale României, situaţia
celor 3 judeţe vizate nu este deloc îngrijorătoare, ci se înscrie în limitele unei normalităţi
deplin acceptabile pentru ţările din această parte a Europei.
La o privire mai atentă, eliberată de prejudecăţi şi interese partizane, realitatea concretă
contrazice flagrant această imagine edulcorată, bună pentru cei care n-o cunosc din interior şi
sunt dispuşi să accepte, cu destulă uşurinţă, pilulele propagandistice - fabricate după vechile
reţete şi adaptate noilor tehnologii informaţionale. În consecinţă, se conturează o cu totul altă
imagine, care, cel puţin în planul mentalului colectiv, nu concordă cu cca oficială, uşor
triumfalistă şi ocolind, cu obstinaţie, aspectele negative, confonn intereselor de moment. De
altfel, nici stilul desuet al redactării (abuz de expresii bombastice, locuri comune, frecvente
greşeli gramaticale etc.) nu-i onorează pe realizatori, dar, paradoxal, îi ajută pe analişti,
oferindu-le un exemplu concret despre potenţialul real (material şi uman) de care dispun
instituţiile locale în dificilul proces de integrare europeană.

3. Efectele colectivizării/cooperativizării
mentalului colectiv postdecembrist

şi industrializării forţate

asupra

La împlinirea a mai bine de 5 decenii de la începutul cooperativizării agriculturii româneşti
peste 4 decenii de la finalizarea acesteia), precum şi a aceluiaşi număr de ani de
la naţionalizarea industriei, se cuvine să analizăm, cu discernământ şi probitate, ceea ce s-a
întâmplat în ultimii 13 ani scurşi de la începutul decooperativizării agriculturii şi, respectiv,
începutul privatizării industriei, pentru că a insista cu obstinaţie numai asupra aspectelor
negative ale acestor procese şi ale consecinţelor acestora în plan social-economic şi politic
este contraproductiv şi nu face nici un serviciu cercetării ştiinţifice, ba, mai mult, întreţine
concepţia cvasigenerală că istoria, în spaţiul românesc, este o slugă docilă a politicului.
Spunem aceasta şi pentru motivul că, până acum, s-au întreprins puţine analize complexe,
serioase şi fără considerente de natură conjunctural-politică (inevitabil, teziste), rezultat al
unei cercetări interdisciplinare de bibliotecă, arhivă şi, mai ales, teren. La fel, luând în
considerare faptul că zona abordată de noi a avut, până prin deceniile 6-7 ale secolului trecut,
un specific preponderent agrar, vom încerca să detaliem cu deosebire problemele pendinte de
acest sector economic.
(şi, totodată,
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Dacă din anii de început ai cooperativizării s-au reţinut numai lozincile comic-imbecile,
calchiate după modelul sovietic, mai puţin s-a insistat asupra celor de factură autohtonă, care
ţin de mentalul ţăranului sărac. La urma urmei, cu cc sunt mai credibile şi mai percutant
propagandistice, lozincile anilor de început, gen: "Pământul e a celor ce-l lucrează!"//"Pe
ogoarele-înfrăţitei/cresc recoltelc-nmiite'', sau "GAC-ul - singura calc spre belşug şi
bunăstare// Pentru ţărănimea muncitoare", sau "Noi vrem pace, nu război// Colectiv în sat la
noi!", comparativ cu cele de după 1990 - chiar dacă acestea din unnă nu s-au afişat la toate
gazetele de perete: "Pământul e numai al proprietarilor şi ei fac ce vor cu el"? Poate că ar
trebui să convenim, încă de la ipoteza de lucru, că pământul este, în primul rând, al ţării, al
tuturor cetăţenilor ei, aşa cum sunt aerul, apele, pădurile, bogăţiile subsolului etc. şi că dreptul
de proprietate trebuie, indiscutabil, respectat, dar aceasta nu presupune, neapărat, şi
acceptarea distrugererii fondului funciar, silvic etc. prin ncfolosinţă sau proastă exploatare.
Altfel, se va generaliza situaţia dezastruoasă, existentă, spre exemplu, în zona Borşa-Vişeu
din NE Maramureşului, renumită prin potenţialul ei turistic (unde versanţi întregi au fost
despăduriţi sălbatic de către mafia lemnului, sub privirea nepăsătoare a autorităţilor locale,
dacă nu chiar cu larga lor complicitate interesată, astfel că bazinul superior al Vişeului şi Izei
arată, azi, ca după un cataclism: păduri seculare au fost rase fără milă şi transformate în lemn
brut sau semifinisat pentru comercializare, ceea ce provoacă masive eroziuni torenţiale,
alunecări frecvente de teren şi poluarea gravă a cursurilor de apă, datorită depozitării
iresponsabile a unor mari cantităţi de rumeguş pc malurile acestora). Toate aceste excese,
nestopate la timp, sunt generatoare de mari pericole pentru mediul natural (aflat, deja, într-un
stadiu critic de degradare fizico-chimică şi biologică, mulţi oameni de ştiinţă afirmând că,
deja, pe Terra s-au produs transformări ireversibile, care pun în cumpănă însuşi viitorul ei
apropiat) şi păgubitoare pentru economia locală. În definitiv, concentrarea exploataţiilor
agricole, implicit cooperativizarea agriculturii, este un deziderat social-economic, care se
desfăşoară neîntrerupt de aproape 3 secole (secolul 20 fiind cel care, la cumpăna deceniilor 78, în ţările "lagărului socialist" şi cu metode neortodoxe, aproape l-a finalizat. O analiză
critică serioasă, luând în calcul, fără prejudecăţi, toate clementele acestui complex proces
social-economic şi politic, relevă că nu ideea în sine a cooperativizării socialiste este/a fost
greşită, ci metodele de transpunere a ci în practică, începând cu adoptarea/impunerea unor
forme de asociere improprii acestei ţări şi continuând, apoi, cu violarea brutală a liberului
consimţământ al tuturor categoriilor de proprietari funciari, inclusiv recurgerea la teroarea de
stat pentru grăbirea ("impulsionarea") finalizării, la scară naţională, a cooperativizării' conform proiectelor faraonice, de inspiraţie stalinistă, adoptate de regimul comunist dejist.
Evident că, în această vastă operaţie de "lămurire"/intimidare a ţărănimimii pentru a intra de
bunăvoie în GAC (gospodăria agricolă colectivă sau "kolhoz" -denumirea rusească a
modelului sovietic importat, devenită, mai târziu, CAP) - după ce trecuse prin experienţa
neconcludentă a TOZ-urilor - au fost antrenate cadrele de bază ale PMR - activiştii, adică
lumpenproletariatul oraşelor, scursurile şi oportuniştii din sate, dar şi funcţionărimea din
diversele oficii de stat, inclusiv multe cadre didactice, sanitare, obligate, sub ameninţarea
pierderii slujbelor, să devină instrumente docile ale terorii. Cu rare excepţii, din rândul acestor
clemente sau dintre protejaţii lor se vor "alege, democratic", noii stâlpi ai puterii comuniste la
sate. Şi, odată cu aceasta, răsturnarea bruscă şi ireversibilă a valorilor tradiţionale în lumea
satului ... De-a lungul celor aproape 4 decenii de agricultură cooperativizată, viciile iniţiale de
asociere (cu deosebire, lipsirea fostului proprietar de orice drept de dispoziţie asupra bunurilor
integrate forţat în patrimoniul CAP, inclusiv de dreptul culegerii roadelor - după mărimea şi
fertilitatea suprafeţelor de pământ exploatate în comun) se vor agrava, provocând o stare de
nemulţumire generală, ce va exploda în forme incontrolabile după 1989. De altfel, nici modul
precipitat - sub presiunea unor interese politicianiste iresponsabile, mustind de incompetenţă,
în ceea priveşte formularea logico-juridică - în care s-a legiferat, de către puterea postdecembristă, demararea procesului decooperativizării agriculturii şi reconstituirii dreptului de
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proprietate asupra fostelor terenuri agricole şi silvice n-a fost de natură să repare, în totalitate,
erorile trecutului, ba, dimpotrivă, a provocat altele noi, dificil de reparat pe calc
administrativă sau judecătorească. Este suficient să amintim aberaţiile unor prevederi ale
Legii 18/1991 (privind fondul funciar), cum sunt articolele 11, al. 1 (stipulează că, în lipsa
unor documente oficiale, autentificate, cei care solicită reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor deţinute anterior cooperativizării pot utiliza "orice alte probe, inclusiv
proba cu martori'', - probă inadmisibilă, cf. Codului Civil Român, pentru recunoaşterea
drepturilor de proprietate imobiliară) şi art.14, al. 2 (prevede că reconstituirea dreptului de
proprietate se va facc"dc regulă, pc vechile amplasamente", ceea cc este o aberaţie absolută,
deoarece nu există o instanţă îndrituită să stabilească ce este posibil şi ce este imposibil în
situaţia concretă din teren, cu atât mai puţin o comisie comunală provizorie), care o fac greu
(unii specialişti spun: imposibil) aplicabilă. La toate acestea, se adaugă încurcăturile (corect:
abuzurile voite sau provenite din incompetenţă crasă) provocate de comisiile locale
însărcinate cu stabilirea primară a drepturilor solicitate şi cu întocmirea adeverinţelor care
certificau natura şi întinderea suprafeţelor atribuite, în funcţie de situaţia concretă a fondului
funciar din fiecare localitate. Datorită acestor ambiguităţi legislative, s-au creat cazuri de-a
dreptul hilare, aberante, când, pentru acelaşi teren, au primit titlu de proprietate 2-3 persoane,
ceea cc a provocat o avalanşă de acţiuni înaintate spre soluţionare instanţelor de judecată
(supraaglomerate cu mii de asemenea dosare, a căror rezolvare presupune cercetare la faţa
locului, termene prelungite, cheltuieli ridicate etc., în aşa fel încât vor trece încă mulţi ani
până la clarificarea lor definitivă).
Nici procesul de privatizare a industriei, comerţului, băncilor etc. (proprietate integrală
de stat în perioada comunistă), prin sistemul egalitarist al cupoanelor, n-a făcut excepţie de la
regulă, în sensul că a debutat într-o atmosferă de euforie generală, abil dirijată şi întreţinută de
o parte a mass mediei aservită puterii, şi s-a încheiat fără glorie, cu un eşec de proporţii, de
care au profitat, din plin, cercurile puterii şi structurile mafiote protejate de ele, cu acordul
tacit al Fondului Proprietăţii de Stat, care a reuşit - printr-o incompetenţă managerială
notorie, dublată de o iresponsabilitate patentă, condamnabilă - performanţa neinvidiabilă de a
falimenta sectoare întregi ale economici, sub masca unei haotice restructurări de tranziţie,
prelungite peste măsură. Această tranziţie bolnavă infestează, la rândul ei, mentalul colectiv,
căruia îi induce un pcnnanent sentiment de insecuritate şi nostalgie frustrantă pentru
"timpurile bune'', antedccembriste, când fiecare cetăţean avea un statut social asigurat,
conform principiilor egalitariste propovăduite, fariseic, de regimul comunist.
În cercetările noastre (mai ales în mediul rural) ne-a fost dat să auzim, nu de puţine ori,
repetate obsedant - atunci când se aducea vorba de flagrantele inegalităţi social-economice,
educaţionale, observabile, astăzi, peste tot - , replici piezişe, cele mai multe complet gratuite,
de genul: "tăi bocotanii aiştia, ce-o fost şi 'nainte, ÎS la putere" sau "era mai bine înainte, cu
Ceauşescu, că trăiem ca domnii, să-ngrije statul să ne deie la tăţi serviciuri şi apartamente,
nu ca amu', că ne ţâpă afară capă câni ". La o judecată mai puţin grăbită, asemenea afirmaţii
se vădesc a fi iscate dintr-un sentiment al necunoaşterii unor adevăruri evidente despre
cauzele/rădăcinile acestei stări de lucruri (mai corect spus: din refuzul obstinat de a le privi,
accepta şi recunoaşte, cu luciditate, spirit critic şi autentică responsabilitate personală,
neminată de interese ascunse) şi al invidiei/urii neputincioase faţă de cei care, puţini la număr,
după 1990, au prins ceva cheag, ridicându-se, oarecum, deasupra condiţiei sociale mizerabile
a majorităţii celor din comunitatea forţată, de ghetou, aşa cum au ajuns aproape toate satele
României (după trecerea nivelatoare, nediferenţiată, prin malaxorul cooperativizării şi
decooperativizării brutale, hei-rupiste ). Acelaşi sindrom paralizant bântuie şi prin cartierele de
blocuri-dormitor (confort II, fost III şi IV) din aşezările urbane şi semiurbane, construite după
standarde minime de confort, "la nonnă'', în anii de avânt impetuos al industrializării
socialiste, pentru masele uriaşe de ţărani dislocaţi din satele şi de la rosturile lor tradiţionale şi
transformaţi, peste noapte, în surogate de muncitori industriali şi mici funcţionari,
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locuind/vegetând cu chirie, "la stat", în apartamente ce le vor fi atribuite, apoi, gratuit, printro decizie politică - una dintre primele măsuri populiste ale noii puteri democratice postdecembriste, cu efecte dezastruoase în ceea ce priveşte atitudinea faţă de proprietate a
vremelnicilor/trecătorilor guvernanţi şi a masei guvernate, deopotrivă. Cu un aport substanţial, deloc onorant, la perpetuarea şi exacerbarea aceastei situaţii deplorabile contribuie
mentalitatea de asediat faţă de transformările galopante, fără precedent, declanşate de
prăbuşirea sistemului comunist european - manifestată şi insidios indusă de aşa-numita
intelectualitate provincială/locală, născută şi educată, în proporţie covârşitoare, sub semnul
opresiunii, minciunii şi ipocriziei generalizate, superficialităţii şi obedienţei fără crâcnire,
până la slugărnicie umilă, faţă de şefi.
Observaţie: termenul corect pentru această categorie este mica funcţionărime, care
cuprinde, de-a valma, cadrele didactice, agronomii, maiştrii, tehnicienii şi inginerii din
industrie şi servicii tehnice, cadrele sanitare de circumscripţie, economiştii/contabilii de tot
soiul, preoţimea, activiştii culturali, militarii activi şi, în primul rând, fosta tagmă
atotstăpânitoare a şefimii de partid, miliţie şi securitate - unii la pensie, alţii, mai tineri şi
rapid reorientaţi politic, tot în fruntea bucatelor şi astăzi - din mediul rural, semiurban şi urban
(cum erau aproape toate aşezările ceva mai răsărite, dotate cu 2-3 unităţi industriale
neperformante, botezate pompos oraşe şi chiar municipii. Este cunoscută şi intens exploatată
obsesia urbanizării forţate - numită "politică înţeleaptă de dezvoltare echilibrată a tuturor
regiunilor ţării"), astfel că, pe la sfârşitul deceniului 8, toate localităţile reşedinţă de judeţ au
fost declarate, prin decrete prezidenţiale, municipii, iar, ulterior, pentru a satisface orgoliile
exacerbate ale unor trepăduşi locali, alte câteva oraşe din NV au fost cadorisite cu acelaşi
statut - chiar dacă nu îndeplineau, nici pe departe, condiţiile pentru asemenea rang urban
(Sighetu Marmaţiei, Carei-1999). Caz tipic pentru zona de studiu era Zalău! - capitala
judeţului Sălaj, declarat municipiu în 1979 - , pe seama căruia circulă şi astăzi o foarte gustată
butadă, în care se proşnostichează că respectivul municipiu are şanse de a deveni, peste o
jumătate de secol, oraş .
N-a scăpat, până astăzi, de această plagă autoadulatorie nici domeniul culturii, în
general, şi, cu deosebire, cel al ştiinţelor socio-umane (istoria fiind vizată în primul rând),
alături de aşa-zisele manifestări cultural-evocative: aniversări, comemorări etc. Din această
perspectivă vom încerca să conturăm un tablou sumar al realităţilor culturale sălăjene. Nu
pentru că aici s-ar petrece evenimente cu totul ieşite din tipicul naţional, ci din simplul motiv
că pe acestea le cunoaştem cel mai bine, după o experienţă nemijlocită de peste 3 decenii. Mai
întâi timid, apoi, cu un curaj specific ignoranţei agresive, în presa centrală şi regională au
reapărut cunoscutele aberaţii ale istoriografiei de curte, servite de aceiaşi zeloşi falsificatori de
istorie, în numele unui patriotism de sezon, ce n-are nimic comun cu adevăratele şi necesarele
sentimente şi trăiri morale ale naţiunii române: continuitate neîntreruptă_( de parcă ar exista şi
continuitate întreruptă?!); tracomania şi dacomania; ultrarromânismul (etalat sub mantia
unui ultraortodoxism de împrumut: "suntem români de 2000 de ani"); antisemitismul de
ocazie; antimaghiarismul prăfuit (e drept că nici "vigilenţii" vecinilor unguri n-au rămas
datori, răspunzând cu aceeaşi monedă calpă, ceea cc demonstrează, din plin, frăţia ideologică
a celor doi combatanţi ramoliţi din România şi Ungaria); destinul istoric hain al bietei noastre
ţărişoare - avanpost eroic şi statornic al creştinătăţii, aici, la porţile Orientului, înzestrate cu
toate darurile (frumoasă, bogată, ospitalieră, populată cu oameni minunaţi etc.), dar râvnită şi
călcată de toţi vecinii; geniul nostru planetar, nerecunoscut de invidioşii de aiurea, uniţi întrun perpetuu complot al tăcerii şi minimalizării valorilor noastre fără pereche .. .În acest
context, este evident că nici Sălajul, prin autoproclamaţii lui istorici, n-a făcut excepţie de la
regula consacrată printr-un lung exerciţiu ancilar, ba chiar a supralicitat această înclinaţie
maladivă spre autoadularc patriotard-localistă, judeţul fiind privit ca un fel de ţinut-buric al
4

Vezi şi C. GRAD, D. E. GORON: Zalău-zălăuani în Limes, nr. 1/1997, p. 41-44.
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celor mai alese virtuţi şi tradiţii istorice naţionale ("binecuvântate şi încărcate de istoric
meleaguri"; loc de baştină al corifeilor mişcării naţionale române: Simion Bărnuţiu,
Alesandru Papiu Ilarian - deşi acesta nu şi-a revendicat niciodată rădăcini sălăjcne - ,George
Pop de Băscşti, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu) ... De la exagerările tembele ale deceniilor 8 şi
9 s-a ajuns la o formulă ceva mai elaborată, dar la fel de pernicioasă, în sensul că perechea
sinistră a fost înlocuită, în discursul propagandistico-encomiastic, cu simboluri mai puţin
tangibile, însă nu mai puţin ridicole: tradiţii bogate, fără pereche, oameni minunaţi, harnici,
talentaţi, altruişti, păstrători nesmintiţi ai credinţei strămoşeşti, mari patrioţi, ctitori de
instituţii cultural-academice, filantropice, economice, caritabile, care le pun în umbră pe cele
din centre renumite, de la noi şi de aiurea etc. Asistăm, în consecinţă, cu îngăduinţă vinovată,
la reînvierea uncia dintre vechile practici comuniste, care păreau definitiv apuse: istoria de
parastas, adică un şir interminabil de manifestări festiviste (aniversări, comemorări ale unor
evenimente şi personalităţi cu totul minore), pretext pentru însăilarea unor lucrări
istoriografice, plastice, literare, muzicale cu valoare ştiinţifico-artistică discutabilă, realizate
în grabă şi care glorifică, mai degrabă, pc iniţiatorii acestor mascarade solemne, cu pretenţii
de acte veritabile de cultură.
Comparând şi coroborând diversele surse documentare privitoare la multiplele faţete ale
mentalului colectiv post-comunist din zona nord-vestică, în strânsă legătură cu situaţia
economico-socială specifică unei societăţi semitradiţional-patriarhalc, aflate într-o prelungită
şi dramatică tranziţie de la totalitarismul de tip comunist (sovietic) la un sistem democratic
post-modem, dar încă fără suficient suport economic şi instituţional, se conturează câteva
concluzii preliminare, unele raportabilc la scara întregii societăţi româneşti, iar altele la
specificul zonal.
4. Concluzii preliminare

nu se fac încercări, mai mult sau mai puţin reuşite, de a
depăşi această criză instituţională şi morală, care afectează toate straturile societăţii româneşti,
desigur, nu în egală măsură, dar generatoare de mari şi imprevizibile pericole;
4.2 există încă, în rândurile majorităţii nostalgice (pensionarii, şomerii, cei fără venituri
sau cu venituri mici şi nesigure) o neîncredere funciară, amestecată cu dispreţ şi teamă, faţă
de orice autoritate oficială (adică toate instituţiile statului, de la cel mai înalt nivel până la
ultima verigă politico-administrativă - inclusiv justiţia şi partidele politice - , care sunt taxate,
în bloc, drept nereprezentative, parvenite, incompetente, opresoare, profitoare şi corupte);
4.3 prin contrast, se menţine (în rândurile aceloraşi categorii), la cote înalte, încrederea
(uneori exagerată), în biserică şi armată - ambele instituţii fiind privite ca veritabili apărători
şi susţinători consecvenţi ai societăţii în faţa răului din interior (politicianismul, corupţia
generalizată, banditismul, cerşetoria deghizată etc.) şi a unor imaginare pericole externe
(ungurii, ucrainenii şi ruşii, chiar şi actualii parteneri NA TO - bănuiţi de intenţii ascunse,
duşmănoase, în ceea cc priveşte rolul rezervat ţării noastre în această alianţă militară).
Această încredere exagerată în biserică şi armată, instituţii care nu sunt nici mai bune, nici
mai rele decât celelalte, este un reflex întârziat, născut din spaima de-a nu pierde şi ultimele 2
refugii tradiţionale, în situaţia actuală, când statul nu mai este atotstăpânitor, pierzându-şi
programat, progresiv şi ireversibil, aura de părinte/tutore ocrotitor şi educator unic al tuturor
4.1 Este

exagerată afirmaţia că

cetăţenilor;

în masa populaţiei de vârstă medic şi peste 50 de ani, atitudinea
vindicativă faţă de stat - perceput, în continuare, ca un instrument de reglare socială, dator să
ofere tuturor locuri de muncă, chiar dacă puţini au calificarea necesară pentru noile profesii;
la fel, să ofere scutiri de impozite şi ajutoare sociale pentru cei care nu s-au adaptat cerinţelor
societăţii de consum şi, totodată, să-i supraimpoziteze/pcdepsească drastic - în numele unui
fals egalitarism - pe toţi acei puţini cetăţeni, care au reuşit să se adapteze noilor condiţii şi să4.4 se

menţine încă,

https://biblioteca-digitala.ro

190
şi clădească

o carieră de succes; reuşita socială e privită, în continuare, cu invidie, deşi
celor care au abandonat postura de asistaţi neputincioşi ai statului este într-o
descreştere vizibilă, datorită sporirii accentuate a numărului celor care au ales soluţia muncii
sezoniere în străinătate - mult mai bine plătite decât în ţară; la acest capitol excelează
locuitorii din zonele de frontieră, cu deosebire cei din Oaş, Carei, Borşa, dar şi cei de etnic
maghiară din Sălaj, avantajaţi de cunoaşterea limbii, dacă se angajează la lucru în ţara vecină,
Ungaria;
4.5 în noile condiţii, coeziunea socială a scăzut dramatic, corelativ, crescând, exponenţial, un individualism de tip îngust, pernicios, cu respingerea făţişă a participării la viaţa
comunitară a localităţilor în care domiciliază, manifestată de către cei care au reuşit, prin
indiferent ce mijloace, să salte social-economic deasupra consătenilor/concitadinilor lor, dar
şi de către cei din mediile defavorizate; excepţie de la acest comportament egoist, anticomunitar, născut în ultimii ani, face populaţia şvăbească din judeţul Satu Marc, care nu şi-a
pierdut - în pofida maghiarizării limbii şi a emigrării masive în Germania, înainte şi după
I 989 - instinctul unei vieţi comunitare model, biserica strămoşească (romano-catolică) fiind
liantul care i-a menţinut permanent vie conştiinţa apartenenţei la o anumită comunitate etniconumărul

religioasă).

Ca o concluzie finală, dar nu definitivă, se poate afirma, cu suficientă certitudine, că,
în pofida tuturor tarelor mcntalitare induse de educaţia comunist-egalitaristă şi a celor
asimilate, fără discernământ, în anii post-decembrişti, procesul de restructurare/remodelare a
mentalului colectiv autohton, sub impactul globalizării accelerate, se desfăşoară inexorabil,
chiar dacă ritmul nu este, încă, cel aşteptat de artizanii lui.
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Die Einwirkung der kommunistisc/1-genossensc/1aft/ichen Erziehung auf das kollektive
Bew11sstsei11 im Nordwesten Rumăniens
Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht das Fortdauern der genossenschaftlichen Einstellung im
kollektiven Bewusstsein der rnmănischen Gesellschaft. Diese Einstellung wurde im
Nordwesten Rumăniens (in den Kreisen Sălaj, Sathmar und Marmarosch) wăhrend jiinf
Jahrzehnten, durch die kommunistische Propaganda gewaltsam durchgesetzt. Zugleich wird
die Haltung der Bevălkerung zu den grojJen politischen, sozial-wirtschafilichen und
erzieherischen Verănderungen nach 1998 und zur zunehmenden Globalisierzmg untersucht.
Die Verjasser analysiert den komplexen Prozess des Aiţflăsung der landwirtschafilichen
Genossenschcţften und die Privatisierung der Industrie, Banken und des Handels. Die
Privatisierung e1jolgte zuerst anarchisch, durch iibereilte, mit Verspătung angewandte
Gesetze. Das neue kollektive Bewusstsein wird aus zwei Gesichtspunkten erfasst:
1. unmittelbare Beobachtungen und eigene Erlebnisse,
2. Publikationen uber systematische Forschungen in Fachzeitschriften und audiovisuellen Medien.
Es werden unterschieden: 1. ethnisch und konfessionelle gemischte Gemeinschaflen mit einer
rumănischen, ungarischen, deutsch/ schwăbischen, ukrainischen, slowakischen ader RomaMehrheit; 2. ethnisch reine Gruppen bzw. mit absolut mehrheitlichen Ethnie (iiber 95%); 3.
gemischte Gemeinschaften, in denen keine Ethnie die absolute Mehrheit besitzt, in (vor 1989)
voll vergenossenschafteten liindlichen ader stădtischen Siedlungen, die heute keinen neuen
Zusammenschluss aufiveisen bzw. nach westlichem Vorbild zum Teii wieder vergenossenschaftet sind. Um die Geschichte und die sozial-ăkonomische Lage des Gebietes in der
Periode 2000-2002 darzustel/en, wurden die Web-Seiten des drei Gemeinden iibernommen.
Der Verfasser ist der Meinung, dass sich in den drei Jahrzehnten genossenschafilicher
Landwirtschqft die Schwăchen des ursprunglichen Zusammenschlusses gesteigert haben, eine
allgemeine Unztţfriedenheit auslăsten und nach 1989 zu unkontrollierbaren Ausbruchen
fiihrten. Auch die iibersturzte Au.flăsung der Genossenschqften hat diesen Prozess verstiirkt.
Die Privatisierung der Industrie verlief ebenfalls nicht wie erwiinscht undfiihrte dazu, dass
das verunsicherte kollektive Bewusstsein den „ besseren Zeiten" vor 1989 nachtrauerte.
Die Studie fiihrte zu den folgenden, vorlăufigen Feststellungen:
1. Die Bechauptung ist iibertrieben, dass keine Versuche unternommen werden, um diese
moralische und institutionelle Krise der gesamten rumănische Gesellschaft zu uberwinden.
2. ln den Reihen der nostalgischen Mehrheit (Pensionăre, Arbeitslose, Personen mit niedrigem Einkommen besteht noch Misstrauen, Angst und Verachtung der „korrupten"
Behărden.

3. Es besteht Vertrauen in Kirche und Armee, die als Verteidiger des Staates gesehen werden.
4. Der Staat wird als Instrument des sozialen Ausgleichs gesehen, der allen Arbeit sichern
soli, aber auch zu hohe Steuerlasten auferlegt.
5. Der soziale Zusammenhalt ist gesunken, und der Egoismus drastisch angestiegen. Eine
Ausnahme bildet die schwăbische Gemeinschaji im Kreis Sathmar, die durch die katholische Kirche ihren Zusammenhalt und ihre ethnisch-religiăsen Werte bewahrt hat.
Es kann festgestellt werden, das trotz aller negativer Ein.flusse der kommunistischen
Denkweise, auch durch den unausweichlichen Globalisierungsprozess ausgelăst, eine Umformung des kollektiven Bewusstseins stattfindet, wenn auch sein Rhythmus noch nicht den
Erwartungen entspricht.
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DANIELA BĂLU, Satu Mare (România)
FACTORI DE PERSUASIUNE ŞI TRANSFORMĂRI IDENTITARE ÎN COMUNITĂŢILE
ŞVĂBEŞTI SĂTMĂRENE

1. Apartenenţa

etnică

Problematica rolului apartenenţei etnice, în procesele de identificare socială, a căpătat forme
mult mai dinamice o dată cc antropologii au raportat construcţia identităţilor etnice, la
contexte istorice şi socioculturale. Această abordare, prin intermediul căreia se renunţa la
conceptul conservator: fiecare cu grupul său etnic, are meritul de a deschide larg orizontul
etnicităţii, caracterele particulare ale unei etnii (limbă, religie, teritoriu, tradiţii etc.) complinindu-se prin permanente reconstrucţii identitare, ce se manifestă îndeosebi în contexte
multiculturale.
Pluralitatea etnică ce caracterizează civilizaţia ţinuturilor sătmărene, constituie un teren

de studiu ideal pentru a urmări modul fn care frontierele identitare se reconstruiesc şi se
rearticulează azi, fntr-un timp al tranziţiilor şi al unei istorii ce nu a apucat încă să valorifice
ceea ce memoria a păstrat sub tăcerile ei impuse sau autoimpuse 1• Încercarea noastră de
cunoaştere sau recunoaştere a caracteristicilor identitare cc definesc etnia şvabilor sătmă
reni, a demonstrat deseori veridicitatea afim1aţiilor făcute de LEVY STRAUSS, potrivit cărora

identitatea nu presupune în primul rând postularea sau afirmarea ei, ci mai ales efortul de a
o reface, de a o reconstrui.
Deşi părea pierdută

pentru totdeauna, conştiinţa identitară a comunităţilor şvăbeşti a dat
primele semne de renaştere după anul 1989, membri acestora depunând eforturi remarcabile
în acest sens (în unele cazuri şi din stimuli de ordin material), dar, indubitabil şi din deştep
tarea sentimentului de apartenenţă etnică, care a stat tăinuit în sufletul multor şvabi, într-o
acceptare aparentă şi formală a unei identităţi care, în realitate, le era cu totul străină.
Afinnaţia istoricului ALEXANDRU ZUB converge pe deplin cu realitatea constatată: conştiinţa

de sine a unei comunităţi etno-culturale nu e un dat peren, ci o conchistă de fiecare clipă, un
plebiscit cotidian. Autodefinirea unei etnii e un proces îndelung şi adeseori dramatic[. ..].
Mişcarea a rebours, În căutarea sorgintei, fie aceasta individuală ori la nivelul speciei, e
însăşi mişcarea spiritului doritor de cunoaştere necontenită 2 •
Programul de cercetare pluridisciplinară "Cultura materială şi spirituală din bazinul
Tisei Superioare. Influenţa populaţiei gennane asupra culturii cclorlaltor etnii", a făcut
posibilă cunoaşterea istoriei şi culturii şvabilor sătmăreni, cu atât mai mult cu cât, având o
factură etno-istorică, a pătruns în profunzimea culturii populare tradiţionale ce defineşte
specificul etniei cercetate, precum şi a comunităţilor cu care aceasta convieţuieşte. Pentru a
descrie cât mai fidel trecutul unei etnii, istoria şi-a extins progresiv sfera investigaţiilor,

apelând tot mai mult la disciplinele auxiliare şi la domeniile conexe. Creaţia populară,
folclorul, a furnizat încă din vechime un larg câmp de observaţie istoricului, înlesnindu-i o
mai bună cunoaştere a psihologiei etnice, a mentalităţilor, a tradiţiei [ ... ]. Fiindcă nu numai
ruinele impunătoare, hrisoavele şi cărţile vorbesc despre un popor, ci şi creaţia lui orală,
obiceiurile, veşmintele, [ ... ] cântecele populare, fiind un mijloc de acces la specificul etnic,
[ ... ] obiceiurile de sărbători sunt mărturii istorice, atestări ale unor mentalităţi arhaice,
dovezi ale vechimii imemorabile a poporului şi tot atâtea mijloace de a-i conserva fiinţa
etnică, argumentele pentru legitimarea drepturilor şi demnităţii sale" 3.

1

2
3

2000, p. 5.
1994, p. 11.
1994, p. 121, 122.
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ZUB
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Bazinul Tisei Superioare (cadrul geografic al cercetării noastre de teren), o regiune în
care, la debut, întregul proces de formare a identităţii a constat în determinarea
patrimoniului fiecărei naţiuni şi în difuzarea cultului său 4 , oferă prin pluralitatea etnică un
teren de studiu extrem de fertil, reliefând modalităţile prin care s-au modelat structuri
identitare, într-un ansamblu multicultural în care rolul pregnant l-a deţinut lumea rurală, căci
ţărănimea este cea mai aproape de ţărână, este expresia cea mai autentică a raportului intim
dintre o naţiune şi pământul ei, în lungul răstimp al modelării fiinţei naţionale prin climat şi
mediu. Sufletul pământului natal, la fel de bine ca geniul strămoşesc, se întrupează în poporul
de la ţară5 •
2. Colonizare, identitate, maghiarizare
2.1 Despre aşezarea etnicilor şvabi în nord-vestul ţării (începând cu anul 1712), Ştefan
Mărcuş ne spune: teutonii şvabi aud de bogăţia subsolului şi se aşează pe valea Someşului
până

la Baia şi Gutin, unde zipserii până

astăzi şi-au menţinut

numirile lor specifice ... ei vin

şi se dovedesc de agricultori destoinici şi de buni creştini. În economie şvabii au revoluţionat
şi comunele noastre, prin o soartă mai orânduită ... 6 Avem de a face cu un punct de vedere al
străinului,

al celuilalt, adică al unei persoane aparţinând altei etnii, un român ce doar în
câteva rânduri surprinde modul în care, încă de la întemeierea primelor comunităţi şvăbeşti,
noii veniţi şi-au pus una din amprentele identitare, şi anume aceea de buni gospodari, asupra
localităţilor în care ei au fost colonizaţi.
Un alt cod cu rol primordial în construcţia identitară, religia, este prezent în caracterizarea pozitivă făcută de Mărcuş etnicilor şvabi, valorizându-i drept buni creştini.
În primii ani ai colonizării, contele Alexandru Karolyi a oferit şvabilor sătmăreni toate
condiţiile necesare manifestării depline a identităţii lor etnice, asigurându-le învăţământ în
limba germană, preoţi şi lăcaşe de cult, drept pentru care comunităţile şvăbeşti şi-au păstrat
caracteristicile identitare majore: limba şi religia. Mai mult chiar, populaţia băştinaşă din
localităţile colonizate, a fost nevoită în unele cazuri să-şi părăsească vechile locuinţe, datorită
conflictelor dintre noii veniţi şi ceilalţi, stare conflictuală perpetuată şi de necunoaşterea sau
interpretarea eronată a reprezentărilor identitare specifice celuilalt. Diferenţierea religioasă
(şvabii fiind romano-catolici, românii greco-catolici iar maghiarii reformaţi), precum şi cea
lingvistică, la care s-au adăugat facilităţile economice oferite de conte noilor veniţi, au
determinat o izolare a grupului etnic şvăbesc în comunităţi proprii, dar şi o atitudine refractară
a populaţiei băştinaşe, care se simţea nedreptăţită. Incompatibilităţile interetnice, susţinute de
factorii amintiţi, au generat chiar atitudini extreme, relevând stările conflictuale sau chiar de
respingere ce pot însoţi relaţiile intracomunitare. Aşezarea lor (a şvabilor n. n.) nu a mers
totdeauna neted. Nici cu populaţiunea băştinaşă nu s-au putut împăca, pentru că aceasta se
uita cu ochi răi la ei. lucru lesne de înţeles, deoarece noii veniţi erau preferaţi de stăpân.
Băştinaşii locului trebuiau să-şi părăsească vetrele şi comunele lor de origine predându-le
noilor intruşi ... Din ordinul contelui, dacă în comunele locuite de unguri, ruşi sau valahi,
şvabii ar dori să se aşeze, casele de vânzare ale locuitorilor să aibă grijă să fie vândute mai
degrabă şvabilor, decât altora7 .
Un caz deosebit a fost cel petrecut în iunie 1786 în comuna Răteşti, unde nobilul valah
Vancu Emeric a fost maltratat de coloniştii şvabi, care l-au bătut de moarte pe el şi pe doi
oameni ai lui, din cauză că acesta a lăsat oamenilor săi, să defrişeze o porţiune de pădure, la
care ei (şvabii n. n.) ţineau cont. A bate un nobil în acele timpuri era o crimă capitală.
Nobilul din chestiune fiind însă valah, iar şvabii oamenii contelui, nu au avut frică a se preta
4

5
6
7

THIESSE 2000, p. 8.
THIESSE 2000, p. 115.

MĂRCUŞ 1932, p. 7-11.
VONHĂZ 1987, p. 454.
https://biblioteca-digitala.ro

195

la această crimă 8 • Această privilegiere a unui grup etnic era făcută chiar în detrimentul unui
reprezentant al populaţiei majoritare (românii), care însă nu se bucura de beneficiile celorlalţi.
Dar nici etnia maghiară nu a beneficiat de mai multe privilegii, în raport cu etnicii şvabi,
consideraţi favoriţii contelui. Revanşa faţă de aceste favoruri la care nu au fost părtaşi, avea să
fie dată de maghiari imediat după compromisul cu Austria, când Ungaria obţinând o amplă
autonomie s-a mers repede şi orbeşte pe drnmul unei maghiarizări tot mai neînfrânate9•
Atitudinea anti-germană s-a manifestat la începutul secolului al XIX-iea, printr-o mişcare
condusă de nobili şi literaţi maghiari însufleţiţi de sentimente naţionale şi desfăşurată sub
semnul păstrării şi înnoirii limbii maghiare ameninţate de germanizare. În familiile ungureşti
se considera atunci că nu este de bonton să conversezi în limba maternă sau să aduci vorba
despre poezii sau romane ungureşti 10 •
Scriitorul maghiar J6ZSEF BAJZA, într-un discurs ţinut la Academia de Ştiinţe din
Budapesta, sintetiza modul în care se percepea şi valoriza civilizaţia germană, precum şi
imagologia celuilalt, în mentalul colectiv al populaţiei maghiare: limba şi cultura germană
reprezintă un pericol pentru naţiunea noastră. Ar trebui să ne venim în fire şi să înţelegem că
această modă ne duce la pierzanie şi că în special prin pătrnnderea limbii germane ni se
pregăteşte sfârşitul ... Nu trebuie să-l urâm pe german, ci să ne ferim de el ... Eu nu sunt barbar
şi nu vreau să mă ridic împotriva civilizaţiei ... Dar consider că ar fi un păcat ca un popor să
11
plătească civilizaţia cu propria existenţă •
Acest punct de vedere, pe care îl putem asocia unui discurs cu valenţe identitare, nu şi-a
dovedit reciprocitatea atunci când starea de fapt s-a inversat, respectiv atunci când, în urma
politicii de maghiarizare, atât şvabii cât şi românii au trebuit să plătească cu propria existenţă
identitară.

3.

Transformări

identitare şi factorii de persuasiune: didactic

şi

eclesiastic

3.1 Etnocultura caracteristică şvabilor sătmăreni a fost supusă unor transformări
identitare structurale, o dată cu încheierea dualismului dintre austrieci şi maghiari, în 1867,
înrăutăţindu-se şi situaţia lor politico-naţională. În timpul dualismului nu s-a putut dezvolta o
mişcare politică şi naţională germană, care să-i cuprindă pe toţi germanii din cadrul statului
maghiar. Doar saşii au reuşit să se organizeze politic în mod eficient. Germanii din întreaga
Ungarie au fost supuşi unui puternic proces de asimilare, care, cel puţin la începuturile lui, a
fost un proces benevol, motivat de o serie de factori sociali şi psihologici1 2. Acest proces este
accelerat şi sprijinit de statul maghiar, în special prin politica şcolară, o dată cu dualismul
austro-ungar învăţământul mediu al germanilor fiind maghiarizat. Începând cu anii 1870
limba maghiară a fost introdusă succesiv în învăţământ dar şi în biserică, ajungându-se ca în
anii 1906-1907 germanii din Ungaria să nu aibă nici o singură şcoală medie.
Politica de deznaţionalizare şi maghiarizare a tuturor naţionalităţilor din fosta Ungarie,
s-a bucurat de un succes mai mare în rândul şvabilor sătmăreni, deoarece aceştia se aflau sub
autoritatea Episcopiei romano-catolice din Satu Mare, ataşată în totalitate politicii de
maghiarizare a şvabilor, politică susţinută prin intermediul bisericii şi a învăţământului confesional.
Introducerea limbii maghiare ca limbă liturgică, educaţia intelectualilor şvabi la şcoli
maghiare , eliminarea treptată a limbii germane inclusiv din dialogul familial, au avut drept
rezultat pierderea identităţii lingvistice şi a conştiinţei identitare. Politica eclesiastică şi
politica şcolară susţinută de statul maghiar , aflate într-o relaţie duală de interdependenţă, au
8
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devenit astfel principalii factori de persuasiune ai transformărilor identitare, culminând cu
asimilarea etnicilor şvabi şi implicit cu deconstrucţia reprezentărilor identitare.
Pentru înţelegerea reuşitei depline a progresului neaşteptat pe care maghiarizarea a
avut-o printre locuitorii germani risipiţi În Ungaria, ... trebuie să avem în vedere faptul că
situaţia germanilor se deosebea esenţial de cea a celor/altor naţionalităţi:
- Ei nu formau o comunitate solidă, apărută ca atare de la început ... După plecarea
turcilor, şvabii, În realitate şi mulţi din alte ţinuturi, au imigrat În secolele al XVIII-iea şi al
XIX-iea în Banat, În Bacika şi În aşa numita Turcie şvăbească ... Deosebirile de dialect, de
situaţie economică şi de condiţii de colonizare au împiedicat o coeziune temeinică.
- Spre deosebire de slovaci, sârbi, români şi croaţi, germanii erau împrăştiaţi pe tot
cuprinsul ţării. Cu excepţia saşilor transilvăneni, lor le lipsea nu numai un ţinut de
colonizare închis, ci le lipseau şi tradiţiile comune de limbă, cultură şi istorie.
- Structura lor socială era şi ea complet neunitară. Nu existau, de pildă, contacte între
burghezia germană din oraşe şi ţăranii germani din sate 13 •
Într-adevăr, această lipsă de unitate, diferenţierea culturală, ruperea legăturilor cu
ţinuturile de origine mult prea îndepărtate, ataşarea elitelor la valorile culturii maghiare, adaptarea mai mult sau mai puţin benevolă la realităţile socio-economice ale statului conducător
maghiar, şi desigur influenţa puternică pe care a avut-o şcoala şi biserica asupra unei populaţii
profund credincioase, au constituit un ansamblu de factori ce au avut ca rezultantă impunerea
unei apartenenţe etnice. Etnicii şvabi şi-au interiorizat într-o asemenea măsură această
apartenenţă, încât au făcut din ea pivotul identităţii lor sociale.
3.2 Încercări de redobândire a identităţii etnice

Schimbarea acestei situaţii a marcat-o anul I 9 I 8, după primul război mondial existând
încercări de reluare a învăţământului în limba germană. Dar, în 1926, când noua lege şcolară
prevedea ca susţinătorul şcolilor confesionale să hotărască asupra limbii de predare,
autoritatea eclesiastică a reintrodus limba maghiară în şcoli, organizând şi un referendum în
satele cu populaţie şvăbească, pentru votarea limbii de studiu dorite. Deoarece rezultatele
acestui referendum contrastau cu cele organizate de Reuniunea şvăbească, (adică introducerea
limbii germane în şcoli) prin decizia ministerială cu nr. 166029/1927, se dispunea introducerea limbii germane ca limbă de predare în toate şcolile şvăbeşti.
În memoriul adresat Papei Pius al Xi-lea de comunitatea şvăbească din Carei, la data de
1O septembrie 1928, se prezintă modul în care biserica catolică a influenţat pe diferite căi
populaţia germană din zonă, încercând să-i convingă să solicite continuarea învăţământului în
limba maghiară: După ce ministrul învăţământului Angelescu a aprobat În decembrie 1927
introducerea limbii germane ca limbă de predare în toate satele şvăbeşti, episcopul de Satu
Mare a emis o circulară către preoţii acestor sate ... , care s-au folosit de toate metodele
pentru a-i convinge pe săteni să opteze pentru limba maghiară. Ei folosesc ca armă împotriva
mişcării şvăbeşti ameninţarea că acest ţinut va ajunge mai devreme sau mai târziu la
Ungaria şi atunci ungurii se vor răzbuna 14 .
În anul 1929. guvernul Maniu, iar apoi guvernul Iorga au dat ordine noi pentru
introducerea învăţământului german. Inspectorul şcolar din Oradea, Gheorghe Tulbure,
desemnat să urmărească modul de îndeplinire a deciziei ministeriale, nota: Redând şvabilor
sătmăreni limba şi cultura strămoşească nu săvârşim decât un act de dreptate socială şi
naţională, propriu a constitui În faţa Europei şi mai ales în faţa tribunalului de la Geneva o
nouă probă evidentă, că În cadrele statului român toate minorităţile îşi au asigurată
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libertatea

şi putinţa

de dezvoltare

culturală

potrivit cu legile firii,

individualităţii şi

aspiraţiilor lor legitime 15 .
În ziarul sătmărean "Graniţa" (nr. 92, august 1934) sub titlul ''A încetat maghiarizarea
şvabilor", se arăta: Ministerul instrucţiunii a dispus ca toţi elevii şvabi din comunele din

nordul Ardealului să nu mai poată fi înscrişi în şcolile primare maghiare, ci numai în cele
germane sau româneşti ....
În anul 1934, în numărul 118 al aceluiaşi ziar, DUMITRU OROS făcea o scurtă istorie a
şvabilor sătmăreni, într-un articol ce se intitula "Pe frontul maghiarizării. Şvabii din judeţul
Satu Mare. Influenţa maghiarilor. Limba de predare în şcolile confesionale şvăbeşti":
Principele Francisc Rackoczy al II-iea stăpânea moşiile judeţului Satu Mare. În luptele
purtate contra casei domnitoare de Habsburg, Rakoczy a fost trădat de comandantul trupelor
sale, Sandor Karolyi - când în hotarul comunei Moftinul Mic, s-au predat 12000 de curuţi.
Karolyi obţine de la regele de Habsburg, toate fostele proprietăţi ale lui Rakoczy, devenind
cel mai bogat latifundiar al timpului, primind chiar titlul de conte. Populaţia de pe moşiile
primite, parte pieriseră în luptele interne, apoi cu turcii, cu germanii, cu principii Ardealului,
iar parte s-a aşezat la munte .. .În aceste condiţii Karolyi aduce colonişti şvabi, care au fost
împroprietăriţi, bucurându-se de avantagii ... Firea lor fiind înzestrată de bune calităţi
gospodăreşti, poziţia materială le-a prosperat, întemeind gospodării frumoase. [. ..} În anul
1896, când străinătatea, prin vizitatori şi ziarişti a ajuns la concluzia că populaţia dominantă
din Ungaria nu atinge nici procentul de 50%. ungurii au pornit lupta pentru maghiarizarea
popoarelor convieţuitoare. Natural, nici şvabii n-au fost cruţaţi de acest act de "afirmare
naţională" maghiară. Ei fiind de religie romano-catolică- religia dominantă- au reuşit să
câştige simpatii pentru cultura maghiară în sânul lor, în mod special prin elementele mai
tinere, ridicate din mijlocul poporului. Atraşi fiind de oficialitatea care le oferea situaţii
sociale confortabile, s-au acomodat şi identificat complect cu ideea maghiarismului, uitânduşi originea.
În acelaşi articol se menţionează în continuare: Propaganda de maghiarizare după
război a fost continuată de preoţi - fii de şvabi - care au studiat în Episcopiile romano-catolice maghiarizate. Unul dintre aceşti preoţi este Weis, care actualmente este preot la Beltiug.
În timpul când acesta era la Terebeşti făcea atât de intensă propagandă încât reuşise să-i
transforme în adevăraţi revizionişti. Nu ne miră de ce a fost respinsă ideea de redeşteptare a
conştiinţei naţionale germane, propagată de fruntaşii şvabi din Banat.
În judeţul nostru propagatorul acestei idei este dr. Winterhoffen Friedrich. iar la Carei
există un birou înfiinţat pentru acest scop, care face propagandă culturală în comunele din
jur. În ajutorul acestei idei este chiar binevenită impunerea învăţământului german în
comunele şvăbeşti, precum şi recentul ordin al Ministerului Instrucţiei prin care se interzice
cu desăvârşire copiilor şvabi frecventarea altei şcoli decât germane sau româneşt/ 6 .
În perioada interbelică pot fi consemnate acţiuni de redeşteptare a identităţii naţionale a
şvabilor sătmăreni, amintind dintre acestea crearea unei grupări a intelectualilor germani din
Satu Mare (Gauamt), grupare ce avea drept scop: înfiinţarea unei societăţi culturale germane,
a unui cerc de studii german 17, din care făceau parte funcţionari de origine şvabă, militând în
special pentru învăţământul în limba germană şi oficierea serviciului religios în aceeaşi limbă.
Acest popor, tenace în economia raţională, dar extrem de slab în politica sa naţională, a
căzut, aproape total, jertfa maghiarizării, până după război, când, redeşteptându-se câţiva, a
început cu succes din ce în ce mai vădit, opera de regermanizare a acelui popor, înstrăinat de
sângele său propriu 18 • Răspunzând la îndemnurile făcute de şvabii din Banat, intelectualii
germani (dr.WINTERHOFFEN FRITZ, WIESER STEFAN, etc.) prin intermediul societăţii Deutsch15
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Schwiibische Volksgemeinschaft (Gauamt), au organizat întruniri în toate comunele şvăbeşti
semnând cereri pentru introducerea învăţământului german. Ideea, în cele mai multe locuri,
a prins rădăcină stârnind ecouri în sufletele şvabilor, şi în cele mai multe comune majoritatea
locuitorilor au semnat cererile pentru învăţământul german 19 • Această acţiune a fost însă
primită cu totală ostilitate de către preoţii catolici, în frunte cu episcopia, care au declarat
războiu pe viaţă şi pe moarte acţiunei şvăbeşti. Cu titlul "Cuvânt de aviz către cinstitul nostru
popor şvăbesc" a apărut o broşură semnată de toţi preoţii comunelor şvăbeşti şi de către
canonicii episcopiei. A urmat apoi o pastorală a episcopului contra acţiunei şvăbeşti, cu
acelaşi scop de a intimida populaţiunea şvăbească de la mişcarea lor naţională20 .
La Beltiug, unde se adunaseră aproape 300 de semnături pentru introducerea în
învăţământ a limbii germane, preotul Nyistor Zoltan din Satu Mare, cu ocazia hramului
bisericii, a rostit o teribilă predică condamna/oare faţă de aceia, care în ceasuri de grea
încercare se lapădă de cauza maghiară. Blestemul lui Moise l-a rostit pe capul lor: "Să se
usuce iarba pe păşunea lor, pământul să nu rodească etc. ... " 21 .
STEFAN WIESER, în memoriul adresat în 1934 episcopului Fiedler, încerca încă o dată
să explice care este scopul real al mişcării de renaştere naţională: renaşterea şvabilor
sătmăreni este o mişcare cu caracter naţional, care nu aduce nici un fel de atingere religiei,
ci dimpotrivă doreşte să menţină pe şvabi în veche credinţă. Contradicţiile existente între
mişcarea naţională şi clerici nu este de natură religioasă, ci rezidă din deosebirea de vederi
sub aspect politic. Deoarece nu există o contradicţie de fond între mişcarea şvabilor şi cei ce
ne propovăduiesc religia, neînţelegerile conducătorilor şvabi cu preoţimea se pot înlătura cu
.
~22
uşurmţa .
Chiar dacă până în anul 1927 învăţământul oficial se realiza numai în limba maghiară,
într-o statistică realizată în anul 1929 de către ALBIN SCHERHAUFER, acesta arăta că limba
germană este vorbită în:
judeţele Satu Mare şi Sălaj, de .................................... 26.000 şvabi
judeţul Bihor, de ............................................................... 700 şvabi
judeţul Maramureş, de .................................................... 3 .800 şvabi
în total. ......................................................................... 30.500 şvabi
Restul de 22.700 vorbesc ungureşte (afirmă el), o parte din ei ştiind sau înţelegând dialectul
matern. Menţinându-şi totuşi nealterate obiceiurile şi conştiinţa lor etnică, asimilarea nu e
3
completă, oamenii declarându-se în limba ungară ca şvabi2 .
Putem afirma, din păcate, că situaţia nu s-a schimbat nici după mai bine de 70 de ani,
cercetările întreprinse pe parcursul anilor 2000-2003 dovedind că din punct de vedere
lingvistic şvabii şi-au pierdut identitatea etnică. Astăzi, cei care îşi mai amintesc limba
maternă, ştiu doar câteva cuvinte, compunerea lor în fraze tăcându-se aproape întotdeauna
prin alăturarea de expresii din limba maghiară, sau uneori din limba germană. Poate că
această realitate n-ar trebui să mai trezească sentimente de uimire sau neputinţa înţelegerii
fenomenului, cu atât mai mult cu cât cunoaştem influenţa majoră pc care biserica romanocatolică a avut-o în sânul comunităţii germane, şvabilor inoculându-li-se chiar din amvonul
bisericii sentimentul de inferioritate naţională. Este celebru cazul preotului din localitatea Sâi,
care în primăvara anului 1934 le spunea şvabilor din parohia sa: sunteţi mai prejos decât
ţiganii şi valahii 24 .
În acelaşi număr, directorul ziarului „Graniţa" (celebrul refonnator al învăţământului
românesc din judeţul Satu Mare), Dariu Pop, remarca speranţa pe care şi-au pus-o şvabii în
19
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noul episcop romano-catolic: episcopul Fiedler a promis de a face să înceteze în dieceza Satu
Mare maghiarizarea elementului şvăbesc. Astfel, episcopul Fiedler a fost primit cu mai multă
speranţă de şvabii cinstiţi, care sângerau văzând cum epidemia maghiarizării şvabilor face
ravagii cu aceeaşi intensitate şi sub regimul nostru, al României, ca şi sub regimul unguresc.
Dar episcopul n-a făcut nimic ....
Presa românească din perioada interbelică condamna accentuatul proces de maghiarizare a şvabilor sătmăreni, dar mai ales exploatarea, se pare la maxim, a puternicului sentiment
religios şi a credinţei depline în biserica romano-catolică. Radu I. Munteanu, în articolul
"Şteibii. Maghiarizarea şvabilor continuă şi sub stăpânirea românească. Un proces de
desnaţionalizare cu baze iredentiste", descria această stare de fapt: De-a lungul celor două

veacuri şvabul s-a dovedit a fi harnic, gospodar şi am greşi dacă le-am tăcea meritul de a .fi
avut o binefăcătoare influenţă asupra noastră pe terenul economiei naţionale. Statul
maghiar, în planul său preconizat pentru maghiarizarea tuturor popoarelor aflătoare în
patrimoniul său teritorial de pe atunci, şi-a extins năvodul maghiarizării şi asupra acestui
popor blajin şi harnic. Ei n-au mai vrut să ştie că sunt şvabi şi, spre mirarea molcomă a
părinţilor proprii, au început a-şi bate pieptul că ei nu vor să fie priviţi, în patria maghiară,
ca şvabi, a căror minte se coace numai de la 40 de ani, ci şi ei au dreptul să se numească
maghiari ...
Asţfel, în scurtă vreme şi vertiginos, elementul intelectual s-a maghiarizat fără multă
trudă ungurească! Pasul prim făcut, al doilea era mai uşor: maghiarizarea elementului
sătesc. Şvabii fiind un popor foarte religios, o notă admirabilă a acestui popor, ungurii au
avut grijă ca maghiarizarea lor să vină de la amvon, a cărui influenţă este irezistibilă pentru
ei. Astfel s-a recrutat primul contingent de preoţi şvabi, care au fost crescuţi la episcopia
romano-catolică din Satu Mare, în cel mai.feroce spirit unguresc. Contingentele succesive de
preoţi maghiarizaţi, au maghiarizat la rândul lor satele şvăbeşti. Dar maghiarizarea se face
chiar şi astăzi sub ochii noştri. Şi aceasta trebuie să ne preocupe serios2 5.
În acest articol cuvântul şteih era sinonim cu preot şvab care maghiarizează pe tatâl său
şi pe fraţii săi, fiind dat exemplul unui şteib care a rupt inscripţia românească de pe şcoala
Statului!
Motivaţia psihologică bazată

pc un profund ataşament faţă de religia în care s-au născut,
rolul unui pilon al comuniunii identitare, a determinat probabil
această acceptare a autorităţii bisericii romano-catolice, ce presupunea implicit asimilarea
identitară. Sub acest raport al relaţiei religie - identitate etnică, şvabii sătmăreni se deosebesc
fundamental de saşii ardeleni care, devenind naţiune săsească, s-au unţficat ca biseriâi
şi

care

şi-a păstrat totuşi

evanghelică naţională

(1861), la atributu/ "săsesc "adăugâdu-se şi cel de "evanghelic". O
a conştiinţei de neam, comună tuturor straturilor sociale, este de aceea nu atât
mândria unor calităţi imaginare, când cineva recunoaşte: "Eu sunt un sas din Ardeal", cât ·
mai ales rezultatul unei afirmări de sine câştigate cu greu de-a lungul timpului şi până
astăzP 6 .
trăsătură

Deşi în perioada interbelică au existat încercări ale etnicilor şvabi, îndeosebi ale
intelectualilor, de a revitaliza codurile identitare originare, prin reintroducerea limbii germane
în şcoală şi biserică, sau prin repracticarea unor tradiţii specifice, rezultatele obţinute au fost
nesemnificative, chiar dacă şi statul român a susţinut această mişcare de redeşteptare a
identităţii etnice.
Acelaşi fenomen se produce şi după al doilea război mondial, dar tot influenţa bisericii
romano-catolice a fost preponderentă, continuând inculcarea în mentalul colectiv a
apartenenţei la etnia maghiară. Sentimentele de inferioritate etnică (inoculate de către
maghiari şi celorlalte etnii cu care convieţuiau), i-au determinat pe şvabii sătmăreni la o
reconstrucţie identitară, manifestată şi prin dorinţa de a aparţine altui grup etnic de referinţă,
25
26
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obiectivă de a dobândi un anumit status social este trăită ca
de a aparţine unui gru.J?" Teoria habitusului face astfel legătura între
identitatea individuală şi identitatea de grup 7.

decât cel natural. Probabilitatea
speranţă subiectivă

Toate aceste aspecte ale etnicităţii, demonstrează încă o dată caracterul dinamic al
identităţii etnice, ce se află într-o continuuă raportare la mediul socio-cultural, economic şi
istoric, influenţat de atitudinile mai puţin sau mai mult dominatoare ale populaţiei cu care se
convieţuieşte într-un spaţiu comun. Procesul de asimilare la care au fost supuşi etnicii şvabi
sătmăreni, este pe deplin oglindit în mărturia făcută de un locuitor al oraşului Tăşnad,
intervievat de noi în anul 2001: dacă limba mea maternă este limba maghiară şi dacă am fost

crescut şi educat în cultura maghiară, eu mă simt şi sunt maghiar. Nu pot spune că sunt şvab,
nu mă simt şvab. Nu contează ce-au fost strămoşii mei. Eu sunt maghiar!.
Totuşi, după anul 1990, reluarea legăturilor cu ţinuturile de origine, libertatea de
exprimare şi manifestare a conştiinţei identitare a determinat, din ce în ce mai pregnant, aprofundarea sau renaşterea sentimentului apartenenţei etnice a şvabilor sătmăreni, accentuând
dorinţa de cunoaştere a propriei culturi şi istorii.
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Uberzeugungsfaktoren und ldentitiitsiinderung in den
sathmarschwiibischen Gemeinschaften
Zusammenfassung

Seit die Anthropologen die ethnische ldentităt in historischen und sozio-kulturellen Kontext
stellten erhielt die ethnische Zugehorigkeit eine grafie Bedeutung in der ethnischen
identifica/ion. Statt des uberlieferten Begriffes: jeder mit seiner Ethnie spielten nun die
Merkmale der ethnischen ldentităt: Sprache, Religion, Wohngebiet, Uberlieferungen eine
groj3ere Rolle besonders in multukulturellen Gebieten.
Wir untersuchten die ethnischen merkmale der Sathmarer Schwaben im Sinne der
Behauptung von LEVY STRAUSS, dass ldentităt nicht nur die Behauptung sondern viei mehr
ihre Wiedergewinnung bedeutet. Wenngleich das ldentitătsbewusstsein der sathmarschwăbi
schen Gemeinschasft far immer verloren schien, trat eine Wiederbelebung nach 1989 ein.
Das schlummernde ldentitătsbewusssein stellte sich - gelegentlich auch wegen materie/Ier
Anreize - erneut ein, obwohl es eigentlich eine fremde ldentităt ist. ALEXANDRU ZUB stellt /est,
dass das Selbstbewusstsein einer ethno-kulturellen Gemeinschaft nicht unverănderlich ist,
sondern tăglich neu erworben werden muss.
Durch unser multidisziplinăres Forschungsprogramm konnte die Geschichte und Kultur
der Sathmarschwaben, ihre ethnische Besonderheit im Vergleich der benachbarten
ethnischen gemeinschaften untersucht werden.
Im Fremdbild gelten die ab 1712 zugewanderten Schwaben im Nordwestren Rumăniens
als vorbildliche Landwirte. ln der Charakterisierung von ŞTEFAN MĂRCUŞ erscheinen sie auch
als gute Christen. Nach der Ansiedlung sicherte Graf Karoly den Sathmarer Schwaben alle
Bedingungen zur Bewahrung ihrer ldentităt: Unterricht und kirchliches Leben in ihrer
Muttersprache, so dass die schwăbischen Gemeinschaften die wesentlichen Elemente ihrer
identităt, ihre Sprache und Religion, beibehielten. Mehr noch, infolge auftretender Konflikte,
die durch mangelnde Kenntnis der ldentităt des Anderen ausgelost wurden, kam es in einigen
Făllen zur Umsiedlung der alteingesessenen Bevolkerung. Durch religiose Unterschiede (die
Schwaben waren romisch-katholisch, die Rumănen orthodox und die Ungarn reformiert),
sprachliche Abgrenzung und wirtschaftliche Anreize far die Zuwanderer kam es zur lsolierung der schwăbischen Gemeinschaften und zu einer abweisenden Haltung der eingesessenen
Bevolkerung, die sich ungerecht behandelt fahlte. Solche interethnische Differenzen fahrten
zu Konjlikten und weitreichenden Auseinandersetzungen. Die Bevorteilung der schwăbischen
Bevolkerung fahrte nach dem osterreichisch-ungarischen Ausgleich (von 1867), wodurch
Ungarn Autonomie erhielt, zu einer gezielten und ungezugelten Magyarisierung der Sathmarer Schwaben.
Die Ethnokultur der Sathmarer Schwaben verănderte ihre ldentitătsstruktur, wobei sich
besonders nach dem osterreichisch-ungarischen Ausgleich ihre politische und nationale Lage
verschlechterte. Dieser Prozess wurde besonders durch den ungarischen Staat gefordert. Der
Unterricht und die Kirche wurde magyarisiert. Im Schuljahr 1906-1907 hatten die Deutschen
in Ungarn keine einzige Mittelschule in ihrer Muttersprache mehr. Die nationale Entwurzelung und Magyarisierung aller Nationalităten im Ungarischen Konigreich war bei den
Sathmarer Schwaben besonders erfolgreich, da sie der Autorităt der romisch-katholischen
DiOzese Sathmar unterstanden, die diesen Prozess durch die Kirche und die konfessionellen
Schulen besonders intensiv fahrte.
Die Einfiihrung des Ungarischen als Kirchensprache, die Erziehung der schwăbischen
Jntelligenz in ungarischen Schulen und die Ausschaltung des Deutschen selbst als familiăre
Umgangssprache hatten zur Folge, dass die Sathmarer Schwaben ihre Muttersprache und ihr
ldentitătsbewusstsein verloren. Die kirchliche und schulische Politik des ungarischen staates
ergănzten sich und bewirkten die ethnische Assimilierung der Schwaben.
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Das Jahr 1918 brachte eine Wende in dieser Situation. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es
Bestrebungen zur Wiederaufnahme des Deutschunterrichts. Doch das neue Schulgesetz von
1926 sah das Recht der Trăger konfessioneller Schulen zur Festlegung der Unterrichtssprache vor. Die kirchliche Schulleitung fohrte daraujhin wieder die ungarische Schulsprache ein und wollte ihre Entscheidung durch eine Volksbefragung in den schwăbischen
Gemeinden bestătigen lassen.
ln einer Eingabe an Papst Pius IX vom 10. September 1928 beklagte sich die
schwăbische gemeinschaft von GrojJkarol iiber die unlautere Beeinjlussung und den Druck
der katholischen Kirche auf die deutsche Bevălkerung des Gebietes, um die ungarische
Schulsprache erneut einzufohren.
Allerdings gab es in der Zwischenkriegszeit auch Bestrebungen zur Wiedererweckung
der nationalen ldentităt der Sathmarer Schwaben, z. B. den Versuch von deutschen
lntellektuellen des Kreises Sathmar, eine Deutsche Kulturgesellschaft und einen Deutschen
Studienkreis zu griinden. Daran nahmen schwăbische Beamte teii, die sich for die deutsche
Kirchensprache, den deutschen Schulunterricht und die Brauchtumspjlege einsetzten. Die
katholischen Geistlichen und das bischăjliche Ordinariat bekămpften diese Bewegung zur
Wiedererweckung der ethnischen ldentităt aufs Heftigste. Wenngleich der rumiinische Staat
diese Bewegung unterstiitzte, waren die erzielten Ergebnisse unbedeutend.
Eine ăhnliche Bewegung gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, doch die rămisch
katholische Kirche setzte erneut die Zugehărigkeit zur ungarischen Ethnie im allgemeinen
Bewusstsein durch. Den Sathmarer Schwaben wurde von den Ungarn und den iibrigen
zusammenlebenden Ethnien stiindig ihre ethnische Minderwertigkeit vorgehalten, so dass sie
bestrebt waren, einer anderen Ethnie als der iiberlieferten anzugehăren.
Die besprochenen Aspekte beweisen den dynamischen Charakter der ethnischen
ldentităt, die sich stiindig erneut am sozio-kulturellen, wirtschaftlichen und historischen
Umfeld ausrichtet und von der dominanten Haltung der Bevălkerung beeinjlusst wird, mit der
man auf einem gemeinsamen Territorium zusammenlebt. Der Assimilierungsprozess der
Sathmarer Schwaben wird von einem lnterviewpartner aus der Stadt Tăşnad (Trestenburg) im
Jahre 2001 folgendermajJen beschrieben: Da meine Muttersprache Ungarisch ist und ich in
der ungarischen Kultur aufgewachsen bin, fiihle ich mich und bin ein Ungar. Ich fiihle mich
nicht als Schwabe und bin folglich kein Schwabe. Es ist belanglos, was meine Vorfahren
waren: lch bin ein Ungar!
Dennoch kam es nach 1990 zu einer Wende. Durch die măgliche Verbindung mit den
deutschen Herkunftsgebieten, die Freiheit, seine ethnische ldentitiit zu bekennen und zu !eben,
durch die Wiedergeburt ader Vertiefung des Gefohls seiner ethnischen ldentităt, verstărkte
sich bei den Sathmarer Schwaben der Wunsch, die eigene Geschichte und Kultur besser
kennen zu lernen.
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ELISABETH GALLHOFF, Hattingen (Deutschland)
DEUTSCHE IN DER SLOWAKEI. DIE BERGST ĂDTE DER UNTERZIPS ZWISCHEN
TRADITION UND ANPASSUNG

1. Kulturelle

ldentităt

- das Recht auf Andersartigkeit

Vielfalt in der Einheit - so wird das neue gemeinsame Europa beschrieben von denen, die es
gestalten wollen. Es soll eine Gemeinschaft der Vălker Europas werden unter Wahrung der
jeweiligen kulturellen Eigenheit. Dass dies nicht leicht zu erreichen sein wird, kann man an
den Verhăltnissen in den einzelnen Staaten sehen. Filr den Gesellschaftsteil, der den grăJ3ten
Teil eines politischen Staatsgebildes ausmacht, diirfte das in der Regel ohne Schwierigkeiten
măglich sein. Handelt es sich aber um kleinere Gemeinschaften innerhalb eines Staates, so
treten fast zwangslăufig Spannungen auf, wcnn diese ihre Eigenheit gewahrt haben wollen,
was ja meist besonderer gesellschaftspolitischer Regelungen bedarf. Das vergangene Jahrhundert hat allenthalben in Europa uns durch die Auseinandersetzungen um eben dieses Problem
die Schwierigkeiten vor Augen gefiihrt.
Nachdem gerade die iibertriebene Betonung der Andersartigkeit in Form der iiberreizten Nationalismen (seit der Mitte des 19. Jahrhunderts) dann im 20. Jahrhundert zwei
weltweite Konflikte ausgelăst hatte, sollte die 'Allgemeine Erklărung der Menschenrechte'
der Vereinten Nationen vom 1O. Dezember 1948 das Recht der Menschen auf Gleichheit, auf
Ăhnlichkeit stărken, alsa auf das, was die Menschen verbindet. Dennoch erleben wir, wie Asou ( 1994: 17ff.) richtig fcststellt, wieder - wie bereits im 19. Jahrhunderts - cine wachsende Zuwendung zu Nationalităt und Ethnizităt: zur Nationalităt im Gegeniiber zu den anderen
Nationen einer Nationengemeinschaft (wie z .B. der EU) und zur Ethnizităt besonders der
Minderhciten gegeniiber der dominierenden Gesellschaft eines Staates (z. B. die Basken in
Spanien). Auch unter den in politischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht so verschiedenen Verhăltnissen wie den USA und Westeuropa gegeniiber Afrika ader in Russland mit
den chcmaligen GUS-Staaten wird immer deutlicher das Recht auf Andersartigkeit
eingefordcrt, das Recht eines Volkes, einer grăJ3eren ader klcineren Gemeinschaft auf
spezifischc kulturelle Identităt. Wenn auch in globaler Hinsicht die Zusammcnhănge schr
untcrschiedlich sind, so liegt der Ursprung der Forderungen lctztlich in wenigen Grundmotivationcn. Zum einen kann das der Wusch scin, nach Phasen der Unterdriickung und
Akkulturation (z.B. wăhrend kolonialer ader hegemonialer Herrschaft) cine neue ldentităt zu
schaffcn: cin ProzeJ3, der in der Regel von ldeologien bestimmt wird, in denen politischer
Messianismus und Ursprungsmythos dominieren ( z.B. der Panslawismus ader das Germanentum). Auch der Wunsch, nach Phasen der Unterdriickung und Nivellierung eine unterdriickte ldcntităt zu befreien, ader cine bedrohte ldcntităt zu verteidigen ader eine verlorene
ldentităt wiedcrzugewinncn, kann das Motiv sein. Das betrifft insbesondere totalităre
Systeme, denen sich der einzelne Mensch ausgeliefcrt fiihlt, andererseits auch die hochindustriellen, am wirtschaftlichen Gewinn orientierten Gesellschaften, die vom Einzelnen als
entpersănlichend und dcshalb als bedrohlich empfunden werden.
Mit der Rilckkehr zur Ethnizităt ist die Hoffnung verbunden, dass mit dem Riickzug in
kleinere, iiberschaubare kulturelle Gemeinschaften diese jedem Menschen die Sicherheitsmechanismen bieten, die ein unpersănliches Staatswesen nicht sicherstellen kann: nămlich
Antworten zu geben auf die Grundbediirfnisse des Menschen nach Geborgenheit, Bestătigung
und Anerkennung. Die Funktion jeder Gesellschaft und ihrer Kultur besteht nicht nur in der
sozioăkonomischen Sicherung des Einzelnen, sondem auch darin, ihm die geistig-religiăsen
Strukturen zu ermăglichen, die ihm Sicherheit bieten gegen ăngstigende Situationen in ganz
ursprilnglichem Sinne und ihm mit Hilfe der Kraft symbolischer Handlungen einbetten in die
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Kontînuîtăt von Vergangenheît, Gegenwart und Zukunft - auch liber den Tod hinaus - und
dadurch seiner Exîstenz Wert und Sînn geben.
Auch dîe Geschîchte des Gebîetes, das den gegenwărtîgen polîtîschen Staat Slowakeî - die
„Slowakische Republîk" - umfaBt, zeîgt iiber dîe Jahrhunderte exemplarîsch dîe Prozesse auf,
welche die Erhaltung der von den Sîedlem aus dem deutschen Kulturraum mîtgebrachten und
în dîesem begriindeten Identităt zum Ziele hatten.

2. Die achthundertjăhrige Geschichte deutscher Siedlung in der Slowakei
2.1. Aufbau der Strukturen zur Begriindung und Erhaltung der ldentităt
Wir bezîehen uns hier auf dîe Periode vom ersten Konigreîch Ungams unter Stefan I. bis zum
Begînn des 19. Jahrhunderts.
Das Gebîet der Slowakeî, das Siedlungsspuren bereits seît der Altsteinzeit aufweîst und
besonders în der Bronzezeit wegen des Erzreichtums dîchter besîedelt war, jahrtausendelang
Durchzugsgebiet und zeitweiliger Siedlungsraum fiir eîne Vîelzahl von Volkem, Grenzgebîet
fiir das rornische wîe danach fiir das frănkische Reîch, erlangte es erst mit der Konsolidierung
des Konigreîches Ungaro unter Konig Stefan I. um 1OOO n. Chr. eine gewisse Beruhigung.
Die Besiedlungspolitik der ungarischen Konige, die sowohl wirtschaftliche wie politische
Ziele verfolgte, richtete sich insbesondere an deutsche Siedlungswillige. Diese kamen in den
erst diinn besiedeltem Teil des Konigreiches, der bis zur Entstehung der Slowakischen
Republik
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(1918) Oberungam hieB und în dem schon seit etwa 500 n. Chr. erste Slawen sîedelten. Neben
adelîgen Rîttem waren die deutschen Sîedler vor allem Handwerker, Bauem und besonders în
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den Landesteilen mit Erzvorkommen auch Bergleute. Obwohl auch in den folgenden
Jahrhunderten <las Land wegen vieler innen - und auBenpolitischer Streitigkeiten unter
Unruhen litt, lockten die Privilegien, die den Siedlem versprochen und gewăhrt wurden,
weiterhin deutsche Siedler an. Die Zahl der Deutschen in der mittelalterlichen Slowakei wird
auf ungefahr 250.000 geschătzt, etwa ein Viertel der Bevolkerung 1•
Zu den Privilegien gehorte:
1. Die Erlaubnis zu Stădtegrundungen nach den Vorstellungen und Plănen, die die Siedler aus
ihrem Herkunftsland mitbrachten und deren typische Grundrisse auch heute noch bei vielen
Stădten der Slowakei zu erkennen sind: der viereckige oder quadratische zentrale Marktplatz,
um den die Strassen schachbrettartig angeordnet waren. In der Architektur wie in der
bildenden Kunst war der deutsche Einfluss liber die Jahrhunderte und in allen Stilarten
dominierend. Aber auch im lăndlichen Bereich bauten Bauem, Handwerker und Bergleute
nach ihren mitgebrachten Gewohnheiten2 •

2. Der gesellschaftliche Aujbau nach eigenen Vorstellungen.
Die Freiheit in der Gestaltung der sozialen Struktur schloB auch eigene Gerichtsbarkeit mit
ein, die Verwaltung richtete sich nach dem Magdeburger oder Ntimberger Recht. Die
Privilegien wurden von den jeweiligen Konigen immer wieder bestătigt und die der Zipser
Stădte von Ludwig I. in der „Zipser Willktir" zusammengefaBt, einem Gesetzbuch, <las sich
am Sachsenspiegel orientierte. Dazu kamen besondere Stadtrechte und Bergrechte der
Bergstădte 3. Eine weitere politische Stărkung lag im ZusammenschluB verschiedener Stădte,
so der sieben oberungarischen und der sieben niederungarischen Bergstădte sowie der 24
Zipser koniglichen Freistădte mit eigenen Verwaltungsstrukturen. Der Schutz des Konigs
sollte die Siedler vor dem gewalttătigen und oft zerstărerischen Zugriff der adeligen
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Grundherren bewahren, was zu Zeiten schwacher Konigsmacht nicht immer gelang, wie die
folgenden Jahrhunderte zeigten.
3. Das Bildungswesen
Die Bildung lag im Mittelalter im Gebiet der heutigen Slowakei, wie in Europa allgemein, in
den Handen von Kirche und Kloster. Aber auch in den aufbltihenden Stădten gab es eigene
Bildungseinrichtungen, wie die namentliche Nennung eines Lehrers bereits 1400 in der
Unterzipser Bergstadt Schmollnitz zeigt. Die Matrikel- und AbschluBlisten der Universitaten
Krakau und Prag weisen bereits seit dieser frtihen Zeit viele Studenten aus der Zips auf. In
den Bergstadten lag ein besonderer Schwerpunkt in der Ausbildung der Berg undHtittenmănner4 . Einen starken Ausbau und weitfiihrende Impulse bekam das Schulwesen
mit der Reformation, die insbesondere die deutsche Bevolkerung erfaf3te. Die an vielen Orten
entstandenen deutschen Mittelschulen und Gymnasien hatten hohes Niveau mit intensiver
Pflege der deutschen Sprache (z.B. der Deutsche literarische Verein in Leutschau), viele
gehorten zu den besten im Konigreich Ungaru. Einige wenige konnten sich trotz
Magyarisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des zweiten Weltkrieges halten
(wie das Deutsche Evangelische Gymnasium in Kesmark). Es tiberrascht daher nicht, dass
auch auf dem Gebiet von Technik und Wissenschaft und ebenso in Kunst, Literatur und
Musik auch am europaischen Standard gemessen beachtliche Leistungen entstanden, die
grof3tenteils mit deutschen Namen verbunden waren 5 . Die Kanzleisprache, zunachst
lateinisch, war bereits ab dem 15. Jahrhundert deutsch und slowakisch und die Rechts - und
Stadtbticher der deutschen Stadte nur in deutscher Sprache verfasst, erst spater ins
Slowakische tibersetzt6 .
4. Die Stadt Schmollnitz, Beispiel einer Bergstadt in der Unterzips

Unsere Gruppe von vier Forschem aus drei Landern (Rumanien, Osterreich und Deutschland)
fiihrte von Schmollnitz aus die Erkundungen in den anderen vier Orten der „Grtinde", wie die
Unterzips wegen ihres Quellen - und Bachereicbtums genannt wird. Deshalb konnten wir mit
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Hilfe mehrerer sehr kompetenter Gesprăchspartner einen guten Einblick in das Leben im
Laufe der Jahrhunderte in diesem Ort machen. Die Geschichte der Stadt spiegelt exemplarisch
in der gebietsspezifischen Variante des Gebietes der Unterzips die oben im Dberblick
dargestellte Entwicklung wider. Die Stadt liegt im Tal des Schmollnitzbaches, dessen Wasser
mit der Gollnitz in die Flilsse Hemad und Saj6 und mit diesem schlieBlich in die TheiB
miinden. Der Erzreichtum der Umgebung begiinstigte die rasche Entwicklung des Ortes. Die
Eisenhiitte von Schmollnitz, 1225 zuerst als Teil des Katasters von Gollnitz urkundlich
erwăhnt, erhielt schon 1280 eine Miinze, 1287 besondere Privilegien und wurde 1326 freie
·
konigliche Bergstadt mit

einer deutlichen Erweiterung ihrer Katasterflăche. Damit war sowohl das Recht der
ErzfOrderung, das Marktrecht und das Fischereirecht verbunden. Die Privilegien der Stadt
(wie der anderen Zipser Stădte) mussten im Laufe der folgenden Jahrhunderte von den
Konigen immer wieder neu bestătigt werden, Schutzdekrete sollten sie vor den stăndig
drohenden Angriffen der Feudalherren der Umgebung bewahren. Die enge Verbindung der
Stadtentwicklung mit dem Bergbau wirkte sich sowohl in Zeiten der Bliite wie in den Zeiten
der Rezession und des Niedergangs aus. Im 15. Jahrhundert wăhrend der Regierungszeit von
Konig Mathias Corvinus, der die Entwicklung forderte, erlebte Schmollnitz seine gr6Bte
Bliitezeit. Mit fâhigen Untemehmem und die Verbesserung der Fordertechnik konnten hohe
Gewinne erzielt werden, zumal die Nachfrage nach Kupfer, das in den Zipser Gruben
reichlich vorhanden war, mit der weltweiten Entwicklung der Waffenproduktion und der
Schiffsbauindustrie enorm stieg. Die Stadt war Sitz des Kammergrafen und des Berggerichts,
sie unterhielt eine Bergbauschule und veranstaltete groBe Mărkte; ihre Kaufleute waren in
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ganz Ungam von Steuem befreit. Der Ausbau der Stadt zeigte den Reichtum: reprăsentative
offentliche wie kirchliche Gebăude, die besonders im 17. Jahrhundert ihre barocke Ausgestaltung bekamen, gruppierten sich um den groBen viereckigen Marktplatz. Die Bewohner der
Stadt waren neben den wenigen Verwaltungsbeamten in der Hauptsache Bergleute,
Handwerker, Hăndler und Fuhrleute. Die karge, bergige Landschaft lieB keinen Ackerbau zu,
nur in kleinem Umfang Gartenbau flir den Eigenbedarf, und das Gras der steilen Wiesenhănge
ergab Futter filr die wenigen Haustiere. Das Leben war eingebettet im Jahreskreislauf des
Brauchtums und der Feste, sowohl im kirchlichen wie geselligen Bereich, in denen jeder
einbezogen war und sich geborgen filhlen konnte. Diese Abhăngigkeit vom Bergbau und
zugleich von der Weltwirtschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichtc der Stadt
wie des gesamten Bergbaugebietes der Unterzips und filhrte letztlich mit dem Niedergang des
Bergbaus 1990 zur SchlieBung der Gruben und Hiittenwerke wegen Unrentabilităt, was
letztlich den heutigen recht desolaten wirtschaftlichen Zustand der Stadt wie der ganzen
Region zur Folge hatte. Denn es gibt keine Initiativen zur Schaffung neuer
Beschăftigungsmoglichkeiten, da die staatliche Hilfe <lazu fehlt und die Gemeinde kaum die
finanziellen <lazu Mittel hat. Sogar der einzige verbliebene Betrieb, die Tabakfabrik, schon im
19. Jahrhundert gegriindet als Erwerbsmoglichkeit besonders filr Frauen und filr Zeiten der
Rezession, reduzierte die Zahl der Beschăftigten nach dcr Obemahme durch die Fa.
Reemtsma von iiber 600 auf 160 Mitarbeiter. Natiirlich hing mit der Gesamtentwicklung auch
die Bevolkerungsentwicklung zusammen. Wăhrend der Bliitezeit des 15. Jahrhunderts wuchs
die Zahl der Bevolkerung auf annăhemd 3000, in einem weiteren Abschnitt des
Aufschwunges in der zweiten Hălfte des 18. Jahrhunderts durch den Zuzug von Polen und
Slowaken sogar auf liber 6000. Doch sch~n 100 Jahre spăter setzte infolge des Verfalls des
Kupferbergbaus eine groBc Abwanderung ein, die sich stetig mit nur wenigen Erholungspausen bis in unsere Zeit fortsetzte. Dabei hat die Vertreibung der Deutschen nach dem
zweiten Weltkrieg gerade den Anteil der urspriinglichen groBenteils deutschen Bevolkerung
auf cin Minimum reduziert. Von etwa 1200 Einwohnem haben sich bei der letzten Volkszăh
lung 200 l nur 31 zur deutschen Sprache bekannt7·

2.2 Entwicklung und Niedergang bis zum dem Ende des Zweiten Weltkrieges
Die achthundertjăhrige Geschichte intensiven deutschen Lebens in der Slowakei war reich an
Beschwemissen, sei es durch Streitigkeiten der adeligen Grundherren oder - mit dem Einzug
der Reformation - zwischen den Konfessionen, sei es durch Krankheiten und Seuchen oder
durch Kriege, aber auch durch wirtschaftliche Rezessionen besonders in den Bergbaustădten.
Denn diese letzteren Gemeinden waren stets einerseits wegen des Profits, den der Erzreichtum
versprach, der Begehrlichkeit der Măchtigen ausgesetzt, andererseits auch in hohem MaB von
den europăischen - und wcltweiten Absatzmărkten abhăngig. Doch all diese Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten vermochten nicht, die festgeftigten Strukturen zu zerstOren.

2.2.1 Magyarisierung
Die erste emsthafte Bedrohung dieser Strukturen entstand durch den vehement aufwallenden
Nationalismus im 19. Jahrhundert und lăutete den allmăhlichen Verfall ein. Die Mărzgesetze
von 1848 schufen den ungarischen Staat, der als magyarischer Nationalstaat konzipiert war,
nur noch durch Krone und Militar mit Osterreich verbunden. Die Vormachtstellung des
Magyarischen konnte jedoch gegen die an Zahl insgesamt viei stărkeren anderen Ethnien nur
durch deren Unterdriickung erreicht werden. Den etwa 5,4 Millionen Ungam im damaligen
Konigreich Ungam standen liber 8 Millionen Angehorige anderer Nationalităten (Deutsche,
Slowaken, Rumănen u.a.) gegenliber8 In der Slowakei (damals noch Oberungam) waren die
Verhăltnisse noch extremer: in der Zips lebten 1921 bei einer Gesamtbevolkerung von ca.
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168.000 neben etwa 105.000 Slowaken und 37.000 Deutschen nur 5350 Ungam 9 . Jedoch
fanden die Forderungen der als Minderheiten bezeichneten nichtmagyarischen Ethnien nach
kultureller und staatsrechtlicher Gleichstellung keine gesetzliche Absicherung. Ganz im
Gegenteil zielten die Mal3nahmen der Magyarisierung auf die ZerstOrung ihrer kulturellen
Identităt hin. Fiir die Deutschen waren die Folgen besonders gravierend. Die Neugestaltung
der Verwaltung, in der das Magyarische alleinige Verkehrssprache wurde, bedeutete auch das
Ende der koniglichen Freistădte und den Verlust ihrer Privilegien. Ganz verheerend waren die
Auswirkungen im Schulwesen: von ehemals 867 deutschen Volksschulen waren 1913 nur 22
iibriggeblieben und von den weiterfiihrenden Schulen keine. Es gab auch subtilerc Formen
des Zwanges: ohne die Kenntnis der magyarischen Sprache konnte niemand ein offentliches
Amt bekleiden, der soziale Aufstieg war kaum moglich. Alles Magyarische erfuhr eine
Aufwertung und Oberhohung, die Kultur der anderen Nationalităten dagegen eine
Herabsetzung, indem ihre Sprachen zu Mundarten degradiert wurden, das Slowakische z.B.
gar nur als die Sprache der Dienstboten und Hăndler angesehen war. Von der Magyarisierungswelle besonders vereinnahmt war das gebildete stădtische deutsche Biirgertum der
Slowakei. Diese biirgerliche Intclligenzschicht fehlte dem Magyarentum, das sich traditionell
aus einer breiten Schicht von Bauem (z.T. noch Leibeigene) und Handwerkem und einer
kleinen Schicht von Adligen zusammen setzte. Das gebildete deutsche Biirgertum, das die
intemationale Verkehrssprache des ostlichen Mitteleuropa beherrschte, fiillte durch seine
Assimilierung diese Liicke im magyarischen Gesellschaftsaufbau, was aber ein gro13er Verlust
fiir die deutsche Kultur war. Nur die lăndliche Bevolkerung bewahrte mit der Pflege des
traditionellen Brauchtums, das immer auch den religiosen Bereich einschlol3, das Deutschtum
am Leben' 0 ·

2.2.2 Das Brauchtum in den Berichten der Erlebnisgeneration
Unsere Feldforschung fiihrten wir in fiinf Gemeinden der Unterzips durch: in den Bergstădten
Schmollnitz, Schmollnitz-Hiitte, Einsicdel, Schwedler und Wagcndrtissel 11 , die bis zum
zweiten Weltkrieg eine iiberwiegend dcutsche Bevolkerung hatten. Die gleichen oder sehr
ăhnlichen geographischen Voraussetzungen - Erz - und Waldreichtum aber karge Boden bestimmten die wirtschaftlichen Strukturen: der Bergbau und diesen begleitende Hiitten und
Hammerwerke bildeten die Erwerbsgrundlage fiir den gr613ten Teil der Bevolkerung. Handel
und Handwerk, Săgewerke und Fuhrwesen boten weitere Beschăftigung. Die Wiesen gaben
bei guter Pflege Futter fiir die wenigen Kiihe, Ziegen und Schafe. Nur in den Orten im
Gollnitztal war Landwirtschaft moglich. Die deutschen Bewohner gehorten der romisch katholischen Kirche, oder der evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses an. Wie
alle unsere Gesprăchspartner betonten, war das Leben fiir die meisten Menschen hart,
besonders miihevoll aber fiir die Bergleute, und auch in den Bliitezeiten der Wirtschaft
konnten die meisten nur mit groBem Fleil3 einen bescheidener Wohlstand erreichen. Die
Menschen, mit denen wir Gesprăche fiihrten, sprachen zu unserer Oberraschung gutes
Schriftdeutsch, also nicht nur den einhcimischen Dialekt, das Mantakische. Aus zwei
Griinden war dies erstaunlich: erstens konnten die Menschen unter 70 Jahren hochstens cin
paar Jahre eine deutsche Schule besucht haben, in der Regel aber nur eine slowakische, da es
nach 1945 keine deutschen Schulen mehr gab; zweitens war der Gebrauch der deutschen
Sprache in den Jahrzehnten nach dem Krieg in der Offentlichkeit untersagt, und deutsche
Biicher waren bis Ende der achtziger Jahre unerwilnscht, so dass auch diejenigen, die ălter als
70 Jahre waren und die noch durchweg deutsche Schulen besucht hatten, nach dem Krieg nur
noch im privaten Bereich ihre Muttersprache b\:!nutzen konnten. Doch es zeigte sich, dass in
Jahrhunderten gewachsene Strukturen, die durch das Ritual eines lebendigen Brauchtums
immer wieder neu bestătigt wurden, nicht von heute auf morgen durch ein Verbot zum
Verschwinden gebracht werden konnten. Auch wenn heute nur noch wenig davon praktiziert
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wird, so lebt vieles noch im Gedăchtnis der ăltercn Gcneration. Bcsonders von den Brăuchen,
dic die Ubergănge im Lebcn des Menschen von ciner Phasc zur năchsten begleiten und von
den Festcn und Brăuchen im Jahreskreis wisscn sie gcnau zu bcrichtcn, da sie dicse als Kinder
und Jugendlichc ja noch crlcbt haben. Dabei zcigte sich, dass die Ausgcstaltung in dcn
cinzelncn Orten der Region schr ăhnlich war 12 •
Nach der Geburt fciertc man dic Taufe in dcr Kirche ohne gro/3cn Aufwand nur im
Krcisc dcr unmittclbar Bctciligtcn, Eltcm, Gro/3eltcm, Gcschwistcr und Patcn. Letztere
mussten nattirlich derselbcn Religionsgemcinschaft angehorcn. Kommunion und Konfirmation wurdcn dagcgcn im Bcisein der ganzcn Kirchengcmcinde festlich begangen.
Das Brauchtum bei Hochzeiten wics dieselben Zilge auf, wic im gcsamten deutschen, ja
curopăischen Kulturraum: Brauttanz, Abnahmc dcr Brauthaube, Brautentftihrung mit nachfolgendcr Auslosung der Braut. Nattirlich durfte der Tanz nicht fehlen. Dazu spiclte mcist cine
Zigeunerkapellc auf. Jc wohlhabcndcr die Eltem dcr Brautlcutc, dcsto gro/3cr dic Hochzcit,
was abcr wcgcn der allgcmein bcscheidcnen Vcrmogcnsverhăltnisse sich auch nur im
cntsprechendcn Rahmcn bewegtc. Ebenso richtctcn sich die Geschenkc dcr Găstc aufs
Praktischc und sollten dic Einrichtung des neuen Hausstandes crlcichtcm. Dazu kamcn
Brăuchc, dic în dcn einzclnen Ortcn ihre cigcnc Ausprăgung hattcn, so în Schwcdlcr das
Bettklcidcrtragcn: cinige Frauen aus dcr V crwandtschaft und Nachbarschaft dcr Braut
brachtcn am Abend vor dcr Hochzeit în einem Zug in bcstimmtcr Rcihcnfolge Kissen,
Obcrbettcn, Tisch - und Bcttdcckcn în das zuktinftigc Hcim des Brautpaarcs (i.d.R. bei dcn
Eltem des Brăutigams). Allcrlci Gcrcimtcs, dcm Anlass angcmesscn, begleitctc dcn
ritualisicrtcn Ablauf des Hochzcitskomplexes, dcr mit allcn Vorbcrcitungen mchrcrc Tagc
13
dauertc •
Auch dcr Tod fand im bcsondcrcn Tun seinc Wtirdigung. Dic Toten wurdcn im Hause
aufgebahrt, wo sich Vcrwandtc, Freundc und Nachbam zum Kondolieren und Gcbct (das nur
bei dcn Katholikcn) einfandcn. Bei Traucrgottesdicnst und Bcerdigung nahm dic Gemcinde
vom Totcn Abschied.
Im Rahmen dcr ganzen Gcmeindc nahmen dic Feste im Jahreskreis einen besonders
wichtigcn Platz ein. Da cntfaltcte sich cin reichcs Brauchtum, in dcm sich Rcligioscs und
Weltliches innig vcrbandcn. Das Weihnachtsfest bildete den Glanzpunkt des Winters. Zu
Hause în dcr Familie gab cs cinen buntcn Baum, an dcm ncbcn Wcihnachtsschmuck viele
Leckercicn hingcn, die nach und nach gcgcsscn werdcn durften. Dcn Wcihnachtstagcn gab
cin fcstcs Ritual dcn Rahmcn: an Hciligabcnd war dcr Tisch rcich gcdcckt mit typischcm
Zipscr Kuchcn und Gcbăck, Mohn - und Nu/3strudcl, Tortcn mit Creme. Ntissc gab man sich
gcgenscitig als Symbol des Zusammenhaltcs în dcr Familie mit dem Wunsch, dass dies auch
în dcr Zukunft so blcibcn mogc. Auch jcdes Haustier bckam ctwas vom Essen. Nach dem
Essen ging man zu Verwandtcn und Nachbam, um frohc Weihnachtcn zu wtinschcn, oft mit
Singcn und Musizicrcn. Symbolhaft nahm auf dicsc Wcisc dcr wichtigc Lebenskreis der
Familie an ihrcr Wcihnachtsfreudc teii. Dic Christmcttc vcrcintc dann dic ganzc Gcmeindc
zum Gottcsdicnst. In Schmollnitz, das mehrhcitlich katholisch war, gab cs cin bcsondcres
Ritual: kurz vor dcr Opferung zogen Schafhirten în dic Kirche cin und brachtcn nach cincm
feicrlichen Umgang um den Altar ein rcingewaschcncs Muttcrlamm als Opfergabc dar. Im
Hochamt am crstcn Weihnachtstag standcn dic wcltlichcn Vcrtrctcr dcr Ortsgcmcinschaft im
Mittclpunkt: fcicrlich untcr Musikbcgleitung dcr Bcrgkapcllc zogen dcr Richtcr, die V crtretcr
des Bcrgbaus und dcr Gcmcindcrat mit Btirgcrmeistcr in die Kirchc cin. Zur Opfcrung
crklangen statt dcr Glockchcn drci Schlăgc mit dem Hammer auf das Eisen, dic mitgcbrachten
14
Symbole des Bcrgbaus . Dcr zweite Wcihnachtstag galt dcn Besuchcn innerhalb der
Vcrwandtschaft. Das ganze Brauchtum um Wcihnachtcn dicnte also în scincr Vielfalt dcr
Festigung sowohl dcr familiăren wie auch dcr gcsamt gcscllschaftlichen Bcziehungcn. In
ăhnlichcr Wcise warcn auch bei den anderen kirchlichcn Festcn wic Ostcm, Kirchwcih,
Pfingstcn, sowohl dcr Einzelne wie dic ganzc Ortsgcmcinschaft eingcbundcn. Jedes Fcst hatte
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cntsprechend sciner inncren Bcdeutung eine jcweils besondere Ausgestaltung. In Schmăllnitz,
dem Zcntrum des Erzbergbaus, war es das Bergopfcrfest, das im Bcisein der wichtigcn
Persănlichkeiten des Bergbaus, des Brudervaters (Knappschaftsăltester) und der Vertreter der
Bruderlade (Bergknappschaftsversicherung), unter Beteiligung der Ratsherren und der
Bcvălkerung glanzvoll begangen wurde. Das Bergopfcr bestand aus dem Erlăs der Erzmengc,
die nach einem alten Brauch durch dic sogenannte Opferkiir gewonnen wurde. In feicrlichcr
Prozcssion unter dcn Klăngcn dcr Bergkapellc, angeftihrt von den Fahnen und Emblemcn der
Bcrgleutc und Ziinftc, wurde das Bergopfer in die Kirchc gcbracht und am Altar niedergelegt.
Dieses Fest sollte eigcntlich am Tag des Schutzpatrons dcr Erzbcrglcutc, des hciligen
Clemens, am 23. November stattfinden. Da aber der Tag der Patronin der katholischcn
Pfarrkirchc, der heiligen Katharina, der 25. Novembcr ist, legte man beidc Feste zusammcn
auf diesen Tag 15 ·

3. Die Verănderungen nach der Auflosung des ungarischen Konigreiches
3.1 Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und des Kommunismus
Der nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Donaumonarchie ncu gegriindete
Doppelstaat Tschechoslowakei crmăglichtc zwar wieder stărkere kulturelle und politischc
Aktivităten der Deutschen, gewăhrte ihnen die Offnung ciniger Schulen, die Griindung von
V ercincn und Partcien (Karpatcndeutsche Partei, Zipser Dcutschc Partei). 1943 gab es
immerhin wiedcr 141 Volksschulen, cine Reihc von weiterftihrenden Schulen, Fachschulen
und Akademien. Doch die Politik Dcutschlands untcr Hitler, zu der nur cin Teii dcr
Deutschen neigte (besondcrs in der Deutsche Partei, die durch Zusammenschlul3 der
Karpatendeutschen Partei mit dcr Sudetendcutschen Partei entstand), wăhrcnd der grăl3ere
Teii sowohl dcr Deutschen wie der Slowakcn dem skeptisch und ablehnend gcgenilberstand,
sollte fiir die meisten Deutschen vcrheerende Folgen haben. Ihr Leidcnswcg begann schon
wăhrend des zwciten Weltkrieges mit dem Aufstand der Slowaken 1944 und der Ermordung
vieler Dcutscher durch Partisanen, setzte sich dann fort nach dcm Krieg mit der
Vcrschleppung vielcr in die Sowjctunion und der Vertreibung des grăl3ten Teils der deutschcn
Bevălkerung. Die wenigcn Verbliebenen wurdcn văllig rechtlos gcstellt und cntcignct. In der
Zeit der kommunistischcn Herrschaft war alles Deutsche und jeder Deutsche stigmatisicrt,
jeder Kontakt mit ihnen als Verbrechcn dargestellt und somit auch fiir wohlmeinende
Slowakcn mit gravierenden Nachteilen verbunden. Angst war dcn Menschen allgegenwărtig
und der Riickzug in die Familie dic einzige wenn auch nur mangclhaft geschiltzte Sphăre, in
der auch die eigene Sprache meist in der Mundart bcnutzt werden konnte. In dcr
Offentlichkeit hielt der Druck auch nach dem „Prager Friihling" 1968 bis weit in die achtzigcr
Jahre an, obwohl die schlimmstcn Auswiichsc aufhărten. Die zugcsagten Măglichkeiten der
Bildung in der Muttersprache wurden nicht realisicrt, der Assimilationsdruck wurde immer
stărkcr. Die Zunahme dcr cthnisch gemischten Ehen und die Slowakisierung der Jugend, die
als Folge des vom Staat systcmatisch indoktrinierten Negativ - Imagc alles Deutschcn auf
wenig Schwierigkeiten bei der Jugend stiel3, schlăgt sich in den Volkszăhlungsdaten nieder.
Im Jahre 191 O bekannten sich in der ganzen Slowakei trotz Magyarisierung noch 197 .OOO als
Deutsche, die Zăhlung im Jahre 1991 dagegcn rcgistricrtc nur noch 5629 Deutschc, obwohl
die wirkliche Zahl auf mindestens das Doppelte geschătzt wird. Auch die Entspannung ab der
politischcn Wendc nach iiber 40 Jahren Kommunismus liel3 die Angst nicht ganz
verschwindcn und die Befurchtungen vor Riickschlăgen macht die Leute vorsichtig 16 . Die
Volkszăhlungsdatcn von 2001 spiegcln diese vorsichtigc Haltung auch in den Ortcn unseres
Untersuchungsgebietes wieder. In Schmăllnitz-Hiittc sind von 508 Einwohnern nur 41
Deutsche, laut den Angaben unserer Gesprăchspartner jedoch etwa die Hălfte. In Schwedler
cin ăhnlichcs Ergebnis: bei 1930 Einwohnern nur 67 Deutsche, in Wirklichkeit abcr 205, wie
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unser Interviewpartner betonte. Das findet man bestătigt, wenn man die Zahlen der
Religionszugehorigkeit daneben hălt. Schwedler war noch 1940 zu 98,86% deutsch und
evangelisch; bei der Zăhlung 2001 werden 201 Evangelische angegeben - fast die gleiche
Zahl wie die inoffizielle Anzahl der Deutschen. Die Zahlenverhăltnissc sind ăhnlich fiir die
drei anderen Orte, wobei Schmollnitz insofern einen Unterschied aufweist, als die Deutschen
mehrheitlich katholisch waren und noch sind und seit dem vermehrten Zustrom von
slowakischen und polnischen Bergleuten wăhrend der wirtschaftlichen Bliite im 18.
17
Jahrhundert cin groBerer Anteil an anderen Ethnicn zu verzeichnen war. Neben Schwedler
(s. o.) wiesen somit bei der Volkszăhlung 1940 auch die andercn vier Ortc cine iiberwiegend
deutsche Bevolkerung auf: Einsiedel 91, 11 %, Schmollnitz 71,95%, Schmollnitz-Hiitte
92,10% und auch noch Wagendriissel, hier allerdings nur 58,52%, was mit den hohen
Verlusten an mănnlichen Einwohnern im crsten Weltkrieg und der stărkeren Zuwanderung
von Slowaken wăhrend des Eisenbahnbaus in den drciBiger Jahren zusammenhăngt. 18 Im
Jahre 1961 werden fiir die gesamte Slowakci nur noch 0,2% Deutsehe angcgebcn, ftir 1991
nur noch 0,1 %1. 9 Auch wenn die wirkliche Zahl 2-3 mal hoher scin mag, so ist doeh deutlich,
dass die Ereignisse nach dcm zweitcn Weltkrieg endgiiltig die jahrhundertealte dominicrende
Stellung deutscher Kultur în diesem Raum Europas beendeten.
Zuglcieh aber drăngen sich mehrere Fragen auf: wie konntc sich deutsche Kultur iibcr
acht Jahrhunderte in einer Rcgion, dic mehrhcitlich von Slowakcn bcwohnt war, nicht nur
erhalten, sondern durch ihrc kulturclle Dominanz das Land nachhaltig prăgen? Was ist nach
der fast vollstăndigen V crtrcibung der Trăgcr dieser Kultur von ihr im Lande noch lcbendig?
Wie steht cs mit der Identităt der vcrblicbenen Dcutschcn? W clche Gestaltungsmoglichkciten
bleiben ihnen fur die Zukunft?

4.

Identităt

und interkultureller Kontakt im selben Lebensraum

4.1. Ethnozentrik und Abgrenzung
Bei der Zuwcndung zum Thema "Dcutsche în der Slowakei" ist man iibcrrascht von der Fiille
der Publikationen der Nachkriegszeit, die ob ihrer Vielseitigkeit crstauncn. Neben wisscnschaftlichen Werkcn gibt cs Bcitrăge zu allen Bercichen dcr Kultur, der Kunst und
Gcschichtc, Biographien, Jahrbiicher, Erzăhlungcn, alte Chroniken, Publikationen der
Landsmannschaftcn wie auch der kirchlichen Gcmcinschaften und Periodika. Dem Leser
drăngt sich jedoch immer wicder die Frage auf, warum în ihnen so wenig von den andcrcn
Volksgruppcn zu erfahren ist, die doch mit den Dcutschen oder în ihrer Năhe gclebt habcn.
Nur im Zusammcnhang mit bcdrohlichen Vorgăngen, wie die kriegerischcn VorstOBe der
Adeligen im Mittelalter und die Macht- und Territorialkămpfe durch die Jahrhunderte
hindurch, seit der Reformation auch Auseinandersetzungcn zwischen den Konfessionen und
im gerade vcrgangcnen Jahrhundert besonders auch die Ereignisse zu Ende und nach dem
zweiten Weltkrieg, wird das Verhalten anderer Gruppen beschricben, aber eigentlich kaum
hintcrfragt. In dcn „Zipser Erzăhlungen" 20 wird în einem Bcitrag iiber die beriihmtc RabbincrHochschule în Hunsdorf berichtet (S. l l 4ff), iibcr ihre Griindung, Gcstaltung und Wirkungsweise în einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren. Zum Verhăltnis zur nichtjiidischcn Einwohnerschaft (noch 1930 waren iiber die Hălftc der Bewohner deutsch) nur die Feststellung, dass
diese gut gewesen sei und dazu die Erlăuterung, dass ja Lehrcr der Hochschulc im erstcn
Weltkrieg den Unterricht în den oberen Klassen der evangelischen Schule iibernommen
hătten, als dcren Lehrer Soldaten wurden. Dic „Evakuierung" dcr jiidischen Biirger im Jahre
1943 wird erwăhnt aber iibcrhaupt nicht kommentiert. Von Klein-Lomnitz heiBt es im
gleichen Band (S. 156): „Mit der slowakischen Minderheit gab es cin problemloses Zusammenleben". Auch în Wagendriissel „ .. gab es keinen crnsthaften Zwist zwischen den
Volksgruppen und keincrlei Reibungen zwischen den Konfessionen" (ebd. S. 411 ). Die
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glciche Einschatzung iibcr das Zusammenleben mit dcn „Anderen" war auch bei unscren
Gcsprachspartnern wahrend der Feldforschung zu horen: man warc mit den anderen
Volksgruppen gut ausgckommen. Es hatte ja auch schon vor dem Krieg gemischte Ehen
gegeben, <labei hatten dic slowakischen Frauen vicl eher deutsch gelernt als slowakischc
Manncr. Die wenigcn Erzahlungen, dic Vcrhaltenswcisen anderer cthnischer Gruppcn zum
Inhalt haben, sollten vor allem die Stcrcotypcn bcstatigcn, die cs bei den Deutschen iiber diese
gibt, wie z.B. die Erzahlung aus Unter-Metzenscifen, die die List und Verschlagenheit dcr
Zigeuner darstellt (ebd. S. 396 ff). Die Slowaken im ursprilnglich rein deutschcn Ort Kniesen
im Nordcn dcr Zips, die sich als Minderheit mit den Dcutschen „bestens vertrugcn", schicktcn
im Jahrc 1918 „... mit der denkbar grof3ten Selbstverstandlichkeit ihre Kindcr in die an Stelle
der ungarischen" - (die auf Grund der Magyarisierung bis dahin ftir alle Pflicht war, Anm. d.
Verf.) - „neu errichtete dcutsche Volksschule, wcil sie den Wert deutscher Schulbildung
erkannt hatten und hoch einschatzten. Und sie wehrtcn sich .... mit Einmiitigkeit und
Standhaftigkeit sogar gegen die Errichtung eincr eigenen Schulc ... ". (ebd. S. 160). Eine Scite
weiter (S. 161) wird der Weggang der Deutschen 1945 beschricben und <labei konstatiert:
„Mit dem Scheiden dcr Deutschen aus Kniesen aber sind unter andcrcm auch dcr Wohlstand
der alten Zipser Stadt und dic altgewohnte biirgcrliche Ordnung vorlaufig dahingeschwundcn." In immer wicderkehrenden Beteuerungen crfiihrt man, „ ... dass die deutschen
Siedler nicht als Eroberer und Ausbeuter kamen, sondern als Kulturtragcr; ... sie bauten in
miihevoller Arbcit einc neue Heimat auf. Sie kamen als Waldroder und Ackerbauern, als
Bergleute und Handwerker, die neue Werte schufen."(S. 302) „Sie filhrten dem Lande neue
Lebenskraft zu, deutscher Fleif3 rang dem Wald und den Bergen Wohnstatten ab, eine bessere
Ausniitzung des Bodens und der Bergschatze setzte ein. Urlandschaft wurde Kulturboden,
deutsches Konnen leitete einen wirtschaftlichen Aufschwung ein."(S. 60 f).
In doppelter Hinsicht wird in diesen Aussagen dic eindeutige Rangstufung dcr ethnischkulturellen Gruppen dokumentiert: dic eigcne deutsche an oberster Stelle, darunter die
„Anderen", zunachst Ungarn und Slowaken, dann die iibrigen: Polen, Ruthenen, Zigeuncr. Im
Gesprach mit den Intcrviewpartnern sind entsprechende Ăuf3erungen zu horen: Deutsche
waren strebsamer, hatten friiher in der Regel bcsscrc Schulbildung und hohercn Stand als
Slowaken, diese arbeitctcn meist in dicnender Funktion und in nicdrigcn Tatigkeiten. Die
cthnozentrisch gepragte Sichtweise der Deutschcn zeigt sich nicht nur in der offcnsichtlich
kollektiven positiven, die eigene Uberlegcnhcit dokumcntierende Darstellung des „Eigenen"
und die Abwertung des „Andern", sondern unterstellt ebenso, dass diesc Sichtweise auch dcn
"Anderen" ganz selbstverstandlich eigen ist: "Als Anfang 1945 der lctzte deutschc
Stadtrichtcr ... dcr von Deutschen und Slowakcn gleichennaf3en gcschatztc Tischlermeister
Paul Klein ... seine Zipser Vatcrstadt verlicf3, hatte er vorher noch ordnungsgemaf3 scinen
bcsorgt zuriickbleibendcn slowakischen Mitbiirgern cine gefullte Stadtkassc iibergeben". 21
Einige Zeilcn weiter liest man, dass die Besorgtheit der slowakischen Mitbiirger nur zu
begriindet war, denn bei einem Heimatbesuch des Autors, der nach der Vertrcibung in
Dcutschland lebt, offenbart sich ihm dic "erschiitternde" Lage der Menschen, von dencn
gerade die slowakischen Bewohner den Besucher bitten: "Kommt wieder".

4.2 Herausbildung des Bewusstsein der Uberlegenheit des "Eigenen"
Dic deutschen Siedler wurden gerufen, weil sie auf vielen Gebieten besondere Kenntnisse
besaf3en, die dem noch diinn besiedclten Land fehlten: Handwcrk und Handel auf hohcm
Niveau, fortschrittliche Methoden in der Landwirtschaft und die fur die damalige Zeit
hochentwickelte Tcchnologie im Bergbau, den Stollen - und Schachtbau. Als Anreiz zur
Ansiedlung wurden ihnen eine Rcihe von Vorrcchten zugestanden, die (bcsonders in der
Friihzeit der Besiedlung), weder den Slowaken noch den Ungaru gcwahrt wurden:
kostenlosen Grund und Boden, abgabenfreie Jahre, fur die Handwerker, Gewerbetreibende
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und Kaufleute die Erlaubnis sich zu organisieren (z.B.24 Zipser Stădte, die Zlinfte), Anlage
der Siedlungen und Aufbau der gesellschaftlichen Struktur nach eigenen Vorstellungen, sogar
ein weitgehend unabhăngiges Rechtswesen nach den gewohnten Rechtsvorstellungen
(Magdeburger und Niimberger Recht) und die uneingeschrănkte Benutzung der deutschen
Sprache, die eine Bildung von hoher Qualităt vermittelte. Dies als Grundlage, verbunden mit
dem umfangreichen Ritual des Brauchtums begriindete die ldentităt der deutschen Kultur und
trug im Festhalten an dieser Grundlage und des im Lebens- und Jahreskreislauf sich stăndig
wiederholenden Rituals des Brauchtums zu ihrem Erhalt bei. Die deutsche Sprache als
Trăgerin und Vermittlerin der Gesamtkultur war den Sprachen der anderen Ethnien in einem
wesentlichen Punkt liberlegen: sie war bereits eine Schriftsprache, wăhrend im Slowakischen
und Ungarischen erst zum Ende des 15. Jahrhunderts aus den Mundarten allmăhlich cine
einheitliche Schriftsprache entstand und diese erst im 18./19. Jahrhundert literarisches Niveau
erreichte.
Da Slowaken und Ungarn zugleich in vieler Hinsicht benachteiligt wurden, denn sie
durften in der Anfangszeit der deutschen Besiedlung keinen Hausbesitz haben, waren von der
Verwaltung ausgeschlossen und fanden keine Aufnahme in die deutschen Zlinfte, verstărkte
sich das Gefiille unter den Ethnien. So ist leicht nachzuvollziehen, dass die Uberlegenheit der
eigenen Kultur den Deutschen selbstverstăndlich war und die Kontakte zu den anderen
Kulturen keine Kommunikationen zwischen ebenbiirtigen Partnem darstellten. Die
Siedlungsweise in geschlossenen ethnischen Gruppen, wie es oben im Beispiel der Bergstădte
der Zips dargelegt wurde, erleichterte die Beschrănkung der Kontakte zwischen den Ethnien
auf wenige Bereiche: das waren Beruf und Arbeit, der Handel und die offentlichen Bereiche,
in einem sehr kleinen Rahmen sicher auch die Bildung. Engere Kontakte, die z.B. durch
ethnisch gemischte oder sogar ethnisch gl'eiche aber religios gemischte Eben bedingt waren,
blieben bis in das vergangene Jahrhundert eher die Ausname. Eine Interviewpartnerin,
evangelisch, deren beide erwachsenen Kinder slowakische Ehepartner haben, von denen einer
auch noch katholisch ist, berichtete, dass dies fur ihre Eltem noch vollig undenkbar gewesen
wăre. Deutlich wird aus diesem Verhalten, dass nicht notwendigerweise eine groBrăumige
Trennung zwischen den unterschiedlichen Gruppen zur Vermeidung enger Kontakte und
somit zur Erhaltung der ethnischen ldentităt erforderlich ist, ( in groBeren Stădten ist eine ethnisch gemischte Bevolkerung kaum zu vermeiden); es geni.igen feste Normcn und Wertvorstellungen, deren Befolgung bereits in friiher Jugend eingelibt wird (so in den Rockenstuben
der Zips), und deren Nichteinhaltung gesellschaftliche Sanktionen nach sich zieht.
Mit der Umstrukturierung der Gesellschaft, die teilweise schon mit der Magyarisierung
begann und sich nach dem zweiten Weltkrieg in umfassender Weise vollzog, wurden geradc
dicse Normen und Wertvorstellungen in Frage gestellt. Dics erschwert zumindest die
Oricntierung und stellt auch schlieBlich die Erhaltung der ldentităt in Frage.
In der Literatur wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die Deutschen einst gerufen
wurden und nicht als Erobercr, sondern als Kolonisatorcn in friedlicher Absicht kamen, um
zur Entwicklung des Landes beizutragen. In dieser Vorstellung gibt cs schwerlich cinen Platz
fur die Erkenntnis, dass bereits die kulturelle Ubcrlcgenheit cine "Eroberung" darstellt, die in
einer subtilen Form von verdecktcr, verborgener Gewalt ohne physische Fassbarkeit Macht
liber andere ausiiben kann - oft ohne dass dies den Beteiligten bewuBt wird. Diese Form der
Gewalt erlebten dann jedoch die Deutschcn ihrerseits durch die Magyarisierung. Neben den
greifbaren und sichtbaren Auswirkungen der Macht mit der Dominanz der ungarischen
Sprache war es die subtile Form von Gewalt, dic mit dem drohendem AusschluB aus dem
sozial hohergestellten Lebenskrcis und mit der suggestiven Vermittlung einer hoheren
Wertigkeit der ungarischen Kultur cine Macht ausi.ibte, die viele und besonders Angehorige
der stădtischen gebildeten Schicht zum Identitătswechsel veranlaBte. Eine noch groBere und
auch tiefgreifendere Wirkung erzielte die Zuriickdrăngung der deutschen Sprache. Mit dem
Verlust des wichtigsten Elementes der kulturellen ldentităt verringerte sich auch die
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Moglichkeit der Emeuerung, wăhrend Ungam und Slowaken mit dem erwachenden Nationalgefiihl immer stărker ihre eigene ldentităt suchten und fanden. Die machtpolitischen
Verhăltnisse nach dem zweiten Weltkrieg begiinstigten diese Entwicklung. Das bewăhrte
Verhalten aller Gesellschaften, das "Eigene" positiv zu bewerten und die "Anderen" negativ,
bestimmte auch die Vorgehensweise der Slowaken, nun als Inhaber der bestimmenden
politischen Macht, die sich in einer besonders radikalen Weise gegen die einst dominierende
Kultur kehrte. Zur physischen Gewalt gesellte sich ihre subtilere Form: alles Deutsche wurde
emiedrigt, die Menschen selbst jahrelang zu Unpersonen abgestempelt ohne irgendwelche
Rechte. In einer bizarren Umkehrung der Tatsachen wurde, besonders in den Schulen,
Jahrhunderte wăhrende deutsche Kultur als die des slowakischen Volkes dargestellt.

5. Perspektiven: Tradition und interkultureller Kontakt
Zu Beginn des Beitrages wurde die wachsende Zuwendung zur Ethnizităt und Riickkehr zu
kleineren iiberschaubaren Gruppen angesprochen. Bedenkt man die im Verhăltnis zu den
anderen Bevolkerungsgruppen der Slowakei sehr kleine ethnisch-kulturelle Gruppe der
verbliebenen Deutschen, so konnte diese Tatsache in einer verănderten Vorstellung Ober die
Lebensfiihigkeit und Lebensmoglichkeit von kleinen Gruppen innerhalb groBerer Gesellschaften fi.ir die kleine Gruppe der Deutschen von Vorteil sein, zumal seit der politischen Wende
auch vom Staat her den Minderheiten mehr Bewegungsmoglichkeiten eingerăumt werden.
Allerdings ginge es hier nicht nur darum, eine bisher unterdriickte ldentităt zu befreien,
sondern im Hinblick auf die Jugend auch cine ihr verlorengegangene ldentităt ihr neu zu
vermitteln. Dabei ist es besonders verhăngnisvoll, dass gerade die Jugend wenig Neigung
zeigt, sich zu einer ldentităt zu bekennen, die durch die oben dargelegten Nachkriegsverhăltnisse hauptsăchlich negativ konnotiert wurde. Ein Artikel im Karpatenblatt vom 1O.
Oktober 2002 beklagt die mangelhaften deutschen Sprachkenntnisse der Jugend und deren
iiberwiegend materialistisch bestimmte Zugehorigkeit zum Karpaten-Deutschen-Verein, mit
dessen Hilfe und Unterstiitzung sie einen Weg în den "Goldenen Westen" erhoffen. Im
Artikel "Wie lange noch?" zeigt der Autor die Diskrepanz zwischen den Auffassungen der
"Alten" und der "Jungen": bei den ersteren das Festhalten an den alten Traditionen und Brău
chen und ihre Pflege, bei vielen Jungen dagegen deren Ablehnung weil unzeitgemăB und die
Begegnung mit anderen Kulturen durch intemationale Kontakte wichtiger. "Dabei hat unsere
Jugend genug Moglichkeiten die Kulturen anderer Volker zu achten und zu schătzen, sollte
aber nicht vergessen die eigene Kultur zu pflegen." Dieser Meinung des Autors ist
zuzustimmen, denn Kontakt zwischen Kulturen kann es nur geben, wenn es denn solche gibt.
Die Negierung einer eigenen kulturellen ldentităt macht unfiihig zum kulturellen Austausch
mit Anderen und endet letztlich în Assimilierung. Doch andererseits wird in schwierigen und
fi.ir den Erhalt einer Identităt bedrohlichen Situationen oft ein krampfhaftes Festhalten an alten
Formen als Losung der Probleme gehalten. Dabei wird iibersehen, dass geschichtliche
Ablăufe nach Phasen der Kontinuităt durch plotzliche oft dramatische Ereignisse (wie z.B. der
2.Weltkrieg) eine Wende einleiten konnen, die von den Betroffenen eine Neuorientierung
verlangt în dem Sinn, dass ihre Wertvorstellungen in einen fiir eine verănderte Welt verstehbaren Kontext dargeboten werden. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur în dieser
Weise konnte dazu befiihigen, auch dem "Fremden" în anderen Kulturen sich verstehend zu
năhern, statt mit der oben beschriebenen ethnozentrischen Sicht. Gerade die Vielvolkerstaaten
der vergangenen Habsburger Monarchie, în denen viele verschiedenen Kulturen den selben
Lebensraum teilten, boten dazu gute Moglichkeiten, wenn, vielleicht în naher Zukunft, die
Wirkungen des Kommunismus und der damit verbundenen politischen Lăhmung der
Gesellschaft iiberwunden sein werden. Auch die kleine Gruppe der Deutschen in der Slowakei
hătte, wie die Begegnungen und Gesprăche gezeigt haben, die kulturellen Grundlagen der
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eigenen ldentităt und konnte sie den nachfolgenden Generation weitergeben, wenn es ihr
gelingt, die Tradition dcn neuen Gegebenheiten anzupassen.

6. Zusammenfassung
Mit der Feldforschung in der Untcrzips im Jahrc 2002 wurde eine Rcgion in das Projckt
„Oberes Theil3becken" einbezogen, dic zwar etwas abseits des eigcntlichcn Forschungsgcbietcs liegt, abcr mit den beiden grol3en Nebcntliissen der Theil3, Saj6 und Hcrnad, cine
direkte V crbindung zum Theil3beckcn besitzt. Ein zweiter, wesentlicher Grund fiir die
Einbeziehung der Unterzips in das Forschungsprogramm war dic ehemals dichte Bcsiedlung
mit Deutschcn. Wăhrend mehr als 800 Jahre, bis zum Endc des crstcn Weltkrieges, war die
heutige Slowakci und damit auch der siidăstliche Teii diese Staates, dic Unterzip, ein Teii des
Konigreiches Ungarn mit der Bezcichnung Oberungarn. Fiir dic ungarischen Konige war
Oberungarn von Bedeutung als Bollwerk gcgcn cindringende Feindc aus dem Osten und
andcrcrseits wegen seincs Rcichtums an Bodenschătzcn. Das im 12. und 13. Jahrhundcrt noch
diinn besicdclte Land (hauptsăchlich mit dem westslawischen Volk der Slowaken) brauchtc
Menschen, die in der Lage waren, das Gebiet zu entwickcln. Die Konige Ungarns beriefcn
deshalb Sicdlungswillige aus den Gebietcn des deutschcn Rciches, da diese bcreits liber
fortschrittliche Methodcn dcr Bodcnbearbcitung, bcste Kcnntnisse in Handwerk und Gewerbc
und die ncuestcn Techniken im Bergbau, wic Stollcn - und Schachtbau, verfi.igten. Deshalb
erfolgtc in der Unterzips, dic crgiebige Erzvorkommcn aufwics, cine besondcrs starkc und
flăchendcckende Besiedlung mit deutschen Bergleuten.
Dic umfassenden Privilcgien, die den deutschcn Sicdlern auf allen Gebieten dcr
Verwaltung, der Gcrichtsbarkcit, der Gestaltung ihrcr sozialen Strukturcn gcwăhrt wurden,
besonders aber dic V crwendung der eigcnen, d.h. dcr deutschen Sprachc als Trăgcr des
kulturcllcn Fortschritts, verschaffte den Ansicdlcrn wăhrend der folgcnden Jahrhunderte cine
starke Oberlegenheit gegeniiber den andcrcn Ethnien, obwohl sic bcsonders dcn Slowaken
und dcn Ungarn zahlcnmăl3ig unterlegen warcn. Die friih einsetzende gute schulischc
Bildung, die dic deutschcn Schulcn botcn und dic im Zuge der Refonnation noch cine
Steigerung erfuhr, trug ebcnfalls in hoheru Mal3e zur Vorrangstellung des Dcutschen und dcr
Dcutschcn bei. Ein wescntlichcr Faktor fiir den Fortbcstand der dcutschcn Identităt lag in der
intcnsiven Pflegc des Brauchtums, das in seincr Anlagc aus dcm Ursprungsland mitgcbracht
wurdc und dcm sozialcn Leben sowohl im familiărcn wie im gr613cren Verband dcr Stădtc
und Dorfcr dcn wcsentlichen Bezug herstellte und cinen sicheren Rahmen gab.
Dic Zerstărung dicser mehrerc Jahrhundertc intakten dcutschcn kulturellen Identităt
bcgann mit der vom neu cntstandcnen ungarischcn Nationalstaat zwangsweisc betriebebnen
Magyarisierung scit dem 19. Jahrhundcrt, die mit der Verdrăngung der dcutschcn Sprache der
dcutschen Kultur ihr wichtigstes Trăgerelement entzog. Dic eigentliche Vernichtung geschah
schliel3lich nach dem zweiten Weltkrieg mit der Vertreibung des gr613ten Teiles der dcutschen
Bevolkcrung. Fiir die verbliebenen, nur wenige Tauscnd zăhlenden, Dcutschcn blieb nach
Slowakisierung und Ncgicrung alles Deutschen zumindcst bei dcr Erlcbnisgcneration cin
immer noch umfangrciches Wissen der eigcnen Geschichte, des traditionellcn Brauchtums
und crstaunlich gute deutsche Sprachkenntnisse.
Dic oben dargestellte vielseitige Obcrlegenhcit der deutschen Bcvolkerung fiihrtc
zwangslăufig zur hierarchisch geprăgten Sicht der Deutschcn im V crhăltnis zu den anderen
Ethnien, wobei das „Eigene" in der Rangstufe an oberstcr Stcllc stand und die „Andcren"
immer darunter folgten. Dies war sicher einer der Griinde dafiir, dass der Kontakt zwischen
den verschiedcncn Kulturen nur cin oberflăchlichcr blieb und eine tiefcre Kenntnis der
andercn Kulturen im allgemeinen fehlte. Oberdies fiihrt cine dauernde Hcrabsetzung der
Anderen bei diescn in dcr Rege! zu Abwehrhaltung und schliel3lich zu Aggression, die sich je
nach Machtmoglichkeiten vernichtcnd auswirken kann. Dics mussten die Dcutschen in der
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Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg erfahren. Ob nach der politischen Wende vor zehn
Jahren auch ein tieferes Verstăndnis zwischen den verschiedenen kulturellen Gruppen und ein
dadurch geprăgtes Miteinander statt Gegeneinander entsteht, wird erst die Zukunft zeigen.
Wie die Gesprăche mit einigen der lnformanten în der Unterzips zeigen, sind die ethnozentrisch geprăgten Stereotypen noch teilweise lebendig. Dass în Anpassung an die
gegenwărtigen Gegebenheiten în den vielerorts neu entstandenen Gruppen des Karpatendeutschen Vereins auch die „Anderen" willkommen sind und auch bei den Veranstaltungen
des Vereins manche Beitrăge mit Riicksicht auf sie în slowakischer Sprache dargeboten
werden, weist auf eine positive Richtung hin flir die Zukunft und gibt zumindest Hoffnung zu
einem auf gleicher Ebene moglichen Austausch zwischen den Kulturen.

Anmerkungen
HOCHBERGER u.a. 1994, 14-18
HOCHBERGER u.a. 1994, 47-51
3
PIIRAINEN/ MEIER 1993, 27-31
4
BARTALSKY 1993, 366-367
5
HOCHBERGER u.a. 1994, 51 55
6
PIIRAINEN/ MEIER 1993, 24-26
7
BARTALSKY 1993, 361-366 und Volkszăhlungsdaten vom Mai 2001 (Material der Feldforschung 2002)
8
HOCHBERGER 1994, 28
9
PIIRAINEN/ MEIER 1993, 23
IO HOCHBERGER 1994, 28-31
11
Den hier durchweg verwendeten deutschen Namen entsprechen folgende slowakische
Ortsnamen: Schmollnitz = Smolnik, Schmollnitz-Hiitte = Smolnicka Huta, Einsiedel =
MniSek nad Hnilcom, Schwedler = Svedlar, Wagendriissel = Nalepkovo
12
Die hier folgenden Beschreibungen beruhen zum grol3ten Teii auf den Berichten der
Gesprăchspartner în den Orten der Feldforschung; în anderen Făllen werden die Quellen
jeweils angegeben.
13
KLEIN u.a. 2000: 350 ff.
14
KLEIN u.a. 2000, 343-345
15
Klein u.a. 2000 (337-339)
16
HOCHBERGER u.a. 1994, 63 f.
17
Daten aus den besuchten Gemeinden
18
KLEIN u.a. 2000, 21
19
WOLF 1994, 102
20
KLEIN u.a. 2000
21
KLEIN u.a. 2000, 161
I

2

Abbildungen
Seite 3:
Seite 4:
Seite 5:
Seite 6:

Karte: Die deutschen Sprachgebiete der Slowakei, aus: HOCHBERGER 1994, 17
Marktplatz der Bergstadt Rosenau
Die Bergstadt Schmollnitz, Blick von der Sto13er Hohe
Der untere Teii des Marktplatzes der Stadt Schmollnitz mit katholischer Pfarrkirche.

https://biblioteca-digitala.ro

218

Litera tur
Asou, SELIM 1994: Menschenrechte und Kulturen, Winkler Verlag Bochum.
BARTALSKY, JAN (Red.) 1993: Smolnik, Stadt des Kupfererzbaues. Bratislava.
HOCHBERGER, E./ SCHERER, A./ SPIEGEL-SCHMIDT, F. 1994: Die Deutschen zwischen
Karpaten und Krain. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band 4,
Langen MUiler
Klein, F./ Liptak, A./ Schilrger, J. 2000: Zipser erzăhlen I. Hilfsbund Karpatendeutscher
Katholiken, Stuttgart.
PIIRAINEN, I. T./ MEIER, J. 1993: Das Stadtbuch von Schwedler. Stuttgart/ Leutschau.
ROTH, KLAUS (Hg.) 1996, 2. Auflage 2000: Mit der Differenz leben. Waxmann Verlag
Milnster, Siidosteuropa-Gesellschaft Milnchen.
·
WOLF, JOSEF 1994: Deutsche Minderheiten in Osteuropa im Umbruch. Materialien Heft 3,
(Hg. Institut fiir donauschwăbische Geschichte und Landes Kunde, Tiibingen).

Etnici germani în Slovacia. Localităţile montane din regiunea Spis inferioară
între tradiţie şi adaptare
Rezumat
În cadrul cercetării de teren efectuată În anul 2002 în regiunea Spis inferioară, având ca
obiect de cercetare regiunea Bazinului Tisei Superiore, a fost inclusă în proiectul de
cercetare o zonă care se situează în afara regiunii geografice cercetate, dar care se află În
legătură directă prin cei doi afluenţi ai Tisei, Saj6 şi Hernad. Un alt motiv semnificativ
pentru includerea regiunii sus amintite În cadrul proiectului de cercetare este colonizarea ei
masivă în trecut cu etnici germani.
De-a lungul a opt secole, până la finele celui de-al doilea Război Mondial, Slovacia de
astăzi şi inclusiv partea de sud-est a statului (regiunea Spis inferioară) a aparţinut regatului
Ungariei, având denumirea de Ungaria Superioară. Pentru regii maghiari, Ungaria
Superioară avea o mare însemnătate, atât ca bastion împotriva năvălirii duşmanilor din est
cât şi datorită bogăţiilor ei naturale. Această zonă, slab populată în secolele al Xii-lea şi al
Xiii-lea, avea nevoie de forţă de muncă pentru a se putea dezvolta. Regii maghiari au
încurajat colonizarea zonei cu locuitori din statele germane, deorece aceştia cunoşteau
metode evoluate de prelucrare a pământului, erau mai bine instruiţi în meşteşuguri, aveau
bresle şi deţineau cele mai noi tehnici pentru minerit. Prezenţa bogăţiilor miniere din
această regiune explică colonizarea ei masivă cu mineri germani. Numărul mare de privilegii de care s-au bucurat coloniştii germani, în special menţinera limbii proprii, purtătoare a
unei culturi evoluate, a determinat superioritatea lor faţă de celelalte etnii conlocuitoare în
pofida faptului că se aflau În inferioritate numerică faţă de maghiarii şi slovacii din zonă.
Educaţia remarcabilă şi timpurie oferită de şcolile germane care au fost şi mai mult
îmbunătăţite în perioda Reformei a contribuit de asemenea la dezvoltarea etnicilor germani.
Un factor important al dăinuirii identităţii germanilor îl constituie păstrarea obiceiurilor aduse din ţara de baştină şi care au pus bazele vieţii sociale atât la nivel individual cât
şi în cadrul comunităţilor urbane şi rurale. Distrugerea identităţii culturale germane,
menţinută intactă de-a lungul secolelor, a început în secolul al I 9-lea prin maghiarizarea
forţată impusă de către statul naţional nou întemeiat. Prin eliminarea limbii germane, a fost
anihilat purtătorul principal al culturii etnicilor germani. Distrugerea totală a avut loc după
cel de-al doilea Război Mondial odată cu alungarea unei mari părţi a populaţiei germane.
Populaţia rămasă, numărînd doar câteva mii, a păstrat chiar şi în urma slovacizării şi a
combaterii tuturor elementelor germane cunoştinţe însemnate privitoare la istoria proprie, a
păstrat de asemenea obiceiurile tradiţionale şi totodată cunoştinţe uimitor de bune de limba
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germană. După

cum am prezentat, superioritatea germanilor, a condus în mod inevitabil la
ierarhizarea etniilor, imaginea proprie ocupând, în mod, firesc rangul superior, iar celelalte
etnii i-au fost subordonate. Cu siguranţă, acesta a fost unul dintre motivele pentru care
contactul dintre diferitele culturi a rămas în plan superficial, iar o cunoaştere reciprocă a
valorilor culturale lipseşte. Dezaprecierea continuă a celorlalţi a produs la celelalte etnii o
atitudine de rezistenţă care s-a continuat în agresiune. Aceasta a fost experienţa germanilor
din Slovacia după cel de-al doilea Război Mondial.
În viitor se va arăta dacă în urma schimbărilor politice intervenite în urmă cu zece ani
va putea să aibă loc o intensificare a relaţiilor dintre diferitele grupuri culturale şi o
transformare a raporturilor de duşmănie în convieţuire armonioasă. După cum au scos la
iveală unele interviuri cu informatorii din regiunea Spis Inferioară, mai persistă unele
stereotipe cu orientare etnocentrică. În condiţiile actuale au apărut în multe localităţi grupări
ale germanilor carpatini care oferă ospitalitate şi „ celorlalţi", iar în cadrul manifestărilor
culturale ale grupurilor carpatine, unele puncte de program se prezintă pentru aceşti oaspeţi
în limba slovacă. Aceste elemente deschid perspective pozitive pentru viitor şi permit
speranţa că în viitor va putea să aibă loc un schimb cultural pe picior de egalitate.
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KATHARINA RICHTER KOVARIK, Wien (Osterreicb)
0RIENTIERUNGSLOSIGKEIT IN EINER RANDREGION

Im ebemals mit bauptsăcblicb Deutscben besiedelten Găllnitztal fiibrte icb im Sommer 2002
in den Gemeinden Scbmăllnitz (slow. Smolnik), Scbmăllnitz-Hiltte (slow. Smolnicka Huta),
Einsiedel (MniSek) und Scbwedler (slow. Svedlar) in der Unterzips im Siidosten der
Slowakei, aber aucb im Raum Nyiregybaza in Ungam bei der slowakiscben Minderbeit, acbt
Interviews und acbt spontane Gesprăcbe, die icb fi.ir den folgenden Beitrag ausgewertet babe.
Icb spracb vor aliem mit Menscben der mittleren und ălteren Generation.
Das Tal wirkt wie ein Reliktgebiet. Die autocbtbone Bevălkerung, die sogenannten
Mantakinnen und Mantaken, die Deutscb beziebungsweise eine siiddeutscbe Mundartvariation beberrscben, sprecben in Interviews viel von „einer scbănen Vergangenheit": einerseits
bis zum Jabr 1944 als die deutscbe Zivilbevălkerung zwangsevakuiert und spăter ausgesiedclt
wurde und andererseits sogar von der Zeit zwiscben den 50er Jabren des 20. Jabrbunderts bis
zum Ende des Sozialismus, denn es gab Arbeit fi.ir alle. So wie die dcutscbe Frau M.
argumentieren die meisten ăltcrcn Personen, egal welcber etbniscben Gruppe sie angebăren:
Wăhrend

der Totalitiit waren wir gliick/ich, dass wir Arbeit hatten. Wir konnten uns
gewisse Dinge leisten, ja, jetzt habe ich meine Pension, aber was kann ich schon
damii? Jetzt sind 1000 Kronen nichts, ein Buch kostet schon 700 Kronen far die
Schule fiir die Enke/in. Sie braucht es. Das ist schrecklich, wir haben damals
sorgenloser gelebt, wir haben uns auch einen Urlaub geleistet, auch im Ausland. (Frau
M., Jg. 1928 in Scbmăllnitz am 20.7.2002 in deutscber und slowakiscber Sprache)
So wie in anderen Gebicten aucb fandcn nacb dem Zusammenbrucb des Sozialismus groBe
Strukturwandel statt: traditionsrcicbe Arbeitsbctriebe, wie zum Beispiel die Bergbaugruben
wurden komplctt aufgelăst. Zur Zeit berrscbt in der Region groBe Arbeitslosigkeit.
Sebmăllnitz (slow. Smolnik) und Scbmăllnitz-Hiltte (slow. Smolnicka Huta) sind davon
unmittclbar betroffcne Gemeinden, in Einsiedel und Scbwedler borte der Bergbau scbon viel
friiber auf, docb arbeiteten viele nocb lange als Grubenarbciter in Scbmăllnitz und
Scbmăllnitz-Hiltte.

Bereits im 13. Jabrbundert wurden im Gebiet um Scbmăllnitz die Fărderung von Gold
und eine Eisenbiittc erwăbnt (BARTALSKY 1993: 325f). Im 14. Jabrbundcrt emannte man
Scbmăllnitz zur freien kăniglicben Bergstadt. Der Bcrgbau florierte nicbt immer, aber cs gab
aucb gewisse Bliitezeiten. Im 19. Jabrhundert zcicbnetc sicb ein Stillstand ab, der Bergbau
verfiel teils aufgrund von Naturkatastropbcn, aber aucb wegen Seucben und der Konkurrenz
amerikaniscber Kupferlagerstătten. Viele Bilrgerinnen und Bilrgcr dcr kăniglicbcn Bergstadt
Scbmăllnitz, die meisten deutscber Volksgruppenzugcbărigkcit, wanderten in alle Tcile dcr
Monarcbie und nacb Obcrsee aus. Es wurdc nur nocb Zcmentationskupfer in geringcn
Mengen produziert. Nacb Oberflutungcn der Gruben wurde die Produktion Ende des 19.
Jabrbunderts kurze Zeit ganz eingestellt. Erst als dcr staatlicbe Bctrieb privatisiert wurdc,
begann eine verstărkte lnbetriebnabme und cine Modemisierung der Fărderung von Pyrit.
Viele Deutscbe wurden nacb dem 2. Weltkrieg aus der Tscbecboslowakei nicbt
ausgesiedelt, weil sie als Arbeitskrăfte, zum Beispiel in der Grube, gebraucbt wurden, wic
zum Beispicl der Vater einer Interviewpartnerin aus Einsiedcl:

Er hat gearbeitet in der Grube, und ihm hat einer begegnet in Poprad am Bahnhof und
er hat gesagt: „ Was machst Du da?" „ Wir sind alle da, mein Bruder, meine Mutter,
ich, mein Valer, alle vier, wir sollen aussiedeln!" Da hat er gesagt: „ Du arbeitest doch
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in der Grube! Hast Du einen Zettel?" Und so sind sie zur Gendarmerie. Und die haben
gesagt: „ ln der Grube brauchen sie Arbeiter!" Und so sind wir geblieben. (Frau S., Jg.
1941, in Einsiedel am 17. 7.2002, in deutscher Sprache).

Nach einem gewissen Stillstand gestattete <las Pyrit-Dumping des sozialistischen Programms
der Regierung der Tschechoslowakischen Republik die erneute Aufnahme der Forderung in
Smolnik. Seit 1970 wurde nur noch Kupfer gewonnen, trotz der niedrigen Gehalte. Es gab
jedoch viele Arbeitsplatze im Bergbau. Im Jahr 1990 wurde die Forderung wegen Unrentabilităt endgilltig eingestellt. Es hei13t, dass in der Tiefe noch bedeutende Vorrate armer KupferPyrit-Erze geblieben sein sollen, die unter den okonomischen Bedingungen in den friihen
Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts nicht fOrderbar gewesen waren, und es auch in Zukunft
nicht mehr sein werden (BARTALSKY 1993:334).
In der mantakischen Mundart verfasste Gedichte belegen die diesbeziiglich wehmtitige
Stimmung der Schmollnitzer Bevolkerung, wie zum Beispiel folgende Zeilen der Schmollnitzerin Maria Jahoda:
ln unsan Peag'n liegt nochfagromt
viei Gold und ach viei Silba
dos hot miefoaa lang'nJoan
dazehlt mei alta Groza.
Davon bel Heit niemand nischt bess 'n
beii es leichta boa es Peagwerk obzuschliess 'n.

Bifel Joa bein noch vageh 'n,
pis de Leit bein an pessan Vastand krieg 'n?
Und von da heitien Schmelenz mach 'n
dos bos amo hot gehas 'n:
"Schmellenz, Schmellenz,
due schene konigliche Peagstodt 1•
Dass Schmollnitz friiher einmal eine konigliche Bergstadt gewesen war, kann man inzwischen
nur noch in den Geschichtsbtichern und auf einigen Hinweistafeln vor Ort erfahren.
Aul3erdem sammelt Frau V., die Vorsitzende der Ortsgruppe Schmollnitz des Karpatendeutschen Vereins, samtliche Objekte, die mit der ortlichen Geschichte zu tun haben. So verwahrt
sie in den Vereinsraumlichkeiten auch sieben Bergmannsinsignien, auf welche lange Kerzen
gesteckt wurden, sogenannte „Boffen". Sie wurden von den Bergleuten beim Bergmannsumzug zum Fest der Heiligen Katharina, der Schutzpatronin der Gemeinde, getragen. Man sieht
flammende Herzen mit Schlăgel und Eisen oder den Hauer în der Grube. Es gibt kein
Heimatmuseum in Schmollnitz, daher sehen nur Personen, die sich mit der Kultur der
Karpatendeutschen beschaftigen, diese geschichtstrachtigen Gegenstande. In Einsiedel
befinden sich die Bergmannsinsignien im evangelischen Lutherhaus.
Der deutschsprachige Schmollnitzer Heimatdichter Theodor Kliegl schreibt Ende des
19. Jahrhunderts în einem Reisefiihrer durch die Gegend des Gollnitztales von „einer ziemlich
verlorenen, regelrecht dahingestorbenen Gegend, wo man eigentlich gar nichts mehr sieht als
Steinklumpen und verfaultes Holz (KLIEGL 1894: l 7f). Doch es lohne sich cin Besuch der
Bergbetriebsgebaude, dieBetrachtung der verwitterten Berghalden und mit cin wenig Mut
auch <las Eindringen in einen Stollen oder <las Einfahren in einen Schacht (KLIEGL 1894: 22).
1

Schriftdeutsche Obertragung: „In unseren Bergen liegt vergraben, viei Gold und auch viei Silber, das hat mir
vor langen Jahren mein alter Grol3vater erzăhlt. Davon will heute niemand etwas wissen, weil es leichter war,
das Bergwerk zu schliel3en. Wieviele Jahre werden noch vergehen, bis die Leute einen besseren Verstand
bekommen? Und aus dem heutigen Schmollnitz das wieder machen, wie es friiher geheil3en hat: „
Schmollnitz, Schmollnitz, du schone alte Bergstadt." (Ubernommen aus JABLONKAI 1993:20)
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Der Bergbau stand Ende des 19. Jahrhunderts still, <loch die Infrastruktur blieb vorhanden und
wurde fi.ir den damals boomenden Tourismus geniltzt.
KLIEGLs Zeilen hat man sich 100 Jahre spăter nicht mehr in Erinnerung gerufen! Alle
Fordertilrme wurden abgetragen, alle Anlagen zerlegt, sămtliche Betriebsgebăude zerstOrt,
die Stollen und Schăchte zugeschilttet. Die Moglichkeit, zumindest ein Schaubergwerk
touristisch und regional identitătsstiftend zu niltzen, wurde zu Beginn der neuen Ăra nach
dem Ende des Sozialismus nicht erkannt. Zurilck blieb eine paralysierte Bevolkerung, die es
bis jetzt - bereits 1O Jahre nach der Schliel3ung - nicht fassen kann, dass eine jahrhundertealte
Tradition in diesem Gebiet binnen kilrzester Zeit fast vollkommen verschwunden ist. Die
meisten Einwohner mussten sich beruflich umorientieren beziehungsweise wurden in
Pension geschickt, wie zum Beispicl der Gatte einer 1928 in Schmollnitz geborenen deutschsprachigen Interviewpartnerin:

In die Pension ader in den Wald arbeiten ader ganz weg. Nach Deutschland, nach
Tschechien. Viele sind weg, die kein eigenes Haus hatten, denen war es auch egal, ob
hier ader dort. Aber wer schon ein eigenes Haus hat, Sie wissen ja wie das ist. (. .. )
Mein Mann ist als 55jiihriger in Pension gegangen als Grubenarbeiter. Er hat
Grubenmaschinen reparieri, auch untertags, und so ist er als Bergmann in Pension
gegangen. Dort haben doch 600 Miinner gearbeitet! (Frau M., Jg. 1928, in Schmollnitz
am 20.7.2002 in deutschern und slowakischer Sprache).
Nicht nur die Menschen, sondern die gcsamte Rcgion verlor mit der endgilltigen Schliel3ung
der Gruben ein Stilck ihrer ldentităt, zurilck blieb eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wie
geht es mit uns weiter? Was unternehmen wir gegen die hohe Arbeitslosigkeit? Konzentrieren
wir uns auf den sanften Tourismus? Wird sich unsere Lage mit dem EU-Beitritt iindern? Bis
auf wenige innovative Ausnahmen werden kaum Perspektiven fi.ir die Region gesehen, viei
eher eine Stagnation und ein Verfall, und dieser wird interessanterweise von einigen
deutschsprachigen Gesprăchspartnern, wie zum Beispiel von einem 80jăhrigen Herrn aus
Schmollnitz-Hiltte auch mit dem langsamen Verschwinden der deutschen Mindcrheit in
Verbindung gebracht, wohl auch deswegen, weil es die deutschen Kolonisten waren, die in
dcr Gegend der Unterzips bcreits im 13. Jahrhundert den Bergbau begonnen hatten:

Es gibt hier kaum mehr Bergbau, es gibt hier kaum mehr Deutsche. Ganz wenige.
Sicher auch wegen der Auswanderung, aber die wenigen, die da sind, melden sich auch
nicht. Ja, wir sind Deutsche, aber wenn es zu einer Volksziihlung kommt, ja, dann sind
wir Slowaken. Das ist ja kein A u.fbau, sondern ein Abbau, nicht nur im Bergwesen,
sondern im Allgemeinen. (. . .) Das Deutschtum ist hier in der Slowakei vom Aussterben
stark bedroht, ich sehe es leider so, wie es ist, auch jetzt die Kinder in der Huite hărt
man wenig Deutsch sprechen unter sich auf der Straj3e, das wird alles auf slowakisch
geheult, gekrischen, gerufen, alles slowakisch! Deutsch hărt man wenig. (Pause) Aber
doch noch. (Herr W., Jg. 1919, in Schmollnitz-Hiitte am 16.7.2002 in dcutscher
Sprache.)

1. Die deutsche

Nationalităt

Dic Mcldung zur dcutschen Nationalităt bei den zwei Volkszăhlungen nach dem Ende des
Sozialismus hăngt nicht unbedingt mit einer Mitgliedschaft im karpatendeutschcn Verein
zusammen. Es gibt einige wenige, die sich zwar zur deutschen Nationalităt gcmeldct habcn,
jcdoch keine Mitglieder geworden sind. Und es gibt ungleich viele, die sofort nach der
Griindung dem Vcrein beigetretcn sind und sich nicht zur deutschen Nationalităt melden, wie
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zum Beispiel selbst die Vorsitzende der Ortsgruppe Schwedler. Aul3erdem gibt es auch einige
tatsăchlich slowakische Mitglieder, die meistens zugeheiratete Familienangehorige von
Mantakinnen oder Mantaken sind, wie Frau S. aus Einsiedel erzăhlt:

Nun, es sind auch Slowaken im Karpatendeuschen Verein. Denn es ist ja so: er war aus
Einsiedel, ist ein Deutscher, hat geheiratet in Gollnitz eine Slowakin, und sind sie beide
im Verein da in Einsiedel. So, und sind ja mehrere solche, der Mann vielleicht ist ein
Deutscher oder umgekehrt, und dann sind auch S/owaken. Wenn wir die
Veranstaltungen machen im Verein, machen wir sie auch in slowakisch, dass auch die
verstehen kănnen. Ja, so ist es. Aber das ist schăn, dieser Karpatendeutsche Verein,
dass man die deutschen Lieder singen kann, zuhăren kann, die deutschen Gedichte, und
ich sage immer so, es ist gut, dass wir es auch verstehen! (Frau S., Jg. 1941, in Einsicdcl am
17. 7 .2002 in dcutscher Sprache)

Des weitcren treten auch einige junge Mcnschen dem Verein bei, die aus slowakischen
Familien stammen, jedoch bereits in der Schule schriftdeutsch gelemt haben und an einem
Studium oder einer Arbeit in Dcutschland interessiert sind. Die meisten Jugendlichen aus
deutschstămmigen Familien sprechen meistens auch nur das in der Schule erlemte Schriftdeutsch, Mantakisch nicht mehr, wie mir ein l 7jăhriger Bursche aus Schwedler erzăhlte.
Ein Blick auf die statistischen Angaben dcr letzten Volkszăhlung im Jahr 2001 bcsagt,
dass sich von 1930 Einwohnerlnnen in der Gemeinde Schwedlcr 67 zur dcutschen Nationalităt gemcldet haben. Die Ortsgruppe des Karpatcndeutschcn Vereins hat 165 Mitglicder,
wobci ungefahr 20 aus anderen Ortschaften stammen, wie zum Bcispiel aus Wagendrlissel,
wo es keinc eigene Ortsgruppe des karpatendcutschen Vcreins gibt.
Die Ortgruppenvorsitzende begrlindet ihrcn Entschluss, sich als Slowakin zu melden
mit ihrem Eintrag in ihrer Geburtsurkundc. Dort stche unter der Rubrik rnirodnost/ Nationalităt: slovenska, so wie bei viclen andercn auch, die sich auf ihre Dokumentc aus der Zeit dcr
sogenannten Reslowakisierung nach dem 2. Weltkrieg beziehen:

Jch kann dann nicht deutsch schreiben, wenn ich das in meiner Geburtsurkunde stehen
habe, dass ich slowakisch bin. Und wie ist das bei den Kindern? Jch kann sie auch nicht
anders als mich eintragen. Jch weijJ nicht, ob wir das kănnen schreiben (bei der
Volksziihlung), das hat uns niemand vom Kulturministerium erkliirt, wie man das soli
machen. Dadurch ist so ein Fehler, man kann sagen. Wissen Sie, zum Beispiel ich, bei
mir ist eingetragen, dass ich bin eine S/owakin, ich muss mir das dann im Kopf zurecht
machen, weil ich zu Hause spreche mantakisch, die Mundart. (Frau I., mittlere
Generation, in Schwedler am 22.7.2002, in dcutscher/mantakischcr Sprache.)
Doch es gibt noch einen anderen Grund: Viele Mantakcn der mittleren Generation (30 60jăhrige) melden sich nicht zur deutschcn Nationalităt, wcil sie sich - obzwar sie cine
deutsche Mundart sprechen - einfach nicht als Deutsche fiihlen, weder als Zipser Deutsche
noch als Karpatendeutschc. Sie haben dic deutsche Schriftsprache in der Schulc nicht gclemt,
au13er in ihrem Dialekt fâllt es ihnen schwer, sich Deutsch auszudrlicken, ergo melden sie sich
auch nicht. Sicherlich spielt auch ihre Sozialisierung in der slowakischen Sprache einc
ausschlaggcbende Rolle, sie sind bereits „slowakisiert". Die Eltem einer Interviewpartnerin in
Schmollnitz Hiitte sprachen mit ihr in ihrer Kindheit in den 50er Jahren mantakisch, obwohl
die Mutter ( Jg. 1929) bereits slowakische Schulcn besucht hattc. Wahrscheinlich hattcn die
Grol3eltem den Nationalismus gespiirt in den 30er Jahren, „da wurde ja der s/owakische Staat
schon vorbereitet." Deswegen hatten sie lieber die Kinder in slowakischc Schulen geschickt.
Auch der Vater (Jg. 1924) hatte eine slowakische Schulbildung gehabt. Die Interviewpartnerin fiihlt sich interessantcrweise als Mantakin, nicht als Deutsche, deswegen konne sie sich
auch nicht zur deutschen Nationalităt melden! Auch die Eltem hatten sich zur slowakischen
https://biblioteca-digitala.ro

225
Nationalităt

bekannt. Sie wilrde sich jedoch mit gewissem Stolz zur mantakischen Minderheit
in dcr Slowakei melden, falls dies moglich wăre {Frau W., Jg. 1952, in Schmi:illnitz Hiitte am
24.7.2002). Von den Einwohncrlnnen in den Nachbarortschaften werden die Schmollnitzer,
Hilttner, Einsiedler oder Schwedler jedoch als Dcutsche wahrgenommen, wenn sie mantakisch miteinander sprechen:

ln Helcmanovce und in Uhorna haben sie immer gekrischen: "Da kommen die
Deitschen!" Bitte was jur Deutsche? So haben sie immer zu uns gesagt. Wir waren aber
Mantaken, wir haben zu Hause mantakisch gesprochen, nicht deutsch! Meine
Generation, die wir um die 40 - 50 Jahre haben, wir sprechen alle mantakisch, wenn
wir einen Ausjlug machen zum Beispiel. Wenn ich mit Schulfreunden telefoniere, nur
mantakisch, jaf lch kann sagen: lch sei eine Mantakin, das schon! Aufjeden Falii Lesen
Sie das Karpatenblatt? Dori schreiben viele, die sind genauso „ deutsch" wie ich.
Mantaken! Die haben doch a/le slowakische Schulen gehabt! (Frau W., Jg. 1952, in
Schmollnitz-Hilttc am 24.7.2002 tcils mantakisch, tcils slowakisch)
Dcr Begriff „Mantake" schien filr viele Deutschc, die nach dcm 2. Wcltkrieg in der Slowakei
verblicben warcn, cine Art Schutz zu sein, denn als Deutsche/Deutscher zu gelten, wollte
eigentlich aus Sicherhcitsgrilnden damals niemand, man wurde nămlich diskriminiert, ab in
dcr Schulc, in dcr Lehre ader im Berufslcben. Sehr viele dcutschsprachige Interviewpartner
erinncm sich an Probleme im Zusammenhang mit ihrer Meldung zur deutschen Natianalităt
im Jahr 1930 ader 1940, wie etwa Herr W. aus Schmollnitz-Hiltte:

/eh halte wegen der Meldung zu den Deutschen noch berujlich Schwierigkeiten, da hat
mich ein Vorgesetzter, der war ein hohes Tier bei den Partisanen, erkannt, und hat zu
mir vor meinem Chef gesagt: „Sie haben sich damals zu den Deutschen gemeldet."
Das hat mir so einen Stich gegeben! (. .. ) lch dachte mir: „Hans, Deine Tage als
Direktor sind geziihlt, vielleicht ein, zwei Wochen noch, Dein Hals wird
gebrochen " ... /eh wurde nach neun Tagen abberufen, von meiner Funktion entlassen.
Jch wurde dann auch herausgeschmissen aus der Partei, als Deutscher, ja,
herausgeschmissen aus der kommunistischen Partei! Dann wurde nachtriiglich der
Fehler korrigiert. Und man hat bestiitigt vom Nationalausschuss von der politischen
Abteilung in Bratislava. lch war nicht organisiert, kein Nazi, nicht in der deutschen
Partei. lch bin nur deutscher Abstammung. So bekam ich meinen Posten zuriick. (Herr
W., Jg. 1919, in Schmollnitz-Hilttc am 16.7.2002 in deutschcr Sprachc)
Deutsch wurdc lange Zeit mit „faschistisch" gleichgesctzt. Selbst die Kinder spielten lange
Zeit das Spici „Deutscher und Partisane", und dcr „Deutschc" verkorpertc die Rolle des
Boscn. Selbst mantakische Kinder spielten in dcn 50cr Jahrcn diescs Spici! Bis heutc hat sich
schon vielcs vcrandert, abgleich ich im Jahr 1998 bei cincm privatcn kurzcn Spaziergang
durch Schmollnitz von cinem leicht angctrunkencn Mann slawakisch gefragt wurde, ab ich
wissc, dass cs hier im Ort und in der Umgebung immer noch Faschisten gebe? Und sie warcn
offen und anmal3cnd, man organisiere sich wiedcr! Und damit meinte cr den Karpatendcutschen V crein, desscn Ortsgruppcn es in der Region Untcrzips, wo es immcr noch schr viele
kommunistisch eingcstcllte Menschen gibt, gcrade in Zeitcn hoher Arbeitslasigkeit, nicht
leicht haben. Sclbst unter dcn autochthoncn Schmollnitzcm, dcr altcren deutschsprachigen
Generation, werden immer wieder Verglciche mit dcn 30er Jahrcn angcstcllt:

Die Lehrer kamen in den Sommerferien her, und so begannen die - wie haben die blojJ
geheij.Jen - die Henleinovci haben die deutschen Lieder gesungen, Tănze getanzt, sie
haben hier die Jugend gruppiert, mobilisiert. Sowie die Karpatendeutschen jetzt. Viele
https://biblioteca-digitala.ro

226

von den deutschen Schulfreundinnen sind da hingegangen. (Pause) Ich bin da nicht
hingegangen, denn mein Vater wollte das nicht, er hat das schon damals gewusst, dass
das beginnt mit Hitler und so, ich habe das damals nicht kapiert. Er hat das beobachtet,
er wollte das nicht. (Frau M., Jg. 1928, in Schmollnitz am 20.7.2002, lnterview m
deutscher und slowakischer Sprache)
In der Tat hatten es die Ortsgruppen des Karpatendeutschen Vereins in den Unterzipser
Gemeinden 1990 nicht einfach, wie auch der Einsiedler Autor ZA VATZKY in seinem Buch
beschreibt:

Es ging hauptsăchlich um die Hebung des Stellenwertes der Traditionen in der
Muttersprache und der Kultur der Karpatendeutschen. Die Griindung des Vereins, der
heute 270 Mitglieder in Einsiedel hat, wurde von einigen Menschen nicht richtig
verstanden und seine Tătigkeit mit Besorgnis beobachtet. Doch nach und nach konnte
er das Vertrauen der Bevălkerung gewinnen ... (ZA VATZKY 2001 :68).
Die Ortsgruppen des Vereins leisten sehr viei Aufklărungsarbeit und versuchen bei
Volkszahlungen die dcutschsprachigen Menschen beziehungsweise diejenigen, dcren
Vorfahren aus Deutschland stammtcn, die nicht mehr Dcutsch beherrschcn, <lazu zu bewegen,
sich zur deutschen Volksgruppenzugehorigkeit zu melden. So vcrfasstc auch Frau V., die
cngagierte Ortsgruppenvorsitzende in Schmollnitz, Pamphlets mit folgcndcn Zcilen: ,Jch bin
stolz auf meine Herkunft. Bekenne Dich zu deiner ldentităt." Die Nachfahren dcr Kolonisten
aus den dcutschen Landem des Mittelaltcrs werden wieder verstărkt mit ihrer Herkunft, mit
ihren Wurzeln konfrontiert. Wahrend sich im Sozialismus bei den Volkszahlungen dic Frage
nach der ethnischen Zugehorigkcit sehr seltcn stellte, weil sich damals sowieso ausnahmslos
aus Sicherhcitsgriinden beinahe jeder Angehorigc dcr dcutschen Sprachgruppc (bis auf 1 - 2
Ausnahmen) zur slowakischen Mehrhcitsgruppe bckannte, geratcn viele scit der Griindung
des Karpatendeutschen Vereins im Jahr 1990 oft in einen personlichen Zwiespalt. Vor allem
die Menschen der Nachkriegsgeneration fragen sich plOtzlich: „Wer sind wir? Sind wir
Deutsche oder Slowaken?" Von den slowakischen bzw. wenigen ungarischen Nachbam und
Mitbewohnem ihrer Gemeinde werdcn sie auf jeden Fall, wic bcreits angedeutet, als Dcutsche
bctrachtct. Doch sie selbst fiihlen sich nach jahrelanger geilbter Verdrangung irgcndwic
orientierungslos. Viele wissen nicht genau, welche „Richtung" sie einschlagen sollen: die
Richtung zur Offnung, dem Bekenntnis zu ihrer Herkunft, zumindest bei den Volkszahlungen
oder die Richtung zur verschlosscnen Tilrc hin, zum Versteck, so wic sie es gcwohnt waren,
um als Slowakinnen und Slowaken einfach Ruhe zu haben. Ganz ilbcrzeugte „Slowakcn" sind
sie jedoch nicht, wie zum Beispiel Herr K., Jg. 1958, aus Einsiedel:

Entschuldigung, ich spreche nur sehr schwach deutsch, nur mantakisch mit der Mama
und mit Freunden, aber deutsch nicht. Sprechen wir besser slowakisch, gut? ( .. .) Ja,
meine Mutter hat sich nach der Reslowakisierung nicht mehr zur deutschen Nationalităt
bekannt, auch jetzt nicht. Und ich habe immer slowakische Nationalităt iiberall stehen.
Aber stimmt das wirklich? Obwohl bei deutsch bin ich mir auch nicht sicher, ob das bei
mir zutrifft? Bei meiner Mutter schon, sie kann sehr gut schriftdeutsch, sie hat das in
der Schule doch gelernt. Aber sie hat Angst, sich zur deutschen Nationalităt zu melden.
Sie ist traumatisiert, sie will nichts offiziell aufschreiben. Sie ist lieber (Pause)
versteckt. Sie spricht und schreibt immerhin auch perfekt slowakisch. Das ist kein
Problem far sie. Fiir mich ist sie trotzdem eine Deutsche. Aber ich, ich weijJ nicht, was
ich bin? Es heifit, als echter „Ansiedler" bin ich ein Deutscher, weil das hier friiher
eine rein deutsche Gemeinde war. Doch ist es heute noch so? Kann man alles
vergessen, alles riickgăngig machen? Ich denke oft dariiber nach! Doch wenn meine
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Mutter eigentlich eine Deutsche ist, miisste ich theoretisch auch einer sein! (Interview mit
Herm K., Jg. 1958, in Einsicdel am 22.7.2002 in slowakischer Sprache)

So wie Herr K. argumenticrt auch Frau M., Jg. 1955, die Tochter einer deutschsprachigen
Schmollnitzerin, die sich nicht mehr zur deutschen Nationalităt meldet:

Die Mama denkt eher deutsch als slowakisch. Ich sehe das jetzt, sie schaut sehr gerne
deutsche Filme, viei lieber, oh es nun Volksmusik ader irgendein Film ist, immer ist es
ihr lieber in Deutsch, das ist ihr einfach năher, zum Beispiel Heimatmelodien. Wenn wir
uns unterhalten, hat sie schon Probleme im S/owakischen zu folgen, ader auch bei der
Rechtschreibung, ihr ist das Deutsche lieber, sie schreibt gerne Briefe in Deutsch,
aujJerdem !iest sie gerne deutsche Heimatromane, manche Frauen tauschen solche
Heftchen. Sie ist eigentlich eine Deutsche, keine Slowakin. Doch sie meldet sich zur
slowakischen Nationalităt. ( .. .) Ich kann weder gut mantakisch noch richtig deutsch, da
kann schon meine Tochter besser aus der Schule. Die lacht mich aus, wenn ich mit
jemandem deutsch telefonieren muss in der Arbeit. Ich bin wohl schon eine Slowakin,
aber ich weijJ es nicht wirklich. Mein Mann, der ist ein Mantake. (Intcrview mit Frau
M, J g. 1955, in Schmollnitz am 20. 7 .2002 in slowakischer Sprache.)
2. Eine „Gemischtwarenhandlung"
Oft sei ja kaum mehr die eigentlichc Hcrkunft nachvollziehbar, man sei <loch so gemischt!
Man wciB nicht, woher man gckommcn ist, man wciB nicht, wohin man gehen soli, und wird
jedoch mit diesen Fragen konfrontiert. In mehreren Intcrviews wird betont, man flihlc sich
wie in ciner „Gemischtwarcnhandlung" sowohl im Hinblick auf das eigene Individuum als
auf das personelle Umfcld. Denn wcnn die Oma eigcntlich cine Ungarin war, welchc dic
deutsche Mundart bloB verstand, abcr aktiv nicht sprach und dic deutsche Schriftsprachc von
niemandem in dcr Familie jemals behcrrscht wurde, sondem nur mantakisch, ist man dann
selbst „deutsch", „slowakisch" oder gar „ungarisch"? Wenn die Nachbarin cine Slowakin ist,
die eincn hicr ansăssigen Mantaken geheiratct hat, dessen GroBvater ein Ungar war, und die
Kinder dort kaum noch das Mantakischc beherrschen, <loch in der Schule Deutsch lemen, ist
die Familie „deutsch"?
Von 1299 Einwohnerlnncn bckanntcn sich in Schmollnitz lcdiglich 31 Menschcn zur
deutschen Nationalităt. Vor aliem ăltere Schmollnitzerlnnen, welche die mantakischc
Mundart ader sogar schriftdeutsch bcsscr bcherrschen als slowakisch, jcdoch zu Hause mit
der Familie slowakisch sprechcn, meldcn sich nicht bczichungsweise nicht mehr zur
deutschen Nationalităt, wie zum Beispiel die Schmollnitzerin Frau M.:

Ja, in der Grundschule hatie ich schon slowakischen Unterricht, aber nur ganz wenig,
ich konnte nicht wirklich etwas. Ich halte deutschen Schulunterricht. Ich habe
Slowakisch erst 1951 gelernt, und mit meinem ungarischen Mann habe ich dann schon
slowakisch, aber auch ungarisch gesprochen, wenn wir mit meiner Mutter waren. Sie
konnte ja nur deutsch und ungarisch, slowakisch nicht. Sie hat es auch erst spăter
gelernt. Und mein Mann hat mit meiner Mutter ungarisch gesprochen, und wenn wir
beide alleine waren haben wir slowakisch gesprochen, und wenn ich mit meiner Mutter
alleine war, da habe ich mit ihr deutsch gesprochen, und auch mit der GrojJmutter
deutsch. Drei Sprachen sind hier, wir waren vermischt. Heute spreche ich nur noch
slowakisch zu Hause mit den Kindern, mit dem Mann. Na ja, manchmal ungarisch,
wenn ich nicht will, dass mich meine Enkel verstehen. Aber sonst slowakisch, und azif
der StrajJe mit Freunden und Nachbarn mantakisch (Frau M., Jg. 1928, in Schmollnitz
am 20.7.2002, Interview in deutscher und slowakischcr Sprache).
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Neben dem drastischen Einschnitt ins gewohnte Alltagsleben, der Evakuierung und
Aussiedelung der deutschen Bevolkerung, dem Bevolkerungsaustausch, der nach dem 2.
Weltkrieg stattgefunden hat, seien auch dic viclen gemischten Ehen Mitschuld am Riickgang
der deutschen Nationalităt. Mischehen hătte es vor dcm 2. Weltkrieg kaum welchc gegeben:

Se/ten, erst nach der Front, damals haben die Frauen aus Uhorna keinen Deutschen,
keinen Mantaken geheiratet, aber auch ein Mantake, von hier aus Schmăllnitz, sehr
sehr se/ten, dass er eine Slowakin geheiratet hiitte, dariiber wurde geredet. Erst nach
der Front, zum Beispiel meine Schulfreunde haben schon die Miidchen aus Uhorna
geheiratet, es gab hier }a kaum Mădchen, viele haben evakuiert, es gab hier wenig
Einwohner, sehr wenig sind hier geblieben von der urspriinglichen Bevălkerung, und so
hat sich das schon nach der Front durchmischt. (Frau M., Jg. 1928, in Schmollnitz am
20.7.2002 in deutscher und slowakischer Sprache)
Vor dem Krieg habe es nur wenig Kontakte zur slowakischen Bevolkerung gegeben. Viele
ălteren Mantakinnen und Mantaken meinen in dcren Kindheit auf der StraBe iiberhaupt kein
Slowakisch gchort zu haben! Die wcnigcn Slowakinnen und Slowaken, die in die deutschen
Ortschaften gezogen waren, hătten allcsamt die lokale Mundart gelemt, wie sich Herr K. aus
Schwedler und Frau S. aus Einsiedel erinnem:

Die Slowaken, die haben kănnen Deutsch, das war gar kein Problem, das haben sie
alles gelernt, die haben kănnen Deutsch! (Herr K., Jg.1908, in Schwedler am 25.7.2002
in deutschcr Sprachc)
Die
Slowakin
aber, sie hat auch deutsch gesprochen, das war so eine alte Frau wie meine
GrojJmutter, und viele Frauen, was sie Slowakinnen waren, die sind nach Einsiedel
gekommen, die haben sich deutsch gelernt, nein (nachdriicklich) mantakisch,
mantakisch, nicht deutsch. (Frau S, Jg. 1941, in Einsiedel am 17. 7 .2002, in dcutscher
Sprache)
Viele Slowaken

hătten

Hilfsarbeiten bei den Deutschcn gcleistet, vor aliem Hirtendienste:

Die Slowaken waren die Schiifer, die was von den Dărfern sind hereingekommen, und
die was die Kiihe geweidet haben, de Kuhhirten und de Schafhirten. (Herr K, Jg. 1908,
in Schwedlcr am 25.7.2002, in deutschcr Sprache).
Die slowakische Ethnologin ZUZANA BURIKOV Ă, die 1998 in Schwcdler bei dcr
deutschsprachigen BevOlkerung eine Oral History- Studie iiber das Selbstbild und die
diversen Frcmdbilder iiber andcre Ethnien durchgefiihrt hattc, dcutet bereits in diesem
Hirtenbild ein Stcrcotyp: die Slowakinnen und Slowaken werden mit einem Beruf, dcr auf
der untersten sozialcn Stufe mit dem niedrigsten Status angesiedclt ist, nicht nur in
Verbindung gebracht, sondcm gleichgesetzt. Insofem waren filr die wohlhabenden deutschen
Bewohner die Slowaken die ărmsten, ungebildetstcn, viellcicht auch physisch und psychisch
ein wenig beeintrăchtigten Menschen. Sie wurden so gering geschătzt, wie etwa die
Romabevolkerung heute von beinahe allen Nicht-Roma in der Slowakei (BURIKOVĂ
1998:37). In den lnterviews mit der deutschsprachigen Bevolkerung dcr Unterzips kommen
die Slowakinnen und Slowken in der Zeit unmittelbar nach dcm 2. Weltkrieg nicht gut
davon: Sie werden in dcn Erzăhlungen als diebisch und sogar boswillig dargestellt:

Und wie alles evakuiert war, haben sie gerufen aus Telgart die Slowaken, die sind
hergekommen. Sie haben sie gerufen, weil jetzt die Wohnungen leer waren. Viele sind
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hier geblieben, viele sind auch wieder zuriick. ( .. .) Die haben alles zusammengestohlen,
alles! Die sind mit einem kufrik, wie sagt man, Kăfferchen, hergekommen, und mit
Waggonen zuriick gefahren! Haben unser Vieh gehabt, Măbel gehabt. Alles. Und bevor
die weg sind, haben sie noch den Hausschliissel mitten in die koprivy, eh, Nesseln,
geschmissen. (Herr M., Jg. 1937, in Einsiedel am 17.7.2002 in deutscher Sprache)
Besonders hervorgestrichen wird die Unfahigkeit der zugezogenen Slowaken, auf den
Feldero der vertriebenen Deutschen ordentlich zu wirtschaften. Die Slowakinnen und
Slowaken wăren faul und ungeschickt gewesen. Sie hătten die ganze Landwirtschaft zerstort.
Faktum ist jedoch auch, wie PETER SVORC detailliert beschreibt, dass die Zwangsevakuierungen der deutschen Bevolkerung, die mitten in der Erotezeit im Herbst 1944 stattfanden, und
der darauffolgende Durchmarsch der kămpfenden Front bis zum Frilhling 1945 bereits einen
enonnen Flurschaden verursacht hatten. Gleich danach begannen sich die ărmsten Bevolkerungsschichten, die von der kommunistischen Partei angestachelt wurden, ftir die deutschen Besitztilmer zu interessiercn, wie slowakische Zeitungen, etwa die „Pravda" im Mărz
1945 schrieben. Die Kolonisierung der verlassenen oder halbverlassenen Gemeinden in den
Jahren 1945 - 48 war an die jeweilige Zuordnung der konfiszierten Grundstilckc gebunden,
wobei die administrative Tătigkeit notige Feldarbeiten behinderte. Viele Slowakinnen und
Slowaken, die aus anderen Gegenden mit leeren Hănden in die Unterzipser Gemeinden
gekommen waren, hatten tatsăchlich bis dato kaum Erfahrungen mit der Landwirtschaft
gemacht. Von der einheimischen Bevolkerung wurden sie dementsprechend abweisend
empfangen (SVORC 1995:222ff).
Spătcr, nach 1948, hătte man schon einige konfiszierte Hăuser beziehungsweise
Grundstilcke wieder zurilck erworben, sich irgendwie mit den zugezogenen Slowakinnen und
Slowaken arrangiert, sclbst slowakisch gelcmt. Viele der unmittelbaren Nachkriegskolonisten
verlieBen wieder die Gemeinden, andere Slowakinnen und Slowaken zogen wegen besseren
Arbeitsmoglichkeiten, etwa in den Bergwerksgruben, zu. Im Berufsleben mussten sich viele
Mantakinnen und Mantaken mit den slowakischen Vorgesetzten rasch auf Slowakisch
verstăndigen, deswegen gab es auch ein groBes Angebot an Sprachkursen. Eine
Schmollnitzerin, die zwischen den 50er und 70er Jahren in der Kinderkrippe gearbeitct hatte,
wurde von Vorgesetzten gelobt, wenn sie mit den Kleinen, die nur mantakisch konnten, in
ihrer Muttersprache sprach und ihnen liber die deutsche Mundart das Slowakische năhcr
brachte. In der Schule wurde jedoch dic mantakischc Mundart kaum mehr toleriert, und wcnn,
dann natilrlich nur in den Schulpausen. Inzwischen flieBcn bereits viele slowakischc Worter in
die deutsche Mundart mit cin, wic ctwa tabor ,Lager', veduci ,Chef, sukromnik ,Privatunteroehmer', samoobsluha ,Selbstbedicnungsladcn', sanitka ,Rettungswagen', ucet ,Bankkonto', socialka ,Sozialhilfc' etc.
Einige Slowakcn verwenden dafilr lokale Fachausdrilcke aus dem Bergbau wie z. B.
sinky ,Schienen' oder mantakische Ausdrilcke, wie etwa de tancplac, de hochzeitskuchen, de
posaunenchor oder de blasorchester. Gcrade dic traditionsreiche Bergmusikkapellc, dic bei
feierlichen Gelegenheitcn in Schmollnitz und Schmollnitz-Hiltte noch immer aufspielt, bietet
bcreits scit 120 Jahren ein (Klang)-Forum ftir allc Nationalitătcn, ob Deutsche, Slowaken,
Ungaro oder Tschechen, Jungc und Ălterc (GUSZAK 1983:367). Ebenso ethnisch gemischt ist
das im Jahre 1931 vom ortlichcn Pfarrer Danielis gegrilndcte evangelische Blasorchcstcr
„Posaunenchor" in Einsiedel, das zur Zeit wieder eine Renaissance erlebt und bercits im
Ausland (Osterrcich, Deutschland) aufgctreten ist (ZAVATZKY 2001).
Eine Slowakin, die 1958 nach Schmollnitz-Hiltte zu ihrem mantakischen Mann gezogen
war, ftihltc sich damals ziemlich allein, denn, wic sie meint, „die Leute konnten iiber {.5ie)
herziehen, ohne dass (si es) verstand". Sie versuchtc mantakisch zu leroen, einigc Wortc
zumindcst wie „Schon willkommen" oder „Kommen Se!", doch sie wurde ob ihrcr Aussprache von den Schwiegereltero ausgelacht und licB das Mantakische bleiben. Damals gab es
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sogar noch mantakische und deutsche Lieder im Ortsrundfunk. Das war eine deutsche
Sprachinsel fur sie. Das babe sich aber seit den spăten 70er Jahren, mit der năchsten Generation, verăndert. Sie sei mit ciner Mantakin, einer geborenen „Hittnerin", schr gut befreundet.
Dercn Sohn vcrsteht mantakisch, spricht jedoch nicht mehr aktiv, weil sie mit ihm nur
slowakisch gesprochen hatte. Mit den Enkelkindem wird jedoch mantakisch gesprochen
werden, babe sie sich vorgenommcn, „damit es nicht verloren geht". Das Deutschc sci
drauBen nicht mehr viei zu hăren, in der Kirche auch nicht. Es werde nur „Stille Nacht" und
die „Bergmannshymne" deutsch gesungen. (Frau S, Jg. 1938, am 24.7.2002 in Schmăllnitz
Hiltte in slowakischcr Sprachc).
Das Mantakische hat sich jcdoch bis heute crhalten, sclbst cinige klcine Kindcr
verstehen noch die Mundart, weil sie Schriftdcutsch bereits im Kindergarten crlcmen
kănnen. Ncben den vielcn pessimistischen Bildem vom volligen Untcrgang des Mantakischcn crstaunt Frau W. ·s (Jg. 1958) Aussage aus Schmăllnitz- Hilttc:

lch habe Enikl, der eine Buarsch versteht mantakisch. /eh sage: Das Mantakische, das
sterbt nicht aus, das bleibt! (Frau W., Jg. 1952, in Schmăllnitz-Hilttc am 24.7.2002 teils
mantakisch, teils slowakisch)
Erwăhnt wcrdcn in den meisten Intervicws auch die Kontakte zu den „Aussiedlem" seit dcm
Ende der 50er Jahrc, die immcr wieder in die Ortschaften Schmăllnitz, Schmăllnitz-Hiltte,
Einsiedel oder Schwedler zu Besuch kamcn. Sic filmten die Hăuser und Brăuche, auch die der
Roma. Dcnn:

wenn sie eine Hochzeit hatten, die Zigeuer, haben sie so einen Umzug gemacht, sie
waren bunt angezogen, gingen durch das ganze Do1:f und haben gesungen, getanzt und
so weiter, und wenn sie ein Deutscher gefUmt hat, dann haben sie sich noch mehr
gezeigt, sich doppelt und dreifach produziert. (Frau I., Jg. 1952, auf dcm Friedhof von
Einsicdcl am 24. 7.2002, in slowakischer Sprachc)
ncbcn dcr mantakischen Kultur dic Brăuchcn und Sittcn dcr Roma, die
AuBcnstchcndcnhăufig cin Dom im Augc sind, die regionale Volkskultur wesentlich mit.

Inzwischen

prăgcn

3. Die Roma
In jcdcm Intervicw, <las ich gefiihrt babe, wurdcn die Roma von den Gewăhrspersoncn von
sclbst thematisiert, bildcn sic <loch eincn wichtigcn Bcstandtcil im Alltagslebcn. In manchen
Ortschaftcn, wic zum Beispicl in Schwedler, wird dic Romabcvălkcrung bercits auf 50%
geschătzt. Es ist eine Tatsache, dass immer mehr Roma in den Unterzipser Gemeindcn lcben.
Einerseits haben sie im Durchschnitt mehr Kinder als Nicht-Roma, andcrerscits zichcn sie aus
groBercn Stădten, etwa vor aliem aus Kosice aus Wohnungcn in dcn Plattcnbauten in dic
verlassenen Hăuser der Nichtroma. Dicscr Zuzug wird von der ursprilnglichcn Bcvălkerung
mit Besorgnis wahrgenommen, dcnn die Roma gehărcn meist der unterstcn sozialen
Schichten an: die meistcn !eben von dcr staatlichen Sozialhilfc und aufgrund dcr hohcn
Kinderzahl von Familienfărderungen. In Interviews mit Karpatendeutschcn, Slowakcn oder
Ungam hciBt es diesbezilglich unisono:

Die Zigeuner vermehren sich geometrisch und arithmetisch! Azţf der Geburtenstation
liegt im Krankenhaus eine WeijJe und JO Zigeunerinnen auf dem Zimmer, die Weij3en
die gebaren gar nicht mehr, nur noch die Schwarzen! Bald werden hier alle so schwarz
wie Brikett sein.
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Ihr Bild ist ambivalent, doch meistens schr negativ behaftet. Friiher wăren sie anstăndig und
fleiBig gewesen, man hătte kaum gemerkt, dass es sich um Roma handle, doch dies habc sich
sehr verăndert:

Jetzt sind sie schon mehr, eine Familie kam, die hatten 13 Kinder! Die /eben da oben,
das ist etwas Schreckliches. ln einem Haus /eben uber 50 von denen. Die sind so /aul,
sehr /aul, ihr Vater war sehr anstăndig, ein vorbildlicher Grubenarbeiter, sehr
vorbildlich. Aber ihre Kinder sind unter jeder Kritik. Wăhrend der Totalităt haben die
Zigeuner arbeiten mussen, weil sonst haben sie kein Kindergeld bekommen. Und jetzt
arbeiten sie nirgends, aber das Geld bekommen sie. Das war nicht unter der Totalităt
so. Das ist ja das Problem, dass die Zigeuner nur die Sozialhi(fe bekommen und nicht
arbeiten. Sie machen nichts, nur Schande machen sie! (Frau M., Jg. 1928, am 20.7.2002
in Schmollnitz in deutscher und slowakischer Sprache)
In den Intervicws heiBt es immer wieder, die Roma wi.irden die Sozialhilfe binnen einer
Wochc ausgeben, und ganze drei Wochcn lang auf Pump leben. Dic Romakinder wiirden um
11 Uhr vormittags bereits direkt von dcr Schule mit den Eltern in den Wald gehen, um
Brombccrcn, Himbeeren, Johannisbeercn, Schwarzbccren zu sammeln. Sie wiirden auch Holz
stehlen gchen in den Wald und alles vcrkaufen. Viele Nichtroma wiirden ihncn Holz und
Friichte abkaufen:

Ja, die Weif3en sind in der Arbeit. Sie haben keine Zeit, Holz zu sammeln. lch kauje von
Roma nichts, ich habe sie bis daher. /eh habe sie nicht gern. (. ..) Und die Roma sind
alle zusammen eine Gntppe, wir haben gar keine Chance herein in ihre Gruppe zu
kommen. Wir mochten auch nicht die Roma. Das sieht man schon in der Schule. Die
Kinder sind zusammen, dann trennen sie sich ab. Sie wollen uns nicht und wir sie nicht.
(Frau I. in Schwcdler am 22.7.2002 in deutschcr Sprache)
Oft miisscn sie als Siindenbocke fiir die allgemeinc triste Lagc herhaltcn:

( ... ) und die Gntbe haben die Zigeuner total zerstort, alles gestohlen, alles verkauft, das
ist dem Erdboden gleich gemacht, auch die Ziegel haben sie verkauft, das waren
wunderschone neue Bauten, alles haben sie verkauft, nur letztes Jahr, jetzt ist es ein
Misthaufen ( .. . )! (Frau M, Jg. 1928, am 20.7.2002 in Schmollnitz in deutschcr und
slowakischcr Sprache)
Eine ăltere Mantakin nimmt die Roma in Schutz und schicbt die Schuld den Slowaken zu, die
die Roma beauftragt hătten, alles zu zerstOren, alles abzutragen. Nach aujJen hin, seien dann
die Roma die Bosen. Das sei doch praktisch! (Frau V. in Schmollnitz am 25.7.2002 in
deutscher Sprache) Dass eventuell sclbst die Mantaken Finger im Spici gehabt hătten, lăsst sie
nicht gelten.
Die meisten Interviewpartner, die den Roma gegeniiber durchaus kritisch bis negativ
eingestellt sind, finden jedoch auch lobcnde Worte fiir die Roma, vor allem wegen ihrer
Sprachkcnntnisse:

Und die Roma sind a/le zweisprachig, und miissen in der Schule noch eine dritte ader
vierte Sprache lernen. Das ist viei! Die was bei den Ungarn wohnen, haben auch schon
ungarische Worte in ihrer Sprache, unsere haben etwas deutsch, weitere auch ntssisch,
alsa, ich bin neugierig, wie sie jetzt die Roma -Sprache verschriftlichen wollen. Sie ist
ja nicht einheitlich. lch habe gehort, dass sie das wollen machen! (Frau I. in Schwedler
am 22. 7.2002 in deutscher Sprachc)
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Einc jungc Mantakin, die Dcutschlehrerin in Prakovcc ist, erinncrt sich an cincn Jungcn, dcr
von den Roma ein wcnig ihre Sprachc lernte. Das sci scltcn, aber cs geschieht, dass sich auch
die mantakischcn oder slowakischcn Jugcndlichcn ein wenig Romanes beibringen lassen:

Da war eine Gruppe Automechaniker, und da war nur ein weijJer }unge und 6 ader 7
Romajungen. Und der eine WeijJe lernte zigeunisch von den anderen! Sie haben ihm
zigeunisch beigebracht, und sie konnten sich nun auf romisch beschimpfen! Das.finden
sie ja oft, dass in der Fremdsprache oft zuerst die Schimpfivorter gelernt werden. Und
so haben auch sie ihm diese Worte beigebracht, aber nicht im Bosen. Die haben von
ihm nicht direkt die Hausau.fgaben abgeschrieben, das nicht. Aber er konnte sehr gut
zeichnen, gerade in diesem Beruf ist das sehr wenig, und er hat ihnen dann geholfen.
Sie haben ihm romisch beigebracht, und er hat for sie gezeichnet. Das war so ein
Austausch. (Frau P., Jg. 1974, in Schwedler am 22.7.2002 in deutscher Sprache)
Auf die Frage, ob in der Untcrzips nebcn Slowakcn bcziehungsweisc Rusincn, Deutschcn
und Roma auch noch andere Nationalităten leben, hciBt es:
Ja, es gibt hier auch Ungaru. Doch sic sind schon sehr wenigc, haben kaum Austausch, sie
habcn nicmanden mehr, mit dcm sic sprcchcn konncn.

4. Tirpaki und Schwaben
Ich erlaubc mir an dicser Stellc cinen Exkurs nach Ungarn: Die Selbstzuordnung dcr im
Siidostcn der Slowakei lebcnden dcutschcn Ethnic zu der regionalcn Gruppc dcr „Mantakinnen und Mantaken" funktionicrt ăhnlich bei dcr slowakischen Ethnic in Ungaru. Im Ramn
Nyiregyhaza bczeichncn sich die aus dcm Gcbiet der hcutigcn Slowakei stammenden
Menschen als tirpaki. Die groBcn Untcrschiedc zur Slowakei sind jcdoch folgende: Tirpaki ist
keine slowakische Mundart, dic wic das Mantakische gesprochcn wird. Und als mantakisch
betrachtct sich hauptsăchlich die mittlcrc Gcncration, die hcute 30 - 60jăhrigen. Die ălteren,
dic noch cine deutschc Schulbildung gchabt habcn, schcn sich durchaus als „Karpatendcutsche" beziehungsweise nenncn sich sclbst auch „Volksdcutschc". Im Raum Nyircgyhaza
in Ungaru nenncn sich schon die ăltesten Slowakcistămmigen Tirpaki. Die meisten sprechen
bercits schr schlccht slowakisch, erinnern sich viellcicht noch an manche slowakische
Volkslicder oder Gcdichtc, falls ilbcrhaupt. Dic 80jăhrige Frau Maria mcint, sic habc noch als
Kind auf slowakisch lescn und sogar cinigc Licder singcn konncn. Inzwischcn hăttc sic allcs
vergcssen! Bercits in dcn 50cr Jahren des 20. Jahrhunderts hăttc der slowakisch sprcchendc
Pfarrer in der evangclischcn Kirchc mit dem slowakischen Gottcsdicnst aufgehort, wcil nur
noch sechs Kirchcngeherinncn halbwegs slowakisch bcherrschten. (Frau Maria, Jg. 1922, im
Dorf R6kabokor bei Nyiregyhaza am 23.7.2002, in slowakischer und ungarischer Sprache)
Selbst der Vorsitzende dcr Sclbstvcrwaltung dcr Slowaken im Ramn Nyircgyhaza, Hcrr
Janos, hattc Slowakisch crst an dcr Universităt studicrt, obwohl sein Vatcr noch als Kind nur
slowakisch beherrscht hatte. Doch im Rahmcn der starken Madjarisicrungstendcnzen hatte cr
nur noch cine ungarischc Schulbildung gehabt. Dahcim sprach er nur mit seiner zweiten ebenfalls aus der Slowakci stammcndcn - Frau slowakisch; mit dcn Kindcm wurden
ungarisch crzogen. Hcutc wilrde cr geme mchr slowakisch sprechcn, hat aber sclbst wcnig
Gelegenhcit <lazu:

Gehe ich die a/ten Leute besuchen, aber sie sprechen schon sehr schwach slowakisch,
die haben schon viei vergessen, weil sie mit niemanden iiben konnen, sprechen konnen.
Auch ich habe bereits Probleme mit dem Sprechen, weil ich mit niemandem slowakisch
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spreche. Mit der Ehefrau auch nicht, nur in Liedern, aber viele verstehen oft auch nicht,
was sie singen. (Herr Janos, Jg. 1934, in Nyiregyhaza am 23.7.2002 in slowakischer
Sprache)
Tirpaki stammt angeblich von „trpet"', was so viei bedeutet wie „erdulden, erleiden", da es die
Kolonisten damals im 18. Jahrhundert anfangs schwer hatten. Sie waren arm und suchten ihr
Gliick in weiten Teilen des gemeinsamen groBen multicthnischen Heimatlandes Uhorsko,
Ungaru. Erst spăter wurde Uhorsko zum cthno-puristischen Mad'arsko (MATZNER-HOLZER
200 l: 135). Viele Tirpaki melden sich bereits zur ungarischen, zur magyarischcn Nationalităt.
Die lctzten Reste slowakischen Kulturgutes, dic innerhalb ihrcr Familie tradiert wurden,
rcichen nicht aus, sich als Slowakin oder Slowake zu sehen und zu bckcnnen.
Neben der klassischen Frage nach der Nationalităt wurden bei dcr Volkskzăhlung 2001
in Ungaru zum ersten Mal noch weitere drei Fragen rund um die Volksgruppenzugehorigkeit
gestellt: Fragen nach der Muttcrsprache, nach dem Sprachgcbrauch im Familien- und
Freundeskreis und dcr Bindung an die kulturellcn Wcrtc und Traditioncn. Das Ergcbnis ist
ăuBcrst interessant. Im Gcsamtgebiet von Ungaru haben sich somit ungefiihr 18.000
Mcnschen zur slowakischen Nationalităt bekannt, zur personlichen Bindung an die kulturellen
Werte und Traditionen der slowakischen Nationalităt jedoch 26.631 Menschcn. 11.817 geben
Slowakisch als ihre Muttersprachc an. 2
Zur personlichen Bindung an dic kulturellen Werte und Traditionen gchoren zum
Beispiel Fcsttagsbrăuche und verschiedene Speisen, wie etwa zu Weihnachtcn:
Gebratene Klobassen [aus ung. kolbasz ,Wurst'] und Rippen mit geschnittenen
Kartoffeln, die werden im Rohr gebacken, das wird am Abend gegessen, damii wird das
Weihnachtsmahl beendet. Das hat schon ganz rătliche Farbe. Auch die Bohnensuppe
wird im Ofen gekocht, in so irdenen Gefăjlen. Und das machen nur die slowakischen
Familien, die ungarischen, die kennen das so nicht. (Herr Janos, Jg. 1934, in
Nyiregyhaza am 23.7.2002, in slowakischer Sprache)
Inoffiziell rechncn dic slowakischcn Organe in Ungaru jedoch mit ungefiihr 120.000
Mcnschcn, dic aus dem Gebict der Slowakei stammcn. Die meistcn haben sich bcreits im
V crlauf der Ereignissc des 20. Jahrhunderts vollstăndig magyarisiert und stehen in keinerlei
personlichen Beziehung zum Hcrkunftsland ihrcr Vorfahrcn. Erstens haben bcrcits starke
Magyarisicrungstendenzcn zu Bcginn des 20. Jahrhundcrts dazu beigetragcn, als die
schulpflichtigcn Kinder aller nationalen Mindcrhcitcn ausschlieBlich zur ungarischen Unterrichtssprache gczwungen wurden. Zweitens fand nach dem 2. Weltkrieg ein Bevolkerungsaustausch mit der Slowakei statt: jc etwa 70.000 Ungaru und Slowaken zogen in das jeweilige
Nachbarland um, nachdcm sic und ihre Vorfahren bereits womoglich Jahrhunderte lang mit
sozusagcn „falscher" Nationalităt in ihrer „neuen" Heimat gelebt hatten. In Ungaru bckamen
Kinder dcr Angchorigen nationaler Minderheiten erst im Sozialismus die Moglichkeit, in der
Sprache ihrer Vorfahrcn unterrichtet zu wcrden. Trotzdem fuhlten sich viele Slowakinncn und
Slowakcn in Ungaru diskriminiert, sie wurden in der Offentlichkeit unter Druck gesetzt,
ungarisch zu sprechen:

Auch am Markt habe ich gehărt die a/ten Frauen: „Aka das tie vajicka? Nedaj za 4
forinty, ale daj za 61" 3 Und dann sagte eine ungarische Frau: „ Was, haben sie Euch die
Zungen gebrochen, dass ihr nicht ungarisch sprechen kănnt, wie bietei ihr denn die Eier
an?" Und so mussten sie dann ungarisch untereinander sprechen, die slowakischen
2

Ich bedankc mich flir dic genauen Angabcn bei Frau Gulasova vom Slowakischen Forschungsinstitut in
Ungam.
3
Obersetzung: „Um wieviel gibst Du Deine Eier? Gib sie nicht um 4 Forint, gib sie um 6.
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Frauen, weil sie sich geniert haben, weil man ihnen vorhielt, sie sprechen mit einer
holzernen Zunge, die ihnen zerbrochen ist ... (Herr Janos, Jg 1934, in Nyiregyhaza am
23.7.2002 in slowakischer Sprache)
Die jungen Menschen wilrden heute gar nicht mehr zu Hause slowakisch sprechen, und tun
es nur, wenn sie in der Schule slowakisch erlernen:

Nein, die Jungen sprechen nicht mehr, sie verstehen auch kaum etwas. Die sind schon
so magyarisiert, seit der Umsiedelung, dass seit den 50er Jahren nichts mehr geht mit
dem Slowakischen. Nur wenn die A/ten sich miteinander unterhalten, dann sprechen sie
hauptsăchlich slowakisch, hier sind vor aliem die 70 - 80jăhrigen, die sich so
unterhalten. Das ist traurig, dafor konnen wir aber nichts, dafor konnen unsere
Politiker und Benes, seine Politik. Die haben ja ganze Landstriche umgesiedelt in die
Slowakei. Viele sind weg, viele haben auch Familien in der Slowakei von uns. (Herr
Janos, Jg 1934, in Nyiregyhaza am 23.7.2002 in slowakischer Sprache)
Im Raum Nyiregyhaza hatte man frilher und auch heute kaum Kontakte zu den
Ungarndeutschen, denn sie lebten in zu weit entfernten Gemeinden. Es gab jedoch einige
Slowakinnen und Slowaken, die deutsche Nachnamen hatten, selbst jedoch kein Deutsch
sprachen, wic zum Beispiel dic Stiefmutter meines lnterviewpartners Herrn Janos, dic ledig
„Schmid" geheiBen hatte. Dies sei nur cin Hinweis auf dic ethnisch durchmischte Bevolkerung in Zentraleuropa.
Man unterhielt hingegen rege Kontakte mit der Romabcvolkerung. Das Bild liber die
Roma ist beinahe identisch mit demjenigen aus dcr Slowakei. Frilher seien die Roma fleiBig
und anstăndig gewescn, heute scien sie ungebildet und kriminell:

Ja, als ich klein war, die lebten schon uberall. Die reicheren Bauern wollten billige
Arbeitskrăfte haben, und dann kamen Zigeuner zu arbeiten. Sie kamen die Stă/le
anstreichen, und den Dachboden. Und diese Arbeit mit dem Schlamm war eine sehr
schwere Arbeit. Oder sie haben Lehmziegel gemacht. Ja, sie mussten, und sie konnten
arbeiten. Sie haben auch Besen, Korbe gemacht, Fuj3abstreifer. Sie haben auch Holz
fors Heizen gesammelt, auch Waldfriichte, und bei Erntearbeiten haben sie auch
geholfen. Sie haben dann ein Gnmdstuck bekommen fur Mais und Kartoffeln, und dort
haben sie das gezuchtet. /eh habe als Kind gemeinsam mit Zigeunerkindern auf die
Tiere aufgepasst, wir waren mit den Schweinen, Kuhen, Gănsen auf der Weide. Die
kinderlosen Bauern riefen die Zigeunerkinder als Hirten, und so passten sie auf die
Tiere auf Und das war einmal fruher, jetzt auch nicht mehr. Jetzt sind sie grafie
Herren. Jetzt gehen sie Mist sammeln, sind wenig gebildet, in die Schule wollen sie
nicht. Ihr erstes Rezept im Zigeunerkochbuch lautet: „ Zuerst stehlen wir ein Huhn!"
(Herrn Janos, Jg. 1934, in Nyiregyhaza am 23.7.2002 in slowakischer Sprache)
Der Interviewpartner relativiert dann wieder seine Meinung, indem er hinzufiigt, dass nicht
nur Roma stehlen, und es gebe auch noch immer „anstăndige", und zwar diejenigen, die auch
bei ihnen Musik spielen im „Tirpaky"-Săngerchor. Dort werden bereits 25 Jahre lang
slowakische und ungarische Lieder gesungen. Zitherspicler haben sie vier <labei. Roma
spielen bei Auffiihrungen auch Geige und Zimbal. Herr Janos habe als Slowakischlehrer
auch Romakinder unterrichtet, die hăttcn geme bei ihm Slowakisch gelernt, weil er ihnen
auch viele Lieder, Gedichte und Scherze beigcbracht hatte. Herrn Janos· s ci gene Kindcr
habcn nicht mehr slowakisch gelernt! Sie lachcn ihn angcblich aus, wenn ihm etwas
ungarisch nicht einfâllt, und er slowakisch spricht. Doch es găbc jedoch allgemcin cinige
slowakischc Ausdrilcke, etwa aus dem Bcreich dcr Land- oder Viehwirtschaft, die von den
https://biblioteca-digitala.ro

235
Slowakcistămmigen verwendet werden, auch von dcnjenigen, die sonst nicht mehr
slowakisch konnen. Sie sprechen ungarisch, verwenden jedoch slowakisches Vokabular wie
etwa „creva" (Eingeweide) oder „rebra" (Rippcn). Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass
die slowakischcn Vorfahren Landwirte warcn, die Feldcr und Tiere auf den Einoden hatten.
Ăhnlich verhălt es sich wohl bei den Ungarndeutschen, dcn sogenannten Schwăbinnen
und Schwabcn, dic friiher hauptsăchlich als Wcinbauern im Gebiet um Tokaj tătig waren.
Obwohl sic kaum noch dic deutschc Mundart beherrschen, fallen im Ungarischen immcr
wiedcr dcutschc Wortc, die dcn Weinbau bctrcffcn. Dcr 1924 gcborene Herr S. aus dem
kleinen Ort Trautsondorf spricht nur noch gebrochcn deutsch, in dcr Schulzcit in dcn 30cr
Jahrcn sci cr madjarisicrt wordcn:

ln der Schule halte ich eine sehr strenge Lehrerin, sie wollte nicht schwăbisch. Sie
konnte die Schwabischen nicht ausstehen. Als ich in die Schul gegangen bin, da war ich
6 Jahre alt, da konnte ich nur schwabisch, nicht ungarisch. ( .. .) Jetzt geht Schwabisch
nur stolprig! (Herr S., Jg. 1924, in Trautsondorf am 23.7.2002 in deutscher Mundart)
Er babe kaum mehr Gelegcnheit,

schwăbisch

zu sprechen, dcnn sehr wenigc Nachbarn
sprcchcn die dcutschc Mundart. Er konnc noch ein paar Gcdichte aufsagen beziehungswcisc
ein paar Licdcr singen, wie: „Trink' ma noch ein Flascherl, bis wir kein Geld haben im
Tascherl, oh Susanne, oh Susanna, ist das Leben noch so schăn, oh Susanne, ist das Leben
schăn!" Die momentane Situation sei jedoch gar nicht so schon, sondern zicmlich pcrspcktivlos, das Singcn vergehe ihm da schnell, denn cs blieben nur noch dic Ăltcrcn im Dorf zurilck,
dic Jungcn gingcn alic wcg, cs gcbe cinfach zu wcnig Arbcit, zu wenig Zukunftsaussichtcn.
5. Perspektiven
Bcim Stichwort „Zukunft" kehre ich aus Ungarn wicdcr zurilck in die slowakischc Unterzips,
wo es genauso dilstere Prognosen seitens der einhcimischcn, hauptsăchlich ăltcrcn Bcvolkcrung gibt:

Wissen Sie, die Leute glauben nichts mehr, hier lebt man sehr schwer, die Leute
glauben nichts mehr. Mit der EU wird doch nichts besser, die streiten doch alle nur. Es
sieht nicht gut aus mit unserer Zukunft. (Frau M ., Jg. 1928, in Schmollnitz am
20.7.2002 in dcutscher und slowakischcr Sprachc)
Die jungcn Menschcn vcrlasscn vcrstărkt ihre Gcmcindcn, suchcn in groBeren
im Ausland ihr Glilck, zurilck blcibcn wcrktags hauptsăchlich dic Pensionistcn:

Stădtcn

odcr

Puh. die Jungen sind alle weg. Wir haben hier keine Arbeitsmăglichkeiten, es gibt hier
die Schule, Rathaus und Kirche, mehr nicht. Eine Fabrik war hier vor JO Jahren:
Schwermetall - Stahlindustrie, von 2000 Arbeiter au/ 500 runter gekurzt, das ist sehr
wenig. Es haben in Prakovce 1500 Menschen die Arbeit verloren! Jetzt herstellen sie
nur noch ein paar Stucke. Es gibt hier noch die Wălder und die Săgen, es ist hier
momentan sehr schlecht. ( ... ) (Frau I. in Schwedlcr am 22.7.2002 in deutscher Sprachc)
Auch im Karpatcnblatt, der einzigen deutschsprachigcn Monatszcitschrift, wird dic triste
sozialc Lage thcmatisiert, wenn es heiBt , dass einige deutsche Kulturgruppen verstummten,
weil der Chorleiter ader die Mitglieder fern der Heimat in der Fremde ihren Unterhalt
suchen mussen. (Karpatcnblatt, 12. Jg, Juni 2003, Scite 8)
Dcn cinzigen Halt und Hoffnungsschimmcr gibt in Schmollnitz etwa die noch
vorhandenc Tabakfabrik, die 1872 mit staatlicher Hilfe croffnet wurde, um anstelle der an
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Bedeutung immer geringeren Grube Arbeitsmoglichkeiten zu schaffen (JABLONKAI 1993: 14).
Sie findet bereits beim mantakischen Heimatdichter THEODOR KLIEGL vor liber 100 Jahren
lobende Erwăhnung:

Weib und erwachsene Tăchter schickt der Familienvater in die vom Staat gnădig in
Szomolnok errichtete Zigarrenfabrik - die ist der Rettungsanker dieser ganzen Gegend
und aus staatlicher Barmherzigkeit hier ins leben gerufen worden. Jn dieser
Zigarrenfabrik verdienen sie doch einiges Ge/d.(KLIEGL l 894:20f)
Diese Fabrik funktioniert immer noch und bietet noch immer, hauptsăchlich Frauen, viele
Arbeitsplătze, einige Tochter und Enkelkinder meiner Interviewpartnerinnen in Schmollnitz
arbeiten dort:

Hier werden noch Zigarren mit der Hand gedreht, das geht a/Ies aus Export, das sind
sehr schăne Zigarren, und die Geschenkpackungen sind wunderschăn. Auch fur die
„Souvenire" kănnte man etwas machen, aber wenn keine Touristen kommen! (Frau M.,
Jg. 1928, in Schmollnitz am 20. 7 .2002 in deutscher und slowakischer Sprache)
Auf den Gemeindeămtem von Schmollnitz bis Schwedlcr trăumt man schon lănger von eincr
Urlaubsregion fiir potcntielle Touristen, doch ohne Investitionen fiir cine entsprechendc
Infrastruktur und Forderung der Junguntemehmer wird es wohl auch keinen Fremdcnvcrkehr
geben. An Ideen, auch seitens der Bevolkerung, mangclt es nicht:

Unser wunderschoner See, den konnle man doch touristisch niitzen, sowohl im Sommer
als auch im Winter, dori ist doch Eis, da kann man Schlittschuh fahren, und die Hiigel
sind wunderbar zum Schţfahren. Friiher sind doch die Kinder gekommen aus der Stadt,
haben wir Wettfahrten gemacht, Schifahren gelernt. Jetzt ist a/Ies tot seit dem Fa/I des
Kommunismus. (Frau M., Jg. 1928, in Schmollnitz am 20.7.2002 in deutscher und
slowakischer Sprache)
Es werden nun einige EU-Projekte auch im Hinblick auf dcn Tourismus ins Auge gefasst: die
Kanalisation, die Reparatur kaputter Fahrbahnen zwischen Zipser Neudorf und Gollnitz, um
zurnindcst einmal Basisbedingungen fiir den Fremdenverkehr zu schaffen. Doch cs gibt slowakischcn Zeitungsberichten zufolgc - administrative Probleme beim Einreichen der
Projektvorschlăge in Brilssel, um aus den EU-Fonds zu schopfcn. Die mcisten Antrăgc
werden zum Oberarbeiten wieder in die Slowakei zurilck geschickt. Es găbc zu wenig
Bcarnte, und die scien obendrcin unzureichcnd geschult (Tageszeitung SME vom 30.5.2003)
Einstweilen cntwickelt sich das Gcbiet zu eincr Wochcnend- und Ferienregion dcr
Kaschauer Stădter, die sich dort lcerstehende Hăuscr kaufen und „lăndlichc Ruhe" genicl3en
mochten. Die Lcitcrin dcr Ortsgruppe Schwedlcr des Karpatendcutschen Vereins bringt die
Dingc auf dcn Punkt:

Urlaub ist hier sehr schăn, aber /eben konnen wir hier nicht. Das sagen die Deutschen
ja auch. Das sagen sie ja auch. Fiir Urlaub schăn, zum leben nicht! (Frau I. in
Schwedler am 22. 7.2002 in dcutschcr Sprachc)
Zukunfsorientiert dcnkcn vor aliem dic wenigen Untcmehmer und Untcmehmerinnen der
jungen und mittlercn Gcncration, die meisten von ihnen haben deutsche Wurzeln. Sie wurden
auch vom Karpatcndeutschen Verein bei dcr Untemchmcnsgrilndung gefdrdert, sic
unterhaltcn viele berufliche Kontaktc nach Dcutschland und Osterrcich und erhoffen sich sehr
viei Gutes vom EU-Beitritt. Beim Bundestreffen der Karpatcndeutschen in Karlsruhe wurde
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im Mai 2003 mehrfach betont, dass die Slowakei ohne die Karpatendeutschen noch kein
Beitrittskandidat zur EU wăre!
6. Zusammenfassung

In diesem Beitrag - basierend auf den im Zeitraum von 15.7. bis 25.7. 2002 gefuhrten
lnterviews und Aufzeichnungen im Feldtagebuch -geht es um eine Darstellung der aktuellen
Lage in einem Randgebiet des oberen Theil3beckens, der Unterzips im Stidosten der Slowakei,
wo Deutsche, Slowakinnen und Slowaken, Roma, aber auch Ungarinnen und Ungam,
Tschechinnen und Tschechen und andere Ethnien gemeinsam, zusammen und nebeneinander
leben. Vom ethnologischen Blickwinkel aus betrachtet, geht es vor allem um Selbst- und
Fremdbilder, um „Identităten".
Es ist dort zur Zeit eine ziemliche Perspektiv - und Orientierungslosigkeit sptirbar, doch
keine Hoffnungslosigkeit. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus fanden grol3e
Strukturwandel statt: traditionsreiche Arbeitsbetriebe (wie zum Beispiel die Bergbaugruben)
wurden geschlossen, die meisten Einwohnerlnnen mussten sich beruflich umorientieren
beziehungsweise wurden in Pension geschickt. Viele junge Menschen verlassen die Region,
suchen Arbeit in grol3eren Stădten und in Deutschland oder Osterreich, viele profitieren dabei
von ihren Deutschkenntnissen.
Die deutschsprachigen Einwohnerlnnen, Nachfahren der Kolonisten aus der Zeit des
Mittelalters bzw. der Frtihen Neuzeit, nennen sich „Mantakinnen und Mantaken". Nur wenige
bekennen sich offentlich zu ihren deutschen Wurzeln beziehungsweise sind Mitglieder in den
Ortsgruppen des Karpatendeutschen Vereins. Die meisten sprechen im privaten Bereich ihre
deutsche Mundart, mantakisch, und bekennen sich bei Volkszăhlungen zu der slowakischen
Mehrheitsbevolkerung. Einerseits haben viele ăltere Menschen Angst, zu ihrer deutschen
Nationalităt offen zu stehen, die mittlere Generation, die keine deutsche Schulen hatte, „fuhlt"
sich nicht wirklich deutsch, wenn dann eher regional bedingt „mantakisch". Viele argumentieren, dass sie hier eigentlich alle „gemischt" sind, sowohl im Hinblick auf das eigene
Individuum als auf das personelle Umfeld.
Wăhrend sich im Sozialismus die Frage nach der ethnischen Zugehorigkeit selten
stellte, weil sich damals sowieso ausnahmslos beinahe jeder (bis auf 1 - 2 Ausnahmen) zur
slowakischen Nationalităt bekannte, geraten die Angehorigen der deutschen Bevolkerungsgruppe seit der Grtindung des Karpatendeutschen Vereins im Jahr 1990 oft in einen
personlichen Zwiespalt. Viele, vor allem die Menschen der Nachkriegsgeneration, fragen sich
plotzlich: „Wer sind wir? Sind wir Deutsche oder sind wir Slowaken?" Von den slowakischen
bzw. wenigen ungarischen Nachbam und Mitbewohnem ihrer Gemeinde werden sie auf jeden
Fall als „Deutsche" betrachtet. Doch sie selbst fuhlen sich irgendwie orientierungslos.
Nach einem kurzen Feldforschungsaufenthalt in Ungam im Raum Nyiregyhăza undim
Raum Tokaj bei der slowakischen beziehungsweise deutschen Bevolkerung werden
Ăhnlichkeiten, doch auch grol3e Unterschiede zur Lage der Mantaken in der Slowakei
festgestellt. Die Menschen, die aus der heutigen Slowakei stammen, bezeichnen sich dort
weniger als ungarische Slowaken, sondem als TIRPAKI. Die meisten, auch die ăl teren,
sprechen bereits sehr schlecht slowakisch, erinnem sich vielleicht noch an manche
slowakische Volkslieder oder Gedichte, identifizieren sich eher noch durch bestimmte
Traditionen und Brăuche statt durch die Sprache mit dem Herkunftsland ihrer Vorfahren,
ebenso ist dies bei den sogenannten deutschen Schwaben.
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Lipsa de orientart· într-o regiune mărginaşă
Rezumat

Lucrarea de faţă se bazează pe interviurile şi observaţiile făcute pe teren în perioada 15 - 25
iulie 2002 şi prezintă situaţia actuală într-o zonă mărginaşă a Bazinului Tisei Superioare,
anume zona Spis Inferioară din sud-estul Slovaciei, unde trăiesc împreună şi în vecinătate
etnici germani, slovaci, roma, dar şi maghiari, cehi şi de alte naţionalităţi. Din punct de
vedere etnologic avem în vedere mai ales identitatea, adică autoaprecierea şi imaginea pe
care o au etniile conlocuitoare despre o anumită etnie.
Se poate constata în această regiune o lipsă de orientare şi de perspective, dar şi un
oarecare optimism. După prăbuşirea regimului comunist au avut loc transformări masive în
structura comunităţii: ramuri de producţie cu tradiţie în această zonă au fost stopate (ca în
cazul minelor), locuitorii trebuind sa se reprofileze profesional sau să se pensioneze.
Tineretul părăseste regiunea în căutarea unui loc de muncă, orientându-se către oraşele mai
mari sau profitând de cunoştinţele de limba germană se orientează spre Germania şi Austria.
Locuitorii de limbă germană, urmaşii coloniştilor din epoca medievală respectiv de la
începutul epocii moderne îşi spun „ mantakine" şi „ mantaki ". Puţini dintre ei îşi declară
public originea germană sau devin membri ai Fundaţiei Grupelor etnice ale germanilor din
Karpatia. Majoritatea utilizează dialectul german, mantakin şi se declară ca aparţinători la
populaţia slovacă majoritară. Pe de-o parte vârstnicii se tem să-şi declare naţionalitatea
germană, iar generaţia tânără, care nu a urmat şcoala în limba germană nu se identifică ca
germani ci ca mantakini. Mulţi argumentează că de fapt în această zonă populaţia este
hibridă.
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MARIA PAPSONOVA, Presov (Slowakei)
INTERKUL TURELLE BEZIEHUNGEN IN DER SLOWAKEI AM BEISPIEL DER 0RTSNAMEN

1. Einleitung

Auf die Tatsache, dass fiir die meisten Siedlungen dcr heutigcn Slowakei Namen zu belegcn
sind, die auf mehrere, auf ihrem Gebiet historisch wie gegcnwărtig verwendete Sprachcn
zuriickgehen, wird wiederholt hingcwiesen. Bekannt sind auch dic sicdlungsgeschichtlichen
und politischen Hintergriinde diescs Phănomcns: Das geographisch rcich gcgliedcrte,
urspriinglich slawisch besiedclte Gcbict gcriet nach dem Zerfall des GroBmăhrischen Reichcs
(906) und nach dem Yordringcn der Madjarcn in das dort entstandenc Machtvakuum in cine
tausendjăhrigc administrative und politische Unsclbstăndigkeit. Nebcn der alteingescssenen
Bevolkerung und dcr herrschendcn madjarischen Ethnie haben die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Landes ilber Jahrhundcrte die dcutschcn Siedler entscheidend geprăgt,
die sich scit dem 12. Jahrhundert im damaligcn Oberungarn niederlicBcn. Van 1918 bis 1992
war die Slowakci - mit Ausnahme der Zeit der Sclbstăndigkeit in den Jahren 1939 bis 1945 Bcstandtcil der Tschcchoslowakei, scit 1993 bestcht sic wieder als cin souvcrăner Staat.
Die offizielle Amtssprachc des multinationalen Konigreichs Ungarn war bis zur Mitte
des 19. Jahrhundcrts Latein. Spătestcns scit dcm ausgchcndcn 14. Jahrhundcrt trat dancbcn
das Dcutschc, das bald dic Oberhand gewann und bis weit in die Neuzeit als vorhcrrschendc
Yerschriftungssprache galt. Der im Bcreich der Verwaltung im 18. Jahrhundcrt cinsctzcndc
Madjarisicrungsprozcss wurdc besonders nach dem osterreichisch-ungarischen Ausglcich
(1867) verstărkt. Das bcrcits 1843 kodifizierte Slowakische konnte sich erst nach 1918 als
offizicll ancrkannte Schriftsprache voll bchaupten. (Năhercs ilber dcn komplizicrten Wcg zur
slowakischen Nationalsprachc s. STANISLAV 1967; PAULINY 1983; FURDÎK 1999 und die dort
angcfiihrte Litcratur.) Die kompliziertcn Ycrhăltnissc im ungarischcn Staat, der Zerfall dcr
Monarchic und weitcre Schicksalc des Landes im Rahmcn dcr Tschcchoslowakei sowic
andcrc Umstănde, nicht zuletzt die Gcschchnissc wăhrend und nach dcm Zwcitcn Weltkricg,
hattcn zur Folge, dass die auf dem Gebiet dcr Slowakei ilberlieferten Ortsnamen (ON) cine
auBcrordcntlich buntc Entwicklung durchgcmacht haben.
So sind neben dcn latcinischen bzw. latinisierten, in dcn ăltcsten Urkunden bczcugtcn
Sicdlungsnamen filr die meisten Stădtc, aber auch ftir klcinerc Ortc und Gemeindcn bis wcit
in die Ncuzeit deutsche, ungarischc und slowakischc Namenvariantcn in Gcbrauch. Ihrc Lautund Fonncngestalt lăsst oft Rilckschlilssc auf dic altcingcscssene Bevolkerung (slawisch, ungarisch) oder spătere Besiedlung (deutsch, ruthcnisch) zichen. Dic spătestens im 19. Jahrhundert cingefilhrten madjarischcn (madjarisicrtcn) ON wurden nach dcr Griindung dcr Tschcchoslowakischcn Rcpublik zum groBen Teii von den - nun auch amtlich festgclcgtcn slowakischcn (ofter abcr nur slowakisicrten) Toponyma abgelost. Einc Anzahl von Gemcinden konntc den ursprilnglichcn ungarischcn oder deutschen Namen auch weitcrhin bchalten,
bei andcrcn bestand die Moglichkcit, die andcrssprachige Ortsbezeichnung parallel zur slowakischen zu verwendcn. 1948 wurdcn liber 700 Gcmeinden mit ungarischcn und dcutschen
Namcn durch eincn behordlichen Rechtsakt masscnhaft umbenannt und dic Doppelnamen
aufgehoben (MAJTĂN 1998, 7, 12 f.).
Die schriftliche Oberlicferung dcr mcistcn Gebiete und Orte der heutigen Slowakci
bcginnt nicht vor dcm 13. Jahrhundcrt. Oft stehen dabei die ăltcsten, scit der Mittc des 13.
Jahrhunderts zunchmcndcn Quellen (so z. B. Frcihcitsbricfc, Schenkungsurkunden mit ausfiihrlichen Katastcr- und Grenzbeschrcibungcn) in dirckter Vcrbindung mit der Niedcrlassung bzw. mit dcr Anwesenheit dcr dcutschcn hospites. Ins Zentrum der Forschung rilckt das
historisch belcgte Namcnmaterial scit dcn 30cr Jahren des 20. Jahrhunderts, wobci sich dic
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tschechoslowakische und slowakische Sprachgeschichte und Onomastik in erster Linie mit
den ON slawischer (slowakischer) Herkunft systematisch befassen (CHALOUPECKY I 923;
STANISLAV 1947, 1967). Das anderssprachige Namengut wird eher in dcn jilngeren Arbeiten
der Historiker beriicksichtigt, in denen man ăfter auch etymologisch-semantischen Deutungen
begegnen kann (SMILAUER 1932; VARSIK 1964-1977; MARSINA I 974; BENKO I 985; ULICNY
1990, 2001 ). Das Ziel dieser historiographischen Arbeiten bestcht u. A. darin, die ursprilnglich slawische Besiedlung einzelner Regioncn nachzuweisen und die national motivierten
Sichtweisen der ălteren (ungarischen, deutschen) Forschung zu korrigieren bzw. zu widerlegen.
Die ăltesten schriftlich bezeugten Namen der slowakischen Gemcinden sind im dreibăndigen, vom Enzyklopădischen Institut dcr Slowakischcn Akademie der Wissenschaftcn erarbeiteten Heimatkundlichen Wărterbuch zu findcn (Vlastivedny slovnik obci na Slovensku VSOS). Unter I. I. werden bei jeder Gemeinde dariiber hinaus auch weitere ausgewăhlte
Varianten genannt, die die Entwicklung der Benennung vcrfolgen lassen, sowie die offizielle
madjarische bzw. die deutsche und lateinische Fonn angeftihrt (vgl. VSOS I, 7). Das erste
Lexikon, das sămtliche Namenvarianten aller Gemeinden der heutigen Slowakei in den beiden letzten Jahrhunderten auflistet, ist 1972 vom Slawisten Milan MAJT AN vorgelegt worden,
1998 erschien die iiberarbcitete Neuauflage. Die Auflistung basicrt auf drei ălteren Quellen
(1773, I 786, 1808) und auf den nach 1945 vorgelegten statistischen Lexika, in dcr Neuauflage von 1998 sind auch die neuesten Verănderungen miterfasst (MAJTĂN 1998, 12ff.).
Auf diese Arbeit sowie auf die Ergebnissc dcr jilngeren slowakischen Historiographie, die den
komplizierten Prozess der Namengebung und -ănderung vcrfolgen lassen, stiltzen sich die
nachfolgenden Beobachtungen, in dcren Mittclpunkt die ON deutscher Herkunft stehcn.
2. Der Gebrauch der Ortsnamen bis 1920 (1948)

Ihrer Herkunft nach kann man die historisch auf dem Gebiet der heutigen Slowakei iiberlieferten Siedlungsnamen, die in unterschiedlichsten, dem Usus der jeweiligen Sprache angepassten Laut- und Formenvarianten iiberliefcrt sind, folgenden vier Gruppcn zuordnen:
a)die aus der vorslawischen (voreinzclsprachlichen) Zeit stammenden, oft auf Fluss-,
Gebirgs- und Raumbenennungen zuriickgehenden ON
b)die weit iiberwiegenden ursprilnglich slawisch-slowakischen ON
c)die ursprilnglich madjarischen ON, besonders im Siiden der heutigen Slowakei
d)die ursprilnglich deutschen ON, besondcrs in den von den deutschcn Einwandercm
besiedelten Regionen.
2. 1 Nur fiir einen Teii der Siedlungen kommen jedoch Schreibungen vor, die darauf
schlieBcn lassen, dass dic Orte kontinuierlich unter dem bis heutc bzw. bis 1920/1948 (dazu s.
u. 4.3) verwendeten Namen bekannt waren. Vgl. die bei MAJTĂN bclegten Schreibvarianten,
1
die jeweils cine der oben genannten Gruppen reprăscntieren:
Ad a) 1572 Nitra: 1786 Neutra, Nitria, Nytra, 1808 Nitria, Nyitra, Neutra, Nitra 1863, 18821913 Nyitra, 1920 Nitra
Ad b) 2450 Trencin: 1773 Trenchinium, Trenchin, Trentschin, Trendin, 1786 Trentschin,
Trentschinium, 1808 Trensinium, Trencseny, Trcntsin, Trentschin, Trcncin, 1863-1913
Trencsen, 1920 - Trencin
1

Die Beispiele sind der Neuautlage von 1998 cntnommen, wo sie unter der vor dem ON stehenden Nummcr zu
finden sind. Die alphabetische Reihenfolge des Lexikons richtet sich nach den heute gilltigen ON, auf S. 357 600 enthlilt es cin ausfiihrliches Verzeichnis dcr liltcren sowie der anderssprachigen Namcn. Die Jahrcsangaben beziehen sich auf die herangezogenen Qucllen. Die Hcrvorhebungen (kursiv geschriebenen Formen)
stammen von mir. Auf dic Semantik sowie auf die oft sehr widcrsprilchlichen Meinungen zur Herkunft und
zum Etymon des jeweiligcn Namcns wird in dicscm Teii des Beitrags nicht eingegangcn.
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Ad c) 2425 Tornal'a: 1773, 1786, 1863 Tomallya, 1808 Tomallya, 1873-1913, 1938-1945
Tomalja, 1920 Tomal'a, 1927-1938, 1945-1948 Tomal'a, Tomalja, 1948-1990 Safarikovo,
1990-Tomal'a
Ad d) 1540 Nalepkovo: 1773 Vogendrisel, Vogcndriszel, Wagcndrisel, Wogcndisln [!], 1786
Wagcndriissl, 1808 Vagcndriszcl, Wagendriisscl, Wohdryscl, 1863 Wagendriisscl, 18731877 Vagendriisscl, 1882-1913 Mereny, 1920 Vondrisel, 1927-1948 Vondriscl, Wagendriissel, 1948 - Nalepkovo
2.1.1 Vor aliem die Gemeinden dcr zweitcn und der letztgenanntcn Gruppc, deren Namen auf
dic mchrhcitliche (slowakische, deutschc) Bcvălkcrung schlicBen lasscn, wurden im Zuge der
planmăBig vorangetriebenen Madjarisierung seit dcm ausgehenden 19. Jahrhundert umbcnannt und konnten erst nach dcr Grtindung dcr erstcn Tschechoslowakischcn Republik zu
ihren ăltcren Namcn zuriickkchrcn. Bei der Umbenennung wurdcn die strukturcll und semantisch durchsichtigcn Fonnen ins Madjarischc iibcrsetzt (s. u. Krcmnicke Banc, Lysa nad
Dunajcom, Vysoka, Vysoka pri Morave), scltencr - so fiir die ON mit „vcrdunkcltcr" Etymologie - ist ein neucr Name willkiirlich gewăhlt worden (s. obcn Wagcndriissel: madj.
mereny = kiihn):
Ad b) 2716 Vysoka: 1773 Viszoka, Wisokc, 1786 Wiszoka, 1808 Viszoka, Wysoka, 1863
1902 Viszoka, 1907-1913 Magas, 1920 Vysoke, 1927 Vysoka
Ad d) 1114 Kremnicke Bane: 1808 Perk, Berg, 1863, 1888 Berg, 1892-1913 Janoshegy,
1920 Piarg, Berg, 1927-1948 Piargy, Johannesbcrg, 1948-1952, 1954-1980, 1992 - Krcmnickc Banc
2198 Lysa nad Dunajcom: 1863 Kalenbcrg, Golinberg, 1873-1888 Kalcnberg, 1892-1902
Kahlcnberg, 1907-1913 Tarhegy, 1920-1948 Kalenberk, 1948-1992 Lysa nad Dunajcom
2720 Vysoka pri Morave: 1773 Hochstcttno, Hochstcttcn, Hochsstetno, 1786 Hochstettcn, Hochsdtctno, 1808 Hochstcttnă, Hochstăttcn, 1863 Hochstctno, 1873-1882 Hochstcttno, 1888-1907 Maga~falu, 1913 Nagymaga,~falu, 1920-1948 HochStctno, 1948 - Vysoka pri Morave
2742 Vysne Ruzbachy: 1786 Ober-Rauschenbach, Ruszbach, 1808 Felso-Ruszbach,
Obcr-Rauschcnbach, Horni Rusbachy, [Homi] Drusbachy, 1863, 1888-1902 Fe/sorusbach,
1873-1882 Fe/saruzsbach, 1907-1913 Felsozilg6, 1920 Vysnc Ruzbachy, [Vysne] Druzbachy, 1927 - Vysnc Ruzbachy
2.2 Abgcschen von diesen politisch-gescllschaftlich bcdingtcn Um- und Neubcncnnungen
kann man cine groBc Gruppe von Siedlungcn ausmachcn, fiir die bis ins 19. Jahrhundcrt Namcn in mindcstens zwei, oft aber auch in drci bzw. - wcnn man dic latcinischcn mitbcriicksichtigt - in vier Sprachcn zu bclcgcn sind. Es handelt sich dabci cntwcder um das Ncbcncinandcr von mchrsprachigen Formen dcsselbcn Namcns odcr um Benennungcn, die auf
untcrschicdliche Motivation hinwciscn. 2
2.2.1 Dic mchrsprachigen Formen desselben Namcns kann man als Zeugen dcr gegenseitigen Becintlussung und dcr sprachlichcn Kontaktc zwischcn den auf dcm Gebict dcr
hcutigcn Slowakei lcbendcn Ethnicn bctrachtcn. Bei dicscm Nebencinandcr handclt es sich
oft um dic Obcrsctzung der Form aus cincr dcr verwcndetcn Sprachcn in die andercn Sprachcn. Den zusammengcriickten/ zusammengesctztcn bzw. den mit eincm unterschcidcndcm
Zusatz gebildetcn deutschcn ON stchcn hăufig slowakischc, bis um 1900 auch madjarischc
Entspechungcn gcgeniiber, in denen nur cine Komponente iibcrsetzt wurde (s. oben Felsoruzsbach, VyS:ne Ruzbachy, unten 0-Leszna):

1

lnnerhalb dieser Gruppc wird lediglich auf solchc parallel vcrwcndetc Benennungcn hingewiescn, bei dencn
auch cin dcutscher Name nachzuweiscn ist. Die Vielzahl dcr Orte, ftir die în den bcidcn letzten Jahrhundcrten
nur slowakischcr und madjarischer Namc în Gcbrauch war, muss au13er Acht gelassen werden.
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1247 Lipany: 1773 Hethars, Hethars, Sieben-Linden, Lippany, 1786 Siebcn1inden,
Hethars, Lipiani, 1808 Hethars, Septem Tiliac, Siebenlinden, Lipjany, Lipany, 18631913 Hethars, 1920-1948 Lipiany, 1948 - Lipany
2159 Slovenska Ves: 1773 Tottfalu, 1786 T6thfalu, Windschcndorf, 1808 T6tfalu,
Windschendorf, Slowenska Wes, 1863-1882, 1892-1902 T6tfalu, 1888, 1907-1913
Szepcst6tfalu, 1920 - Slovenska Ves
2208 Spissky Stvrtok: 1773 Quintoforum, Csătărtăkhcly, Doners-Marck, Stwertck,
1786 Donnersmarkt, Ctwrtek, Quintoforum, 1808 Csătărtăkhcly, Vi Ila Sancti Ladislai,
Donnersmarkt, CZt:wrtck, Sstwrtek, 1863-1892, 1898-1902 Csătărtăkhcly, 1895, 19071913 Csiltărtăkhely 1920 Stvrtok, 1927 - Spissky Stvrtok
2220 Stara Lesna: 1773 0-Lcszna, Alt-Woldorff, 1786 0-Leszna, Alt-Waldorf, 1808
6-Lcszna, Alt-Walddorf, Stara Lesna, 1863-1888 Olcszna, 1892-1895, 1907-1913
Felsoerdofalva, 1898-1902 Felsocrdofalu, 1920 Stara Lcsna, 1927-1948 Stara Lesna,
Alt-Walddorf, 1948- Stara Lesna
2597 Vel'ke Pole: 1773 Vclkapolya, Hoch-Wiesen, Welkapola, 1786 Hochwicscn,
Wclkapolya, 1808 V clkopolya, Velkapolya, Hochwiescn, Welke Polc, 1863-1882
Vclkapola, 1888 Nagymezo, 1892-1913 Palosnagymczo, 1920 Vcl'ke Polc, 1927-1948
Vcl'ke Polc, Hochwicscn, 1948- Vcl'ke Polc
2.2.2 Nicht unbcdingt hicrher gehăren die zahlenmăBig stark vcrtrctencn Bcncnnungcn, die
anthropologisch bezogcn sind, wobei fiir cin und denselben Ort vereinzelt auch zwci untcrschicdliche Personennamen nachzuweisen sind (s. u. Janova Lehota). Dcr lateinischen
Bezeichnung vil/a entspricht dann das madj. Bestimmunswort -falit, fa/va, dt. -dorf, -hau,
slow. mcist das patronymische Suffix -ovce, în den mehrglicdrigen Bencnnungcn auch Ves
(ăltcr Vejsa), Lehota, Lehâtka:
62 Batizovce: 1773 Batis-Villa, Batisfalu, Bachstorf, 1786 Batisfalva, Botsdorf, 1808
Batiszfalva, Botsdorf, Batizowcc, 1863, 1877-1882 Batiszfalu, 1873, 1888-1902 Batizfalu, 1907-1913 Batizfalva, 1920 - Batizovce
865 Janova Lehota: 1773 Jano-Lchota, Tcckstcrhcy, Janowa Lehota, 1786 JanoschLchota, Tekserhay, 1808 Jan6-Lchota, Drcxclhcy, Janowa Lhota, 1863-1888 Janolehota, 1892-1913 Janosgyarmat, 1920 Janova Lehota, 1927-1948 Janova Lchota, Drcxlerhay, 1948 - Janova Lehota
971 Janova Ves: 1773 Janofalva, Janosfalva, Hanzdorff, Janowejsa, 1786 Janofalwa,
Janowa Wes, 1808 Jan6falva, Janowejsa, Janowa Wes, 1863-1907 Jan6falu, 1913 Janosujfalu, 1920 Janova Nova Ves, Janovejsa, 1927-1976 Janova Vcs (seit 1976 in Klatova Nova Ves eingemcindet)
2201 Spisske Hanusovce: 1773 Hanus-Villa, Hanusfalu, Hanuszdorff, 1786 Hanuschfalwa, Haritschan, Hannsdorf, 1808 Hanusfalva, Hănschau, Hanussowce, 1863-1902
Hanusfalu, 1907-1913 Hanusfalva, 1920 Hanusovcc, 1927 - Spisske Hanusovce
2840 Zakovce: 1773 Szakocz, Aysttorff, 1786 Sakocz, Eisdorf, 1808 Zsakocz, Eisdorf,
Zakowce, 1863-1888 Zsak6c, 1892-1902 Izsakfalu, 1907-1913 Izsakfalva, 1920 Zakovce, Eisdorf, 1948 - Zakovce
2.3 Sowohl auf das Nebeneinander verschiedcner Ethnien als auch auf den komplizierten
und lange andauemden Siedlungsprozess wciscn dic in einzelnen Sprachen unterschiedlich
motivierten ON hin (mehr dazu s. auch u. 3.2.2):
169 Bratislava: 1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporck, 1786 PreBburg, Posony,
Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, PreBburg, Pressporek, 1863, 1877-1913Pozsony,1873 Poson, 1920-Bratislava
585 Handlova: 1773 Handlovia, Handlova, Krikehcy, Handlowa, 1863-1907 Handlova,
1913 Nyitrabanya, 1920 - Handlova
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595 Harichovce: 1773 Harikocz, Halmsdorff, Harikowcze, 1786 Harikocz, Balmsdorf,
Halmsdorf, Harikowze, 1808 Harik6cz, Palmsdorf, Hafikowce, Harykowce, 1863-1882
Harik6c, 1888-1902 Palmafalu, 1907-1913 Palmafalva, 1920 Harikovce, 1927 - Harichovcc
1796 Plavecky Stvrtok: 1773 Dctrcko-Csotărtok, Zanckendorf, Stwcrtck, 1786 Cschotărtek, Detreko-Cschotărtok, Sstwrtek, Zankcndorf, 1808 Dctrck6-Csot6rtok, Blascnstcin-Zankendorf, Plawecky Cztwrtek, Plawccky Sstwrtck, 1863-1873 Detrckocsotortăk, 1877-1913 Detrckocsi.it6rtok 1920 - Plaveck}' Stvrtok
2202 Spisske Podhradie: 1786 Kirchdorf, Szcpes-V arallya, Podhr[ a ]dze, 1808 Szcpcsvarallya, Kirchdrauf, Podhradi, Podgrodzic, 1863 Szcpcsvarallja, 1873-1913 Szcpesvaralja, 1920 - Spisske Podhradic .
Dicscm knappcn Oberblick kann man cntnchmcn, dass in dcn ăltcrcn Qucllcn nebcn dcn latcinischen, madjarischcn, dcutschcn und slowakischcn Schrcib- und Formcnvariantcn auch
solchc anzutreffen sind, die von der Bccinflussung durch dic Nachbarsprachcn zcugcn. So
sind Schrcibungen wic Horni Rusbachy, Lhota, Hafikowce, Podhradi dem tschechischcn
Usus zuzuschreibcn, Podgrodzie ist dcr polnische Ăquivalent dcr slow. Bcncnnung, die eincn
Ort untcrhalb eincr (hicr: der Zipser) Burg bezeichnct (1268 de Suburbia, s. VARSIK 1974,
19). Dari.ibcr hinaus sind auch inncrhalb dcr Obcrlicfcrung in dcrsclbcn Sprachc mchrcrc
Namenvariantcn nachzuwciscn, dic auf Umdeutung bzw. Vcrblassung dcr urspri.inglichen
Bcdcutung hinwciscn (SONDEREGGER 1985, 2042ff.). Auf scmantische Isolicrung dcr deutschcn ON in dcr mchrsprachigcn Gcmcinschaft slowakischer Stădtc und Gcmeindcn lăsst m.
E. das Ncbcneinandcr von Fonnen wie Bachstor:f-Botsdorj; Tekserhay-Drexelhey-Drexlerhay,
Halmsdorff-Balmsdor:f-Palmsdorf schlic/3cn.

3. Die Entstehung der deutschen Ortsnamen
Die Entstchung der historisch belcgtcn und z. T. bis zur Gegcnwart bcstchenden dcutschcn
ON ist nur vor dem Hintcrgrund der intcnsiven, i.ibcr zwci Jahrhundertc wăhrcndcn Sicdlungstătigkeit dcr dcutschen Kolonistcn zu crklărcn. Sic haben ma/3gebend dazu bcigetragen, dass
sich das rcinc Agrarland im Verlauf des Spătmittclaltcrs zu cincm wirtschaftlich cntwickcltcn
Land mit ciner reichcn stădtischcn Kultur und cinem bli.ihcndcn Handcl verwandeltc.

3.1 Zur Siedlungsgeschichte
Die Niedcrlassung dcr Deutschcn in Obcrungam sctztc an dcr Wcndc vom 12. zum 13. Jahrhundert (vom ostmittcldcutschcn Raum hcr) cin und wurdc bis in das 15. Jahrhundcrt durch
Kolonisten aus schlcsischcn und bairisch-ostcrrcichischcn Gcbictcn fortgcfiihrt. Ein măchtigcr
Kolonistcnstrom ist vor aliem nach dcm vcrhccrcndcn Tatarencinfall ( 1241) vcrzcichnct
worden. Um dic Verteidigungsfiihigkcit des Rcichcs zu fcstigen, riefcn dic ungarischcn Konige vcrstărkt „Găstc" ins Land, dic vor aliem zur Entfaltung des Handels, Bergbaus, dcr Zunftsowie dcr landwirtschaftlichcn Produktion bcitragen solltcn. Entsprcchcndc Privilcgicn, dic
dcn Einwandcrcm aus dcm „romischcn Reich" dic Errichtung eigcncr Siedlungcn, Recht zum
Bcrgbau und das Lcben nach deutschcm Recht zusichcrtcn, fOrdcrtcn dcn Zustrom von Bcrgleutcn, Handwcrkcm, Kaufleutcn und Baucm. In den bercits bestehenden, oft an wichtigen
Handelswcgen und Krcuzungen gelegenen Marktfleckcn oder in ihrer Năhe lieBen sich vor
aliem Angehorige hoherer sozialcr Schichten nicdcr, die kurz nach ihrer Einwanderung cine
fiihrendc wirtschaftlichc und politische Stcllung cingenommcn haben und zum entschcidcndcn stădtcgri.indendcn Element wurdcn. Im 13. Jahrhundcrt, das durch cincn gro/3cn wirtschaftlichcn Aufschwung gekcnnzeichnct ist, wurdcn auf dcm Gcbict dcr Slowakei ctwa 30
Stădte - meist mit ciner mchrsprachigen Bevolkerung - gegri.indct.
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Orei groBere Regioncn wurdcn zusammenhăngcnd besicdelt: a) die an <las geschlos-sene
deutsche Sprachgebiet Niederosterreichs angrenzende Siidwestslowakei (Zentrum: Prej3burg), b) dic Kremnitz-Dcutsch-Probener Gruppe im westkarpatischen Bergbaugcbiet und c)
die Zips unterhalb der Hohen Tatra, wo im Zuge einer langwiegigen Kolonisierungstătigkcit
wiederum drei Răume enstanden sind: dic mittlcrc Zips (Obcrzips) mit den Zentren Leutschau
und Kesmark; die nordliche Zips (Altlublau, Pudlein), aus Schlesien besiedelt und bis zu
Bcginn des 14. Jahrhunderts zu Polen gchorig, sowie <las Flusstal der Găllnitz (Untcrzips bzw.
Zipser Griinde) mit gleichnamigem Ort als Zentrum.
Wăhrend die Einwanderung von Baucm im Raum von Pressburg unmerklich in der
Folge der Kolonisation Niederostcrreichs schon im 13. Jahrhundert gcschah, folgte im Umkreis dcr niederungarischen (mittelslowakischen) Bergstădte (Kremnitz, Deutsch-Proben) die
băucrliche Siedlung der stădtischen erst spăter (14. Jahrhundert). In der Zips handelte es sich
dagcgen um eine geschlosscnc „Stadt-Land-Siedlung", in der <las freie Bauemtum und <las
Biirgertum cine enge Verbindung eingingcn (KROESCHEL 1992, 211 f. ). Scit dem 14. Jahrhundert wurden dariiber hinaus auch auBerhalb der kompakt besicdelten Regionen neue Dorfer
angelegt, deren Griinder (Lokatoren) meist Biirger der Stădte, d. h. Deutschc waren. 3 Der Lokator, nach dem das neu gegriindete Dorf oft auch seinen Namen erhielt (s. o. 2.2.2), brachte
gleichzeitig den Grundstock an (deutschen) Handwerkem mit und bekleidete <las mit vcrschiedencn Privilegicn vcrbundcnc Amt des erstcn SchulthciBcn (Erbrichters). Bei der reichen
Untemehmertătigkeit entstandcn somit nicht nur deutsche Dorfer, sondcm auch Rodungssiedlungen „more teutonico", d. h. nach deutschem Schulzenrecht gegriindcte Dorfcr (STEINACKER 1987, 5), deren Bewohner aber nicht unbcdingt Dcutsche waren.

3.2 Namengebung und -iibernahme
Mit der mittelalterlichcn Siedlungstătigkeit ging auf dcm Gcbiet mit mehreren Ethnicn dcr
gcnauso komplizierte und langwierige Benennungsprozess einher. Wie in anderen Lebcnsbereichen handeltc es sich auch hier um gegenseitiges Geben und Nehmen, dessen Ergebnis ein
buntes Ncbeneinander von amtlichen und mundartlichen, durch gegenseitige Beeinflussung
einzelner Sprachen bzw. durch semantische Isolierung oft stark cntstelltcn und abgeschliffenen Formen. Auf einige Aspekte dieses Prozesses soli in folgendcn Ausfiihrungen hingewiesen werden, in deren Mittelpunkt die ON des ăltesten und bekanntesten Sicdlungsgebietcs der
Slowakei - der Zips - stehen.
3.2.1 Vielfach haben die dcutschcn „Găstc" dic bercits bcstehcndcn Sicdlungsnamen von der
alteingesessenen Bevolkerung iibemommen. Die oft schon aus dcr voreinzclsprachlichcn Zeit
stammenden, meist auf Fluss- und Personennamen zuriickgehcnden Namen wurden in ihrcr
Laut- und Formengcstalt nach und nach dem Deutschen angepasst, vgl. oben Nitra, TrenCin,
weiter z. B. Bardejov (Barthffa, Bartpha, erst spăter Bartfeld), Kosice (Cassa, Casscha, spăter
Kaschau), Kremnica (Crempnitz, Kremnitz), Trnava (Tyrnau), Zilina (Seli-nan, spăter
Sillein), u. a. m. Es ist allerdings nicht auszuschlieBen, dass der Obcmahme cine in
schriftlichen Quellen nicht festgehaltene Benennung in cigcner Sprache vorausging (<lazu s. u.
3.2.2). Nach Jan STANISLAV weist auch die erste Komponente des seit 907 kontinuierlich
belegten deutschen Namens der spăteren slowakischen Hauptstadt (907: Braslavespurch,
Brezalauspurc, 1052: Preslawaspurch, Brezesburg, Brezispurg, 1108: Bresburg, <lazu s. auch
oben 2.2.2) auf verschiedene Varianten des slawischen (slowakischen) Personennamcns
3

In den von dcutschem Patriziat beherrschten Stădten Oberungams konnten bis zu Beginn des 17. Jh. nur die
Deutschen zu Ringbiirgcm werden. Erst 1608 erzwangen die madjarischen Adeligen, die aus den von Tiirken
besetzten Gebicten Ungams auf das Gebiet der heutigen Slowakei geflohen warcn, einen Landtagsbcschluss,
dem zufolge die Stădte auch Nichtdeutschen, namentlich Adeligen, das Biirger- und Zunftrecht gewăhren und
Sitze im Rat einrăumen mussten. Vgl. RUDOLF 1991, 214 f.; STEINACKER 1987, 7.
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Braslav hin (vgl. STANISLAV 1947, l 3ff., dort auch Hinweise auf andcre oft schr widersprtichliche Deutungen).
Dic Existenz dcr slawischcn Besiedlung in der Zips vor der Ankunft der Kolonisten
bezeugen die eingedeutschten Namen wic Felka (slow. Vel'ka: 1268 Vylka, 1279 Welka, 1292
Filka, s. VARSIK 1974, 19), Leibitz (slow. J.:ubica: 1251 villa Lubicha, 1538 Leubiz, s. VARSIK
1974, 18), Lublau (Eubovna), Pudlein (Podolinec), Schmăllnitz (Smolnik), Kniesen (Hniezdne) u. a. m.
Die Lautgestalt solcher Benennungen wie Găllnitz (Gelnica), Gurgo/Gargou/Garg/
Gorg (ma. ostslow. Harhov, s. VARSIK 1974, 13 f.; MAJTĂN 1998: 2205 Spissky Hrhov),
Grussov/Grossow/Grausch (aber auch ung. Kărtvelyes, dt. BierndorfPBirnd01f, d. h. dic
Obersetzung des slow. ON, s. VARSIK 1974, 14; MAJTĂN 1998: 2206 Spissky Hrufov), Grenitz/Grănicz/Grenz/Grănitz (s. MAJT AN 1998: 725 Hranovnica) weist darauf hin, dass sie
iibernommen worden sind, noch bevor im Slowakischcn g > h wandclte, d. h. bcreits vor
1200 (KRAJCOVIC 1988, 61 f.). Der Name Găllnitz (madj. Gălnic) geht auf einen Wasserstrom
zuriick, der vom slawischen Adjcktiv gni/b ,faul' abzuleiten ist und dcsscn Semantik zu cntnchmen ist, dass der Fluss vor seincr Miindung in dcn Hernad (slow. Hornad) 4 langsam flicBt
und vcrfault. Dcr urspriingliche Flussname Gnilec (124311335: Gulnych, 125511295 fluv.
Gylnich) erschcint im Slowakischcn nach dem Wandel g > h als Hnilec, wăhrcnd der Namc
des Ortes ins Slowakischc (und Ungarische) aus dcm Dcutschcn rtickcntlehnt wurdc (vgl.
VARSIK 1974, l2ff.; MAJTĂN 1998: 541 Gelnica). Auf den linksseitigcn Zufluss des Hernads,
dcr bcreits 1263 als fluv. Leucha erwăhnt wird (VARSIK 1974, 16), gcht nach KNIEZSA auch
der Name dcr Hauptstadt der Obcrzipscr Provinz zurtick. Es ist von der slaw. Fonn !evoca (d.
h. linksseitiger Zufluss) auszugehcn, die - auf den Ort tibcrtragen - in ălteren deutschsprachigen Schriftstiicken als Lewza (1447), Lewtscha (1454) (s. HRASNA 2001, 55 u. 57), erst
spăter auch als Lewtschaw/Leutschaw erscheint (PIIRAINEN-PAPSONOV A 1992, 238 u. 278;
MAJTĂN 1998: 1231 Lcvoea).
Vereinzelt ist in dcr Zips auch cin eingedeutschtcr ON zu bclegen, der auf dic iibcrlieferte madjarische Form und somit auf die Anwcscnheit dcr Madjarcn und ihrer Verbtindeten im Grenzgebict zu Polen hinweist. So ist auf die urspriingliche Funktion dcr Gcmeindc
- Abwchr fcindlichcr Einfallc - dcr bcreits 1251 belegtc majd. Namc Eur ,Wache' sowic die
crst spăter bclegte slow. Fonn Strasa zurtickzufiihrcn. Die 1288 bezeugtc Schreibung Nyrer,
die hochstwahrschcinlich auf madj. Nagyor zurtickgcht, und dic im VSOS bzw. bei MAJTĂN
aufgclisteten spătercn Varianten ( 1998: 2196 Spisska Bela) sprechcn dafilr, dass der dcutschc
ON Nehre als Vcrstiimmclung dcr madj. Form zu erklăren wăre, vgl.:
VSOS III, 93: 1251 Eur, 1288 Nyrer, 1437 Ncrcr, 1564 Nercr alias Strasa, 1773 Straska
MAJTĂN: 1773 Straska, Neticrn, 1786 Straschka, Nere, 1808 Sztraska, Nehre, Strassky, Strazky, 1863 Sztrazska, 1873-1882 Sztraska, 1888-1913 Nagyor, 1920 Strazky, Strazka, 19271948 Strazky nad Popradom, Nehrc, 1948-1975 Strazky (scit 1975 in Spisska Bela eingcmeindct).

3.2.2 In andcrcn Făllcn hat sich dcr ncuc, von dcn Ankommlingcn gcprăgtc ON ncbcn dcm
ursprtinglichen durchgesetzt und iiber Jahrhunderte behauptet. So wcrden die Dcutschcn, dic
sich in der Năhe der ursprtinglich von Slawcn bewohnten, nach dcm glcichnamigcn Fluss
Poprad (bcrcits 1209 in dicscr Form erwăhnt) benanntcn Gcmeinde niedcrlieBen, in dcr
ăltesten schriftlichen Erwăhnung aus dcm Jahre 1256 Saxones de Poprad genannt. 1268 erscheint die von ihnen neu gegrtindcte Siedlung als Villa Teutonicalis (V ARSIK 1974, 18 f.).
4

Die Namen der beiden groBcren Wasserstrome dcr Zips, dic auch auBcrhalb ihrcs Gcbietes flieBen - Hornadl
Hernad und Poprad/Poper - stammen nach V ARSIK (1974, 12) wahrscheinlich aus der vorslawischcn Zeit,
wăh-rend dic kleincren Flilssc und Băche, dic in dcr Zips cntspringcn und hier auch in den Hernad odcr Poper
milnden, in den ăltcstcn Urkundcn aus dem 13. Jahrhundert ilbcrwicgend Namcn slawischcr Herkunft tragen.
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Auf den Zusammenfall beider Gemeinden sowie auf die allmăhliche Vorherrschaft des deutschen Elements im Ort weist die im 14. Jahrhundert iibliche Benennung Popradsasa hin {,das
săchsische Poprad', vgl. CHALUPECKY 1974, 24). Poprad und Deutschendorf werden bis 1863
parallel verwendet (s. MAJTĂN 1998, 1855 Poprad), seit 1863 ist offiziell nur Poprad bzw.
Poprad in Gebrauch.
Auf einen Bevălkerungsaustausch weisen auch die iiberlieferten Namen des benachbarten Marktortes hin, der 1256 als Forum Sabbathe (SMILAUER 1932, 192), 1271/1273 aber
schon als Sanktus Georgius (BĂRDOSSY 1802, 106) erscheint. Nach Vendelin JANKOVIC
( 1966, 151) steht auch der hier innerhalb von kurzer Zeit auftauchende Parallelname mit dem
Zustrom der Deutschen in Zusammenhang, die die Gemeinde nach dcm Patron der von ihnen
errichteten Kirche benannten. Wăhrend sich im Slowakischcn und Ungarischen die auf den
urspriinglichen Namen zuriickgehende Benennung eingcbiirgert hat (slow. [Spisskci} Sabota,
ung. [Szepes}szombat), steht daneben bis 1945 auch offiziell Georgenberg (heute Ortsteil von
Poprad, vgl. MAJT AN 1998: 1855 Poprad). Einc analoge Entwicklung ist bei dcn Parallelnamen Straie pod Tatrami - Michelsdorf und Vrbov - Menhardsdorf ( 1268 Vil/a Menhardi,
1312 Vil/a Meynhardi) vorauszusetzen - dcr Name der in der Năhe des urspriinglichen slawischcn Dorfcs gegriindeten dcutschen Gcmeinde ist entwedcr auf den Lokator der Kolonisten
oder auf den heiligen Patron zuriickzuftihren (VARSIK 1974, 18; CHALUPECKY 1974, 24).
Eine interessantc Umdeutung ist sowohl bei dem slowakischcn als auch bei dem deutschen Namen eincr der ăltestcn slowakischen Gcmeinden in dcr Zips (bereits 1209 belegt) zu
beobachten: die Siedlung de vil/a Jssak, in der 1285 dic „Sachsen" urkundlich bezeugt sind
(BENKO 1985, 152), hciBt slowakisch Zakovce, deutsch Eisdorf (s. obcn 2.2.2). Wăhrend in
der einheimischen Form der anlautende Vokal des alttestamentarischen Namens Isak geschwunden ist (ăltere slow., im Madj. bis heutc iibliche Ausssprache ist Iiak, vgl. ST ANISLA v
1947, 73), wurdc cr im eingedeutschten Namen diphthongiert, so dass sich beide Bcnennungen sowohl von der urspriinglichen Form als auch voneinander wcit entfernt und cine semantische Umdeutung erfahren haben (den heutigen ON Zakovce wiirdc man volksetymologisch
eher vom slow. Subst. iiak ,Schiller' ableiten).
Dass sich der neue, von den Deutschen anfangs gcprăgte Name nicht immer eingebiirgcrt und durchgesetzt hat, bezeugt der in sekundărcn historischen Qucllcn auftauchende Namc
Langdorff (JAKOBEUS 1642) fiir Eperjes/Prefov. Demnach haben die ersten Kolonisten, die
sich neben der urspriinglichen slawischen (slowakischen) Sicdlung und der spăter angelcgtcn
madjarischcn Schutzgemeinde auf der Terasse oberhalb des Flusses Torysa niedcrlieBcn, dcn
Ort erst in ihrer Sprache benannt, diesc Bczeichnung abcr spătcr aufgegcben und die bereits
gelăufige - Eperjes - iibcrnommen. (Zu den widerspriichlichen Mcinungcn liber das Etymon
des ON s. STANISLAV 1947, 54; ULICNY 1990, 250; SVORC 1997, 13 f., zur Variante Preschau
u.4.1.)
3.2.3 Umgekehrt konnte der urspriingliche slawische - viclfach ebcnfalls nicht iiberlieferte Name mit der Zeit crlăschen, wobci an seinc Stellc dic neue, von dcn Sicdlcrn eingefiihrte
Benennung trat. So ist der slawischc Namc ciner der ăltestcn am Fluss Poprad bestchcnden
Gemeinden nicht erhalten. In der ersten schriftlichen Nachricht liber Keimarok aus dem Jahre
1251 geht cs um die Schenkung der Gemeindc der Sachsen an dcr Kirche der heiligen
Elisabeth (vil/am Saxonum apud ecclesiam sankte Elisabeth), die ncben dem ăltcren slowakischen, um die Kirche des heiligen Kreuzes konzcntriertcn Dorfes und der madjarischen
Schutzgemeinde an der Kirche des heiligen Michael entstand (BENKO 1985, 145 f.; RATKOS
1965). Der Urkunde ist zu entnehmen, das die Siedlung bereits vor 1251 cin Marktrecht (am
Montag) besaB, das die Kolonisten von der alteingesessenen Bevălkerung iibernommen
haben. In der Urkundc aus dem Jahrc 1269, in dcr der Herrscher Bela IV. dem Ort Stadtprivilcgien erteilt, erscheint dcr Markttlecken bcreits untcr dem neuen Namen Kasmark (CHALUPECKY 1974, l 6ff.). Allerdings gibt es fiir diesen ON mehrcrc Deutungen: Nach der gelăufighttps://biblioteca-digitala.ro
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sten handelt es sich um den „Kăscmarkt", nach einer anderen ist bei dem Bestimmungswort
Kes von der Bedeutung "Gletscher" (vgl. DRW V, 619) auszugchen, wăhrcnd das Grundwort
nicht mit dcm Markt, sondem mit dcr Marke „Grenze, Grenzgebiet" in Zusammenhang
gebracht wird (vgl. UZIN 1978, 200 f.). Dic seit dem 14. Jahrhundert zuweilen bezeugten
Formen, in denen das erste Namenglied zu Caesar/Kaiser umgedeutet wird, konntcn als Ausdruck des Strebens gcwertet sein, die wichtige Position der Stadt innerhalb der obcrungarischen koniglichcn Freistădte hcrvorzuheben. Vgl.:
VSOS II, 22: 1251 Villa Saxonurn apud Ecclesiam Sancte Elisabeth, Villa Sancte Elisabeth,
1269 Kasrnark, 1272 Keysmarch, 1294 Kasmark, Kesrnarkt, 1329 Forum Caseorurn,
1497/ 1650 Kasmiarek
MAJTĂN: 1773 Kesmarkinum, Kesmark, Kăsrnark, Kesrnarek, 1786 Kacsrnark, Kaisersmark,
Kcsrnarkinum, Cacsarcoforum, 1808 Kesmark, Kesmarkinum, Caesareoforum, Kesmark,
Kăssmark, Kaisersmarkt, Kdmarek, 1863-1913 Kcsmark, 1920 Kezmarok, 1927-1948
Kez-marok, Kăsmark, 1948 - Kezmarok

3.2.4 Auch im Zusamrnenhang mit dem Zustrorn des neuen Elements ist die reiche
Lokatorentătigkeit dcr Zipscr Adelsgcschlechter zu sehen, deren Mitglieder scit dcm ausgehenden 13. Jahrhundcrt bcmilht waren, die dilnn besiedelten Grcnzgebiete der nordlichcn Zips
nachzusiedcln und neuc Dorfer anzulcgcn. Auf die Anwesenheit der Deutschen bzw. auf dic
Obemahme ihrcr Bcnennung weiscn Namcn hin wie Forbasy (1311 Gynisna et Fyrbaz, s.
Benko 1985, 155), Hopgart, Lendak (urspr. Ruda, ăltcr Landok, vgl. BENKO 1985, 161 u.
Anm. 153), Krig, Krempach, Maldur, Ruibachy (1303 Rusenbach, s. BENKO 1985, 155). Oft
ist im Namen der neu gcgrilndctcn (Rodungs)Sicdlung der des Siedlungsuntcmehmers tibcrliefert. Den dcutschen Namcn konnten somit nicht nur die nach deutschem Schulzcnrccht
gegrilndeten Dorfcr erhalten (Fridman, Menhardsdorf, Richwald), sondem auch die in dcr
lctzten Kolonisationswelle seit dem ausgehcnden 15. Jahrhundcrt von dem neucn, sozial und
ethnisch heterogenen Element (Ruthenos, Walachos et schismaticos, s. BENKO 1985, 175)
nachgesiedelten Gemeinden (Folvark, Frankenhau) sowie die durch Zusammenschluss vcrtreuter - folvarky genannter - Rodungssiedlungen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts cntstandenen Dorfer (Asthorn, Giebel, Morgenrăte, Pilhoj). Auf dic Nachsiedlung dcr Gcrncinden im
Umkreis der durch das Toleranzpatent aufgelOsten KIOster im Zuge der sog. josephinischen
Kolonisation durch dcutsche Siedler aus Wtirttembcrg weisen schlieBlich die ON hin, dencn
die Herkunft dcr Sicdlcr zu cntnchmen ist (Oberschwaben, Unterschwaben). (Mehr zu cinzclnen Siedlungswcllen s. BENKO 1985, 158-182).

3.3 Zur Typologie der deutschen Siedlungsnamen
Das bis jetzt Gesagte bestătigt die allgernein angenommene Thcsc, dass dic Siedlungsnarncn geschichtlich gcsehcn - in erster Linie sprachliche Zeugnissc dcr gesellschaftlich-kulturcllen
Verhăltnisse ihrer Entstehungszeit darstcllen (AGRICOLA et al. 1970, 699). Bei dcn auf dem
Gebiet dcr Slowakei kontinuicrlich belegten deutschen Siedlungsnamen handelt cs sich dernzufolge um typische Namenbildungcn dcr Zeit des feudalcn Landesausbaus, unter denen die
Zusammensetzungcn weitaus tiberwiegen. Dic charakteristischen Grundworter der Rodungsnamen sind vor aliem -d01:f und -hau (-au) (die schlesische -hau-Siedlung im Umkreis dcr
mittelslowakischen Bergstădte), oft kommcn auch -berg, -bach, -brunnl-bronn, -hiitte, -stein
vor, seltener scheinen solchc mit -burg, -hof, -hăusel, -seifen, -stţft, -wies zu sein, nur vcreinzelt ist cin „dunkles" Grundwort zu findcn, das sich der Deutung widerstrebt, so z. B.-driissel
in Wagendriissel (s. o. 2.1 Nalepkovo ). Die Namen mit den Grundwortem -markt, -stadtl-stăt
ten/-stadtl weisen cher darauf hin, dass sie von den Neusiedlem bei der Benennung von
groBeren, bcrcits bestehendcn Wohnstătten bevorzugt wurden.
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Urspriingliche Streusiedlungen und Einodhofe, durch deren Zusammenschluss spăter oft
neue Dorfer entstanden sind, werden Einsiedel, Meierhof oder Vorberg, -werk (in slowakisierter Form fol'vark) genannt, Namen wie Landeck, Morgenrăte, Schăbrunn, Schănwies,
Stillbach, Ost-/Asthorn sollten filr die neuen, meist abgelegcnen Siedlungcn werbend wirken.
Als Bcstimrnungsworter erscheinen neben den hăufig verwendetcn Namcn dcr Sicdlungsunternehmer (Lokatore) und anderen charakterisierenden Lexemen (Krummbach, Rauschenbach, Kirchdorf, NujJdorj) vor altern die kontrastierend-differenzierenden Zusătze Grofi-,
Klein-; Alt-, Neu-; Ober-, Unter-; Hoch-, Nieder-. Auf die neu hinzugekommcne bzw. die
mehrheitliche Bevolkcrung der in anderssprachiger Urngebung gelegenen Gemeindcn wcisen
Namcn hin wie Deutsch-Proben - Windisch-Proben, Windisch/Windschen/Windschdorf Deutschendorf, Deutsch-Liptsch ( 1920 -1946: Ncmecka Cupca, 1946 - Partizanska Cupca),
Wallendorf, Schwabendorf Nur vcreinzelt sind dagegen cinfache Namen (Simplizia) zu bclegen, so Dilln, Giebel (Majtăn 1988: 2773 Zalesie), Krigh/Krieg/Kfig/Kryg/Krig (vgl. MAJTAN
1998: 2683 Vojnany), Maldar/Malter/Maldur!Mălter/Măltern (Majtan 1998: 1814 Podhorany), StojJ. Dcr im niederungarischen Bergbaugcbict doppelt vorkornmende Narnc Berg/Perg
(hcute: Kremnicke Bane und Stiavnicke Banc) wurde spătestens scit dem 18. Jahrhundert mit
unterscheidendcn Zusătzen verschen (s. o. 2. l. l ).

4. Zur sprachlichen Adaptation und zum Gebrauch der ON nach 1920

Im Prozess der gegenseitigen sprachlichen Bccinflussung und Anpassung untcrlicgen dic
Siedlungsnamcn verschicdenen lautlichen und formalen Verănderungcn, auf die hicr nur kurz
cingegangcn werden kann.
4.1 In den von den Dcutschen cntlchntcn (vorcinzclsprachlichen, slawischcn/slowakischen)
Namcn kann der Stammvokal diphthongicrt (Luka - Lauka, Eisdorf, Hibe/Hybe - Geip/Geib,
Hrufov - Grausch, Eubica - Leubiz/Leibitz), durch cincn deutschen Diphthong crsctzt
(Levoca - Leutschau, Nitra - Neutra) oder auch gerundct werden (Găllnitz, Smolnik Schmăllnitz).

Aus den slawischen toponymischen (-ik) und patronymischcn Suffixen (-ica, -ice) entwickelte sich die Endung -itz (Kremnitz, Pudmeritz, Schmăllnitz, Smolenitz, Schemnitz), eine
analoge Anpassung erfolgtc allein durch dcn Abfalt des Nebensilbenvokals (Dravce - Drawetz, Drautz, aber auch Autz; Plavec - Plautsch). Andererseits konnen dic iibemommenen
Ortsnamen in Anlehnung an die im Altland iiblichc Bildungsweisc mit cinem deutschen Ableitungssuffix (Pudlein, Sillein) oder Grundwort erweitert werden (Bartfeld, Raca - RaCistorf,
so bis 1946, s. MAITAN 1998: 169 Bratislava; bei LASSLOB 1974, 42: Ratzersdorj). Zu solchen
„Mischnamcn" gehoren auch die -au-Bildungcn wie Kaschau, Leutschau, Lublau, Tyrnau, die
sich altmăhlich nebcn dcn ălteren, meist auf -a ausgehendcn Fonncn durchgesetzt habcn.
Anders zu beurteilcn ist allerdings die historisch nicht iiberlicfertc Form Preschau, die
hochstwahrscheinlich als Analogie zum slow. Prefov bzw. auch zu dcrn naheliegenden Kaschau entstand. Preschau ist neben Eperjes seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vor
allem in den volkskundlich und volkisch orienticrtcn Arbeitcn deutscher Autoren anzutreffen.
In jener Zeit wurden auch andere Orte, fur die historisch kein Namc deutscher Herkunft zu
belegen ist, mit deutschen Namen vcrsehen, oder wurde der slowakische Name eingedeutscht,
vgl. z. B. Stratena, Vaiec, Vernar, Vojtovce bei MAITAN und bei LASSLOB, wo die genanntcn
Gemeinden auch als Verlorenseifen, Weij3waag, Wernsdor}; Vogthau erscheinen.
4.2 Einen interessanten und komplizierten Adaptationsprozess habcn vor altern diejenigen
deutschen ON durchgemacht, die bis zur Gegenwart - ob schon offizielt oder inoffizielt - in
Gebrauch sind. Die dem Slowakischen fremde Konsonantenverbindung im Auslaut des
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ursprtinglichen Grundwortes wurde meist durch Vokaleinschub beseitigt und die Auslautverhărtung auch schriftlich fixiert, so dass sich Namen wie Bosing - Pezinok, PreBburg Prdporek/Presporok, Rosenberg - Ruiomberok, Kcsmark - Keimarok in das slow. Wortbildungs- und Flexionssystem (vgl. priccinok, priestupok, razporok u. a.) voll intcgricrt
haben. Einen ăhnlichen Adaptationsprozess machtcn die ON durch, dencn ein auslautcndcr
voller Vokal (Osturfza, Vyborna; Majere; Forbasy, Kolbachy, Krompachy, Piargy, Ruibachy)
ader ein slowakischcs Suffix (Hasprunka) angcfiigt wurde. Dcr Stammvokal kann gedchnt
werden, das deutsche Ableitungssuffix dem slowakischen angepasst (Hamor). Im Bereich des
Kon-sonantismus sind cs vor aliem vcrschiedcnc Palatalisierungen und Assimilationcn, die
dem Lehnnamen die Lautgcstalt des Slowakischcn vcrleihen.
Andercrscits sind nicht alle lautlichcn Vcrăndcrungen dem Einfluss des Slowakischcn
zuzuschreiben - die entlehnten Fonncn konscrviercn oft die mundartlichen Besondcrheitcn
der jeweiligen deutschen Mundart und ihrcr Sprccher, vgl. Gol'embark, Fol'vark, lendak,
Piargy, Sambron, Stelbach, Senviz, Te/garf, Vondrise/'. Durch die Einwirkung des cinhcimischcn Systems werdcn dic entlehnten Formcn wcitcr abgeschliffcn und konncn cine iiberraschcnde semantische Umdcutung erfahrcn, vgl. Bierbrunn - Vyborna (slow. Adj. vyborny =
ausgczeichnet), Hausbrunn - Hasprunka (slow. Subst. haspra = Ricgel, Schubriegcl).

4.3 Zu den Umbenennungen des 20. Jahrhunderts
Wic bcreits gesagt, sind bis 1918 nur dic madjarischcn bzw. die dcr madjarischen Schrcibung
angcpassten (slowakischcn, deutschen) ON auch amtlich fcstgelegt wordcn. Nach der Griindung der ersten CSR wurdcn dic slowakischen sowic die weitcr bcnutztcn madjarischen
Namcn standardisicrt (den GcsctzmăBigkeiten der slowakischcn Aussprache und Schrcibung
angepasst) und 1926 vom Innenministerium vcrabschiedct. Die deutschen ON - mit Ausnahmc dcrer, die zwischcn 1920 bis 1948 neben dcn slowakischcn amtlich zugclassen warcn sind nie kodifizicrt wordcn. Die der Nonn des Deutschen angepassten, allcrdings bis hcutc
nicht cinhcitlichen (Kesmark - Kăsmark; Windschdorf - Windschendorj) Ortsnamcnformcn
sind lcdiglich in dcn ăltercn sowie in dcn nach 1945 in Dcutschland crschiencncn Arbcitcn
anzutreffen (LOISCH 1939; LASSLOB 1974; TATARKO 1978; HOCHBERGER 1997).
Wăhrend sich alsa die ălterc Forschung - gctragcn vor aliem von Angehorigcn dcr
herrschendcn madjarischen Ethnic und dcn Dcutschen (PAPSONOV A 1987) - dcr der Muttcrsprache des jewciligen V crfassers entsprcchcndcn Bencnnungcn bcdientc, warcn in den Jahrzehntcn dcr kommunistischcn Hcrrschaft in der Slowakei ausschlieBlich die offizicllcn slowakischen Namen zugelasscn, so dass es manchmal schwierig war, dic von verschicdcncn Autorcn verwcndeten, oft relativ untcrschicdlichcn bzw. vollig auscinandcrgehendcn Bcncnnungcn
eincm Ort zuzuordncn.
Unter den deutschen ON, dic nach dcr Griindung dcr crsten CSR wcitcrhin (mcist
parallel zu dcn slowakischen) vcrwcndct wcrdcn konnten, sind ncbcn standardisiertcn, dcr
Nonn des Dcutschen cntsprechendcn Fonnen (Georgenberg, Alt-Waldd01f, Hochwiesen,
Groj3schlagendorj) zwischen 1920 bis 1948 oft auch solchc Schreibungen zugclasscn wordcn,
dic auf volligc Adaptation des ursprtinglich deutschen Namens hinweiscn, wie Drex/erhay,
Hochstetno, 1920 Hasprunka (1927-1948 Hasprunka), 1863, 1888-1948 Kalenberk, Krig,
1920-1948 Telgart ( < Tiergart), 1920-1948 Senviz, 1920-1948 Stelbach. Nicht seltcn bestcht
sogar der Doppelname aus der deutschcn und deren slowakisicrtcn Form, vgl. Vondrisel Wagendriissel, Piargy - Johannesberg, Folvarky - Forberg (scit 1948 Strane pod Tatrami),
andcre Doppelnamcn weisen auf cincn unterschicdlich motivierten und zu verschiedenen
Zeitcn verlaufcnden Bcnennungsvorgang hin (s. o. 3.2.2 Georgenberg- Spisska Sabota).
Dic aus der dcutschen und cinhcirnischen Fonn bcstchenden Doppelnamen wurdcn 1948
zugunsten der slowakischcn Bcnennung aufgchoben (Spisska Sabota, Vel'kj Slavkov), wcnn
beide Namcn auf die deutsche Fonn zuriickgingen, griff man zur Umbenennung (Nalep-kovo,
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Kremnicke Bane). Dariiber hinaus wurden dic mcisten Namen deutschcr Herkunft, die 1920
bis 1948 als einzigc Benennungen der Gemeindcn auch offiziell anerkannt waren, durch
slowakische ersetzt. Dabei handeltc es sich oft um Ubersctzungsnamcn wie Studienka statt
Hasprunka, Vojnany statt Krig, Tich_v Potok statt Stelbach, Krasna Lzlka statt Senviz, Sebechleby statt Siebenbrodt usw., nur in Einzelfiillen griff die vom lnnenministcrium bcauftragtc
Kommission zu jener Losung, die im Falle dcr Gcmeinden mit ungarischcn Namcn fast zur
Rege) wurde, dass man nămlich den auf das Deutsche zuriickgehenden Namen durch einen
ersetzte, der an cine bcdeutcnde slowakische Pcrsonlichkeit erinncm sollte. AuBer Nalepkovo
(Jan Nalepka: Aus der Zips (Smifany) stammender Offizicr der slow. Armcc, nach dcm
Seitenwechsel Partisan in dcr Ukrainc, wo cr gcfallcn ist) bekam Telgart den offizicllcn Namen Svermovo (Jan Sverma: Kommunistischcr Joumalist und Politiker, gefallen im Slowakischcn Nationalaufstand). Aufgrund des Beschlusscs der Ortsvcrwaltung und dcr Zustimmung des Inncnministeriums sind allerdings zwei von dcn so umbenannten Gcmeindcn,
Tornal'a und Telgart, l 990 zu ihren urspriinglichen Namcn zuriickgckchrt, wăhrcnd die nach
1990 eingereichten Antrăgc mchrcrcr Gcmeindcn mit mehrheitlicher ungarischer Bcvolkerung, die sich im Volkscntscheid fiir den altcn Namcn ausgesprochen hat, vom Ministerium
bzw. der Rcgicrung nicht bewilligt wurden.
Ein geringer Teii des cntlchnten Namcnguts - so die kontinuicrlich liberlicfcrtcn, voii
adaptierten deutschcn Namen, deren fremde Herkunft ihrcr Laut- und Formcngestalt zumcist
nicht mehr anzumcrken ist, blieb von der Umbcnennung verschont (so z. B. Keimarok,
Ruiomberok, Ruibachy, Krompachy, Hozelec < Hohesalz, Lendak < Landeck, Osturna <
Osthorn, Sambron < Schănbrunn, Vyborna < Bierbrunn, Pezinok < Băsing). Dies gilt auch
fiir dic Mehrzahl dcr antropologisch bczogcnen Namen wie Bertotovce, Fricovce, Hanufovce,
Harichovce, Matejovce, Matiafovce u. a. m.
Auch wcnn man dcn Prozess der direkten dcutsch-slowakischcn Kontaktc gcgcnwărtig
fiir abgeschlosscn halten kann, hat das 800jăhrige Zusammcnleben sowohl im appclativischcn
Wortschatz als auch im Bcreich dcr nomina propria dauerhaftc Spurcn hinterlassen. Ihre
Untersuchung kann wertvolle Erkcnntnisse liber das lange andaucmde Nebeneinander bcider
Ethnien, liber gcgenseitige Beeinflussung von ihren Sprachen und Kulturen bringcn und eincn
Beitrag zur Erforschung ihrer gemcinsamcn Geschichtc leisten.
Im Referat wcrden dic ersten Ergcbnisse der Untersuchung prăscntiert, in deren Rahmen die Eigennamcn in ausgewăhlten Rcgioncn jener Gcbiete dcr heutigcn Slowakei crfasst
werden so lien, dic im Zugc des komplizicrtcn, im 15. Jahrhundert gipfelnden Kolonisicrungsprozcsses kompakt besiedelt wurden und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts einen stărkeren
deutschen Bevolkerungsanteil aufwciscn.
5. Schlussfolgerungen
Die Arbeit prăsentiert die crstcn Ergebnisse dcr Untcrsuchung, in deren Rahmen dic
Eigennamen in ausgewăhlten Regionen jencr Gcbiete dcr hcutigen Slowakei erfasst wcrden,
dic im Zugc cincs komplizierten, im 15. Jahrhundert gipfclndcn Kolonisierungsprozcsscs
kompakt besiedelt wurden und bis zur Mittc des 20. Jahrhunderts einen stărkeren deutschen
Bevolkerungsanteil aufweisen.
Im vorliegenden Referat werden dic Ortsnamcn (ON) bchandelt, die eine auBerordcntlich bunte Entwicklung durchgemacht habcn und ein intcrcssantes Zcugnis vom gcgcnscitigen
Geben und Nchmcn auf dcm Gebict ablcgen, auf dem seit Jahrhunderten mchrcre Ethnien
nebeneinander lebten. Einlcitend wird auf die siedlungsgeschichtlichen und politischen
Hintergrlinde des Benennungs- und Umbenennungsprozesses hingewicscn, dessen Ergcbnis
ein buntes Nebeneinander von amtlichen und mundartlichcn, durch gegenseitige Bceinflussung beteiligtcr Sprachen stark entstclltcn und abgeschliffcncn Formcn darstcllt.
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Im Weiteren wird auf einige Aspektc des komplizierten und langwierigen Prozesses der
Namcngebung und Nameniibemahme im ăltesten und bekanntestcn Siedlungsgcbiet der
heutigen Slowakci - in der Zips - eingegangen. Die hier historisch bclcgten und z. T. bis
hcute benutzten ON konncn mchreren Gruppen zugeordnet wcrden:
- viclfach habcn die dcutschen „Găste" den bereits bcstehcndcn Siedlungsnamen von der alteingesessenen Bevolkerung iibemommen
- in anderen Făllcn hat sich der neue, von den Ankommlingen geprăgte ON ncben dcm urspriinglichen durchgcsetzt und liber Jahrhunderte behauptet
- der urspriingliche slawische - oft nicht iiberlieferte - ON konntc mit der Zeit crloschen,
wobei an seine Stelle die neue, von den Siedlem eingefiihrtc Benennung trat
- den dcutschcn Namen konnten schlicl3lich auch Rodungssicdlungen crhaltcn, die nach deutschem Schulzenrccht gegriindct wurden, deren Bewohncr abcr nicht immer Dcutsche waren.
Dcr Typologic und sprachlicher Adaptation der deutschcn Siedlungsnamen, dem Gebrauch
dcr ON nach 1920 sowie den Umbenennungen des 20. Jahrhunderts ist der abschlieBcndc Teii
des Refcrats gewidmct.
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Relaţii

interculturale din Slovacia în domeniul toponomasticii
Rezumat

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele unei cercetări având ca temă toponimia unor
regiuni din Slovacia actuală, colonizate complet În secolul al XV-iea şi unde populaţia
germană a ocupat un rol important până la jumătatea secolului al XX-iea.
Au fost analizate cu precădere acele toponime care au avut o evoluţie dinamică şi care
dovedesc schimbul reciproc dintre etniile care conlocuiesc de secole În aceste regiuni. La
început se analizează contextul istoric şi politic În care au apărut şi s-au transformat
toponimele, având ca rezultat formele actuale, În urma unui proces de interacţiune a limbilor
şi dialectelor. În continuare se prezintă aspecte ale procesului complex şi îndelungat al
nominării şi transmiterii toponimelor În regiunea Zips (Spis), ţinutul cel mai cunoscut şi cel
mai de timpuriu colonizat de germani, al Slovaciei de astăzi.
Toponimele prezentate În lucrarea de faţă, atestate istoric şi utilizate până în prezent, pot fi
împărţite astfel:
- În multe cazuri "oaspeţii" germani au preluat de la populaţia băştinaşă denumirea
existentă a aşezărilor
- alteori denumirea nouă, germană s-a impus de-a lungul secolelor
- vechea denumire slavă, care adesea nu s-a transmis mai departe, a fost înlocuită de cea
introdusă de colonizatori
- toponimia germană s-a păstrat şi În cazul coloniilor din zonele defrişate, întemeiate pe
baza dreptului locatorilor (dreptul la judecată al primarului), a căror populaţie nu era
Întotdeauna de origine germană.
Finalul referatului se dedică tipologiei, adaptării lingvistice a toponimelor germane, uzanţei
toponimelor după anul 1920 şi schimbării acestora în secolul al XX-iea.
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ERIKA SCHMIDT, Sathmar (Rumănicn)
SPRACHLICHE INTERFERENZEN IM BEREICH DER NAMENKUNDE. DIE TRADITION DER
SCHW ĂBISCHEN HAUSNAMEN

Zuerst soll in diesem Aufsatz iibcr die sprachlichen Intcrfcrenzen im Bereich der Namcnkunde kurz darauf hingewiesen werden, wieso cs im Untersuchungsgebiet der sprachlichen
lnterfcrenzerscheinungen zum Zusammenleben von zwei oder mehr Sprachen bzw. Ethnien
kommen konntc. Oiesc Arbeit untersucht einen Aspekt der inoffiziellen Namengebung in den
schwăbischen Ortschaften des Sathmarer Gebietes beiderseits der rumănisch-ungarischen
Grenze, wo hauptsăchlich cin Obergang vom schwăbischen Dialekt zur ungarischen Sprache
fcstzustellen ist.

1. Zur Situation des

schwăbischen

Dialektes und dem Sprachgebrauch

Dieser Obergangsprozess wird fiir gewohnlich als das Resultat der Madjarisierung betrachtet,
einer emotional besonders beladenen kămpferischen Aktion, dem die schwăbische Mundart
zum Opfcr gefallen ist. Dieser geschichtliche Prozess ruft bis heute emotionsgeladene Reaktionen hervor, wie das Mitlcid fiir den Dialekt und die Abneigung gegen die Trăger des
Prozesses, in unserem Fall gegen den fiihrcnden Klcrus von Sathmar.
In der folgenden Problemstcllung befasse ich mich nicht mit der Berechtigung diescs
Prozcsses sondern ich mochte nur kurz auf den historischen Rahmen hinweisen, in dcm sich
der so oft vcrurteilte Prozess entfaltete.
Die Ankniipfungspunkte sind <labei die folgenden:
• Ab 1712 werden in Sathmar katholische Schwaben angesiedelt, so entstehen zuerst
ethnisch homogene, dann aber heterogene Siedlungen. 1
• Ab 1867 răumen die ungarischen Nationalitătengesetze der deutschen Unterrichtssprache
immer weniger Platz cin.
• Ab 1920 gehen Siebenbiirgcn und das Partium - so auch der grofite Teil von Sathmar zu Rumănien liber.
• Ab 1940 gehoren diese Gebiete vier Jahre lang wieder zu Ungam.
• Ab 1944 sind die aktuellcn Staatsgrenzen fcstgelegt: Siebenbiirgen und das Partium sind
Teile von Rumănien.
• 1945 wcrden Schwaben in die Sowjetunion deportiert.
• 1989 wird in Rumănien das Regime geăndert.
Das sind die grundlegenden geschichtlichen Ereignisse, die das Schicksal der Sathmarer
Schwaben bestimmten. Aufgrund dieser kurzen chronologischen Zusammenfassung konnte
man logischcrwcise darauf schlieBen, dass die Madjarisierung ab 1920 - bis auf vier Jahre gestoppt wurde, was aber seitens der katholischcn Kirche keincsfalls geschehen ist. Auf diese
paradoxe Lage lăsst sich wohl kcine Antwort finden, solange sich die Untersuchung des
Schicksals der schwăbischen Bcvolkerung mit der Auflistung unterschiedlicher Ungerechtigkcitcn ohne deren Analyse zufrieden gibt. Ein hoffentlich objektiveres Bild entsteht aber,
wenn wir cinen Blick auf den breiteren gedanklichen und politischen Kontext werfen.
Die ungarische Nationalbewegung fiigt sich in die Reihe der Bewcgungen cin, welche
die europăischen Volker im 19. Jahrhundert erlebt haben, ungeachtet ihrer Lagc als Mehrheit
oder Minderheit in einem bestimmten Land. Die fiir jene Zeit modeme Idee und die
erstrebcnswerte Position des Nationalstaates war im Mchrvolkerstaat Ungam nur auf Kosten
der Minderheiten durchfiihrbar. Mittel zum Zweck war die Madjarisierung. So wurde
1

VONHĂZ1997.
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erreicht, dass bis zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts etwa ein Drittel des Sathmarer
2
Inseldeutschtums sowohl sprachlich als auch gcfilhlsmăl3ig madjarisicrt wurde.
Nach dcm Ersten Weltkrieg, als Siebenbiirgen und das Partium Tcilc von Rumanien
wurden, erschien das Partium als cin Gcbict, wo untcrschiedliche politischc 8estrcbungen
aufeinander pralltcn. Sie griindcten alic auf dcr Zugehorigkcit der schwăbischen 8evolkcrung. Dies war cntscheidend fiir dic Gerechtigkeit oder Ungercchtigkcit der tcrritorialen
Bestrebungen von rumănischcr und ungarischer Scite. Die Schwaben wurden von dcn
Vertrctcrn dcr Religion und des Staatcs cntwedcr bcdroht oder angelockt und den unterschicdlichstcn widerspriichlichen Mal3nahmcn und Bccinflussungcn ausgcsctzt. 3 Man fragte
sie abcr nicht, wo sic cigcntlich hingchoren wollten - wie z. 8. die 8cvolkerung von ElsassLothringcn gcfragt wurdc.
Die Dcportation in die Sowjetunion bedcutctc cinerseits eincn zahlcnmăl3igcn Vcrlust,
andercrseits filhrtc sie zu Ăndcrungcn dcr Einstcllung zur Verkehrssprachc, und zwar zu
Ungunsten des Deutschcn. Nun stcllt sich dic Fragc, welchcn Wcrt die Sprache als idcntitătsstiftcndcr Faktor hat. Eine simplifizicrendc Losung wărc die Mcinung zu akzeptiercn, die
auch heute durchaus vertreten ist: Man gchort zu dcr Ethnic, dcrcn Sprache man spricht.
Dann solltc cs aber auch folgcrichtig hci13cn: Man gchort zu dcn Ethnien, dercn Sprachcn
man spricht, wobei z. 8. auch an dic Englisch Sprechcndcn zu dcnkcn wăre, und hier gibt cs
bereits andere Kritericn. Freilich ist cs nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes, auf solche Fragcn
cine Antwort zu finden. Eine mogliche Antwort wird jedoch von der 8cvolkerung sclbst
gegcben, und zwar durch die Selbstvcrstăndlichkcit des Sprachgebrauchs, dcr ohnc wcitcrcn
Fragcstcllungen lediglich dic crfolgrcichc Kommunikation bczwcckt. Diescm kommunikativcn Zwcck, dcr cindeutigen Rcfercnzfixierung, dienen auch dic Hausnamcn, dic in dicscr
Arbeit untersucht wcrdcn.

2. Schwabische Hausnamen
2.1. Motive ihrer Entstehung
Die Hausnamcn sind als sckundăre Kennzeichnungen crschienen. Solchc sind immer notig,
wenn in einem Dorf dic Familicnnamen wcit verbreitet sind und differcnziercndc Vomamen
relativ sparsam vergcben wcrdcn. Das Bcispicl von Schinal bcwcist, dass dicsc Umstănde in
den Sathmarcr schwăbischcn Ortschaftcn tatsăchlich vorzufindcn sind: Von dcn rund 470
Hausnummern kommen in Schinal bei iibcr 100 (cca.24%) nur scchs Familiennamcn vor.
Ein zwcitcr Grund fiir die Erscheinung der Hausnamen ist wiederum allgemein giiltig:
Das enge Verhăltnis zwischcn Mcnsch und Ort hat zur Folge, dass anthropologische und
topographischc Namengcbung sich gegcnscitig bceinflussen, dass aus bercits existicrcndcn
Namcn neuc Namcn fiir die andere Katcgoric gebildct werdcn. 4
In unscrem Fall bedcutct das Folgendcs: Aus Personennamen (Familien- und/oder
Rufnamen bzw. andcrcn inoffiziellcn Namcn) hat dic Sprachgcmeinschaft Namen in Genitivform gebildet, zucrst um Besitzverhăltnissc auszudriickcn. So wurde in Schinal das Haus und
Hof des 8ranntweinbrcnners Prenntaweiners Haus gcnannt, das Gut des Michael Lutz
Luzamiklis, das Hab und Gut von einem Inhabcr namcns Adam odcr Ăgidius Sadumes und
Săgidis genannt usw. (dic letztcren zwci 8eispielc stammcn aus Wahlci). Mit dcr Zeit licl3
man das Appellativ wcg und vcrwand nun dcn folglich elliptischen Namen um die Bewohncr
der Hăuser, die 8esitzcr dcr Hofe zu benenncn. 5 Sosind aus den Namen chcmaligcr Besitzcr
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nach cincr Periodc dcr topographischen V crwendung wiederum Personncnnamen gcworden,
dic als inoffiziellc Familiennamen vcrwendet wurden und wcrden.
Vor aliem fiir dic ălteren Dorfbewohncr ist dcr offiziellc Familiennamc dcm gcgeni.iber
vollig unintcrcssant, cr wird praktisch nicht verwcndct. Schafft man allcine mit der Nennung
des Vornamens dic cindcutigc Bezugnahme nicht, so wird es automatisch zu dem informcllcn Familiennamcn gcgriffcn. Oicser wird dcm Oialckt cntsprcchend vor dem Vornamcn
verwendet. So spricht man in Schinal nicht von Gabi Ludeschcr, sondern von Zangers Gabi,
nicht von Loli Zier, sondcrn von Prennatweiners Liili usw. Oiesc Inversion ist i.ibrigcns auch
bei dcn Sprechern des Ungarischcn willkomrnen, da sic der Reihenfolge der ungarischcn
Narnen (crst Familiennamc, dann Vornamc) vollkornmcn cntspricht.
2.2 Informelle Familiennamen
Oie Invcrsion widerspiegelt sich auch in viclcn Hausnarncn bzw. informcllcn Familicnnamen
selbst: so in Fiencn: Gortheis (nach dern ehemaligcn Namcntrăgcr Gcorg Tcisslcr), Paderhansi - Johannes Bader, Zierjakilis - Jakob Zier, in Maitingen: Fetschertunis - Anton
Fetscher, Keigimartis - Martin Gciger, Miilerpaschis - Sebastian Muller, in Petrifcld:
Morimichli - Michael Mohr, Milehansi - Johannes Miller, in Schinal: Melahanes - Johannes
Mellau, Wangamartis - Martin Wangcr, in Wahlci: Kn1zjosis - Josef Krutz, LinistefisStefan Licni, Milerbeters - Peter Miller, Schreplijaklis - Jakob Schrcplcr. Oic Liste ist
nati.irlich nicht vollkornmen, andcrerseits habe ich hier auch dic ăhnlichen Namcnkonstruktioncn weggelasscn, qic womoglich einen Obcrnamen dabeihabcn, wie Schumerhaneses
(Maitingen), Schwarzamichli (Pctrifcld), Gleimikler, Krossep (Maitingen), Grosstani,
Scheemichle (Petrifeld), Gleinehansis, Schneidermartis, Tischlertheises (Wahlei) usw.
Oiesc Namcn wcrdcn entwcder auf Blutlinie oder aufgrund des Innchabens tradicrt, das
heiBt auch gcfestigt und rcservicrt, so dass sie aus cigcner Initiativc nicht angecignct wcrden
konnen. Sic beziehen sich auf alle Farnilicnmitglieder, und das gilt meistcns auch dann, wenn
die Kinder selbst eine Familie gri.indcn und cin cigcnes Haus baucn: Ocn infonncllcn
Familicnnamcn bringen sic mit, der wird aber nur noch fiir die Familie, nicht abcr auch fiir
dic Bczeichnung des ncuen Hauses verwendct.

3. Einfluss der Sprachkontakte auf die Hausnamen
Nun zum Thcma Sprachkontakt. Aus dcm ganzen onomasiologischen Bcrcich habe ich mir
die schwăbischcn Hausnamcn als Thema bei diescm mchrjăhrigen Forschungsaktion
gewăhlt, wcil sie von allen politisch-idcologischen Einfli.isscn frci sind, dic das Namenrnatcrial in dcn letztcn 150 Jahrcn geprăgt habcn. Ihrc Verwcndung ist dcrmaBen neutral,
dass man daraus wedcr auf dic cthnischc Zugchorigkcit, noch auf die Sprachkcnntnissc des
Namentrăgcrs odcr des Sprechcrs schlieBen kann. Sie sind einfach ein Signal der Zugchorigkcit zur dorflichen Kommunikationsgemcinschaft. Zumal dicsc Gemcinschaft in allcn
untersuchtcn Ortschaften schon als multiethnisch betrachtet werdcn kann, ist es kein Wunder,
dass die Sprachkontaktphănomene auch im Bereich der infonnellcn Familiennamcn ertappt
wcrdcn konnen. Bei Namen wic Satlozkis (Maitingen), Harschanjis, Lazis, Pinters (Wahlci),
oder Berezkis (Ficnen) ist cs cindcutig, dass dcr Hausname aus cincm ungarischen FamilienVor- odcr Obcmamen gebildet wurde: Szatl6cki, Harsânyi, Laci, Pinter bzw. Bcrecki. Oiesc
wurden mit dem typischcn Gcnitivendung versehen. Ăhnlich auch bei dem Namcn Sutjes
(Tercm), wo <las Grundmorphcm zur Suffigierung <las rumănischc Oialektalwort fiir
'hundcrt' „sută" war.
In den mcisten Făllcn wird aber der Stamrn aus eincr andercn Sprache nicht nur der
schwăbischen Oeklinationsregcln untcrstcllt, sondcm auch lautlich angepasst. Bcispielc aus
Fiencn: Murvajes - aus Murvai, wobei durch dic lautlichc Anpassung <las Oiphtong eu
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entstand, aus Pctrifeld: Smatjascha, Smihaja, Lehreschander, aus dcn Namen Matyăs,
oder Sandor - wobei <las ungarische langc verkilrzt wurdc; weiter aus Maitingen:
Khatis, oder aus Schinal: Phadotschkes - aus den Namen Kati bzw. „padocska" (Diminutiv
ftir „pad", ung. 'Bank '). Hier wurden <las p und <las k im Gegensatz zur ungarischen V crwendung behaucht. Im Fall des Namcns Dolaroscha aus Terem ist bei der informellen Familicnnamcn <las ungarische Doppelkonsonant li verlorcngcgangcn. Mit dcn ungarischen Doppcllauten konntcn sich die ungarisch sprcchenden Schwaben tibrigens auch bis heute kaum
anfreunden. 6
Soviel zur Integration in dic deutsche Sprachstruktur. Was dic Intcgration in <las
Ungarischc angcht, ist die Anpassung tiberwiegcnd morphologischer Natur, sic zcigt sich vor
aliem in der Suffigicrung. Es gibt cin Suffix -ek in dcr ungarischen Sprachc, <las sowohl
Familien- als auch Vor- oder inoffiziellen Personcnnamen hinzugcftigt wcrdcn kann, und <las
die Bezugnahmc auf alle Familicnangchorigcn wie auf cine Gruppc ermoglicht. In dcn
untcrsuchten Ortschaftcn wurde dicses Suffix mit den informcllcn Familicnnamcn verwendet, so dass in viclcn Făllen der Stamm zucrst mit der dcutschcn Gcnitivcndung, dann aber
mit dem ungarischcn Suffix versehcn wurdc: z. B. Satwarisek, Serlisek, Rochesek, Gundlesek
(Fienen), Ladesek (Pctrifcld).
Tnteressant ist dann auch die Verwendung dcr mit dcm ungarischcn Suffix -ek
gebildctcn Formcn. Unabhăngig davon, dass diescs Suffix auf Ungarisch zur Bezugnahme
auf eine Gruppc vcrwendct wird, kommt ihncn in diescn Kommunikationsgcmeinschaftcn
wiederum dic Rollc zu, die auch die ursprilnglichen, rcin schwăbischen Hausnamcn hattcn:
Sie gelten als Bcstimmungswort und wcrdcn mit cincm Bczugswort verwcndet, ganz dcr
schwăbischen Bildungswcise folgcnd: so spricht man Ober „a Cangerzek haz" - das Zangers
Haus - statt „a Cangerzek haza", was aur'Ungarisch eher korrekt wărc.
Mihăly

a

4. Schlussfolgerungen
Zusammenfassend kann Folgendes erwăhnt werden: Dcr schwăbische Dialekt und das
Ungarischc habcn sich in diesen Ortschaften wechsclseitig bccinflusst, <las wird auch im
Falie der infonncllen Familicnnamcn crsichtlich. Dicser Einwirkung zufolgc kommcn in
manchen infonnellen Familicnnamen dcm schwăbischcn Dialckt uneigenc Phănomene vor,
wic <las stimmlosc s im Wortanlaut (Sutjes, Satlozkis) <las palatalisicrtc t (Sutjes, Smtjascha).
Demgegenilbcr erscheincn im Ungarischcn <las kurze a und e (Jaklapaures - Ficnen,
Wangamartis, Zisemachers, Prenntaweiners - Schinal) , <las langc a: Tanilis - Maitingen,
Palis - Ficncn und Schinal), <las Diphthong eu undau: Gorthcis - Fienen, Mathcis - Tcrcm,
Scheiermas, Hausjakliz - Wahlci, odcr dic bchauchten Fortcs: t, k und p: Gortheis, Khartes,
Wanapheilis - Ficncn, Kharlis - Wahlci. Zumal diesc Lautc abcr crst in dcn informcllcn
Familiennamen vorkommcn, kann noch nicht von eincr Becinflussung des Lautsystems, nur
von dcr Bercichcrung des Lautinvcntars der Mitgliedcr des Kommunikationsgemcinschaft
gesprochcn werdcn.
Einc hăufig gcstellte, sowohl fur dic Dorfbcwohncr als auch fur den Forschcr
interessantc Frage bczicht sich auf die Entstchungszeit dicscr Namcn. Nach manchen Dorfbcwohnern wurden sie noch aus dcn Hcrkunftsortcn mitgcbracht. Dieser These widcrspricht
aber die Tatsachc, dass grob 70% allcr informcllen Familicnnamcn aus Vor- und Familicnnamcn cntstandcn sind, und noch mehr, dass solchc Namen immer nur innerhalb dcr Grcnzcn
von ciner Kommunikationsgemeinschaft gclten. Untcr solchcn Vcrhăltnissen dilrften
mitgebrachte Namcn weniger relevant scin. Filr die Entstehung im ncuen Heimat sprechcn
auch die Namcn, bei dencn Sprachkontaktphănomcne nachzuweisen sind und diejenigcn, dic
auf die Herkunft aus cinem Sathmarcr Ortschaft hinweiscn, wic Terbesches - aus Terebcsch
6
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in Wahlei, oder Kapalaners in Schinal und in Petrifeld, wo der Narnc auf die Herkunft aus
Kapplau hinwciscn konntc. Speziell ist <labei der Fall des Narnens Dolaroscha, der sowohl in
Terem als auch in Wahlei vorkommt, und dcssen Trăger nach dem erstcn Weltkrieg nach
ciner Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ins Heimatdorf zurilckgekehrt sind.
Heute kann festgestellt werdcn, dass die Verwendung dieser Namen zurilckgeht. Dicses
Phănomen hăngt abcr nicht von dem Sprachwechsel der Dorfbewohner ab, sondem eher von
Faktoren wie Urbanisicrung, steigernde Mobilităt der Einwohncr, Auswanderung und
allgemein geltende generationsbcdingte Unterschiede im Bereich der Sprach- und Namcnvcrwendung.
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Interferenţe

lingvistice în domeniul onomasticii.
Rezumat

Tradiţia

numelor de case svăbeşti

Lucrarea de faţă studiază un aspect al numelor neoficiale În localităţile şvăbeşti din regiunea
Sătmarului, de pe amândouă părţile ale graniţei româno-ungare, unde se poate constata
trecerea de la dialectul şvăbesc la limba maghiară. Acest proces de schimbare se consideră
drept rezultatul maghiarizării, o acţiune cu mare Încărcătură emoţională, care intră În rândul
mişcărilor de acest gen, susţinute de popoarele europene din secolul 19., indiferent de
situaţia lor minoritară sau majoritară într-o ţară. Ideea modernă pentru această epocă şi
poziţia adoptată a statului naţional nu putea.fi realizată În statul multietnic maghiar numai pe
contul minorităţilor, numai prin maghiarizarea lor. Asţfel s-a ajuns până În jurul anilor 1930
la maghiarizarea unei treimi din populaţia şvăbească.
Nu ne propunem să dăm un răspuns definitiv la problema delicată, care este valoarea
limbii În rândul factorilor care contribuie la formarea identităţii. O soluţie posibilă se oferă
însă chiar din partea populaţiei cercetate, tocmai prin modul natural În care aceşti oameni
folosesc limba, vizând fără fel de fel de problematizări numai reuşita comunicaţiei. Acest
lucru, deci referirea clară este şi scopul numelor de casă, care constitue subiectul lucrării de
faţă.

Numele de casă au apărut ca denumiri secundare. Astfel de denumiri sunt folosite de
fiecare dată, când Într-o comunitate, Într-un sat se găsesc doar puţine nume de familie iar
numărul redus de prenume folosite nu permite o dţferenţiere adecvată. Există încă un motiv
general valabil pentru apariţia numelor de casă: legătura foarte strânsă intre om şi
domiciliu, asţfel Încât din nume de persoane se pot.forma nume topografice şi invers.
Numele neoficiale de familie cercetate se moştenesc în familie ori se primesc odată cu
posesia asupra casei. În acest sens ele sunt stabile şi rezervate, nu se pot însuşi din proprie
iniţiativă, dar se folosesc la fel pentru toţi membrii familiei.
Din Întregul domeniu onomastic numai numele de casă şi prin urmare numele
neoficiale de familie care s-au format din ele nu au fost expuse acelor influenţe politice şi
ideologice care au determinat numele de persoane în ultimii 150 de ani. Folosirea acestui tip
de nume este atât de neutrală, încât nu indică nici apartenenţa etnică, nici cunoştinţele de
limbă a acelora care le poartă sau care le folosesc în vorbire. Aceste nume sunt pur şi simplu
un semnal al apartenenţei de comunitatea satului. Din moment ce aceste comunităţi sunt
fiecare multietnice, urmările contactului dintre limbi se găsesc şi în această categorie de
nume. La nivel.fonetic şi lexical această categorie de nume exemplifică influenţarea reciprocă
a dialectului şvăbesc şi a limbii maghiare, iar .fenomenul de interferenţă duce la amplificarea
inventarului fonetic a locuitorilor localităţilor cercetate.
Se poate constata, că acest tip de nume se .foloseşte din ce În ce mai rar. Fenomenul
Însă nu depinde de trecerea de la dialectul şvăbesc la limba maghiară, ci mult mai mult se
datorează unor factori cum ar fi urbanizarea, mobilitatea mare a locuitorilor, emigraţia,
respectiv dţferenţele intre generaţii în .felul de a folosi limba şi numele neoficiale în general.
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GEORG MELIKA, Uzhorod (Ukrainc)
FREMDES WORTGUT IN DER KOCHKUNST DER KARPATENDEUTSCHEN

Im Vcrlauf ciner Entwicklung von zwei bis drci Jahrhundcrtcn befandcn sich die Deutschen
Transkarpaticns untcr Einfluss andercr Ethnicn auf allen Gebictcn des kulturcllen und
wirtschaftlichcn Lebcns (KOZAUER 1979). Dieser Einfluss offenbart sich in ihren Mundartcn
durch den Gebrauch von fremdsprachigen Wortcinhciten (HVOZDIAK 1999). Dabci kănnen
zwei Schichtcn im Lehngut des Wortschatzes ausgesondert werden: die Schicht I des
ethnokulturclle Erbes und dic Schicht II des zivilisatorischcn Guts. Zu dcr Schicht I zăhlc ich
Benennungen von Ethnorcalien, die vom Volk gcschaffcn und scine Traditionen ncnncn
(besondcre Klcidung und Schuhwcrk, Speiscn und Gctrănke, Gcwohnheitcn und Ansichtcn,
Aberglauben und Riten u.a.m.). Zur Schicht II gchărcn Bcnennungcn von Kulturrcalien, dic
iibemational bzw. iiberregional sind und die, dank dcr Wisscnschaft und Technik, die
intcmationalen Bcziehungen (politischen, diplomatischc, kulturcllc und multimcdiale
Dicnste) dcr Sprachgcmeinschaftcn widerspicgeln (MELIKA 1999).
In mcincm Exposcc wird das frcmde Wortgut im Bcreich der Zubcreitung von Alltagsund F estspeisen sowic von Gctrănkcn bctrachtet, wobci Entlehnungen bzw. Transferenzcn
drcier Arten untcrschiedcn wcrden: Bcncnnungen dcr Kochkunst als Ethnorealien I. lokaler
und 2. regionaler Verbrcitung, die im multicthnischen Raum untcr hăuslichen Bcdingungen
zubcrcitct wcrdcn (Schicht I) und 3. Zivilisationsrealien iiberregionalen bzw. arealen
Gebrauchs (Schicht II), dic als Halbfabrikatc bzw. fcrtige Produktc gckauft wcrdcn.
In den dcutschcn Mundarten von Transkarpaticn gehărcn zu dcn kulinarischen
Ethnorcalicn Bencnnungcn, die von den dcutschcn Mundartlem aus den ruthenischcn (ukrainischcn), ungarischen, rumanischcn Mundartcn sowie aus dcr tschcchischcn, russischcn,
ukrainischcn Normsprache iibemommen wurdcn. Die bctrăchtlichc Zahl dcr Entlehnungcn
weist auf cine intensive interkulturcllc Wcchsclwirkung im multiethnischcn Karpatenraum
hin (GHILI PURDELA SITARU, Hg., 1994, GRIESHOFER 2002).
1. Ethnorealien lokaler und regionaler Verbreitung
Dcr Gcbrauch unterschiedlicher Gcrichte hăngt davon ab, wann die gcgcbene Spcisc
eingcnommen bzw. servicrt wird: Am Friihstiick, bcim Mittagesscn oder Abcndmahl, oder
aber als lmbiss zu belicbigcr Tages- oder Abendzcit; Im Alltag, am Sonntag odcr an Feicrtagcn. Auch von dcr Jahrcszcit hăngt dcr Gcbrauch der cinzclnen Speisen ab: Wann frischcs
Gemuse und Obst, und wann for dcn Wintcr ablcgtc Vorrătc (Kartoffcl, Gcmiiscwurzcln,
Sauerkraut), Trockcnfriichtc, Eingcmachtcs benutzt wcrdcn. Von dcn Jahrcszciten sind auch
dic Rezepte der Gcrichtc zu verschicdcncn Mahlzciten abhăngig. Einigc Spciscn sind nicht
mchr von Gebrauch und deswegcn sind ihrc Bcnennungen vcraltet, z.B.
'b o g a: tf - „auf dcm Ofen gcbackcnc Tcigfladcn" (rcg.): < ung. mdal. 'boga:tf < scrb.
pogaca, ruth. bo 'gatf, rum. pogace; vgl. ostăster. Pogatsche. Einc billigc Gcbăckart, dic
aus Getreidcmehl, Wasser und Salz zu eincr zăhen Masse gcknetet, in cincn Fladcn
fonniert und dirckt auf der hei/3en Herdplatte beiderseits gebacken wird. Die Holzfiiller
backcn in ihren k o 'I i: v c n < ruth. ka'leba „Holzfiillerhiitten" auf Blech oder crhitzter
Steinplatte die m E 'I ai b o g a tfc n, fiir dcren Teig Maismehl verwcndet wird: m E 'I ai. //
ma 'l ai (î). Den bo'.gatf„Pogatsche" a/3 man anstelle des Brots zu beliebiger Tagcszeit.
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1.1 Das Friihstiick. Entlehntes Wortgut
Zum Friihstilck werden in der Regel einfache Speisen gegeben, die als halbfertigc Produkte
gegessen werden: Abgekilhlte oder warme gesiedete Milch mit einem Stilck Brot mit Buttcr
oder 'l E k v a r ( ţ)" bestrichen < ung. lekvar „Marmelade"; Es konnen gckochtc 'v i r Jt 1 i ( ţ)
<ung. virsli „Wilrstchen" mit 't E j ă (ţ) <ung. tea li tJ a j (ţ) < ukr., russ. caj (11au) „Tee"
gegeben werden. Popular ist zum Friihstilck der/die
'rată ta (reg.) <ung. rantotta „Eierkuchen": Dafiir wcrdcn gewohnlich fiir cine Erwachsene
Person zwei Eier, etwas Mehl, Milch und Salz gebraucht; mit ciner Gabcl wird allcs in
einem Teller tilchtig geschlagen und in einer Pfannc mit erhitztem Schmalz oder Ol
cingeschiittet und gcbraten. Viele Wirtinnen rosten zuvor im Schmalz gehackte Zwiebel
und fiigen kleine Spcckstticke hinzu. Mit cinem Brotstiick wird der Rest des Eiergemischcs
aus dem Tcllcr ausgewischt und mitsamt dcm Brotstilck in die Pfannc beigegeben. Syn.: 'o
m 1 E t. <ung- omlett zu frz. omelette, dt. „Omelctt".
Manchc Manner trinken gem zum Friihstilck ein •J tă m pc r 1 i „Stampcrl" 'pa 1 i IJ k ă (ţ)
<ung., ruth. palinka „Schnaps". Andcre dagegen trinkcn licber ein Glas , Wein, Kompott,
Kefir oder sonstiges Gctrank. Scit langerer Zeit ist auch unter den Deutschen des Gcbiets
•J v ă r ts 'k a: v c: „Schwarzkaffee" besonders begehrt. Lieblich wird er von dcn
Stadtbewohnem 'k a v i tJ k a genannt: < tsch. kavicka „Kaffecchen", oder man verlangt: a
•J E k E t E < ung. fekete „schwarz", abcr manchmal auch deutsch: a •J v ă r tsa „cincn
Schwarzen" mit oder ohne Zucker.
Bevor die Sowjets 1947 dcn Bodcn des transkarpatischcn Bauernvolks cnteignet haben,
versammelte sich die dcutsche Familie am Morgentisch und frilhstilckte nach Vaters Morgengebet gemeinsam, wobci der Tisch fiir alle gleich gedcckt wurde. Nach der „Bodcnreform",
mussten dic mcisten Frauen nolens volens im Kolchos bzw. im Sowchos roboten, die Manner
dagegen suchtcn Arbeit in Betrieben der Stadt, in der Forstwirtschaft, bei der Gewinnung von
Erzen, bei der Eisenbahn usw. Die Kinder besuchten die Schulc. Da dcr Arbeitsplatz des
Mannes oft cntfcrnt war und die Frau sehr friih aufs Fcld, und die Kindcr spăter zur Schulc
mussten, so friihstilckten die einzelnen Familienglieder nicht nur allein, sondern aBen auch
verschiedcne Speise. Oft nahm der Mann scin Friihsttick mit sich als
v ă j o J 'k E fi e:r (Ba.) < ung. vajos kenyer li b u t E r 'b r ă d (reg.) < russ buter'brod
(6ymep6poo) „Butterbrot", das nicht unbcdingt mit Butter bestrichen war, sondem wurde
mit anderen Zutaten gcschichtet (Speck, Wurstscheiben, Konfitilre, Schmierkăsc usw.):
Syn.: 'b r o:t 'f l ă de n mit 'p u:d a „Buttcr" u n t v u r f t „Wurst".
Oft nahm man zur Arbcit, aufs Feld oder in die Schulc dcn/das
'b u n d a f k E fi e:r - ww. „Pelzbrot"(Ba.) zu < ung. bunda/ (bundas) „pelzig" von ung.
'bunda (bunda) „Pelzmantel" + < ung. 'kcne:r (kenyer) „Brot". In geschlagcnem Eiermchl
tunkt man Brotscheiben, die dann in einer Pfanne beiderseits in Ol oder Schmalz gebraten
werden. Da das Gericht schnell zubereitct wird und auch kalt gut schmeckt, ist der
'bundaf 'kc-ne:r bei allen Ethnien des Gcbiets sehr popular.

1.2 Das Mittagessen. Entlehntes Wortgut
Viel reicher an Gerichten und Găngen ist das Mittagessen. Doch vcrschieden ist der Mittag an
gewohnlichen Wochentagen, Sonntagen und ganz besonders an Festtagen. In der Rcgel
gehoren zum Mittagesscn des Alltags zwei oder drei Gănge: als erster Gang die Suppe, als
zwciter die Hauptspeise und als drittcr das Dessert (Nachtisch). Nicht selten kommt das
Mittagessen mit Eintopjgericht vor. Am Sonntag und Fcsten wird mcistens vor der Suppc cine
Vorspeise serviert, die dazu dienen soli, den Appetit der Găstc zu wccken {PURDELA SITARU/
VASILUŢĂ 1994, 121).

https://biblioteca-digitala.ro

265

1.2.1 Der Eintopfmittag
Das Eintopfgericht beim Mittagessen war in den vorigen Jahrhunderten als das Hauptgericht
des Mittagmahls des einfachen Volkes bei den meisten Ethnien, welche das heutige Transkarpatien bewohnen. Bei den Ruthenen, Ungaro, Rumănen, Slowaken und den deutschen
Nachkommen der Ansiedler des 18. Jh. wird bis heute noch manches Eintopfgericht zubereitet auch geme gegessen und sogar den Găsten angeboten. Im Laufe der Zeit haben die
Karpatendeutschen von ihren ungarischen, ruthenischen und rumănischen Nachbam gelemt
mehrere Arten von solchen Gerichten zu kochen. Das Hauptmerkmal des Eintopfs besteht
darin, dass es zwar dicht, aber beim erWărmen flilssig wird. Die von den Karpatendeutschen
entlehnte Gerichte mitsamt ihren Benennungen sind:
b â r f tf „Borschtsch, Gemiisesuppe mit Fleisch" (reg.) < ukr., russ. bade (6opUJ) ist eine
ukrainische nationale Speise (im WB von Wahrig falsch als russische Speise verzeichnet),
die in der Nachkriegszeit auch in Transkarpatien als Eintopfgericht bekannt wurde und
gem verspeist wird. Den bade bereiten die Deutschen des Gebiets nach folgendem Rezept:
In gesalztem Wasser kommt Rind- oder Schweinefleisch, diinn geschnittenes Kohl und
rote Riiben, etwas Gemiise und nach Geschmack Wiirze (Pfeffer, evtl. Paprika, Lorbeer,
Maggi). Die Kochweise kcnnt bei den Wirtinnen mehrere Variationen.
'b r i n dza 'tu k an - „geschichteter Kăsebrei "(Sk.): 'brindza (î) + 'tukan li to'kan (î). Eine
von den Huzulen iibemommene Speiscart, die von aufeinander folgenden Schichten von
dickem m E I ai 'tu k an (î)„Maisbrei", Brimsen sowie Spcckwiirfeln besteht, und in der
Bratrohre gar gekocht wird. Diese Maisspcise wird besonders von den Waldarbeitem
begehrt, weil sic Kalorienreich ist und sich gut ohne Kiihlschrank aufbewahren lăsst.
'f 0 z EI e:k - „gedilnstetes Gemilse" (Ba., Fr.) <ung. 'f@zde:k (jozelek): Im Dampf wird di.ion
geschnittenes Kohlkraut bzw. Sauerkraut, in kleinen Wiirfeln gehacktcr Kohlrabi, oder
auch anderes Gemi.isc mit verschiedenen Zutaten (Fleisch, Griebe, geweichte
Trockenpilze). Entsprechend wird die Eintopfspeise genannt: 'k r âu t 'f 0 z E I e:k
„gediinstetes Kohlkraut", k o I 'r a:v i'f 0 z E I e:k „gediinsteter Kohlrabi" u.a.m.
'g u P a:f - ung. gulyas „Gulasch" ist ein ungarisches Eintopfgericht vorwiegend mit
Rindflcisch, Kartoffeln, Zwiebeln, Kiimmel u.a. Wilrze; wird recht heif3 in keramischen
Topfen serviert. Das Gcricht ist zu einem iiberregionalen Gericht geworden: Vgl. dt.
Gulasch, frz. goulachc, tsch. gulas, ukr., russ. rymnu.
'h â b â r t 'k r u m p I i - „Kartoffelsuppe als Eintopfgericht" (Ba., Fk., Bw.): < ung. ugs.
'hâbârt (habar) „schnell rilhren" + ung. 'krumpli zu dt. mdal. 'krumpli (î) „Kartoffel".
Diese ungarische Eintopfspeise wird von den meisten Ethnien der Region gleichartig
zubereitct: Geschălte Kartoffel werden in grof3eren Stticken oder Scheiben geschnitten, in
gesalztem Wasser mit Milch gekocht, Gemiise (Moorriibe, Petersilie oder Sellerie) hinzu
gerieben und gewilrzt. Gesondert wird Mehlschwitze bereitet und zu den fast gar
gekochten Kartoffeln beim schnellen Riihren (sonst konnten Kl013e entstehen) bcigegeben.
Wenn im Wasser keine Milch war, so kommt zuletzt Sahne in das gar gekochte Gericht
hinein. Syn. ţ.'k rum p Ii 'IE v E. f > ruth. 'krumpli'IE:vejka.
'h â b â r t 'fi z u I n - „Bohnensuppe als Eintopfgericht" (Ba., Fr., Bw., Wv.): <ung. habar+
dt.mdal. 'fizuln li 'fozeli „Bohnen": In gesalztem Wasser werden Bohnen mitsamt
gerăucherten Schweinerippen gekocht, bis die Bohnen weich werden. Danach wird
zubereitete Mehlschwitze unter schnellem Riihren beigegeben. Zuvor kommen Gemilse
und Wiirze hinzu. Zuletzt schiittet man in das Gericht Sahne. Syn.: 'fozdi'supen.
k u 'I E f a- „Maisbrei"(Sk., aD.): < ruth. kulefo < rum. coleaşă „gekochter Maisbrei". Im
Gegensatz zum tu 'kan als dichter, fester Maisbrei, ist die ku'IE:fa diinn, halbfliissig; sie wird
mit kalter oder mit erwărmter Milch gegessen. vgl. Syn. 'puliska, tjir ( î).
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m a m a 't i g a - „Maisbrei"(Sk.): < rum. mama'liga (mămăligă) > ruth. mama'lega: Syn.
'puliska, tfir, ku'IE;fa (î). Zu bemerken sei, dass die Benennungen beider Breiarten nur im
Osten des Gebiets (Kreis Tjaciv und Rachiv) getăufig sind.
'p u t i s k a - „Maisbrei"(Ba., Fk.): <ung. 'puliskd (puliszka) < ital. potenta „Potenta" > ruth.
pu'lenta. Das Wort konnte in die Mundarten des Gebiets in den 70er Jahren des 19. Jh.
geraten, ats itatienische Bauarbeiter von der osterreichischen Monarchie eingetaden
wurden, um fiir das Eisenbahnnetz in den oberungarischen Komitaten Viadukte, Tunnets,
Dămme u.a. Antagen zu errichten. Ats betiebte und in Itatien populăre Speise gatt die
Potenta, die von den Itatienern auch im neuen Arbeits- und Wohnraum gekocht und mit
Milch verspeist wurde. Synonyme.: 'tokan, tfer, mama'lega, 'pulrnta. (î).
t o 'k an, 'tu k an - „fester Maisbrei" (Sk., aD., Zd.): < ruth. to'kan, ung. 'takany < rum.
tu'cană. Vgl. mama'lega, 'puliska, tfer. (î).
'tf i r, 'tf e r - „Maisbrei" (Fk., Bw.): < ruth. 'tfer < tsch. Cir „Einbrennsuppe". Im Gegensatz
zum to 'kan, der eine feste Breimasse bitdet, ist der 'tfer dunn und wird mit Milch verzehrt.
Die Deutschen Transkarpatiens bereiten die Eintopfspeise in mehreren Arten und Variationen,
die ihre mundarttichen Benennungen behatten oder schon im Herkunftsland erhalten haben.
Diese Speisen werden im Beitrag von mir nicht behandett. Zu bemerken sei, dass die Eintopfspeise mit gediinstetem Gemuse oder mit Mehtschwitze in der Regel mit Brot gegessen wird.
Die verschiedenen Breispeisen ats Eintopf werden gewohntich ohne Brot verzchrt.
1.2.2. Ubernommene Suppenarten zum Mittagessen. Entlehntes Wortgut
Eine bemerkenswerte soziate Besonderheit ist die Tatsache, dass die deutschen Kotonisten
des 18. Jh. die Suppe ats erster Gang zum Mittagessen nicht gcbrauchten. Ats Beweis dafiir,
dass sie die Suppe nicht gebrauchten, vermutlich sogar von manchen Siedlern nicht bekannt,
obzwar schon im 14.Jh. das mnd. bzw. md. Wort soppe, suppe und afrz. soupe „eingetunkte
Brotschnitte, Bri.ihe mit eingeweichtem Brot" liber den ganzen deutschen Sprachraum
verbreitet war (PFEIFER 1989, S. 1765). Jedoch die Suppe als erster Gang zum Mittagmaht
ist beim einfachen Votk nicht ublich gewesen. Deswegen gebrauchten die Karpatendeutschen, anstatt Suppe das Wort 'bric li 'b r ue „Bri.ihe", 'ă p bric n - ww. „abbriihen" vgl. ung.
leforrazni „etwas mit Siedewasser begieBen", was dem Begriff „Suppe" nicht entspricht. Aus
diesem Grund wurde das Wort 't E v Ef < ung. 'lt:w:f (leves) „Suppe" entlehnt. Das dt. mdal. 's
u pe n konnte spăter aus dem schutischen Hochdeutsch im Sinne „erstes Gericht zum
Mittagmaht" iibernommen werden.
Die groBe Zahl dt. mdal. Worter mit dem Kompositionsteil -'I E v E f ist dadurch zu
erklăren, dass die deutschen Kotonisten des 18. Jh. nur Eintopfgericht kochten. Erst ats die
Frankendeutschen aus der Nachbarschaft der Stadt Munkacs mit 'leves-Arten Bekanntschaft
machten, drang zu Mittag auch die Suppe in ihr Alltagsteben. Daher die Ethnorealien mit leves, zum Beispiet:
'k r u m p t i 'I E v E f. - „Kartoffelsuppe"(Ba., Fr.), die man dennoch ohne Mehlschwitze
zubereitet, wie etwa der Eintopf 'h ă b ă r t 'k r u m p l i ( ţ ), und wird ebenfalls.
'krumpli'lt:vt:fbzw. dt. mdal. 'k rum per 'su pe n genannt.
'z 0 I d f e:g 't E v E f - „Gemusesuppe"(Ba., Fr.): zu < ung. 'zoldseg- „Gemuse": Syn.-' dt
mdal. 'k r ien 'su pe n.
't o J. a: f '1 E v Ef - „E"iersuppe"(B a., Fr. ) : zu ung. 'I 01as· ' „ E"ier" : Syn. dt . md a t. 'aJ·e r 's u pc n.
'h u f 'l Ev E f - „Fteischsuppe" (Ba.): zu ung. 'hus- „Fleisch": Syn. dt. mdal.-, 'f tai f 'su p n
'r an t a:f 't Ev E fli 'r a n t a:f 'su pe n - "Suppe aus Mehtschwitze"(Ba., Fr., Bw.): zu ung,
rantas „Mehlschwitze". Zur Suppe kann 'k ce m e:fi mă g <ung. komenymag „Kummet",
ung. ugs. 'v E g E t ă 'k o ts k ă (kocka vegeta) „ein Wiirfet Maggi" beigefiigt werden und
entsprechend genannt.
't Ej 't Ev Ef - „Milchsuppe"(Ba., Fr.): zu ung .. 'tej „Milch": Syn. dt. mdal. 'mit i 'su pe n.
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Das Wort 'b r ic „Briihe" ist zwar bekannt, wird abcr in andercr als Suppe bzw. leves
Bcdeutung gcbraucht. Als Synonym zu 'l E v E f tritt auch das Wort 'p â I i v k a - ruth., tsch.
polivka „Suppe"(Sk., Zd.) auf, welches das dt. mdal. Wort 'su pc n nur selten ersetzt.

1.2.3 Entlehnte Ethnorealien fiir die Bezeichnung der zweiten Mittagsgănge
Die Gerichte des zweiten Ganges zum Mittagessen konnen bei den Ethnien von Transkarpaticn in Gemilse-, Mehl- und Flcischspcisen eingeteilt werden. Die Mehl- und Fleischgerichte
bilden oft kombinierte zweite Gănge. Fischgerichte werden zwar auch gesucht, jedoch ist die
einheimische Wahl an Fischprodukte bescheiden, weil eben im Gebiet keine grol3en
Wasscrbecken vorhandcn sind, die Fltisse und Băche sind verunreinigt und ziemlich arm an
Fischartcn und -zahl.
Frosche, Schnecken und Insekten werden als Nahrungsmittel von der transkarpatischen
Bevolkerung nicht gebraucht. Nur dcr Bienenhonig wird gewonnen und als besonders
begchrte Spcise und wichtiges Heilmittcl bewcrtet.
b ~ 'b a j kc n - „Kleingebăck zum Heiligabend" (reg.): < ruth. babaF 'ke (vcrmutlich zu babe
„Bohncn", d.h. „der Bohne ăhnlich") > ung. bo'bajka; b o 'b a j kc I i (Fk.): Aus Hefeteig
werden fingerdicke Stengel formiert, alic 2 cm eingeschnitten und gebacken. Danach
gebrochen, mit Siedemilch tibergossen und mit Mohn oder gehacktcn Ntissen sowie
Zuckcrpuder bestreut. Das Gebăck gehort zu den neun bzw. zwolf unbcdingten Gerichten,
die am Hciligabend vor der Mittemachtsmcsse serviert werden (MELIKA 1995, 318).
'b o g a: tf - „auf dem Ofcn gcbackenc Teigfladcn" (reg.): < ung. mdal. 'boga:tf < scrb.
pogaca, ruth. bo'gaif, rum. pogace; vgl. ostăsterr. Pogatsche. Eine billigc Gebăckart, dic
aus Getreidcmehl, Wasser und Salz zu cincr zăhen Masse geknetet, in einen Fladen
formiert und direkt auf der hcil3cn Herdplattc beiderseits gebacken wird. Dic Holzfallcr
backen in ihren k o 'l i: V c n „Holzfiillerhilttcn" (< ruth. ka'leba) auf Blcch oder erhitztcr
Steinplatte die m E 'l ai b o g a tfc n; fur den Teig wird Maismehl verwendet: m E 'l ai. li ma
'l ai (î).
'b r i n za, 'bre n dz a - „Schafkăse", aster. „Brimscn "(ari.): < ruth. 'brendza (brynza), ung.
mdal. 'brinza < rum. brânză. Auf den Almcn der Waldkarpaten wird der Brimsen
ausschlieBlich aus Schafmilch hergestcllt. Gemolken werden die Schafc nur von Mănnem
einmal am Tag in der k o 'f a r a „Schafmelkstelle" (< rum. coşar < ung. kosar), die aus
zwei umzăunte Teile besteht. Im ersten Teii werden die Schafe eingetrieben, woher sie
hintereinander durch enge Gănge zu den Melkem geraten. Die Milch wird in Eimer
gemolken, zum 'sa I a f „Arbeits- und Schlafstelle der Hirte"(< rum. să/as< ung. szallas)
getragcn und in einen gro13cn Kessel durch cin Sieb einschiittct. Das Sicb besteht aus
einem starken Leintuch mit obenauf Fichten- oder Tannenzweigen, die grobe Verunreinigung aufhalten. In die Milch wird j E n 't i ts c „Kalbmagensaft" (< ruth. jen'tets 1a)
beigegeben, damit dic Milch schnell gerinnt. Danach wird der Kesscl liber die v a t r a
„Offene Feuerstelle" (< rum. vatră < alban. vatre „Lager") geschwenkt und langsam
erwărmt. Nachdcm die Milch in Klumpen gcrinnt ist, wird sie in von einem erfahrenen
Hirten mit den Hănden in eincn Ballen geformt, mit einem Mulltuch herausgehoben und an
eincm Stecken zum Abtropfen aufgchăngt. Fiir cine lăngere Bewahrung wird der Brimsen
reichlich gesalzt.
'b u IJ k o: - „Kohlmopse, Kohlroulade"(Fk.): < ung. 'bunko: (bunk6) „Vorschlaghammer",
abw. „Dummkopf': Ungarisch heil3t dieses traditionelle Gcricht (to/tot kaposzta) ww.
„Gcfiilltes Kohlkraut", beliebt und sehr populăr ist diese Speise bei den Ruthenen, welche
man (holubci), ukr. (20J1y64i) ncnnt, ww. „Tauben"; dt.mdal. Syn. 'k fi I te s 'k râu t li 'k r
aut Vi ke l (Sk., Ba., Wv.). In abgebriihten Kohlblăttem wird ein Gemisch von gehacktem
Flcisch (getrockneten Steinpilzen), Reis, Eier und verschiedenem Gewtirz eingewickelt, an
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beiden Enden mit den Blattrăndem verschlossen, in einem grol3en Topf schichtweise
nebeneinander gelegt und in Tomatensauce gekocht. In der Regel werden kleine
Krautwickel geformt und von der Stadtbevolkerung als fein angesehen. Da jedoch die
Wirtinnen der frănkischen Dorfer grol3e und eckige Kohlmopse machten, nannten die
Bayemdeutschen von Plankendorf und Kroatendorf (heute Vororte von Mukatschewo)
nicht ohne Humor die 'k r au t v i ke l der Frankendeutschen, die dem Vorschlaghammer
ăhnlich waren, mit dem ungarischen Witzwort: bunk6.
'd E r E l m a X - „Quarkgemach"(aD.): 'dt:rel zu < ung. 'dt:n:jt: (derelye) „Quarktaschkel" +
max zu dt. Mache im Sinne von „etwas vorbereiten, zubereiten". Es ist eine bei den Ungam
und Ruthenen verbreitete und beliebte Mehlspeise, die alle Deutschen der Region auch
zum eigenen Kiichenzettel zăhlen. Der gerollte Teig wird in Quadrate geschnitten, inmitten
mit 't o pf em „Quark" oder 'l E k v a: r < ung. lekvar „Marmelade" gefiillt, dann schlăgt
man sie als Dreiecke iibers Eck, indem die Rănder zusammen geklebt werden. Danach
schiebt man sie in kochendes Wasser, holt die gar gekochten Tascherl mit einem Sieb
heraus. Damit sie nicht zusammenkleben, beschmiert man sie mit Butter und bestreut mit
'p r e:ze l n (ţ) <ung. prezli „Semmelbrosel". Syn. 'l E k var 'ta f ke l (ţ).
'f r i g a - „Maisbrei mit Schafkăse"(Sk.): < ruth 'friga < rum. frige „braten". Das Wort
bezeichnet bei den Huzulen ein Sondergericht, demnach in der Bratpfanne die 'brindza
„Schafkăse" in Sahne verschmolzen, damit der 'takan bestrichen und heil3 serviert wird.
Die Salzkammergiitler aus dem Teresvatal lOsen im Schmalz mit den zuriickgebliebenen
Speckwtirfeln den Brimsen auf und schmoren darin ein gares Breigemisch von mE'laj
„Maismehl" und 'krumpina „Kartoffeln" ( < oster. Krumper von Grumbl zu Grundbeeren:
vgl. GEHL 1994). Diese Speise gilt als festliches Gericht und wird beim Schweinetanz
zubereitet und den Găsten angeboten. Als Abart der friga ist der k r u m p i n t u k a n
„Kartoffelmaisbrei", welchen Herr Franz KaiB aus Konigsfeld so beschrieb: „Die Kartoffel
werden zuerst gekocht und dann mit Maismehl <lazu geriihrt. Und davon wird ein fester
Brei gekocht, gesalzen. Und <las schmeckt ausgezeichnet mit der Leber. Dieser Tukan wird
nur zur Schwaischlacht gekocht. Dazu kommt unbedingt Sauerkraut, saure Ungarken
(Gurken) und Buraken mit Kre (rote Riiben mit Meerrettich). Selbstverstăndlich wird <las
alles mit Sliwawitz oder anderem Schnaps begossen" (MELIKA 2002, 296).
'g o mb ou ts - „KartoffelkloB" (reg.): < ung. 'gombo:ts (gomb6c zu gămb "Kugel") > ruth.
gom'boutse. Aus Kartoffelteig macht man kugelfărmige Kl013e von ca. 4 cm Durchmesser,
die mit Pflaumen, Kirschen oder Marmelade gefiillt, in salzigem Wasser gar gekocht und
danach mit in Butter leicht gerăstete Semmelbrosel bestreut werden. Im Gegensatz zu den
Ungam einiger Gegenden fiillen die Karpatendeutschen wie auch die Ruthenen ihre
gomboutsen selten mit Hackfleisch.
'h a l u f ke n - „in Karos oder Rauten geschnittener Nudelteig, gekocht in gesalztem Wasser
und danach mit Quark oder gedtinstet Kohlkraut gemischt" (reg.): <ung. 'halujka (ha/uska
I galuska „Rautenudel" + < ung. 'turof- (tur6s- „mit Kăse") oder 'kapusta:f- (kaposztas„mit Kohlkraut") < ruth. halufke (ukr. halusky (2aJ1ym-Ku). Als Festgericht gelten die
'halujken mit ţ 'paprikaf(< ung. paprikas „Sauce" oder ţ 'p@rka!lt ung. părkăl „Porkolt").
'h u r k a - „Leber-, Blutwurst"(reg.): <ung. 'hurka (hurka zu ung. hur „Darm" + Suffix -ka)
> ruth. 'hurka. Die Wurst besteht aus einem Gemisch von Reis oder Graupe (selten Hirse)
mit gekochter und gehackter Leber und Lunge oder mit Blut des Schweins; hinzu kommen
Zutaten (Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer). Die gut ausgemischte Masse wird mit Hilfe eines
hurkata!lt@ (hurkatălto} „Wurstspritze" in Dtinndărme gefiillt. Unter Einfluss der Ruthenen
im Kreis der Stadt Mukacevo konnen in die Blutwurst anstatt Reis oder Graupe leicht
gerostete Brotwtirfel beigemischt werden (Fr.).
k armă 'n a:d l // 'k or mă n a:l - „Frikadelle"(Sk.): < tsch. 'karbana:tt:k (karbanatek) > ruth.
ţ karbi'natke zu aster. „Karbonade" < frz. carbonnade. Als Syn. ist in den iibrigen dt.
Mda. 'f n i tse l (ţ) bekannt >ung. 'fnitsli (snicli) > ruth. 'fnitsleke zu < dt. Schnitzel. Unter
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Einfluss des < russ. kat'lcta, kotleta (KoT11ema) < frz. cotelettc > dt. Kotelett entstand ein
weitercs reg. mdal. Syn. 'k o t l E te (î). Jcdoch bezeichncn das karma'na:dl und oft dic
rcgiolen Realien 'fnitsli und 'kotlcf kcin „gcbratenes Rippenfleischsti.ick", sondern ein
Gcmisch von Hackflcisch mit in Milch oder Wasscr crweichtem Brot, Eier, Wiirze, das in
Kugeln geformt und abgeflacht in der Bratpfannc in Fctt oder Ol bciderseits gebratcn wird.
Dadurch unterscheidct sich die gekochte von der hiesigen gcbratcncn Frikadclle.
'k n e: d l i - „Dampfknodel"(Ba., Fk., Wv.): < ung. 'kne:dli (knedli) < ruth 'km;dfek < tsch.
knedlik < dt. Riickcntlchnung zu Knădel. Dic Karpaten-Bohmcrwăldlcr (Bw.) bcreitcn ihre
' k n c:d l i aus bcsonderem Kartoffclteig: Zucrst werdcn gckochte Kartoffcl zerdriickt und
mit Getreidemehl zu zăhcm Teig gcknetct. Nachdem werdcn rohe Kartoffcl gerieben und
nach Salzzugabc der Tcig nochmals grtindlich gcmischt, wodurch cr ctwas verdiinnt wird.
Aus dicsem Tcig werdcn groBe wic Tcnnisbăllc Knodcl geformt und solangc gekocht bis
sie auftauchen. Die gekochtcn Knodel haben einen grauen Ton, sind im Gcgensatz zu dcn
Dampfknodcln nicht porig. Servicrt wcrdcn dic Bw.- 'kne:dli mit Sauce und Schnitzel.
'k o tf o fi â - „Gallert, Aspik"(Sk., Ba., Fk.): < ung. 'kotfona (kocsonya) > ruth. ko'tfona: in
der glcicher Bcdeutung; sie wird vorwicgcnd bcim Schwcincschlachtcn zubercitct und zum
Mittagcssen als Bcigabe zum zweiten Gang serviert. Alic Transkarpaticr bercitcn dic
'kotfona nach wcitgchend glcichcm Rczcpt zu: ln gcsalztcm Wasscr werden Sehnen,
Knorpel, Bindegewcbc, Fleisch vom Kopf, Bcinc gckocht bis etwa die Hălfte des Wassers
verdampft ist. Um die Spcise schmackhafter zu machen werdcn vcrschiedene Wiirze
(Pfeffer, Lorbccrblătter, Brtihe, Zitroncnsaft u.a.m.) zugegcben. Die gar gekochtc fliissige
Konsistcnz wird in Tcller geschiittet und in eincm kalten Raum abgestcllt, wo die 'kotfona
zu eincr gallertigen Massc abgckiihlt wird. Mit dcm Tcllcr kommt dic 'kotfona zum
Mittagcsscn als Bcispeisc auf dcn Tisch. Die 'koţfona kann nur einige Tage im
Kiihlschrank aufbewahrt wcrden.
'k r E m z c I li 'g r E m z I i - „Kartoffclpuffcr"(Rg.): < ung. ugs. 'knmzli > ruth 'kn;mzleke.
Das Wort kann von der dt. mdal. Lautfonn < kri:mes „Gericbcnes" + dt. Suffix -el bzw.
ung. Pluralsuffix -li abgelcitet wcrdcn. Die 'gn:mzli werden aus roh gericbcnen Kartoffcln,
Zwiebcl und Knoblauch, gut mit Mchl und Eier vcrmischt, zuvor wcrden Wiirzc, Puder aus
gctrockncten Pilzen bzw. Preiselbecren und Salz bcigcgeben. Aus diescm diinnen Gemisch
wcrden mit cinem Loffel in einer Pfanne Kinderhand groBe Fladcn gclegt und in Schmalz
odcr Ol beiderscits gcbraten: Es ist cine von allen Ethnicn schr begchrte Spcise.
'k rum p I i li k r u m p c r n - „Kartoffcl" (reg.) <ung. ugs 'krumpli (krumpli I burgonya) <
osterr. mdal. grumbl < Krumbeer zu dt. Grundbeere I Grundbirne. Dic 'krumpli wcrden als
zweitcs Gcricht gekocht und in Stiicke oder gcstampft, aber auch gcbraten, mit Sauce odcr
(î) Porkolt scrviert.
'k r u m p i n a 't u k a n - „Kartoffclmaisbrei"(Sk.): < dt. mdal. 'krumpina „Kartoffel" + <
ruth. ta'kan (î) „Maisbrei". Bei den Salzkammergiitlern wird dicses Gcricht nur bcim
Schweincschlachten (Sautanz) zubcrcitet. Syn. 'frig a (î).
'l a: g o f - „Pfannkuchcn"(aD.): < ung. 'la:ngof (langos): Das halbfliissigc Teig (in Milch
aufgelostcs Mchl mit etwas Zucker, Salz und einem Ei) wird mit einem Schopfloffcl in die
Bratpfanne mit Fett oder Ol diinn eingegosscn und in Fonn cines Fladcns gebraten, die
dann mit Marmelade oder Quark bestrichen und danach zusammengerollt werden. Eine
besondere Art von gerollten Pfannkuchen sind 'la:gof, dic man mit Hackfleisch flillt, in
geschlagenem Ei mit Mehl tunkt und zusătzlich in der Pfanne braten tut. Sie werden als
zweiter Gang mit Saucc serviert. Die letztcren, die man rantot'la:ngof nennt, gehoren zu
den Festgerichten. Syn.: pal a tf i n kc n (î).
'I E k v a: r 't a f ke I -„Tascherl mit Mannelade"(Fk., Sk.): < ung. 'IE:kva:r (lekvar) + dt.
mdal.. 'tajl{ I: Syn. 'd E r E I m a X ( î).
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tf o - „Letscho"(reg.): < ung. 'lctfo: (lecs6): Ein Gemiisegericht mit Paprika in dem
Tomaten und viei Zwiebel in Ol geschmort und in eigenem Saft auf kleinem Feuer gar
gekocht wird. Letscho wird von den Hausfrauen filr den Winter in Glăser eingemacht.
'ma tf a 1J k a - „Sauce, Tunke"(Sk., Zd.): < ruth. 'matfa1Jka < tsch. mace „Tunke"; das Wort
bezeichnet auch das Bratenfett bei noch nicht gar zubereitetem Fleisch (Părkălt), in dem
cin Brotstiick getunkt werden kann. Syn. sous (ţ).
m E 'l a j 'b o g a: tf - „Auf der Ofenplatte direkt gebackener Maisteigfladen" (Sk): zu < rum.
mc'laj (mălai) „Mais" + < ruth. 'boga:tf. Vgl. 'b o g a: tf (ţ).
m E 'la j 'tu k an - „Maisbrei"(Sk): <rum. mc'laj (mălai) „Maismehl" + < ruth. to'kan: Eine
Breiart, die aus einem Gemisch von Maismehl und Kartoffelpiiree besteht, wird gar
gekocht und nur beim Schweinetanz zubereitet. Zum Brei wird Frischfleisch bzw.
geschmortes Gehim mit dem Bratensaft beigegeben.
p a I a 'tf i IJ kc n - „Eierkuchen"(reg.): < aster. 'palatfinta (Palatschinke) < ung. 'palatfinta
(palacsinta) > ruth. 'pala'tfinta < rum. plăcintă (GEHL 1999, 168): In den deutschen
Mundarten wird das Wort nur im Plural gebraucht. Syn.: 'pa I a ts i n ta (Sk), 'la: g of (ţ).
'p ă p r i k a f - „ zu Paprika gehărend, mit Paprika zubereitet" (reg.) < ung. 'paprikaf
(paprikas) zu paprika (paprika) „Paprika" als Gewiirzpflanze < serb. paprika < lat. piper
„Pfeffer". Mit Paprika werden viele Gerichte zubereitet, z.B. 'p ă p r i k a f 'tf i r k E „Paprikahennc"(Ba., Fk., Bw., Wv.): <ung. 'paprikaf 'tfirkc (paprikas csirke) „ungarisches
Hiihnerfleischgericht mit Paprika, Zwicbel und Sahne"; 'p ă p r i k a: f 'r a: n t a: f - „
Mehlschwitze mit Paprika filr Sauce" <ung. 'ra:nta.f ,,Mehlschwitze"; 'p ă pri k a: f p E k
- „Paprikaspeck"(Sk., Bw., Ba.): < ung. 'paprika.f (paprikas) + dt. mdal. f p E k < dt.
„Speck" - ein ungarisches Gericht: ,.paprikas szalona". Der Speck wird gekocht, mit
Knoblauchsaft eingerieben und gemahlenem Paprika reichlich bestreut. 'p ă p r i k a:f kann
in iibertragen „scharf' bedcuten, z.B. a paprika.f kre:t „cine scharfe Rede". Mit der
ungarischen Entlchnung paprikaş wird im Rumănischen der mit Reis und Hackfleisch
gefilllte Paprikaschoten bezeichnet; dt. mdal. 'k fi I t s 'pap r i k a (ww. geflillter Paprika).
'p cer k 0 I t li 'por k o: 1- „Rostfleisch, Părkălt" (Ba., Fk., Bw.): <ung. 'pa?rkol (părkăl); Es
werden Bissen groBe Schweinefleischstiicke in Fctt gebraten, Mehlschwitze und Paprika
hinzu gemischt und als zweiter Gang zu Kartoffelpiiree, Reisbrei, Nudeln oder KlăBe
gegeben. Dt. mdal. Syn. 'p r ou t f l ai f.
'p u l k a 'p r ă: ten - „gefilllte Pute"(Ba., Fr.): < ung. 'pujka (pulyka) „Truthahn I -henne +
dt.mdal. pra:fn „Braten". Die gefilllte Pute wird nach ăhnlichcm Rezept wie das gebratene
bzw. gefilllte Huhn zubereitet. Sie gilt als festliche Speise bei den dcutschen Bewohnem
(Ba.) von Plankendorf und Kraotendorf (V ororte von Mukacevo ).
'r ă k o t 'k r u m p l i - „ Schichtkartoffeln "(Ba., Fk., Bw.): < ung. 'rakot (rakott
„geschichtet") + krumpli ( ţ) „Kartoffel". In ciner Glasschiissel werden gar gekochte
Kartoffel- und Eierscheiben, mit Wurst Zwiebel und Wiirze geschichtet, dann in der
Bratrăhre gerăstet und zuletzt mit Mayonnaise iiberstrichen.
'ruse l n - „eingelegte Heringe "(Bw.): < ruth. 'rusleke ţ < tsch. rosolek „Păkel" >ung. 'rusii
(ruszli); Syn.: 'h E: r i IJ „Hering" (gesalzen, mariniert).
'f ă j t - „Siilze" (reg.): < ung. 'fajt (sajt) > ruth. 'fajt. Dcr 'fajt wird aus der vom Speck
abgezogener und gehackter Haut, dem Fleisch vom Kopf, der Zunge, dem Russel, mit
Speckstiicken, mit Zutaten und Wiirzen zubereitet. Das Gemisch kommt in den dazu
zubereiteten Magen hinein, wird zugenăht und gekocht (friiher wurde zu diesem Zweck
auch der Dickdarm oder die Blase gebraucht), indem man im Wasser Knoblauch, Pfeffer,
Paprika, ein wenig Wein und Briihe beigibt. Nachdem der 'fajt gar ist, wird darauf ein
Backstein oder ein anderer nicht allzu schwerer und flacher Gegenstand gelegt. Deswegen
wird neben 'fajt auch das dt. mdal. Syn. 'p r E s v u r f t gebraucht. Bei allen Ethnien
Transkarpatiens wird der 'fajt nach gleichem Rezept aus gallcrtigem Schweinefleisch
zubereitet. In der ungarischen Sprache werden mit sajt feste Kăsesorten bczeichnet.
'l

E
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'f u IJ ke n - „Schinken und Bug"(reg.): < ung. 'fo1Jka (sonka), welche durch
Marinade und Răuchern zur Konservierung verarbeitet werden. Das dt.mdal. Syn. •f u IJ kc
n (Sk): > ruth. 'funka, ukr.,Jynka"(muHKa) tritt als Dublette zu 'f ou d e: r (reg.) < ung.
'fo:dar (s6dar) > ruth. 'fouder auf. Jo1Jka li 'fu1Jken kann gerăucherte und nicht gerăucherte
Schinken bezeichnen: Unter 'foude:r wird dagegen nur gerăucherter Schinken verstanden.
V gl. dt. mdal. (Ba.) Syn. 'f ou de r ( î).
'f ou de r- „Schinken" (Ba.): 'fo IJ k ă li 'fu I) ke n (î).
't i:: p i:: r t y: - „Griebe, aster. Grammel" (Sk., Ba., Bw.): < ung. 'tcpcrty: (teperto). Ftir die
Gewinnung von Schweineschmalz cf m ă l ts „Schmalz") wird der Speck in ca. 2 X 2 cm
groBe Wtirfel geschnittcn und in einer groBen Kasserolle geschmolzen, nach dem abgieBcn
des Fetts bleiben von den Speckwtirfcln die 'tcpcrty: , die auf verschiedene Weise
ausgenutzt werden kănnen, z.B. fiir die Hcrstellung von 'paf t c: te (î).Vielerorts wird das
dt. mdal. (Fr.) Syn.: 'k r a: mc 1. gebraucht (Sk., Bw.,Zd.).
't ă r h o fi ă - „Eiergrăupchen" (Ba., aD.): < ung. 'tarhoiil)a (tarhonya). Man mischt Mehl,
Eier und Salz und knetct das Gemisch zu einem festen Teig, den man lăngere Zeit trocknen
lăsst. Dann reibt man ihn auf einem Reibeisen zu klcinen Graupen, welche wciter
getrocknet wcrden, um lang bewahrt werden zu kănnen. Bei Bedarf kann man schnell einc
Garnierung zubereiten, odcr sie fiir Suppen verwenden. Hcute kann die halbfertige Speisc
im Lcbensmittclgeschăft in verschiedener Form und Vcrpackung gekauft werdcn.
tf a 1 a 'm a d a li 'tf ă 1 ă m a d a - „Gemtisegemisch in Marinade" (reg.):< ung. 'ţfalamade:
(csalamade); diinn geschnittene grtine Tomaten, Gurken, Zwiebel gegebenenfalls Paprika
in Marinade mit Essig, Ol und Zucker werden in Glăser cingemacht und gedunstet.
Neuerlich kann csalamade als fertige Ware gekauft werden. In der Bcdcutung von
Maisgrtinfuttcr wird allgemein das Wort nicht gebraucht.
'tf i r k i:: 'p ă p r i k a:f - „Paprikahenne" (Ba., Fk., aD.): < ung. 'tfirkc'paprika: f
(csirkepaprikas): Syn.: 'p ă pri k a f.(î).
u r 'd a li v u r 'd a - „besondcre Art der Schafkăse, " (Sk., Zd.): < ruth. ur'da < rum. urdă
„Schafschotten": Nach Abzug des Topfens von der Schafmilch, aus dem man durch Salzen
den Brimsen herstellt, wird auf kleinem Fcuer die Molke (Milchwasser) gekocht, in der
sich bei stăndigem Rtihrcn cine gelbliche fettige Masse bildet, die ur'da genannt wird. Mit
einem Mulltuch wird die ur'da ausgenommen, abgetrăpfelt und in cin HolzgefaB fiir kurze
Zeit bewahrt. Am besten schmeckt dic ur'da , wenn sie noch warm ist. Diescr Schafkăse
ist ein schmackhafter und nahrhafter, sekundărer Produkt.
Zu bemerken sei, dass manchc der hier beschricbenen Gerichtc von den Leuten zu beliebigcn
Tageszeiten verspeist werden kănncn.
•fo IJ k ă li

1.3 Nachtisch,

Gebăck

Zum Nachtisch wird meistens silBe Speise serviert, zu der Kleingebăck, Kompott,
eingemachtes und frisches Obst gehărt. Im Fremdwortgut ist dicse Gruppe von Speisen vor
allem in der Benennung des Kleingebăcks vertreten. Filr eingemachtes und frisches Obst,
Kompott und Konfitiire sind bei den Ethnien von Transkarpatien meistens ilberregionale bzw.
Benennungen des eigenen Sprachidioms vertretcn.
'b a j g l i - „Gcbăckart"(aD.): < ung. mdal. 'bajgli (bejgli) < dt. zu beigen „aufschichten".
Auf dem ausgerollten Hefeteig schichtet man Marmelade, Mohn oder gehackte Ntisse, der
beschichtete Teig wird in ein lăngliches Baguctte gerollt, mit Glasur bcstrichen und zum
Backen in dic Răhre geschoben. Das Gebăck kann als „Beigericht" (Dessert) serviert oder
gesondert als lmbiss zu einem Glas Wein verspeist werden; Syn.: 'd' i d o 'k o 1 a: tf (î) <
ruth. 'd'ido + ko'la:ţf- ww.: „Opakuchen"(Bw.).
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'f a IJ k - „Krapfcn"(Fk., Wv.): < ung . .'fm;k (fimk) > ruth. 'fa11ke, oster. „Krapfcrl": Aus
Hefeteig werden fast so grol3c Krapfcn wie Tennisbălle ohne jegliche Fi.illung in Ol
goldgelb gebraten und mit Zuckerpudcr bcstreut. Vermutlich ist 'fa IJ k mit dem dt. Verb
fangen bzw. mit dem Subst. Fang motiviert, weil die Krapfen mit eincm Sieb aus dcm
heil3en Ol „gefangen" und ausgeholt werden.
'k i f l i - „Hornchen"(Ba., Fk., Bw.): <ung. 'kţfli (kifli) > ruth. 'kiflek < oster. „Kipfel". Einc
Art Kleingebăck in der Form eines Horns, das mit Nilsse, Marmelade oder Mohn gcfilllt
und mit Zuckerpuder bestreut wird. Dieses Gebăck ist von der Bcvolkcrung belicbt, weil cs
langc bei gcwohnlichcr Haustemperatur und -fcuchtigkeit bewahrt werden kann.
k o 'I a tf li kh ă 'la tf - „Kuchen als Sill3gebăck"(reg.): <ung. 'kala:tf (kaliics) < ruth. kQ'latf <
slk., tsch. kolac „Kuchcn"; dt. mdal. Syn. k p ou x a „Gebăck". Mit 'kala:ţf wird auch dcr
Rilckstand beim Pressen von Wcintraubcn bezeichnct (Ba., Fr.), vgl. dt. Presskuchen, von
dem einige Weingărtner den 't re r k 0 I (ţ) „Wcinbrand" hcrstcllen.
'k r e:m E f - „mit Creme geschichtetes Gebăck"(Ba., Fk.): < ung. 'kre:mef (kremes) zu dt.
„Krem" < frz. creme. Gebăckc mit Crcmcftillung, Tortcn gelten zu den Gebăckarten, die
nach vorgeschricbenen Rezepten aus Kochbtichern cntnommcn werdcn. Zwar kann jedc
Kochin etwas eigcnes „hinzu zaubern", aber als echtc Ethnorcalien konnen diese
Gebăckarten nur mit bestimmter Rcscrvc bctrachtet werden.
'm Cj z E f 'k ol a: tf - „Honigkuchen"(Ba., Fk., Wv., Sz.): <ung. 'mejwf(mezes) „mit Honig"
+<ung. 'kG!a:tf(kalăcs) < ruth ko'la:tf < tsch. koliic „Kuchcn"; Syn.: 'ho unic;: 'p ou X a.
'p i f k ou t a - „Kleingebăck" (Ba., Fk., aD.): < ung. 'pifko:ta (pisk6ta) > ruth. 'pifkouta zu <
ostcr. Biskotte < ital. biscotto. In speziellcn Blechformcn wird der Tcig eingedri.ickt, mit
Marmelade, Ntisse odcr Mohn gefilllt und als Biskuit gebacken.
'f y t E m e: fi - „ geftillte Hcfekuchen" (Ba., Fk., aD., Wv.): < ung. 'fYteme:n (sutemeny),
entspricht dem oster. „Kolatschen"; k o 'la tf li kh ă 'I a tf (ţ).

1.4

Getrănke

Zu Mahlzeiten, bcsonders zum Mittagtisch, gehoren Getrănke (Bicr, Wein, Schnaps odcr
Firmengetrănkc wie etwa Kognak, Wodka, Likore u.a.m.). Im Alltag wird in dcr Karpatendeutschen Familie gewohnlich Kompott, Mineralwasser, Coca-Cola, Limonade, Wein eigener
Herstellung, Bicr usw. getrunken. An Fciertagen ist der Tisch reichlich mit verschiedencn
Gctrănken gedcckt. Dic Getrănkc wcrden abcr nicht nur zu Mittag getrunken, sondcrn zu
Besuchsangclcgenhcitcn ei nes Bckannten odcr V crwandtcn, eincs 'a I d o m a f - „cincr
Bewirtung nach erledigter Arbeit" < ung. aldomas usw.
'pal i IJ k a - „Schnaps" (rcg.) <ung. 'palinka (pălinka) < ruth. 'palenka < slk., tsch. palenka.
Das Wort wird filr die Bezcichnung eincs beliebigcn alkoholhaltigen Getrănks von 40° bis
60° und mehr Grad, vorwiegend selber gcbranntcn Schnaps: 'slivovits, 'fopry:, /(J!rkfJl (ţ)
u.a. Schnapsartcn.
'fi:: p r y: - „Schnaps" (Ba., Fk.): <ung. 'fepry: (borsepro): Nach dcm Abzug des reincn Weins
aus den Făssern wird der Weinbodcnsatz etwas vcrdi.innt und durch Destillieren der
Weinbrand gewonnen.
's l iv o vi ts li 'fli g ă vi ts, - „Pflaumcnschnaps" (reg.): < ruth. slevo'vetsia, (sle'vjanka) <
tsch. slivovice, ukr. slyvovyc'a (c!1UB06UZJR) zu ruth. sleva. < slk., tsch. 'sliva, ukr. 'sleva
(c!lu<w); Syn. 'flo: ma 'f n ă p s.
't re r k 0 I - „Branntwein" (Ba., Fk., aD.): < ung. 'ta:rkfJI (torkolypalinka) zu ung. tărig als
feste Masse, die leicht zerbrockelt: > ruth. terke'ljanka : Diese Schnapsart wird nach dem
Pressen der Weintrauben der 'ltalatf (ţ) „Presskuchen (Traubcnkuchcn)", zerbrockelt, mit
Wasser aufgelockert (verdi.innt).Die Masse lăsst einige Tage găren, wenn notig ctwas
1

https://biblioteca-digitala.ro

273
Zucker hinzu gegeben. Danach wird die Massc gcbrannt und der Torkol-Weinbrand
crzeugt. Syn.: 'pa I i IJ k a (î).
Von den obcn beschriebenen Ethnorealien lokalen und regionalen Gebrauchs haben im
Ki.ichenlehngut der deutschen Mundarten Transkarpatiens die Entlehnungen aus der ungarischen Mundart und Normsprache einen Antei! von 60%, aus der ruthenischen ukrainischen
Mundart 20%, aus der rumănischen Sprache von 10%, aus anderen Sprachen kaum 10%. Der
hohe Prozentsatz der ungarischen Ethnorealien der Kochkunst lăsst sich dadurch erklăren,
dass die bayerischen und frănk:ischen Deutschen in dcr Stadtnăhe von Munkacs (Mukacevo)
wohnhaft sind und in stăndiger Beri.ihrung mit der ungarischen Stadtbevolkerung kam, die
entwickelte kulinarische Traditionen hat.. Das ruthenische Baucmvolk, in dessen Sprachraum
die deutschen Bohmerwăldler angesiedelt wurdcn, hatte im Vergleich zur ungarischen Ethnie
eine einfachere Ki.iche, wodurch das unterschiedliche Verhăltnis von 60% zu 20%
Entlehnungen bedingt ist. Weniger beeinflusst blieben die Salzkammergi.itler des Teresvatals,
die lăngere Zeit von den i.ibrigen Bewohnem des Gebiets abseits standen und nur gelegentlich
mit ihnen kontaktierten.

2. Entlehntes Wortgut als Zivilisationsrealien
Diesc Gruppc des fremden Lchnguts wird hier ohne Kommcntare genannt und keiner
eingchenden Analyse unterworfen. An und fur sich konntc dieser Teii des Lchnguts als
Sonderthcma bchandelt werdcn.
Zum zivilisatorischen Lehngut gehorcn Benennungen von Obst und Gcwi.irzen, dic aus
anderen Rcgioncn, siehe Kontinenten, importiert und als fertige zum verspeisen Warc dem
Kăufer angeboten wird: a n a 'n a s - „Ananas" I 'b a n a n - „Banane" I 'k a: v c: li k a 'f € ung. ktive, russ. ko'fe (Kope)„Kaffee" bedeutet auch das Cafelokal I 'k i vi - „Kiwi" I 'k ou k
u s - ung. k6kusz „Kokosnuss" Im an da 'r i: n - „Mandarine" I 'n ă r ă n dj - ung. narancs, 'p
o m a r a n dj - tsch. pomaranc „Apfelsinne" I 'ts i t r o m - ung. citrom, I i 'm o n - russ.
Pimon (lluMoH) „Zitronc" u.a.m.
Zu Zivilisationsrealien răume ich auch Benennungcn von fertigcn kulinarischen
Produkten und Halbfabrikaten ein, die von Betrieben erzeugt werden und weltweiten
Gebrauch fiir den Konsum bzw. fiir die Zubereitung von Gerichten erhalten haben: 'bombo
n - frz. bonbon „Bonbon" I k a 'k a o - ukr., russ. ka'kao (KaKao) 'k ă k ă o - ung. kaka6
„Kakao" I 'k € fi :r - ukr.,russ. ke:fir (KecjJip) „Kefir" I 'k € tf u p - „Ketchup" I 'k om p o:t ung. komp6t „Kompott" Im aj o 'n E z - ukr., russ. majo'nez (MauoHe3) „Mayonnaise" I 'ma k
a r o:n i - ung. 'makar6ni „Makkaroni" I m a r g a 'r i n - „Margarine" I 'm a r md a:da - tsch.
marmelada, m a r me'l a:d - ukr.marme'lad (MapMe!laO) „ Marmelade" I m a r i 'n a:d „Marinade" I 'm i I ou na - „Melone" I 'p a p r i k a - ung. paprika „Paprika" Ip a f 't € t - russ.
pastet (nawmem), 'p ă f t c:t ă - ung. pastela „Pastete" I 'p i ts a - „Pizza" I 'p u d i IJ „Pudding" I 's ă I a m i - ung. szalami „Salami" I 's € n d v i tf - ung. szendvics „Sandwich" I s
o 's i s k a - russ. sosiska (cocucKa) „Wi.irstchen" I f p a 'g € t i - „Spaghetti" I 'te ă li 't € a ung. torta
ung. tea,- „Tee" I t o'm a t - ukr., russ. to'mat (moMam) „Tomatenmark" I 'tor
„Torte" I 't[ o k o I ad c: li 't[ o k i -ung. csokolade (Abk.: csoki), f o k o 'I ad - russ., ukr.
foko'lad (woKO!laO) „Schokolade" I 'va f Ii - russ. vajli (eap!lu)„Waffel" I 'va ni I 'ts u k c r
- „Vanillczucker" Iv€ r mi 'f EI- russ. vermisel (eepMumellb)„Fadennudel" Iz€ 'fir- russ.
zefir (3ecjJup) „Schaumgebăck" u.a.m.
Zu dieser Gruppe konnen auch i.ibersetzte Realien (nationale Benennungen)
angcgliedert werden dic Erzeugnisse eigener Betriebc nennen, z.B. 'b u b I c k -:- ukr. bublyk
(6y6J1uK) „Kringel" I 'b u I ă tf k a- russ., ukr. bulocka (6yJ1011Ka)„Semmel" I 'fă d1 I ă I t - ung.
fagylalt „Eis" I 'j v a tf k a - ukr. ivacka (:J1Cea11Ka) „Kaugummi" I 'k I o b a s li 'k o I b a s ung. kolbasz , ukr., russ. (Koe6aca, KOJ16aca) „Wurst" I m ă 'r ă j € n ă - russ. moroienoje

e-
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(Mopo.J1CeHoe)„Eis" I 'o f tf a - ung. ostya „Waffel" I 'p r e: ze l li 'p r e:z l i - ung. prezli
„Brosel" I s u x a 'r i - russ. suchari (cyxapu)„Zwieback" I 'v i r f l i // 'v i r f t l i - ung. virsli
„Wilrstchen". Manche dieser Produkte, wie z.B. verschiedene Teige und Gebăcke, werden
auch zu Hause zubereitet.
Verbreitet sind Benennungen von alkoholischen und Erfrischungsgetrănken mit Warennamen entsprechender Firmen (Sie werden hier nicht eingehend betrachtet):'b i k â v e:r ung. bikaver „Rotwein" „Ochsenblut" I k a bar 'n E - frz. cabernet, russ. kaberne (Ka6epH3)
„Kabemet" I fa m 'pan s k i - russ. fompanskoe (uuJMnaHcKoe) „Sekt" u.v.a. Weinsorten I 'o
b o I o fi- ukr. obolonj (060J10Hb) I 'st ar â pram E n - tsch. staropramen I 'k ai z E r- oster.
Kaiser u.a. Biersorten I 'p a l E IJ k a - ung., ruth .. palenka „Schnaps, Branntwein" I 'r u m „Rum" I 'k o fi â k - frz. cognac „Kognak" I 'l i k 0 r - frz. liqueur „Likor" I 'v o d k a - russ.
vodka (BoOKa) „Wodka" I 'v i s k i - eng. whisky „Whisky"/ 'k ok a 'k o l a - eng. coca-cola
„Coca-Cola" 'p E p s i 'k o la - „Pepsi-Cola" I 'k vas - ukr. kvas (KBac) „Kwass" I 'l i m o n
a:d, Abk. 'li m o - ung. limonade „Limonade" I 'sir u p - ung. szirup „Sirop".
In den deutschen Mundarten Transkarpatiens gibt es viele Benennungen von
Kulturpflanzen, die ilberregionale Verbreitung haben und Lautgestalten crhalten konnten, die
aus verschiedenen im Gebiet einst und jetzt funktionierenden Landessprachen stammen: k â r
â 'l a b - ung. karalcibe „Kohlrabi" I 'k â r fi o:l li 'k ar fi o:l - ung. karfiol „Blumenkohl" I
'm â j o r a: n - ung. majoran ,,Majoran" I 'p â p r i k a - ung. paprika „Paprika" 'p â r â d i tf o
m - ung. paradicsom „Tomate" (ţ 'par ad ai s zu ostr. „Paradeiser") I 'f â la ta li fa 'lat a, ung. sa/cita, sa 'l a t - ukr. sa'lat (caJlam), daneben gibt es auch die dt. mdal. Varianten: s â 'l
o t und se 'l ou t "Sa'lat" I 'f p E n o:t - ung. spenot, fpi'na:t - russ. spinal (umuHam) „Spi'nat" I
'z E l E r - ung. zeller „Sellerie"

3. Benennungen von Kiichenprodukten aus Fremdsprachen
Einige Kultur- und Wildpflanzen erhielten ihre Benennungen, dic aus Nationalsprachen
entlehnt wurden und regionale Verbreitung erhielten: 'a f o fi â - ung. afonya > ruth. j a 'f e n a
„Heidelbeere" I 'a: pe r - ung. eper „Erdbeere" I 'b â r â ts k - ung. barack > ruth. b a 'r a ts k f
a „Aprikose" I b u 'r a k - ukr. burak (6ypRK)„Riibe (als rote)", 'ts e k la - ung. cekla „rote
Rilbe" I ha 'ro x- ruth. h â 'r â x, ukr. ho'roch, (zopox)'p or f - ung. bors6 „Erbse" I 'h r E tf k
a - ukr. hreeka (2pe'IKa)„Buchweizen", I 'h r e b - ruth. hreb als beliebiger Pilz < ukr. hryb
(2pu6) „Pilz" (dt. mdal. nur fiir Steinpilz; die ilbrigen Pilze dieser Art werden 'f v ce m a „
Schwammpilze" genannt) I k a 'v un - russ. ka'vun (KaeyH)„Wassermelone, Arbuse" I 'k op r
- ung. kapor „Dill" I neben 'k r i n - ukr. chrin (xpiH)„Meerrettich" auch oster 'k re: „Kren" I
'k r u m p l i // 'k r u m pe n // 'k r u m pe l li 'k r u m p i n - ung. ugs. krumpli „Kartoffel"; die
groBe Variantenzahl ist dadurch bedingt, dass die Deutschen des Gebiets die Kartoffeln erst in
der Mitte des 18. Jh. erkannten, als sie von Graf Schonbom auf seinem Landbesitz die Kartoffeln als landwirtschaftliche Kultur einfiihrte. Unterdessen ist diese Kultur in Deutschland und
Osterreich unter verschiedenen Benennungen bekannt geworden (Kartoffel, Erdapfel,
Grundbime, Grundbeere, Appem, Erdbohne, Tuffel, Bodabira u.a. KONIG 1989, 206) I 'ma
k - ukr. mak (MaK), ung. mak „Mohn" I 'm a l i na - ruth. m a 'l e n a, ukr. ma'lyna (MQJlUHa)
„Himbeere" Im a 'la j li 'm El ai - rum. mălaj „Maismehl" I 'mur ok - ung. murok, ukr.
morkva (MopKea) „Moorrilbe" I 'p fin o lip f e'n â - russ. pse'no (mueHo)„Hirse" Ir E 'disk
a - ukr. redyska „Rettich" I neben 'r i v i ze l - ung. ribizke auch s m â 'r o d i n a - russ.
smo'rodina (cMopoOuHa) „Johannisbeere" Ir i s 'k a f â - russ. ugs. ris'kafo (pucKama); ww.
„Reisbrei" zu russ. ris (puc) „Reis"I •f ou f k a - ung. s6ska „Sauerampfer" u.a.m.
Die Benennungen mehrerer Gerichte haben eine regionale bzw. ilberregionale
Verbreitung erhalten: (ţ) 'b o r f tf - ukr. bor§c (6opUţ) „Borschtsch I b u 'x a IJ k a - russ.
bu'chanka (6yxaHKa)„Laib" Brot beliebiger Form, I 'k rum p l i 'p y re - ung. krumplipure
„Kartoffelpilree" wird als zweiter Gang mit Porkolt oder anderen Fleischgerichten serviert I 'k
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a f a - ukr., russ. kafo (1wiua)„Brei", - ung. kcisa I k o t 'l E t - russ. kotleta (Kom!lema)
„Frikadelle" I 'l E k v a:r - ung. lekwir „Marmelade" I 1 o 'p a t k i - ruth .. lopat'ke „griine
Bohnen" (Das Wort hat in den Nachbarsprachen keine lexikalische Entsprechung mit
gleichem Begriff.); aus unreifen fadenlosen griinen Bohnen (mit Htilse) werden verschiedene
schmackhafte Gerichte zubereitet./ 'p a:s k a - ruth., ukr. paska (nacKa)„Osterbrot" wird von
allen Ethnien des Gebiets gebacken und unter gleicher Benennung gebraucht: ruth. 'paska,
ukr. paska (nacKa), ung. 'paska, rum. pască, slk. und tsch. 'paska. I p E 1 'm E fi i - russ.
pel'meni (ne!lMteHu) „Pelmeni, Fleischtaschkel" I 'p 1 om- russ. plav (n!lo6) „Pilau" I 'fa f 1 e k
- russ. fos'lyk (tualU!lbtK) < turktatar „Schaschlik".
Die Beispiele konnten noch bedeutend erweitert werden. Es gehorte jedoch nicht zu
meiner Absicht eine volle Aufzăhlung 'der fremdsprachigen Elementen in den deutschen
Mundarten im Bereich der Kochkunst zu geben, weil sehr viele abgeleitete und zusammengesetzte Worter gebraucht werden, bei denen die Motivation der Benennung durchaus klar ist.

4. Schlussfolgerungen
Im Beitrag wird das Lehngut, das die Kochkunst in den deutschen Mundarten Transkarpatiens behandelt. Dieser Tătigkeitsbereich aller im gemeinsamen Raum wohnenden bodenstăndige Ethnien (Ruthenen-Ukrainer, Ungam, Rumăncn) sowie spăter angesiedelt Volkerschaft (Deutsche, Slowaken, Juden, Tschechen, nachhaltig auch Russen u.a.) wird wechselseitig besonders intensiv beeinflusst. Seinerseits findet dieser Einfluss seinen Niederschlag
im Wortschatz der jeweilig im multiethnischen Raum funktionierenden Sprachen und
Mundarten als entlehnter Wortbestand.
Im Wortschatz der Kochkunst zerfallt das Lehngut in zwei Schichten:
I. Ethorealien, die hăuslich zubereiteten Speisen und Getrănke bezeichnen sowie lokalen und
regionalen Gebrauch haben.
2. Zivilisationsrealien, die Friichte (Ananas, Banane, Mandarine), Firmengerichte
(Hamburger, Pizza, Salami) und Getrănke (Coca-Cola, Kognak, Whisky) bezeichnen und
iiberregional siehe sogar global verbreitet sind.
Das Lehngut der ersten Schicht in den deutschen Mundarten Transkarpatiens ist
Gegenstand der Behandlung und wird năher betrachtet u.z. die entlehnten Ethnorealien
lokalen Gebrauchs, z.B. ungarischer Herkunft - 'bunda:f'kcfie:r (bundaskenyer) wort.
„Pelzbrot", 'dcrclmax (derelye) zu osterr. „Quarktaschkel", 'faIJk (jank) „Krapfen", 'gombouts
(gomb6c) „ Pflaumenteigkugel'', 'hurkă (hurka) „Leber-, Blutwurst", 'la:IJgof (langos)
„Pfannkuchen"; ruthenischer Herkunft - bă'bajken (bobaf ky) „Speise fiir den Heiligabend",
bu'rak (burak) „rote Rilbe", 'friga (jriga) „Maisbrei mit Schafkăse", lăpat'ke (lopatky)
„Griinbohnen", 'oftfa (osca) „Waffel", 'slivovits (slyvovyca) „Pflaumenschnaps", 'tfir (cyr)
„diinner Maisbrei"; rumănischer Herkunft - 'brinza (brâză) „Schafkăse", 'mamaliga
(mămăligă) „Maisbrei", ma'laj (mălai) „Maismehl", tu'kan (tokan) „dichter Maisbrei", ur'da
(urdă) „Schafschotten".
In den deutschen Mundarten der marginalen ungarisch-ukrainischen Zone, die in der
Stadtnăhe sich befinden, sind ungarische kulinarische Ethnorealien charakteristisch; die
ruthenischen Ethnorealien sind hauptsăchlich in entfemten deutschen Ortschaften inmitten
des ukrainischen Sprachraums vorzufinden, und die rumănischen Ethnorealien sind in den
deutschen Mundarten des ostlichen Teils von Transkarpatien verbreitet.
Erlăuterungen:

Im Beitrag werden folgende Symbole und Abkiirzungen angewandt: Ba. - Bayem, Fk. Franken, Bw. - Bohmerwăldler, Sk .. - Salzkammergiitler, Wv. - Waldviertler, Zd. Zipserdeutsche, aD. - Deutsche anderer Regionen, reg. - regionale Verbreitung, ilbreg. -
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iiberregionaler Gebrauch der Worteinheit; dt. - deutsch, ruth. - ruthcrnisch (in Transkarpatien verbreitete ukrainische Lokalmundarten), ukr. - ukrainisch (Normsprache), ung. ungarisch, slk. - slowakisch, rum. - rumănisch, tsch. - tschechisch, russ. - russisch, oster. osterreichisch, frz. - franzosich, eng. - englisch, Mda. - Mundart, mdal. - mundartlich, ugs. umgangssprachlich, abw. - abwertend, bzw. - beziehungsweise, u.a.m. - und andere mehr,
ww. - wortwortlich, vgl. - vergleiche;.(ţ) - alt., veraltet, (ţ) - siehe unter Stichwort, // Variante desselben Wortes.

Transkriptionszeichen: [ă] - fiir den dunklen a-Laut, [0]- fiir den langen o-Laut, [re] - fiir
den kurzen o-Laut, [E] - fiir den a-Laut, die reduzierten e-, a-Laute werden hochgestellt [e, a],
mit [:] - wird die Lănge der Vokale bezeichnet; [f] - fiir den sch-Laut, [fi] - fiir den
palatalisierten n-Laut, [IJ] - fiir den ng-Laut, UJ - fiir den z-Laut, [f] - fiir den sch-Laut, [j] -

hochgestelltes j fiir die Bezeichnung der palatalisierten und moullierten Konsonanten [~], [lj],
[cti] u.a.
Bei der Analyse und Interpretation der einzelnen Ethnorealien wurden Erklărungs- und
Obersetzungsworterbiicher verwendet, die im Literaturverzeichnis erscheinen. Da bei jeder
Worteinheit in mehreren Worterbiichern nachgeschlagen wurde, wcrden diese in den
entsprechenden Wortartikeln (Stichwortern) nicht vermerkt, um diese nicht zu iiberlasten.
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Împrumuturi lexicale din domeniul alimentaţiei la germanii din Transcarpatia
Rezumat

Prezentul referat tratează împrumuturile din domeniul artei culinare în dialectele germane
din Transcarpatia. Acest domeniu de activitate prezintă interferenţe la toate etniile stabilite în
spaţiul transcarpatin, atât la populaţiile autohtone de rutenieni (ucrainieni), maghiari şi
români, cât şi la etniile aşezate ulterior, cum ar fi germani, slovaci, evrei, cehi, ruşi, etc.
Interacţiunile economice se reflectă, la rândul lor, În lexicul împrumutat al limbilor şi dialectelor vorbite în acest spaţiu multietnic.
Împrumuturile din domeniul culinar apar în două straturi:
1. Împrumuturi cu specific etnic, deoarece mâncărurile şi băuturile produse în mediu casnic
sunt folosite atât local cât şi regional.
2. Împrumuturi civilizatorii internaţionale, deoarece denumirile de fructe (ananas, banană,
mandarină), mâncăriri produse de anumite firme (Hamburgher, Pizza, Salami) şi băuturi
(Coca-Cola, Cognac, Whisky) au valabilitate şi răspândire globală.
Tema acestui referat o formează împrumuturile din primul strat, prezente în dialectele
germane transcarpatice, şi anume împrumuturile de uzanţă locală, având origini diferite:
- provenienţă maghiară: de ex, bundaskenyer 'pâine prăjită în ou', gomb6c 'găluşte umplute
cu prune', hurka 'cârnaţi cu ficat şi sângerete', langos 'plăcintă subţire prăjită în ulei';
- provenienţă ruteană: de ex. bobal'ky 'mâncare de ajun de Crăciun', bu'rak 'sfeclă roşie',
friga 'mămăligă cu brânză', cyr 'mămăligă subţire', lopatky 'fasole verde';
-provenienţă română: brânză, mămăligă, mălai, tocan 'mămăligă compactă', urdă.
În dialectele germane ale zonei marginale maghiaro-ucrainene, situate în zone de
influenţe citadine, predomină împrumuturi culinare etnice. Împrumuturile de acest gen de
origine ruteană predomină În dialectele germane mai îndepărtate, situate în zona lingvistică
ucraineană, iar împrumuturile din limba română sunt răspândite în dialectele germane din
partea de est a Transcarpatiei.
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OLHA HVOZDY AK Uzhorod, (Ukraine)
DEUTSCHE LEHNWORTER IN DEN UKRAINISCHEN DIALEKTEN TRANSKARP ATIENS.
WORTFELD ERNĂHRUNG

1. Gegenstand der Abhandlung
Die Erforschung der dialektalen Lexik in der ukrainischen Sprache (in unserem Falie der
ukrainischen Mundarten Transkarpatiens - UMT) hat eine lange Geschichte, aber besonders
intensiv wird sie in der Nachkriegszeit durchgefiihrt. In dieser Zeit erschien eine Reihe von
sprachwissen-schaftlichen Artikeln, die sowohl den allgemeinen Fragen der ukrainischen
mundartlichen Lexik, als auch ihrer einzelnen thcmatischen und lexikalisch-semantischen
Gruppen gewidmet sind. Die grlindliche Untersuchung dieser thematischcn Gruppc der Lexik
bildet eine besonderc lnteresse fiir die Sprachwissenschaft. Bis jetzt ist das Wortfeld
„Lebensmittel. Kilchengerăte" in den ukrainischen Mundartcn Transkarpatiens nicht genug
erforscht. Man kann nur einige Arbeiten nennen, dic dieser Problematik tcilweise gewidmet
sind [2;5; 6;8].
Von alters her bis heutzutage hăngen die Speisen und Lebensmittel von sozialwirtschaftlichen Faktoren und den ethnischen Traditionen des Volkes ab. Sie sind sehr eng
mit Art und Weise der Produktion, die die Grundlage der materiellen Kultur der Bevălkerung
betrăgt, verbunden.
Auf die Emăhrung, auf die Lexik, die Speiscn bezeichnet, machen einen groBen
Einfluss solche Faktoren wie: 1) der Grad der Entwicklung der Produktivkrăfte; 2) die
Boden- und klimatischen Bedingungen des erforschten Territoriums; 3) die dynamische
Entwicklung unserer Gesellschaft, die zur schnellen sozialen und kulturellen Verănderungen
in Leben unseres Volkes fiihrt; 4) der Unterschied in der sozial-ăkonomischen Lage der
Bevălkerung usw.
Dic Aktualităt der Erforschung der Lexik des Wortfeldes „Lcbensmittel. Kilchengerăte" in den ukrainischen Mundarten Transkarpatiens ist auch damit verbunden, dass sie sich
unter spezifischen territorialen Bedingungen entwickelt hatte. Diese Bedingungen trugen der
Entstehung und Aufbewahrung einer groBen Einzahl von spezifischen dialektalen Besonderheiten bei. Die ukrainischen Mundarten Transkarpatiens stehen mit benachbarten deutschen,
ungarischen, slowakischen, polnischen, rumănischen Mundarten im Kontakt, was natilrlich
einen groBen Einfluss auf die Entwicklung des Wortbestandes dieser Mundarten hat.

2. Die sp·rachkontakte im interethnischen Raum von Transkarpatien
Die Deutschen, die bis heute in Transkarpatien ihre Mundarten bewahrt haben, siedelten sich
aus verschiedenen deutschsprachigen Rcgionen in den oberungarischen Komitaten Bereg,
Marmorosch und Ung an. Die Ansiedlung begann Ende des 17. Jh., erreichte ihren Hăhe
punkt in der Mitte des 18. Jh. und endete in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.
- Ende des 17. Jh. kamen auf Einladung von Thăkăly Imre und Zrinyi Ilona fiir die
Befestigung der Burg von Munkatsch deutsche Handwerker aus Osterreich und Bayem,
sowie 500 Săldner aus verschiedenen Regionen Deutschlands die Plankendorf, und Kroatendorf grilndeten.
- Die mainfrănkischen Kolonisten aus Wilrzburg und Bamberg bildeten nach dem Befehl
von Friedrich Karl von Schănbom die Ortschaften 1.Pausching, 2. Oberschănbom, 3.
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Unterschonborn, 4. Birkendorf (Beresinka), 5. Deutsch Kutschowa,

Mădchendorf,

7.

Beregszăsz.

- Auf Anweisung des Hauses Schonborn wurden 1763 aus Niederosterreich Kolonisten
geworben, die das Dorf o Bardhaus gliindeten.
- In den Jahren von 181 O bis 1878 kamen aus dem siidlichen Bohmerwald Kolonisten in
die Schonbornsche Domăne, welche folgende Dorfer und deutsche Kolonien in ukrainischen
Ortschaften anlegten: 1. Unterhrabownitz, 2. Rcchendorf, 3. Pusniak, 4. Siniak/Sinjak
(Blaubad), 5. Dorndorf, 6. Kobalewitz, 7. Dubi, 8. Poliste.
- Aus dem Komitat Hont (heute N6grâd) kamen Ungarndeutschc, dic beim ukrainischen
Dorf Suskovo die Kolonie Erwinsdorf gliindetcn.
- In der theresianischen Zeit wurden aus Oberosterreich auf Bitte von Ofen (Budapest)
und des Komitats Marmorosch Kolonisten aus dem Salzkammergut angeworben, die sich
1775 am Oberlauf des Teresvaflusses niederliessen und das Dorf Deutsch Mokra gliindeten,
wonach andere oberosterreichische Siedlungen entstanden: 1. Konigsfcld, 2. Russisch Mokra,
3. Deutsch Mokra, 4. Brustura, 5. Dubow, 6. Tetsch, 7. Buschtina, 8. Botschko, 9. Rachow,
10. Bohdan, 11. Jasin'a.
- Die deutschen Stral3ensiedlungen wurden von Kolonisten aus verschiedenen
deutschsprachigen Regionen in ukrainischcn oder ungarischen Ortschaften angesiedelt: die
Schwaben aus dem Schwarzwald in 1. Unghvâr, die Deutschen des Chemiewerks Bantlin AG
in 2. Perecen und dessen Filiale in 3. Turja Remeta und 4. Turja Bystra; dic Betriebssiedlung
in 5. Berehovo, das Eisenwerk von 6. Dovhoje, die dcutsche Strassensiedlung der
Rhcinpfiilzer von 7. Chust, die Deutschrumănen in 8. Visk, die deutschen Arbeiter des
Chemiewerks in 9. Botschko, sowie die Arbeiter des Eisenwerks von 10. Kobola Polena.
- Die Zipserdeutschen siedelten sicl'l von 1810 bis 1880 in Karpaten-Ruthenien als
Bergleute und Holzfiiller aus der slowakischen Ober- und Unterzips an und gliindeten die
Dorfcr O 1. Friedrichsdorf, 2. Sophiendorf bei Mukatschevo und 3. die Zipserei in Rachovo
(vgl. Karte 1) [9,48].
Die deutschen Kolonisten bildeten nach der Ankunft in ihrem neuen Siedlungsgebiet
drei gro13ere Sprachinseln: 1. die mainfrănkische im Raum von Mukaccvo, 2. die siidbairische (salzburgische) im Teresvatal, 3. die bohmcrdeutsche im Raum zwischen Mukacevo und
Svaljava.
Mit der Zeit zerstreutcn sic sich iiber ganz Subkarpaticn. So zum Beispiel waren sie zu
Beginn des 20. Jh. in iiber 50 Ortschaften mit einer Gesamzahl von etwa 13.000 Einwohnern
vertreten und vor dem 2. Weltkrieg erreichte die Gesamtzahl der Deutschen ihren maximalen
Wert mit iiber 14.000 Personen, dic in 81 Ortschaften des Gebiets sesshaft wurden [7 ,81 ].
Nach der letzten Volkszăhlung (Dezember 2001) auf dem Territorium von
Transkarpaticn leben iiber 1 258,3 Tausend Menschcn, darunter 80,5% Ukrainer, 12, l %
Ungam, 2,8% Rumăne, 2,5%% Russe, 1,1% Zigeuner, 0,5% Slowake, 0,3%Deutsche (3,5
Tausend) u.a. Ethnien.
Die Dauer von iiber zweieinhalb Jahrhunderten seit die Karpatendcutschen in anderssprachiger Umgebung leben, musste zwangslăufig zu Kontaktaufnahmen mit dcr hiesigen
ukrainischen und ungarischen Bevolkerung fiihren. Je nach Mannigfaltigkeit der Bezichungen zwischen den Deutschen und anderssprachigen Gemeinschaftcn, dcr zahlenwertigcn
Minderheitsvertretungen der Deutschen u.a. Ursachen, hing die Intensităt der ethnischkulturellen, sozial-okonomischen und folglich der sprachlichcn Weckselwirkung ab. Es kam
zum Auftauchen des Bilingualismus bzw. Multilingualismus und letztendlich zum Eintreten
des Sprachwechsels/ Sprachverlustes iiber den Sprachwandel und die allmăhliche Sprachlăhmung.

Die Sprache verăndert sich am schnellsten im Bereich der Lexik, so dass auch bei der
Untersuchung von Dialekten die Verănderung des Wortschatzes am leichtestcn beobachtet
werden kann. Mit der Entwicklung des Bi- und Multilingualismus unter den Deutschen
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intensivicrten und vcrviclfiiltigtcn sich die interethnischen Kontakte. Dcr Prozcss des
Entlehncns von Lexcmcn aus den ruthenischcn, ungarischcn u.a. Mundarten und Sprachen
beschleunigte sich. In die deutschen Mundarten drangen Worteinhciten und Lchniibersetzungen cin, die wichtige Begriffe flir <las sich cntwickelnde Leben im neucn Lebcnsraum
bezeichneten. Hierher gehorten verschiedenc Benennungen von Speisen und Lebcnsmittcln.
Derselbe Prozess des Entlehnens fand auch in den ukrainischcn Mundarten Transkarpatiens
statt.

3. Zum Textkorpus
In dieser Abhandlung wird dcr Versuch untemommen, die fremde cntlchntc kulinarischc
Lexik mit cincm deutschen Etymon in dcn UMT anhand eincr Umfragc untcr der ukrainischen Bevolkerung von Transkarpaticn zu untersuchen. Dabci sollen Wortcr mit einem
deutschen Etymon aufzudeckcn, dahingehcnd untcrsucht wcrden, ob man sic bis jetzt
versteht und in der alltaglichen Kommunikation verwendet odcr ob sie schon lăngst vcrgcssen und nicht mehr in Gebrauch sind und daher als Archaismen gclten. Die Tonbandaufnahmen wurden in den Jahrcn 1998 - 2001 gemacht.
Es wurde einc Liste von 112 Germanismcn aus ukrainischcn Kochbiichem, Worterbiichem und bishcr vcroffentlichtcn wisscnschaftlichen Arbeitcn und Monographicn liber diese
Problematik zusammengestellt [ l; 2; 5; 6; 8; l O]. Oiesc Liste erhcbt kcinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Zu diesem Textkorpus wurdcn 56 Pcrsoncn aus drei Gruppen befragt:
I. Gruppe (14 Befragtc) - junge Leute im Alter zwischen 18 - 30 Jahren;
II. Gruppe (31 Befragtc) - akademisch gebildete Pcrsonen (Intcllcktuclle) im Altcr zwischen
31 - 60 Jahren;
III. Gruppe (l l Bcfragte) - meistens Rentner im Alter zwischen 61 - 80 Jahren (im weitercn
als I, II, III bezcichnet).

4. Zum Ergebnis
Dank der durchgeftihrten Analyse wurden folgende Ergcbnisse festgestellt:
1. Allc Befragten verstehen und gcbrauchen solchc Entlehnungcn wie: ukr. mund.
bokal < dt. der Paka!; ukr. mund. brotwanka < dt. die Bratpfanne; ukr. mund. zukor < dt.
der Zucker; ukr. mund. drusljak < dt. der Durchschlag; ukr. mund.fars < dt. die Farce; ukr.
mund. fljaska < dt. die Flasche; ukr. mund. huljas < dt. der Gulasch; ukr. mund. kejir < dt.
der Kejir; ukr. mund. komora < dt. die Kammer; ukr. mund. kostovate < dt. kosten; ukr.
mund. kromplji < dt. die Grundbirne + Krummbirn; ukr. mund. palat!Unka(e) < dt. der
Palatschinken; ukr. mund. propka < dt. der Pfropfen; ukr. mund. sirop < dt. der Sirup; ukr.
mund. smatfoo < dt. schmackhafl; ukr. mund. smakovate < dt. schmecken; ukr. mund. soda
< dt. die Soda; ukr. mund. Spenat < dt. der Spinal; ukr. mund. torta < dt. die Torte; ukr.
mund. waha < dt. die Waage; ukr. mund. wanjilj < dt. die Vanilie; ukr. mund. zeler < dt. der
Sellerie usw.
2. Es ist zu bcmcrken, dass die Befragtcn der III. Altcrsgruppe die meisten
Entlehnungen mit dem deutschcn Etymon im Bereich der Kochkunst (89,7 %) verstehen und
gebrauchen. Im Vergleich <lazu verstehcn und gebrauchen dic Befragten der zwciten
Altcrsgruppc nur 57,3 % der von uns fixierten deutschen Entlchnungen. Bei den Befragten
der I. Gruppe wurden nur 31,5% verstandcn.
3. Bemerkcnswert ist, dass ziemlich viele deutsche Entlehnungcn aus dem analysierten
Corpus in die UMT unmittelbar durch die ungarischc Sprache eingedrungen sind: ukr. mund.
hering < dt. der Hering < ung. hering; ukr. mund. griz < dt. der Griej3 < ung. griz; ukr.
mund. keks < dt. der (das) Keks <ung. keksz; ukr. mund. knedleke < dt. der Knădel < ung.
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knedli; ukr. mund. nudleke < dt. die Nudei < ung. nudli; ukr. mund. poprega < dt. der
Paprika < ung. paprika; ukr. mund. prezlji < dt. die Brosel < ung. prezli; ukr. mund. fanke <
dt. der Pfannkuchen < ung. fank; ukr. mund. foaps < dt. der Schnaps < ung. snapsz; ukr.
mund. fonka/fovdarj < dt. der Schinken < ung. sonka; ukr. mund. foiz < dt. die
Speisekammer < ung. spajz; ukr. mund. strugelj < dt. der Strudel < ung. strugli; ukr. mund.
iemlek < dt. die Semmel < ung. zscemle; ukr. mund. gerslji < dt. die Gerste < ung. gersli;
ukr. mund. krem < dt. der (die) Krem <ung. krem; ukr. mund. krumplji < dt. die Grundbirne
+ Krummbirn < ung. krumpli; ukr. mund. palatsinta < dt. der Palatschinken - < ung.
palacsinta; usw. Es ist zu bemerken, dass die Testpersonen, die die ungarische Sprache
beherrschen ( 17), dic cntlehnte Lexik mit dcm deutschcn Etymon emers, als die Personen, die
diese Sprachc nicht sprechen gcbrauchen.
4. Von dcn Befragtcn der I. und II. Altersgruppe werden folgendc Lehnwărter weder
gebraucht noch verstanden: ukr. mund. beizovate < dt. beizen; ukr. mund. bestek < dt. das
Besteck; ukr. mund. bratrura(-rula) < dt. die Bratrohre; ukr. mund. dunst < dt. der Dunst
(Diinste); ukr. mund. iemlek < dt. die Semmel; ukr. mund. korkovate < dt. korken; ukr. mund.
kochbuch < dt. das Kochbuch; ukr. mund. nudleke < dt. die Nudei; ukr. mund. pampuch < dt.
der Pfannkuchen; ukr. mund. richtovate < dt. richten; ukr. mund. folka < dt. die Schale; ukr.
mund. spik < dt. der Speck; ukr. mund. strugelj < dt. der Strudel; ukr. mund. forz < dt. die
Schiirze u. a. Unsercr Meinung nach gcht das darauf zuri.ick, dass die mcisten der angcflihrten
Wărtcr lexikalische Archaismen sind.
5. Viele Wărter aus dcm Lateinischcn, Franzăsischcn und ltalicnischcn sind durch das
Deutschc in die UMT tibemommen worden. So z. B. sind dank der „Schwaben" aus dem
Lateinischen folgende Wărter eingcdrung~n: ukr. mund. hlazurj < dt. die Glasur; ukr. mund.
hlazurovate < dt. glasieren; ukr. mund. gestenji < dt. die Kastanie; ukr. mund. kuchnja < dt.
die Kiiche; ukr. mund. porzija < dt. die Portion; ukr. mund. servirovate < dt. servieren; ukr.
mund. siru(o)p < dt. der Sirup; ukr. mund. soda< dt. die Soda; ukr. mund. spenat < dt. der
Spinal. Aus dcm Franzăsischen: ukr. mund. butelj < dt. die Buddel; ukr. mund. harnjirovate
< dt. garnieren; ukr. mund. kompot < dt. das Kompott; ukr. mund. marmalada < dt. die
Marmelade; ukr. mund. panjirovate < dt. panieren; ukr. mund. stelai < dt. die Stellage. Aus
dcm ltalicnischen: ukr. mund. piskovta < dt. das Biskuit (die Biskotte); ukr. mund. kredenz <
dt. die Kredenz; ukr. mund. zukor < dt. der Zucker usw.
6. Eine grosse Zahl der aus dem Dcutschen entlehnten Ktichenlcxik sind Austriazismen, da dcr Einfluss des Osterreichischcn auf die ukrainischcn Mundarten Transkarpatiens
besonders in der k.u.k. Monarchie betrăchtlich war. Der zweitc Grund ist damit verbunden,
dass auf disem Territorium viele Deutsche aus Osterreich warcn, die cinen wesentlichen
Einfluss auf die UM ausgeiibt haben, wic z.B.: ukr. mund. prezlji < dt. der Brosel; ukr.
mund. buchta < dt. die Buchtel; ukr. mund. deka < dt. das Deka; ukr. mund. far.~irovate <
dt. farschieren; ukr. mund. fasirovka < dt. die Faschiermaschine; ukr. mund. karfiola < dt.
der Karfiol; ukr. mund. ki.flek < dt. der Kipfel; ukr. mund. knedleke < dt. der Knodel; ukr.
mund. kalaraba < dt. der Kohlrabi; ukr. mund. chrin < dt. der Kren; ukr. mund. favor < dt.
das Lavoir; ukr. mund. must < dt. der Mast; ukr. mund. paradicke < dt. der Paradeiser; ukr.
mund. bogac < dt. die Pogatsche; ukr. mund. ribizlji < dt. das Ribisel; ukr. mund . .folka <
dt. die Schale; ukr. mund. scerblek < dt. die Scherbe; ukr. mund. fober < dt. der Schuber;
ukr. mund. sparhejt < dt. der Sparherd; ukr. mund. speiz < dt. die Speisekammer; ukr. mund.
stamperlek < dt. das Stamperl; ukr. mund. strugilj < dt. der Strudel; ukr. mund. vermut < dt.
der Wermut; ukr. mund. virslek (virslji) < dt. das Wiirstel; ukr. mund. iemlek < dt. die
Semmelusw.
7. Die Ergebnisse der Umfrage waren die folgenden:
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Die I. Altersgruppe (zwischen 18-30 Jahre alt)
a = Prozentsatz der Worter, die verstanden aber nicht verwendet werden;
b = Prozentsatz der Worter, die verstanden undim Gebrauch sind;
c = Prozentsatz der Worter, die nicht mehr verstanden und nicht mehr m der
Alltagsrede gebraucht werden

I c-39,3%

I b - 31,5%

Die II. Altersgruppe (zwischen 31-60 Jahre alt)

I a-15,6%

lb-57,3%

Die III. Altersgruppe (zwischen 61-80 Jahre alt)

I

Ic - 3 ,9% I a - 6,4%

I

I

lL__________ ·--·------------·-·--·----·---·-·----·-·
I b - 89 ,7%

5. Phonetische Besonderheiten der aus dem Deutschen entlehnten kulinarischen
Lexik
Lehnworter sind nicht nur aus lexikalischer Sicht, sondem auch unter phonetisch-phonologischem Aspekt von Interesse. Es ist bekannt, dass das System der deutschen Vokale und
Konsonanten sich vom Ukrainischen unterscheidet. Fi.ir die Entlehnungen im Bereich der
Kochkunst ist in den UMT eine Reihe von phonetischen Besonderheiten bemerkenswert, und
zwar:
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- das deutsche o wird in den UMT durch ein e substituiert, wie z. B. ukr. mund. prez!ji
< dt. der Brăsel; ukr. mund. knedleke < dt. der Knădel;
- das dcutsche ii wird durch u, e, und ă durch a ersetzt: ukr. mund. hartovate < dt.
hărten; ukr. mund. dunstovate < dt. diinsten; ukr. mund. frestek < dt. das Frilhstilck; ukr.
mund. kuchnja < dt. die Kilche; ukr. mund. forz < dt. die Schilrze;
- dcr Diphthong ei wird in den UMT als ein Phoncm ausgcsprochen, wic z.B.: ukr.
mund. spajz < dt. die Speisekammer; ukr. mund.fodpajz < dt. die Vorspeiz.
- das stimmhafte dcutschc s am Anfang des Wortcs wird in den UMT stimmlos: ukr.
mund. salat < dt. der Salat; ukr. mund. sup < dt. die Suppe; ukr. mund. situp < dt. der Sirup;
- das deutschc stimmhafte s behăit scine phonetischen Besondcrheitcn in medialer
Stellung: ukr. mund. brenza < dt. der Brimsen; ukr. mund. prez!ji < dt. der Brăsel; ukr.
mund. speiz < dt. die Speisekammer; ukr. mund. hlazwj < dt. die Glasur; ukr. mund. ribizlji
< dt. das Ribisel; ukr. mund. rizling < dt. der Riesling;
- die Konsonantengruppcn sp, st werden in den UMT im Anlaut so ausgesprochen wic
im Deutschcn, z.B.: ukr. mund. !>parhejt < dt. der Sparherd; ukr. mund. speiz < dt. die
Speisekammer; ukr. mund. Spenat < dt. der Spinal; ukr. mund . .\pik < dt. der Speck; ukr.
mund. spigovate < dt. spicken; ukr. mund . .~tamperlek < dt. das Stamperl; ukr. mund . .\:tmglji
< dt. der Strudel;
- das nasale ng am Ende und im Inlaut wird in den ukrainischen Mund nichtnasal
ausgesprochen, wic z.B.: ukr. mund. hering < dt. der Hering; ukr. mund. rizling < dt. der
Riesling; ukr. mund. ringlota < dt. die Ringlotte;
- die stimmhaften deutsche Laute b, d, g wcrden in den ukrainischcn Mundarten
Transkarpatiens zu stimmlosen p, t, k: ukr. mund. pekar < dt. der Băcker; ukr. mund. prezlji
< dt. der Brăsel; ukr. mund. drusljak < dt. der Durchschlag; ukr. mund. sparhejt < dt. der
Sparherd;
- die dcutsche Konsonantcnverbindung pf ist in den ukrainischen Mundarten
Transkarpatiems nicht vorhandcn und wird durch f ader p substituiert: ukr. mund. kţflek < dt.
der Kipfel; ukr. mund. karp/karap < dt. der Karpfen.

6. Die morphologische Anpassung der aus dem Deutschen entlehnten Lexik
(Wortfeld: Lebensmittel, Kiichengerăte) in den UMT
1. Aus dcm analysierten Tcxtcorpus ist ersichtlich, dass die dcutschen Entlchnungen im
Bercich dcr Kochkunst am mcistcn cin-, zwci- bzw. mchrsilbigc Substantive mit cincr
Ablcitungssilbe der ukrainischen Sprache sind.
2. Dic deutschen Feminina auf -e, -el werden in dcn UMT zu Feminina auf -a, -ja, -ka.
V ergleichen wir: ukr. mund. buchta < dt. die Buchtel; ukr. mund. butlja < dt. die Buddel;
ukr. mund. jlja.\:ka < dt. die Flasche; ukr. mund. ger.~lja < dt. die Gerste; ukr. mund. folka <
dt. die Schale; ukr. mund. torta < dt. die Torte; ukr. mund. vanjilka < dt. die Vanilie; ukr.
mund. vaha < dt. die Waage; ukr. mund. vaflja < dt. die Wa.ffel.
3. Das dcutschc Suffix - er wurdc in dic UMT iibcmommen ader auf - or verăndert,
wie z.B.: ukr. mund. zeler < dt. der Zeller; ukr. mund. zukor < dt. der Zucker usw.
4. Deutsche Maskulina auf -el wcrdcn in den UMT zu -i, -elj: ukr. mund. ptez(ji < dt.
der Brăsel; ukr. mund. !mize(j < dt. das Schnitzel; ukr. mund. strugelj < dt. der Strudel.
5. Eine Gruppe der Entlehnungen, die allcr drei Geschlechter, erhielt in dcn
ukrainischen Mundartcn Transkarpaticns das Suffix -ek, wic z.B: ukr. mund.frestek < dt. das
Friihstilck; ukr. mund. kiflek < dt. das (der) Kipfel; ukr. mund. knedlek < dt. der Knădel;
ukr. mund. nokerlek < dt. das Nockerl; ukr. mund. scerblek < dt. die Scherbe; ukr. mund.
stamperlek < dt. das Stamperl; ukr. mund. vidlek < dt. das Wilrstel usw.
6. Es wurden 12 entlehnte Verben mit cincm deutschen Etymon fixiert. Sie bckommen
in den UMT das ukrainische Suffix -te, ovate, wic z.B.: ukr. mund. dunstovate < dt.
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diinsten; ukr. mund. frestekovate < dt. friihstiicken; ukr. mund. harnjirovate < dt. garnieren;
ukr. mund. hartovate (zahartovate) < dt. hărten; ukr. mund. kostovate < dt. kosten; ukr.
mund. mifote < dt. mischen; ukr. mund. panjirovate < dt. panieren; ukr. mund. pasirovate .<
dt. passieren; ukr. mund. richtovare < dt. richten; ukr. mund. spigovate < dt. spicken usw.
7. Die entlchnten Adjcktive bckamcn in den UMT die Suffixe -ej, -a, -oje: ukr. mund.
smacnej(-a, -oje) < dt. schmackhafl; ukr. mund. fajnej (-a, -oje) < dt. fein; ukr. mund. frifoej
(-a, -oje) < dt. frisch.
7. Verbreitung der deutschen Entlehnungen in Transkarpatien
Die meisten Entlehnungen mit dem deutschen Etymon (Wortfeld: Lebensmittel, Ktichengerăte) haben ihre Erstbedeutung bcwahrt.
Viele entlehnte deutsche Lexeme werden nur in der năchsten Umgebung, wo die
Deutschcn lebten oder bis jetzt leben, verbreitet. So z.B. das Wort „brotwanka" wird in der
Umgebung um Ushhorod, Mukatschevo und Volovec gebraucht.

8. Schlussfolgerungen
Es wird festgestellt, dass das Verstehen und der Gebrauch von Entlehnungen mit einem
deutschen Etymon im Bereich der Kochkunst von mehreren Faktoren abhăngt: vom Alter,
dem Beruf der Befragten, ihren privaten Interessen und von den Speisen, die sie zu Hause
zubereiten. Eine Menge deutscher Lehnworter sind im Laufc der Zeit Teii des allgemeinen
Wortschatzes der ukrainischen Mundarten Transkarpatiens geworden. Das zusammengestellte Textcorpus deutscher Entlehnungen spiegelt auch die Kulturgeschichte der Ernăhrung
dieser Region wider.
Die Aktualităt der von uns gewăhlten Problcmatik ist mit grof3en Verănderungcn im
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben unserer Gescllschaft verbunden.
Obwohl die Kochkunst als eine der konservativsten Bestandteile der matericllen Kultur gilt,
gelangen in letzten Jahrzehnten in diesem Bereich grof3e Verănderungen.
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German borrowings in the Ukrainian dialects of Transcarpathia.
The semantic field of nourishment
Summary
The aim ~f this article is to investigate foreign culinary borrowings with the German etymon
in Ukrainian patois of Transcarpathia an<j to jind aut which words with the German etymon
are understood by the respondents of dijferent ages and are kept in use and those which are
archaisms.
We have analysed I I 2 germanisms taken /rom culinary books, lexikons and the
published scientific works devoted to the analysis of culinary words.
It has been found aut that the number of known borrowings with German etymon in
culinary lexics depends an the severa! factors: age, profession of the respondents, their
interests and the food prepared at home. The faci if a persan knows a foreign language plays
a very great role.

Împrumuturi germane în graiurile ucrainene din Transcarpatia.
Câmpul semantic alimentaţia
Rezumat
Graiurilor ucrainene din Transcarpatia le este specifică existenţa În număr mare a
Împrumuturilor din limbi străine În diferite sfere ale gospodăriei şi vieţii culte, îndeosebi În
domeniul culinar. În acest articol ne-am propus să cercetăm lexicul culinar iinprumutat din
limbi străine, având etimon german În graiurile ucrainene din Transcarpatia (Ucraina) În
urma anchetării populaţiei ucrainene locale. Am subliniat care cuvinte cu etimon german
sunt Înţelese şi s-au păstrat În viu grai şi care au devenit arhaisme.
Se analizează I I 2 de împrumuturi germane. Au fost anchetate 3 grupe de informatori
de vârstă diferită şi s-a fixat frecvenţa folosirii şi particularităţile fonetice şi morfologice ale
împrumuturilor lexicale culinare cu etimon german În graiurile ucrainene din Transcarpatia.
În urma anchetării s-a stabilit că în lexicul culinar numărul împrumuturilor cunoscute
cu etimon german depinde de câţiva factori: vârsta, profesia informatorilor. De interesele
personale depind şi bucatele pregătite de informatori acasă. O parte din împrumuturile
germane au intrat În componenţa lexicului comun al graiurilor germane din Transcarpatia.
Împrumuturile germane culese şi analizate în domeniul culinar reflectă tradiţiile alimentare
şi culinare ale regiunii cercetate.
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VALENŢE ALE ARHITECTURII POPULARE LA ŞV ABii SĂTMĂRENI

Aşezările şvabilor sătmăreni,

ca toate localităţile apărute ca urmare a colonizării dirijate ce a
demarat începând cu secolul al XVIII-iea în zona de câmpie a actualului judeţ Satu Mare,
poartă amprenta grijii pentru sistematizare.
Satele sunt de tipul adunat sau liniar de-a lungul drumului principal, cu tendinţe radiale
acolo unde presiunea demografică a impus acest lucru, cum este cazul localităţii Ardud, spre
exemplu. În Căpleni, casele sunt dispuse de-a lungul a două străzi principale, paralele, una
dintre ele, purtând chiar numele de Strada Principală, era şi mai este încă locuită de şvabi, în
timp ce cealaltă stradă, locuită de maghiari, se numeşte Strada Maghiară.
De regulă, străzile se întretaie în unghi drept, cele mai frecvente intersecţii fiind cele în
cruce şi în T. În fiecare localitate în care factorul şvăbesc a fost predominant, se regăsesc 2-3
troiţe de factură catolică, unele reclădite după decembrie '89.
Lotul pc care sunt amplasate locuinţa şi anexele se înscrie într-un patrulater alungit cu
latura îngustă la stradă; dacă iniţial spaţiul alocat gospodăriilor era mai aerisit, cu timpul,
acest spaţiu s-a comprimat simţitor prin divizarea acelui lot pentru a face loc unei gospodării
pentru unul dintre copii. 1 Exceptând această situaţie, la şvabi, spre deosebire de maghiari şi
mai ales de români, se observă o pronunţată grijă pentru păstrarea intactă a proprietăţii prin
moştenirea acesteia de către un singur moştenitor, acesta fiind în principiu primul născut de
sex masculin. În momentul în care fiul cel mare se însura, părinţii îi dădeau tot sprijinul
pentru a-şi construi o casă nouă mutându-se astfel din casa părintească. 2 Se poate afirma că au
existat numeroase excepţii de la această regulă, nu erau rare cazurile când gospodăria revenea
celui mai mare dintre copii. 3 Ceilalţi fraţi erau de regulă îndrumaţi către o meserie sau pentru
continuarea şcolii, acest lucru asigurându-le mai târziu independenţa materială, fără a recurge
la fărâmiţarea lotului.
Fiecare casă are o curte largă, compartimentată adesea în o curte din faţă, deci dinspre
drum şi o curte mai retrasă în care sunt cuprinse de regulă anexele gospodăreşti. Grădina de
zarzavaturi şi grădina de flori se regăsesc în perimetrul curţii din faţă iar în spatele şurii - care
delimitează şi una din laturile curţii din spate - se află o livadă de pomi fructiferi sau viţă de
vie şi culturi de lucernă sau trifoi. 4 Viţa de vie este o prezenţă obişnuită şi în curtea dinspre
stradă , înşirată pe araci sau îmbrăcând o boltă metalică impunătoare.
Conformându-se planului curţii, casele sunt construite cu latura îngustă spre stradă iar
şurile sunt astfel plasate încât porţile lor să se găsească pe un ax comun cu poarta mare de
intrare în gospodărie. Pe lângă piesele de bază din gospodărie: casa cu grajd şi şura, în curte
se mai regăsesc şi alte anexe cum ar fi coteţul porcilor, poiata păsărilor sau coşerul pentru
porumb pe care le găsim ca nişte construcţii de sine stătătoare sau eventual combinate câte
două, fântâna cu cumpănă sau cu roată, WC-ul, cuşca câinelui şi eventual un şopron pentru
lemnele de foc. Beciul sau pivniţa, atunci când nu se găseşte sub planul casei, este o
construcţie de sine stătătoare, semiîngropată, în planul îndepărtat al curţii.
Împrejmuirea are o înălţime de minim 1,5 m. Ca materiale de construcţie se folosesc
leturile, fierul forjat sau plasa de sârmă. Accesul în gospodărie se face pe o poartă mare pentru
căruţă sau maşină şi portiţă pentru accesul persoanelor. În trecut, gardul avea cel mai adesea
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cca. 60 cm. şi era din leţuri, dat fiind faptul
totdeauna o materie primă deficitară. 5

că

în

această zonă

lemnul a reprezentat din

1. Casa

este cu un singur cat de tipul ''vagon", cu latura îngustă spre
stradă. Numărul camerelor diferă de la caz la caz în funcţie de vechime şi de modificările
aduse pentru sporirea confortului sau pentru adăpostirea unui număr sporit de persoane. Tipul
arhaic de casă şvăbească constă din trei camere: o bucătărie central flancată de 2 camere, o
cameră înspre stradă iar cealaltă înspre curtea interioară. 6 Acesta poate fi considerat nucleul
tipic al casei şvăbeşti din care s-au dezvoltat apoi locuinţe având planul mult alungit.
Streaşina tablei din faţă a acoperişului este largă lăsând loc unui gang de 1-1,5 m lăţime numit
"Maierle" sau "târnaţ". Ca urmare a faptului că există mai multe intrări direct din Maierle,
importanţa tindei ca încăpere de trecere este mult diminuată astfel că, de multe ori, tinda
lipseşte sau a primit o altă destinaţie.
Casa

şvăbească tradiţională

1.1

Bucătăria

Bucătăria

(Ki.iche) este catalizatorul activităţii diurne şi tot de aici se face trecerea spre alte
camere în cazul în care tinda lipseşte. Din considerente practice accesul în cămară
(Speis) se face tot din bucătărie. Atunci când avem de a face cu o locuinţă cu un plan
dezvoltat, pe lângă bucătăria propriu-zisă mai întâlnim şi o bucătărie de vară pe latura dinspre
grajd. Pe măsură ce creşterea animalelor a pierdut teren, încăperea alăturată grajdului
(Eschtrichkammer) îşi pierde din funcţiunea de anexă gospodărească şi depozit de unelte fiind
în consecinţă transformată în o a doua bucătărie, cu precădere în cazul în care sub acelaşi
acoperiş trăiesc două familii. Accesul în beci se face de cele mai multe ori tot din bucătărie,
ridicând un chepeng plasat la nivelul de călcare al camerei. Cuptorul de copt pâine ce se găsea
iniţial în bucătărie a fost preluat cu timpul de o altă încăpere 7 astfel că în prezent locuinţele
care mai păstrează încă în bucătărie acest cuptor (spre exemplu în locuinţa Mariei Knant din
Terebeşti) sunt tot mai rare. Cuptorul este din zidărie de cărămidă, lutuit şi văruit, cu forme
rotunjite. Plasat în bucătărie, cuptorul de pâine face corp comun cu plita de gătit iar în cazul în
care cuptorul este adăpostit într-o altă încăpere, prepararea hranei se face pe o sobă de fier.
Bucătăria unei case şvăbeşti are planul împărţit în trei sectoare transversale; treimea din faţă
este sectorul ce cuprinde cele trei uşi: intrarea din Maicrle şi cele două uşi de acces în
camerele situate de o parte şi de alta a bucătăriei. Sectorul central este dominat de hornul
deschis care captează atât fumul de la cuptorul din bucătărie cât şi fumurile sobelor din
camerele alăturate. În horn se afuma carnea, cârnaţii şi slănina care se atârnau de nişte beţe
din lemn de esenţă tare; beţele au capetele încastrate în pereţii coşului, carnea şi produsele din
came prinzându-se cu ajutorul unor nuiele de răchită. 8 Cu timpul s-a renunţat la coşul deschis,
fumurile fiind preluate de l-2 homuri. Afumătoarea s-a mutat pe pod sub forma unei încăperi
tronconice cu o înălţime de cca. 1,5 m şi un diametru de 0,5-0, 7 m, accesul făcându-se printro uşiţă din scândură. Deasupra hornului se aşează o tablă pentru a feri interiorul de precipitaţii. În cazul casei Lochli Maria din Ciumeşti-Sanislău, cuptorul pentru pâine se găseşte
într-o încăpere semideschisă anexată casei pe latura îngustă dinspre curtea cu acareturi.
Alt plan de casă cu o frecvenţă medie este cel cu bucătăria găzduită de camera din
extremitatea opusă străzii, cu două încăperi în spate având accesul tot din bucătărie: cămara
două
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de alimente

şi

camera cu cuptorul de copt pâine (ex. Casa Prim

Ştefan,

sat

Ciumeşti

corn.

Sanislău).

Pe latura dinspre stradă se găsesc una sau două camere numite "Voaderstube" sau
"Voaderkammer" cu accesul din bucătărie. Acestea sunt încăperile rezervate găzduirii oaspeţilor sau pentru anumite evenimente legate de ciclul vieţii şi al morţii sau sărbători religioase,
corespunzând încăperii care la români poartă numele de "casa mare" sau casa de curat. Bine
iluminate având fiecare 1-2 ferestre înspre stradă şi o alta înspre curte, în aceste camere se
găsesc şi cele mai frumoase obiecte de mobilier. Accesul în dormitor "Hindrikammer" se face
tot din bucătărie, pe când în camera de zi "Hindristube" se poate intra şi din Maierle. Aceste
camere sunt încălzite cu ajutorul unor sobe metalice, mai rar sobe de teracotă. Cel mai adesea
mobilierul constă din două paturi cu tăblii înalte, o canapea sau o laviţă cu spătar, o masă şi 45 scaune.
În funcţie de starea economică a proprietarilor sau de mărimea familiei, pe lângă
încăperile mai sus menţionate îşi mai găsesc locul, de la caz la caz, o a doua bucătărie, o
cămară, o încăpere cu rol de depozit pentru obiecte de uz casnic şi gospodăresc, camera
copiilor. Un caz interesant îl reprezintă locuinţa Mariei Knant din Terebeşti, unde, din
bucătărie se face accesul la 2 încăperi supraetajate, la nivelul inferior se coboară într-un beci
semiîngropat iar deasupra este cămara pentru păstrat carnea şi slănina. Această din urmă
încăpere, nu prea înaltă dar curată şi bine aerisită, se găseşte la aproximativ 1,5 m înălţime de
la nivelul de călcare al bucătăriei.

1.2

Pivniţa

Beciul sau pivniţa este o anexă frecvent întâlnită în gospodăriile şvabilor sătmăreni. Legată de
destinaţia pentru care a fost construită, pivniţa o întâlnim în curtea casei ca o anexă de sine
9
stătătoare , săpată sub planul casei dar şi în afara vetrei satului, la vii, în cazul în care există în
zonă importante suprafeţe cultivate cu viţă de vie. În cazul mai rar în care pivniţa se găseşte în
curte, aceasta va fi o construcţie semiîngropată, acoperită cu brazde de pământ sau ţiglă. Cel
mai frecvent pivniţa se găseşte sub planul casei, cu accesul din bucătărie, ridicând o uşă din
lemn decupată din podeaua camerei. O variantă o reprezintă accesul din Maidre, printr-un
chepeng practicat în imediata apropiere a intrării în locuinţă pentru a face mai uşoare accesul
şi supravegherea. În pivniţă se păstrează atât butoaiele cu vin, aşezate pe două grinzi
orizontale pentru a fi ferite de umezeală cât şi cartofii, fructele, legumele şi eventual ţuica. Ca
materiale de construcţie se foloseşte cărămida arsă "zidită cu liant de noroi" 10, adică un
amestec de lut şi pleavă, rezultând o încăpere boltită cu o înălţime de cca. 1,50-1, 70 m. În
cazul gospodăriei Schies Ioan din Dindeştiu Mic, care are două bucătării - Kuhe şi Vorkuhe sub fiecare dintre bucătării a fost zidită câte o pivniţă cu lungimea de 7,5 m şi 2 m lăţime.
Butoaiele cu vin având 100-200 l se păstrează în una din pivniţe.
Pivniţele construite la vii sunt grupate sub forma unui cătun de o parte şi de alta a
câtorva "uliţe". Sunt construcţii mari, încăpătoare, menite a adăposti producţia de vin din mai
mulţi ani consecutivi şi tot aici îşi petreceau şvabii după-amiezile de duminică degustând din
vinul depozitat aici. La Răteşti pivniţele sunt săpate în pantă şi au două încăperi. Prima
încăpere face trecerea spre pivniţa propriu-zisă unde se depozitează uneltele de lucru la vie,
presa, zdrobitorul şi tot aici putem întâlni chiar şi o mică bucătărie pentru gătit pe timpul cât
se lucrează la vie. Această primă cameră are pereţii din cărămidă nearsă, nu are tavan,
şarpanta din căpriori ciopliţi din bardă şi din esenţe ce se găsesc la îndemână iar acoperişul
este din stuf şi paie de secară. Faţada este construită după modelele folosite şi la casele din sat
având chiar şi câte două ferestruici servind la aerisire şi iluminat, decupate deasupra canatului
uşii. Accesul în pivniţa propriu-zisă se face coborând mai multe trepte săpate în pământ şi
9
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deschizând o uşă masivă. Unul dintre beciurile din Răteşti avea 2 sectoare diferite ca lăţime ce
însumau şi 30 m lungime şi 1,90-2,30 înălţime. Butoaiele cu vin sunt aşezate ca şi în cazul
pivniţei de sub casă pe două grinzi masive plasate direct pe lutul bătătorit. Pereţii sunt zidiţi
din cărămidă arsă îmbinându-se în partea superioară în boltă .
1.3 Grajdul

Nelipsit din gospodăria şvăbească tradiţională, grajdul se găseşte sub acelaşi acoperiş cu casa
ocupând ultima încăpere de pe latura opusă drumului. Această plasare este determinată mai
puţin de anume avantaje constructive reflectând, mai ales, importanţa deosebită ce o arătau
coloniştii şvabi creşterii animalelor. În funcţie de starea materială, de suprafaţa izlazului
comunal 11 diferea şi numărul de animale de la o gospodărie la alta, existând chiar cazuri, rare,
e drept, cu 2 grajduri alăturate ca în cazul gospodăriei Knant Maria din Terebeşti.
Grajdul este construit din aceleaşi materiale ca şi casa, pereţii casei diferind doar prin
finisajul mai îngrijit. Iluminatul natural se face printr-un gemuleţ în peretele din faţă, în stânga
sau în dreapta uşii. Ieslea se găseşte de regulă de-a lungul peretelui opus intrării cu unele
excepţii cum ar fi gospodăria Knant din Terebeşti ce are la unul din grajduri două uşi de
acces, o iesle dispusă longitudinal şi animalele plasate faţă în faţă pe două rânduri.
Grinzile aparente şi tavanul din dulapi prezintă o fasonare puţin pretenţioasă, pereţii
sunt văruiţi de jos până sus sau au un brâu de lutuială cu pleavă cu o lăţime de cel mult 80 cm.
Podeaua este din lemn de esenţă tare ocupând doar spaţiul dinspre canalul colector. La capătul
acestui canal este practicată portiţa pentru evacuat gunoiul, depozitat într-o primă fază între
grajd şi şură. De regulă uşa grajdului se găseşte pe acelaşi plan cu intrarea în locuinţă dar
există şi situaţii în care intrarea în grajd se găseşte pe latura îngustă dinspre curtea mică (ex.
Gospodăria Schies Ioan din Dindeştiu Mic).
Alături de casă şi grajd şi şura se bucură de o deosebită importanţă în gospodăria
şvabilor . Această anexă este plasată întotdeauna în partea din spate a curţii, poarta mare a
şurii fiind pe acelaşi ax cu poarta de acces în gospodărie şi casa la dreapta sau la stânga acelui
ax. Proporţiile monumentale le datorează concentrării într-un singur volum a mai multor
anexe gospodăreşti fapt care-i conferă şurii un rol economic multiplu: este hambar pentru
grâne şi în multe cazuri grajd pentru vite sau cai, adăposteşte inventarul agricol, căruţa, şi este
locul unde se făcea odinioară treieratul cu caii sau cu îmblăciul. Planul construcţiei este
dreptunghiular constând dintr-un schelet de bârne şi stâlpi, totul sprijinindu-se pe tălpi masive
de stejar. Pereţii laterali au cel mult 1,5 m înălţime - acoperişul coborând până aproape de
pământ - şi sunt de la caz la caz din scândură, văioage, sau, mai rar din cărămidă arsă.
Acoperişul are două table mari laterale şi două mult mai mici pe laturile înguste ale şurii,
învelitoarea este lucrată din stuf şi paie de secară prezentând o ingenioasă legătură a snopilor
formând o creastă pe lungimea muchiei superioare. Construcţiile mai noi sau modernizate au
acoperişul din ţiglă, tablă sau azbest, dar şurile cu acoperiş de stuf şi paie au rămas în
continuare o prezenţă obişnuită în satele de esenţă şvăbească, mai ales pentru avantajele
acestui tip de învelitoare: o bună inerţie termică, vara un aer răcoros şi o ventilaţie optimă şi
nu în ultimul rând costurile reduse. Chiar dacă necesită reparaţii periodice un astfel de
acoperiş are o viaţă de cel puţin 20-25 ani 12 • Se întâlneşte frecvent cazul amenajării unui grajd
pentru animale mari, de regulă pentru cai, în colţul din dreapta sau din stânga-faţă. Pereţii
grajdului sunt din văioage iar pe pod se depozitează fânul. Are o intrare din curte şi o alta din
şură, aceasta din urmă utilizată pentru hrănitul animalelor.
Şura are două porţi mari, spre curte şi spre grădină, pe laturile înguste. Sistemul de grinzi care
constituie osatura construcţiei este astfel organizat încât asigură un culoar de trecere pe
REISZ ANTON, 64 ani, Ardud, spune că aici vacile erau păşunate pe marginea drumului, drumurile fiind foarte
late şi puţin circulate
12
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mijlocul şurii şi compartimentele "Khar" pentru furaje, maşini agricole sau unelte de o parte şi
de cealaltă a acestui culoar. Aici se păstrează fânul, cerealele şi tot aici se făcea treieratul
atunci când vremea era neprielnică folosirii curţii. Într-un spaţiu amenajat special în acest
scop erau presărate pe jos spicele care erau călcate cu caii şi întoarse periodic până se separau
13
boabele. Poarta mare străjuită pe una din părţi de o portiţă mică este adesea obiectul
decorării de regulă prin dispunerea romboidală a traverselor de fixare a scândurilor, traverse
care se găsesc întotdeauna la exterior iar frontonul imită frontonul caselor prin practicarea
gemuleţelor pentru iluminat şi aerisire adesea înfrumuseţate prin stucaturi.

2. Construirea casei
2.1 Materiale şi

tehnică

de

construcţie

După alegerea locului de casă şi procurarea materialelor de construcţie rămânea problema
tocmirii meşterilor. De regulă, în fiecare localitate existau echipe de meşteri cuprinzând
dulgheri şi zidari cc se asociau în vederea ridicării unei case sau pc termen mai lung. Se
stabilea de la bun început dacă meşterii urmau să primească mâncare şi ce mâncare, regula
fiind o masă consistentă la prânz, un pahar două de ţuică şi o sticlă de vin pentru fiecare zi
14
lucrătoare; dacă meşterii erau din altă localitate li se asigura şi cazarea. Acolo unde se cerea
forţă de muncă necalificată era un lucru obişnuit să ajute şi vecinii, răsplătiţi fiind doar cu
mâncare şi băutură. 15
Găsindu-se cel mai adesea în zona de câmpie, în satele şvăbeşti s-a făcut simţită lipsa
anumitor materiale de construcţie cum ar fi lemnul sau piatra, acestea trebuind a fi aduse de la
distanţe mari şi în consecinţă fiind scumpe. Ca urmare fundaţia constă doar dintr-un brâu de
bolovani sau piatră de carieră; locuinţa familiei Baumgartner din Căpleni a fost ridicată pc o
fundaţie de piatră de carieră adusă tocmai de la Baia Mare. 16 Temelia este din cărămidă arsă
sau, mai rar, din piatră zidită cu mortar de ciment, mortar de var şi nisip sau chiar de lut cu
pleavă şi are o înălţime de maxim 30-40 cm. La casa Szolnoki Angela din Ciumeşti temelia
constă dintr-un brâu inferior din piatră şi deasupra un altul din cărămidă arsă.
Pereţii sunt din cărămidă arsă sau cărămidă nearsă, în funcţie şi de posibilităţile
materiale ale celui ce-şi făcea casa, liantul utilizat fiind, invariabil, un amestec de lut şi
pleavă. Dacă procurarea cărămizilor arse nu era la îndemâna oricui, mai răspândite sunt
construcţiile din cărămizi nearse, (din "văioage"), mult mai ieftine şi produse pe plan local de
către ţiganii specializaţi în meşteşugul cărămidăriei. 17 O variantă mai ieftină, care implica
doar forţă de muncă, era ridicarea pereţilor în cofraje în care se bătea cu un mai din lemn un
amestec de lut şi paie tocate mărunt; pentru o priză şi o rezistenţă mai bune se uda periodic şi
se puneau în cofraje paie, stuf sau chiar nuiele în picioare. 18
19
Pereţii au o grosime apreciabilă: 30-40 cm, uneori ajungând până la 60 cm şi sunt
feţuiţi cu un lut nisipos. La interior sunt spoiţi cu var sau decoraţi cu mustra pc un fond de
culoare verde sau albastră. Geamurile, lipsite de amnari au doar o ramă din scândură de care
sunt fixate ferestrele duble. 20 Pc jos camerele sunt unse cu un amestec de lut nisipos şi balegă
de cal, tutuială refăcută de gospodine în fiecare an. Cu timpul, unele dintre camere au fost
podite rămânând însă lutuite cel puţin tinda, bucătăria şi cămara.
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Tavanul din scândură se sprijină pe grinzi de stejar sau de brad, pe pod fiind lutuit obligatoriu.
La faţada principală, grinzile sunt ieşite în afară cu până la 1,5 m formând o streaşină largă ce
protejează de intemperii prispa deschisă de pe care se face accesul în casă şi în grajd, prispă
care aici poartă numele de târnaţ sau Maidre (Maierle). Element arhitectural de nelipsit la o
casă de şvabi, Maierle este de cele mai multe ori pavat cu cărămidă adâncită în pământ pe
cant sau pe lat. Stâlpii de susţinere variază ca număr de la o locuinţă la alta în funcţie de
dimensiunile acesteia, sunt din lemn de stejar, salcâm sau brad, cu excepţia stâlpilor ce
străjuiesc extremităţile acestei prispe, care pot fi şi din zidărie de cărămidă; locuinţele ce au
stâlpii numai din zidărie de cărămidă sunt rare. Cei din lemn au un profil rotund sau pătratic
cu muchiile rotunjite. La partea inferioară se sprijină pe suporţi din fontă pentru a fi feriţi de
umezeala solului iar la partea superioară, sub streaşină, sunt decoraţi cu traforuri având
elemente florale sau geometrice. Legătura între stâlp şi cosoroabă se face cu ajutorul unui
element de cca. 30 cm lungime, având un profil dreptunghiular şi care este cioplit la ambele
capete sugerând motivul "capul de cal".
Acoperişul este în două ape sau mai rar în varianta cu teşitură la cele două laturi înguste.
În prezent, cele mai multe locuinţe au învelitoarea din ţiglă, mai rar din tablă, păstrându-se pe
alocuri şi acoperişul tradiţional din paie şi stuf. Acestea din urmă au o şarpantă din coroi de
brad sau salcâm fixaţi prin îmbinări chertate, doi câte doi şi învelitoarea din două straturi, unul
din trestie, pe leţuri, deasupra un strat din snopi de paie de secară pentru o izolare mai bună. 21
Acoperişurile din stuf şi paie, având o învelitoare dintr-un material uşor, prezintă şi
căpriori şi leţuri din esenţe lemnoase mai puţin utilizate la şarpantă cum ar fi salcâmul, arinul
sau salcia, căpriorii sunt ciopliţi din bardă şi inegali ca grosime. Cele mai bine păstrate
acoperişuri mai prezintă învelitoarea cu leţurile fixate de căpriori prin gânjuri din nuiele de
răchită. Un astfel de acoperiş ţine de regulă 20-25 de ani. 22
Podul este curat, bine aerisit şi iluminat prin cele 2-3 ferestruici tăiate atât în frontonul
dinspre stradă cât şi înspre curtea cu acareturi. Aici se păstrează peste iarnă cerealele în saci
sau pe podul îngrijit lutuit şi tot aici se pot usca rufele daca vremea e potrivnică. În momentul
renunţării la hornul deschis din bucătărie, afumătoarea s-a mutat în pod sub forma unei
cămăruţe zidită din văioage deasupra bucătăriei.
2.2 Obiceiuri la construirea unei case noi
Spre deosebire de români, la şvabi este evidentă lipsa superstiţiilor legate de alegerea locului
de casă sau de momentele începerii lucrărilor sau a intrării în casă nouă. Nu se face casă în
locurile posibile a fi inundate sau prea umbrite. Înainte de începerea lucrărilor se sfinţeşte
locul unde urmează a fi ridicată o casă nouă. 23 În momentul în care căpriorii au fost ridicaţi şi
leţurile au fost fixate pe creastă se leagă măcar un obiect decorativ care poate fi un simplu
buchet de flori de grădină24 care este coborât când se termină de acoperit casa, sau buchetului
de flori i se ataşează un prosop şi o sticlă de rachiu sau vin 25 , prosopul şi băutura revenind
meşterului dulgher, acesta împărţind băutura cu ajutoarele sale la sfârşitul zilei de lucru. Când
lucrările s-au încheiat, venea preotul şi sfinţea locuinţa şi se da o masă la care erau invitaţi
vecinii, rudele apropiate, meşterii sau chiar şi oficialităţile comunei. De casă nouă se ducea în
dar din cele strict necesare traiului: obiecte de uz casnic, veselă etc. 26

Hessler Anton, Răteşti
Reisz Anton, 64 ani, Ardud; KoCH 1984, p. 288
23
Gal Francisc, 79 ani, Ardud; Hilper Paul, 52 ani, Ardud
24
Gal Francisc, 79 ani, Ardud
25
Hilper Paul, 52 ani, Ardud
26
Gal Francisc, 79 ani, Ardud; Hilper Paul, 52 ani, Ardud
21

22
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3. Concluzii
Aşezările şvabilor sătmăreni, ca toate localităţile apărute în alte zone, ca urmare a colonizării
dirijate ce a demarat începând cu secolul al XVIII-lea în zona de câmpie a actualului judeţ
Satu Mare, poartă amprenta grijii pentru sistematizare.
Casa şvăbească tradiţională este cu un singur cat de tipul "vagon", cu latura îngustă spre
stradă. Numărul camerelor diferă de la caz la caz în funcţie de vechime şi de modificările
aduse pentru sporirea confortului sau pentru adăpostirea unui număr sporit de persoane. Tipul
arhaic de casă şvăbească constă din trei camere: o bucătărie central flancată de 2 camere, o
cameră înspre stradă iar cealaltă înspre curtea interioară. Acesta poate fi considerat nucleul
tipic al casei şvăbeşti din care s-au dezvokat apoi locuinţe având planul mult alungit.
Gospodăria şvăbească se individualizează prin plasarea grajdului în continuarea casei şi
sub acelaşi acoperiş, poziţia casei întotdeauna perpendiculară faţă de uliţă, masivitatea şurii şi
plasarea acesteia în planul îndepărtat al curţii, pe acelaşi ax cu poarta mare de acces în
gospodărie. Casa şvăbească poate fi distinsă prin frontonul triunghiular sau arcuit, zidit până
sus şi pridvorul deschis orientat spre curte.
Arhitectura şvabilor sătmăreni se caracterizează prin omogenitate şi are accentul pus pe
latura practică, împrumutând puţine elemente de la arhitectura acelor etnii cu care au
convieţuit.
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schiţe şi ilustraţii

Fig. l Gospodăria Szolnoki Angela, Ciumeşti
Fig. 2 Gospodăria Horvath Elisabeta, Ardud
Fig. 3 Casa Sulteisz Marghit, Ciumeşti
Fig. 4 Casa Schies Ioan, Dindeştiu Mic
Fig. 5 Casa Lobii Maria, Ciumeşti
Fig. 6 Casa Prim Ştefan, Ciumeşti
Fig. 7 Detaliu stâlp tîrnaţ, casa Szolnoki Angela, Ciumeşti
Fig. 8 Casă şvăbească de pe str. N. Bălcescu, Ardud
Fig. 9 Casa Napholtz Tiberiu, Ardud
Fig. l O Casă şvăbească, Ardud
Fig. 11 Fronton casă şvăbească, Turulung
Fig. 12 Interior grajd, gospodăria Gnant Maria, Terebeşti
Fig. 13 Şură Petreşti
Fig. 14 Şură Foieni
Fig. 15 Şură Căpleni
Fig. 16 Şură Cămin
Fig. 17-18 Şura gospodăriei Baumgartner Magdalena, Căpleni
Fig. 19 Şură Terebeşti
Fig. 20 Şură Răteşti
Fig. 21-22 Podul casei Lochli Maria, Ciumeşti. Se observă hornul deschis (fig. 21) şi modul
de îmbinare a căpriorilor şi de fixare a leţurilor (fig.22)
Fig. 23 Horn deschis, casa Sulteisz Marghit, Ciumeşti
Fig. 24 Afumătoare pe pod, casa Gnant Maria, Tcrebcşti
Fig. 25-27 Mobilier casa Prim Ştefan, Ciumeşti: detaliu laiţă (fig. 25), dulap cu blidar (fig.
26), laiţă cu spătar (fig. 27)
Fig. 28 Bancă cu ladă, casa Knant Maria, Terebeşti
Fig. 29 Pivniţă "la vii", Răteşti
Fig. 30 Pivniţă "la vii'', Răteşti
Fig. 31 Pivniţă sub casă, gospodăria Szolnoki Angela, Ciumeşti
Fig. 32 Poiata porcilor şi coteţul păsărilor, gospodăria Szolnoki Angela, Ciumeşti
Fig. 33 Poiata porcilor şi coteţul păsărilor, gospodăria Krutz Francisc, Terebeşti
Fig. 34 Coşer, gospodăria Varnaghy Ştefan, Răteşti
Fig. 35 Coşer Turulung
Fig. 36 Fronton casă Căpleni, anul 1890
Fig. 37 Fronton casă Cămin, anul 1891
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Besonderheiten in der volkstiimlichen Bauweise der Sathmarer Schwaben
Zusammenfassung

Die Ansiedlung der Sathmarer Schwaben, die zu Beginn dsr 18. Jahrhunderts auf die Gebiet
der Kreises Sathmar erfolgte, ăhnlich der Kolonisierung in anderen Gebieten, die aus
wirtschaftlichen Erwăgungen, zur Systematisierung der Siedlungen durchgefiihrt wurden.
Das traditionelle schwăbische Haus entspricht dem Typus des "frănkischen Streckhauses ", mit der Schmalseite zur Straj3e. Der Anzahl des Zimmers ăndert sich je nach der
Funktion des Hauses, wobei der steigende Komfort und die Unterbringung einer wachsenden
Anzahl der Personen eine ausschlaggebende Rolle spielt. Der archaische Haustypus besteht
aus drei Zimmern: eine zentral gelegene Kuche, an die zwei Stuben angrenzen. Eine Stube
liegt zur Straj3e und die zweite ist zum Innehof ausgerichtet. Aus dieser Kernform des
schwăbischen Hauses entwickelten sich mehrere Varianten mit verlăngertem Hausplan.
Eine Besonderheit des schwăbischen Wirtschaftshofs ist die Anlage des Stalls in der
Fortsetzung des Hauses und unter demselben Dach. Kennzeichnend sind desgleichen die
senkrechte Ausrichtung des Hauses zur Straj3e und die gerăumige Scheune, die im Hinterhof.
auf einer Linie mit dem groj3en Tor zum Wirtschaftshof. errichtet wird. Der Giebel ist meist
dreieckig - selten gewălbt - und erreicht die Dachhăhe. Ein offener Hausgang liegt auf der.
Hofseite. Die Architektur der Sathmarer Schwaben ist einheitlich und praktisch; sie hat kaum
bauliche Elemente von den benachbarten Ethnien entlehnt.
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TOTH ZOLTAN, Satu Mare (România)
CONSIDERA ŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA ARHITECTURA ETNICILOR GERMANI
DIN TRANSCARPATIA

Analiza pe care o propunem asupra specificului arhitecturii etnicilor germani din Transcarpatia are la bază materialele rezultate din cercetarea de teren desfăşurată în zonă, în perioada
2000-2002, sub coordonarea Institutului de Istorie al Şvabilor Dunăreni din Tiibingen şi a
Muzeului Judeţean Satu Mare.
Intenţia noastră în prezentul studiu, este de a stabili o tipologie a caselor şi gospodăriilor
şvăbeşti cercetate, în funcţie de planimetria lor, de materialele de construcţie utilizate şi de
funcţiile structurilor din spaţiul domestic.
Pentru o imagine cât mai completă a peisajului arhitectural specific germanilor din Ucraina Occidentală, propunem o minimă analiză a contextelor istorice pe care aceştia le-au
cunoscut, de la colonizarea lor în regiune până în perioada post-comunistă.
1. Istoria etnicilor germani din Transcarpatia
Prezenţa etnicilor germani în Transcarpatia - Ucraina (actuală) se datorează colonizărilor din
secolele XVIII - XIX, în principal, deşi au existat colonizări anterioare, după invazia mongolo-tătară, în Slatina, Sighet, Teceu, pentru minele de sare. Perioada cea mai importată de
colonizare a fost după 1703-1711 (Răscoala Curuţilor). Motivele acestor colonizări au fost:
repopularea zonei în urma invaziei otomane, necesitatea unei forţe de muncă specializate în
diferite domenii (agricultură, meşteşuguri, exploatări forestiere etc.) şi, prin urmare, susţinerea
economică a unor domenii nobiliare (Schonbom) sau regale (Konigsfeld).
În regiunea Munkacevo, primele colonizări au fost coordonate de familia nobiliară
Schonbom. În 1728 (3 l iunie), împăratul austriac Carol al VI-lea îi dăruieşte domeniul
confiscat de la Ferenc Raroczi II, contelui Lothar - Franz Schonbom Burheim - episcop de
Wilrzburg şi Bamberg. Domeniul cuprindea: 150 de sate, 5 oraşe meştesugăreşti, 15 cătune,
cu un total de 14.000 de locuitori. În ianuarie 1729 acesta moare, averea revenind nepotului
său Friedrich Karl Schonbom care cumpără de la Sofia Bathori domniul Cenadievo. Noul
stăpân vrând să dea viaţă pământului care se pustiise în urma războiului şi a epidemiilor aduce
colonişti nemţi din Franconia. Au fost aduşi pe Dunăre, cu plutele (după datele de istorie
orală). Li s-au dat teritorii pentru înfiinţarea gospodăriilor şi a unor sate noi sau au fost
eliberate gospodării şi sate existente deja şi ocupate de populaţia slavofonă. Fiecărei familii i
s-a dat pământ de casă şi arabil (cât putea fi lucrat cu doi cai şi doi boi); exista scutire
temporară de impozite {pentru cei care se ocupau de viticultură - pe 8 ani, de exemplu).
În 1730 au fost aduşi aproximativ 3000 de nemţi meşteşugari din Bamberg şi Wilrzburg
şi repartizaţi în mai multe sate. În 1746, Friedrich Schonbom moare, domeniul este moştenit
de rudeniile conţilor vienezi Schonbom-Buchheim, care deţineau în sudul Austriei un
domeniu mic numit «Buchheim». O perioadă scurtă domeniul este condus de contesa
Schonbom Montfort, mama viitorului stăpân al domeniului Eugen Ervin SchonbomBuchheim. El aduce nemţi din Austria, Germania şi Cehia.
Satele din Transcarpatia, colonizate cu etnici germani, pe care le luăm în considerare
pentru analiza noastră asupra arhitecturii, sunt următoarele:

Schonborn/ Nove Se/o:
Vatra actuală a satului a fost ocupată în 1730 de colonişti germani (de aici numele ucrainean
actual al satului: Nove Selo - Satul Nou) în 1730 au fost aduse 13 familii de meşteşugari
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germani (dogari, olari, viticultori, maeştri de vânătoare etc.), din Wiirzburg. Din punct de
vedere etnic: în 1975, din populaţia totală de 1025 locuitori, 900 erau etnici germani; în 2001:
din totalul de 385 locuitori, 30 sunt etnici germani. Foarte mulţi au plecat în Germania după
1990). Alte etnii: ucraineni, ruşi, maghiari, români, evrei.
Confesional: 95 % sunt romano-catolici; 5% ortodocşi. Biserica romano-catolică Sfântul
Mihail a fost construită în anul 1737. Dialectul german este încă în uz; multilingvismul
include: germană, rusă, ucraineană şi maghiară.

Pauschingl Pavsyno
La începutul secolului al XVIII-iea, mama grofului Eugen Schănborn Montfort, a adus 10
familii de germani. Numele iniţial al satului e Montford. În 1749 au venit 8 familii din
Wiirzburg, iar în 1750 satul se numeşte Pozagaza şi sunt aduşi soldaţi germani care au apărat
cetatea Munkaciului în perioada 1703-1711. Între 1758-1759 au venit 21 de familii din
Austria Superioară. Între 1763-1764, lângă Pauching, mai sunt aduşi germani la Barthhaza. În
sec. XIX a avut loc un incendiu care a distrus localitatea în totalitate. A fost refăcută şi
denumită Pausching/ Pavsyno ).
Componenţa etnică: din 900 de locuitori (în anul 2001) au fost: 50% germani, ceilalţi
maghiari, ucraineni, ţigani.
Structura confesională: 95% au fost romano-catolici. Biserica romano-catolică Sfânta Cruce a
fost construită în anul 1900.
Din punct de vedere lingvistic: dialectul german este în uz; multilingvismul include limbile:
rusă, ucraineană, maghiara şi germană.

Cu cea va
În 1758: primii colonişti în Cuceava au venit din Wiirzburg. În 1761 au sosit colonişti din
Austria Superioară; meşteşugari din Silezia, specialişti în prelucrarea picilor şi a lânii.
Colonizări interne (secundare) au avut loc în secolul al XIX-lea. In 1827: au venit 66 de
familii de germani, aduşi de familia Schănborn, din alte sate din Munkacevo şi Beregovo.
Până în 1945 erau 320 de locuitori germani în sat.
Componenţa etnică: majoritatea sunt gennani, alături de maghiari şi ucraineni.
Confesional sunt: romano-catolici 70 %, restul grec~atolici.

Konigsfeld/ Ust Ciorna
În 1815, la confluenţa râurilor Mokreanka şi Brusturcanka, s-a întemeiat satul Kănigsfeld (Ust
Ciorna), cu colonişti din Austria Superioară, aduşi pentru exploatări forestiere; lemnul fiind
folosit în minele de sare din Slatina.
Incepând cu anul 1880, familii tinere din Kănigsfeld şi Deutsch Mokra se aşează în
satul vecin Ruska Mokra. Dialectul vorbit a fost bavarez austriac (mai târziu şvăbesc) şi s-a
îmbogăţit cu multe elemente maghiare şi ruso-ucrainene.
Pe plan confesional, în perioada austro-ungară ( 1868-1918), arc loc un proces de
asimilare în direcţia maghiară. Locuitorii se ocupau de creşterea animalelor - mai ales cornute
mari. Din secolul al XIX-lea apar mari gospodării păstoreşti în munte, unde se prelucează
laptele şi se fac brânzeturi. Cele mai mari păşuni au fost Prebui şi Stencak. În 1920, ca urmare
a creşterii numărului de cornute mari, se construieşte o nouă gospodărie montană pe muntele
Krasna. În urma plecărilor în Germania din 1944, aceste gospodării montane nu mai sunt
folosite. Până în anul 1945, în sat erau numai etnici germani; apoi, satul a devenit mixt din
punct de vedere etnic. Astăzi trăiesc în sat doar trei familii germane, 25 de familii fiind mixte
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(germano-ucrainene), 3 familii maghiare, 2 familii de ţigani. Au existat şi familii de evrei care
aveau o sinagogă.
Locurile diverse de provenienţă (Bavaria, Boemia, Austria Superioară, Francoo.ia,
Silezia etc.) constituie baza unei diversificări accentuate a tipurilor de case şi gospodării
specifice etnicilor germani de pe teritoriul actual al Transcarpatici.

2. Tipurile de

casă

În satele cercetate în Transcarpatia în 2001-2002, precizate anterior, au fost constatate 5 tipuri
principale de case, după planimetria lor.
1. Una dintre cele mai vechi case aparţinând etnicilor germani a fost observată în Cuceava,
datând din secolul al XVIII-lea, a căror proprietari sunt Pfister Ana şi George. Este unul din
cele mai simple tipuri de case şvăbeşti existente în zonă, formată dintr-o cameră, o tindă (cu
funcţie de bucătărie) şi o cămară, dimensiunile casei fiind de 8 I 5,50 m. Fundaţia casei este
din piatră de râu, pereţii din cărămidă, plafonul din grinzi de stejar dispuse transversal,
susţinute de meşter-grindă pe toată lungimea casei, acoperişul din ţiglă , iar faţada ornamentată cu motive geometrice în relief (dimensiuni 8 x 5,5 m). Acoperişul este în două ape cu şut
la capete, casa fiind situată perpendicular pe uliţă, iar faţada dreaptă, dintr-un şut. În spatele
casei, paralel cu uliţa, se află un grajd, cu o cameră specială cu funcţie de cămară sau
bucătărie de vară, din bârne de stejar cu scânduri de brad. În curte, se mai află o pivniţă semiîngropată, din cărămidă, cu boltă, acoperită cu pământ. Dimensiunile ei sunt: 3 x 5,5m.
2. În Schonborn, există două tipuri principale de casă, casa de tip "vagon" cu două camere şi
bucătărie fiind cea mai răspândită. Primul tip de casă arc două camere, tindă şi cămară
(Speis), dispuse longitudinal ("sistem vagon"), perpendicular pe uliţă. În spatele casei, la cele
mai multe case, în prelungire, este adăugată o bucătărie cu intrare separată, din curte,
prevăzută cu cămară pentru alimente. Casa este construită, de obicei, pe fundaţie de cărămidă,
pereţii sunt din cărămidă, poditura şi binalele din cherestea de răşinoase, iar acoperişul în
două ape cu şut trapezoidal, prevăzut în faţă cu două gemuleţe pentru iluminat şi aerisire. În
prelungirea casei, în spaţiul gospodăresc, se află gore-ul: în partea inferioară este din scânduri
late orizontale, pentru porci, iar în partea superioară din lcţuri subţiri distanţate, pentru
depozitarea porumbului. Şura este orientată paralel cu uliţa şi perpendicular faţă de casă.
Fundaţia este din piatră de râu cu talpă groasă din grinzi de stejar, pereţii din cărămidă,
plafonul din grinzi transversale, acoperişul în două ape cu şuturi laterale, din ţiglă.
3. Un alt tip de casă întâlnit în Schonborn (dar şi în Pausching şi în alte sate) îl constituie casa
de formă dreptunghiulară, cu 5 încăperi: 2 camere înspre stradă (Wohnstube), cu intrarea
printr-o tindă (Wohnkuche), un hol (Flur) şi, în dreapta tindei, o cămară de alimente
(Kammer). Sub bucătărie, cu intrare din interior, există o pivniţă din cărămidă, cu boltă, cu un
geam de aerisire. Gore-ul este situat în spatele casei; şura este dispusă perpendicular pe casă,
cu acoperiş în două ape cu şuturi.
4. În localitatea Pausching s-a constatat un tip de casă de formă dreptunghiulară, cu două
camere şi un hol de intrare între ele. În spatele holului se află o bucătărie, în stânga acesteia
cămara de alimente, iar în dreapta o cămară pentru accesorii gospodăreşti şi urcarea în pod.
Casa este, de obicei, construită pe fundaţie de cărămidă, pereţii din cărămidă şi acoperişul în
patru ape. Ca exemplu am tratat casa lui Dori Borbala, 82 de ani, din Pauching. Gospodăria ei
mai avea şi alte anexe, care au fost demolate, datorită faptului că nu au fost utilizate de către
proprietari în ultimii ani.
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5. Un tip cu totul special de casă germană este cel din Konigsfeld. În această localitate,
datorită eco-mediului, majoritatea caselor este construită din bârne de răşinoase, pe fundaţie
de piatră de râu. Într-o primă etapă, casele se construiau din bârne rotunde aşezate orizontal
(Blockbau), îmbinate în cheutori, cu acoperişul în două ape, cu şindrilă, cu şuturi: unul la
stradă, şi unul în spatele casei, casa fiind orientată perpendicular pe uliţă. Faţada este
acoperită cu şindrilă divers colorată. Podurile erau prevăzute cu horn slobod, folosit pentru
afumarea cărnii. Într-o etapă următoare, bârnele erau fasonate dreptunghiular şi îmbinate în
cheutori de tip "coadă de rândunică". Construcţiile cele mai noi sunt clădite pe un schelet de
bârne verticale prevăzute cu nut, în care se aşează dulapi de răşinoase îmbinaţi în sistem nut şi
feder (pană cu uluc). Pereţii erau astfel construiţi din bârne orizontale şi verticale pentru a da
o notă decorativă specifică arhitecturii casei. Pereţii exteriori nu erau tencuiţi, ci acoperiţi cu
şindrilă în formă hexagonală alungită.
Unele case construite în perioada dominaţiei cehoslovace ( 1918-1938) erau în totalitate
din piatră, atât casele de locuit, cât şi edificiile publice. S-au construit câteva zeci de case cu
pereţii din piatră de carieră netencuită.
În ceea ce priveşte tipologia şurilor, menţionăm că există două tipuri principale, cu mici
diferenţieri între ele. Primul tip are următoarele caracteristici: materialul principal de
construcţie este cărămida, cu dublă structurare internă a spaţiului: grajd pentru comute, coteţ
de porci. A doua parte din scânduri fixate pe un schelet construit din grinzi, unde se ţinea
căruţa, fânul şi uneltele agricole. De multe ori există un spaţiu alipit (în exterior) pentru
păsările de curte. Nu se întâlneşte nicăieri tipul de şură "pc două laturi" cunoscut din regiunea
Sătmarului.

2. Concluzii

Prezentul studiu stabileşte tipologia caselor şi gospodăriilor şvăbeşti cercetate, în funcţie de
planimetria lor, de materialele de construcţie utilizate şi de funcţiile structurilor din spaţiul
domestic. Satele din Transcarpatia, colonizate cu etnici germani sunt următoarele: Schonbom/
Nove Selo, Pausching/ Pavsyno, Cuceava, Konigsfeld/ Ust Ciorna.
În aceste sate, cercetate în anii 2001-2002, au fost constatate 5 tipuri principale de case,
după planimetria lor. Una dintre cele mai vechi case care aparţine etnicilor germani a fost
observată în Cuceava, datând din secolul al XVIII-iea. Este unul din cele mai simple tipuri de
case şvăbeşti existente în zonă, formată dintr-o cameră, o tindă (cu funcţie de bucătărie) şi o
cămară .. În Schonbom, există două tipuri principale de casă, casa de tip "vagon" cu două
camere şi bucătărie fiind cea mai răspândită. Un alt tip de casă întâlnit în Schonbom (dar şi în
Pausching şi în alte sate) îl constituie casa de formă dreptunghiulară, cu 5 încăperi: 2 camere
înspre stradă (Wohnstube), cu intrarea printr-o tindă (Wohnkiiche), un hol (Flur) şi, în dreapta
tindei, o cămară de alimente (Kammer). În localitatea Pauching s-a constatat un tip de casă de
formă dreptunghiulară, cu două camere şi un hol de intrare între ele. Un tip cu totul special de
casă germană este cel din Konigsfeld. În această localitate, datorită eco-mediului, majoritatea
caselor este construită din bârne de răşinoase, pe fundaţie de piatră de râu.
Stadiul actual al culturii populare a etnicilor germani din Transcarpatia reflectă diversele
tradiţii culturale care au stat la baza ei şi un mod interesant de sinteză între elemente de
provenienţă diferită. Identitatea culturală (obiceiuri, cântece, poveşti etc.) este încă susţinută
de cea lingvistică (dialectele şi germana standard, în ultimul timp), de cea religioasă (romanocatolicismul) şi socială (sistemul specific de moştenire a averii: primogenitura), şi este
vizibilă, de la prima privire, la nivelul peisajului arhitectural specific german din zonă.
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Anexe
Planul l - Satul Cuceava, casa lui Pfister Marton,

perspectivă,

planul casei, planul

gospodăriei

Planul 2 - Satul Schonbom, casa lui Friker Peter planul casei, anexe, planul gospodăriei
Planul 3 - Satul Koningsfeld, casa lui Holsberger Rudolf, perspectiva casei, planul casei,
planul gospodăriei
Planul 4 - Satul Rahow, casa lui Faltinski Margareta, perspectiva casei, planul gospodăriei, 2
cuptoare
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Vorlaufige Feststellungen zur Architektur der Karpatendeutschen
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht die Merkmale der Architektur der Karpatendeutschen
au/grund der Feldforschungen von 2000-2002 in Transkarpatien, die vom Sathmarer
Museums in Zusammenarbeit mit dem Institut fiir donauschwiibische Geschichte und Landeskunde aus Tiibingen durchgefiihrt wurden. Dabei wurde die Bauweise folgender karpatendeutschen Dărfer untersucht: Schănborn/ Nove Selo, Pausching/ Pavsyno, Kutschawa/
Cuceava, und Kănigsfeld/ Ust Ciorna.
In den untersuchten Dărfern wurden nach den vorgefundenen Hauspliinen .fiinf
grundlegende Haustypenfestgestellt. Eines der iiltesten Hiiuser der Karpatendeutschen wurde
in Kutschawa entdeckt. Es stammt aus dem I 8. Jahrhundert und ist der einfachste Haustypus
dieses Gebiets; es enthiilt lediglich ein Zimmer, einen Vorraum und eine Kammer. In
Schănborn wurden zwei grundlegende Haustypen festgestellt, davon ist der Typus des
„friinkischen Streckhofs" am meisten verbreitet. Ein anderer Haustypus in Schănborn (der
auch in Pausching und andere Dărfern vertreten ist) bildet der rechteckige Vierkanthof mit 5
Riiumen. Davon liegen 2 Zimmer zur StrajJe und werden durch den Vorraum betreten. Diese
Hausform besitzt noch eine Wohnkiiche, rechts davon eine Speisekammer, und einen ojfenen
Flur. In Pausching fanden wir eine Sonderform des rechteckigen Vierkanthofes, mit einem
Flur zwischen den 2 Zimmern. Ein besonderer deutscher Haustypus ist in Kănigsfeld vertreten. Dank der landschaftlichen Gegebenheiten sind hier die meisten Hiiuser aus Balken von
Nadelhălzern auf einem Fundament von Flusssteinen errichtet
Der heutige Stand der Volkskultur der Karpatendeutschen in der Ukraine widerspiegelt
sowohl die eigenen Sitten und Briiuche als auch eine Synthese von Elementen verschiedener
Herkunft. Die kulturelle ldentitiit (Gewohnheiten, Lieder, Erziihlungen), wird von der sprachlichen (Dialekte und neuerdings die deutsche Standardsprache), der religiăsen (rămisch
katholische Konfession), und der sozialen Jdentitiit (Anerbesystem mit dem Vorrecht des
Erstgeborenen) gepriigt und kommt in der spezifischen deutschen Landschaftsarchitektur
dieses Gebietes zum Ausdruck.
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8. Hop

ALINA ASTALOŞ/ IRINA LIUBA HORVAT, Satu Mare (România)
PRACTICI ALIMENTARE LA ETNICII GERMANI DIN TRANSCARPATIA.
CONTEXTE RITUALE ŞI MIZE IDENTITARE

1. Introducere
Sintagma practici alimentare pe care o propunem în studiul de faţă are ca primă referinţă
punerea în act ritual a unei necesităţi cotidiene - alimentaţia - urmărind specificul ei la etnicii
germani din Transcarpatia, Ucraina 1, şi modul în care diferenţele alimentare se reflectă din
punct de vedere etno - cultural, în raport cu grupurile etnice învecinate (majoritarii ucraineni,
maghiarii, românii etc.).
În ceea ce priveşte bazele teoretice ale prezentării noastre, considerăm necesar să
supunem discuţiei trei concepte majore: ritual, practici rituale, identitate. Noţiunea de ritual
a fost folosită, pentru prima dată în secolul XIX, ca instrument de analiză a ceea ce se credea
a fi "categoria universală a experienţei umane". Mai târziu, funcţionaliştii au explorat
"acţiunile şi valorile rituale" pentru a analiza "societatea şi natura fenomenelor sociale".
Recent, antropologia simbolică vede ritualul ca element fundamental pentru "dinamica
fenomenelor culturale" 2 • Subscriem mai ales acestei ultime linii teoretice de analiză a
ritualului, care vede în sistemul cultural nu numai un sistem static de simboluri, funcţionând
conform principiilor limbajului, ci un proces dinamic de schimburi şi schimbări sociale şi
culturale.
Considerăm adecvată analizei noastre următoarea idee centrală a lui CLIFFORD GEERTZ:
"ritual enables a group's ethos and worldview" 3 . Termenul ethos desemnează "the moral and
aesthetic aspects of a culture - a people's underlying attitude toward themselves and their
world" 4 ; altfel spus, ethos-ul constituie dimensiunea socială normativă a sistemului care
motivează un anume ritual sau un set de acte rituale, raportarea agenţilor rituali unul la
celălalt; "worldview indicates the cognitive, existential aspects of a culture, a people's sense
of the really real, their most comprehensive idea of a general order of existence" 5 sau
raportarea agenţilor rituali la lume, la universul propriu de viaţă, viziunea despre lume a unei
culturi.
În aceeaşi perspectivă, PIERRE BOURDIEU vede în ritual un set de "dispoziţii habituale"
prin care oamenii dau formă şi normează comutările sociale. Conceptul fundamental pe care îl
avansează este cel de habitus 6 , care se referă la ansamblul de forme culturale actanţiale care
ritualizează şi reglementează, în acelaşi timp, culturalul şi socialul unei comunităţi în
dimensiunea ei diacronică, i.e. în dinamica ei temporală.
Importantă de asemenea pentru prezentarea noastră este noţiunea de practică rituală:
supusă discuţiei în special de structuralişti, activitatea rituală concretă (i.e. practicile rituale)
are ca trăsături distinctive tehnicitatea, expresivitatea şi comunicativitatea, rutinizarea,
Locurile diverse de provenienţă au determinat o mai mică unitate culturală a germanilor din Transcarpatia:
Bavaria, Boemia, Austria Superioară, Franconia, Silezia. Prezenţa lor în zonă se datorează colonizărilor din
secolele XVIII-XIX, în principal, deşi au existat colonizări anterioare (după invazia mongolo-tătară, în
Slatina, Sighet, Teceu, pentru minele de sare). Perioada cea mai importantă de colonizare a fost după 1703171 l (Răscoala Curuţilor).
2
C. BELL, Ritual Theory. Ritual Practice, 1992, p. 14.
3
C. BELL, Ritual, 1997, p.67; trad.rom.: "ritualul vizează ethos-ul şi viziunea despre lume a unui grup".
4
C. BELL, op.cit. I, p. 26; trad.rom.: "aspectele morale şi estetice ale unei culturi - atitudinea implicită a unui
grup faţă de el însuşi şi faţă de lumea în care trăieşte".
5
Ibidem; trad.rom.: "viziunea despre lume indică aspectele cognitive, existenţiale ale unei culturi, perceperea
realităţii concrete de către grup, idea lui cea mai comprehensivă despre ordinea generală a existenţei".
6
C. BELL, op.cit.I, p. 77 sqq.
1
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regularizarea, repetarea unor puneri în formă a unor "structuri" de gândire 7• În acest sens,
practicile rituale sunt mediatori între conştiinţa culturală şi caracterele sociale reale, între
structuri simbolice şi punerea lor în act. În măsura în care sunt acte "regularizate", practicile
rituale constituie şi ele structuri, dar marcate de dinamicitate, aşadar sunt "structuri perfonnative". Există doi parametri de bază care intră în componenţa coerenţei practicilor rituale: sunt
situaţionale (se desfăşoară într-un context social, cultural, istoric) şi au un caracter mai mult
sau mai puţin strategic, presupun un anumit grad de utilitarism.
Înainte de a propune discuţiei aspecte ale identităţii etno - culturale implicate în codul
alimentar al unei etnii, insistăm asupra faptului ca analiza fenomenului ritual poate să fie
extrem de actuală, nu să rămână doar o metodă depăşită de abordare a culturilor aşa-zis
"tradiţionale". În această direcţie, considerăm esenţială pentru maniera noastră de înţelegere a
datelor de teren teoria lui CLAUDE RivIERE asupra riturilor profane: "DebauchCs par le declin
des artes traditionnels dans le Tiers Monde et par celui des rites chretiens en Europe,
anthropolgues et sociologues tendent â glisser de plus en plus vers l'observation et la
conceptualisation de la ritualite profane dans Ies societes contemporaines. Pour nous, il ne
s'agit pas de produire un nouvel onguent sociologique en secouant ensemble Ies elements:
fete, habitus, quotidien, symbol, avec des bribes de sacre, mais bien d'ouvrir de nouvelles
fenetres sur des fonnes de rapports sociaux."8 . Din acest punct de vedere, ritualitatea profană
presupune: depăşirea dialecticii sacru - profan şi înţelegerea acestui aspect pornind de la
realitatea contemporană; presupune o ştiinţă a timpului prezent, care să înţeleagă atât
culturalul cât şi socialul în dinamica mutaţiilor moderne; înţelegerea perfonnativului ritual ca
fiind motivat la mai multe nivele, nu doar cel al unui simbolism general uman şi atemporal (în
maniera lui JUNG, CAILLOIS etc.), în special la nivelul relaţiilor sociale.
Insistând în continuare asupra dimensiunii sociale dinamice a fenomenului ritual,
încercăm să prezentăm pe scurt punctul nostru teoretic de vedere asupra uzanţelor identitare
ale consumaţiei alimentare. Ca încadrare generală, pentru teoriile sociale ale etnicităţii 9 , este
preferabil astăzi să vorbim de "identitatea care se face decât cea care este". După POUTIGNAT
şi STREIFF-FENART, majoritatea lucrărilor actuale pun accentul asupra caracterului relaţional,
decât asupra celui static al identităţii etnice, asupra celui dinamic, decât a celui static:
"caractere dynamique, parce-que le contenu et la signification de I' ethnicite ne reste pas
toujours stables, etant susceptibles de changements et de redefinitions" 10• Astfel, DANIELLE
JUTEAU-LEE repune în discuţie problema "frontierelor etnice" (pusă pentru prima dată de
Fredrik Barth), construite nu numai în raporturile inter-grupale, dar şi "în raportarea grupului
la propria istorie şi cultură". Fără să considere istoria şi cultura ca nişte componente deja date
şi statice ale identităţii, autoarea insistă asupra interiorului şi exteriorului acestor frontiere
etnice 11 .
În ceea ce priveşte identitatea etnică a unui grup, ea constituie o atitudine de
autoatribuire şi/ sau categorizare etnică exterioară (individuală, colectivă sau instituţională) a
unei colectivităţi, manifestată în acţiunile interumane (în special în raporturile interetnice).
Elementele culturale care intră în procesul de afirmare identitară a unui grup sunt de o natură
Ne referim în special la teoriile structuraliste ale lui J. Gooov şi C. LEVI-STRAUSS.
C. RIVIERE: Les rites profanes, 1995, p. 9; trad.rom.: "antrenaţi de declinul artelor tradiţionale în Lumea a
Treia şi al riturilor creştine în Europa, antropologi şi sociologi tind să treacă din ce în ce mai repede la
observarea şi conceptualizarea ritualităţii profane în societăţile contemporane. Pentru noi, nu este vorba de a
produce o nouă alifie sociologică amestecând împreună următoarele elemente: sărbătoare, habitus, cotidian,
simbol, cu rămăşiţe de sacru, ci de a deschide noi ferestre spre formele în care se manifestă raporturile
sociale."
9
M. MARTINIELLO: L 'ethnicite dans Ies sciences sociales contemporaines, Paris, 1995; P. POUTIGNAT, J.
STREIFF- FENART: Theories de/ 'ethnicite, Paris, 1995
10
P. POUTIGNAT, J. STREIFF-FENART, op. cit., p. 133; trad.rom.: "caracter dinamic, pentru că atât conţinutul, cât
şi semnificaţia etnicităţii nu ramân aceleaşi în timp, fiind susceptibile de schimbări şi redefiniri".
11
D. JUTEU-LEE: L 'ethnicite et ses frontieres, Montreal, 1999, p. 25-39.
7

8
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extrem de variată şi ţin de memoria culturală a unei comunităţi, dar - fapt esenţial - sunt
integrate dinamicii schimbărilor pe care le impune continua adaptare la lume, la contextul
exterior frontierelor etnice.
În baza celor afirmate mai sus, vom prezenta practicile alimentare la etnicii germani din
Transcarpatia ca rituri "profane" ale timpului prezent, încadrate într-un sistem cultural intern
unei comunităţi etnice anume, dar care cunosc modificări în funcţie de dinamica schimburilor
interetnice.
2.

Consumaţia alimentară:

ritual

şi

practici cotidiene

Statutul de practici alimentare pe care îl acordăm actelor de producere şi consumare de
alimente vine mai ales din faptul că le tratăm ca acte socio - culturale, motivate aşadar în
cadrul unui sistem mentalitar şi prin obiectivul lor intrinsec de reglare a vieţii sociale
comunitare, în relaţie cu exteriorul etnic: "Qu'il faille manger pour vivre est une evidence
renvoyant a un besoin biologique et au moyen de subsister corporellement. En realite, c'est
non seulement le corps, mais la personne entiere qui se construit en mangeant, une personne
socialisee par l'apprentissage repetitif des repas pris durant toute l'enfance a plusieurs.
Partagee et protegee, l'alimentation est une activite socialement maîtrisee." 12
Actul de socializare pe care îl presupune consumul de alimente, în cadru familial sau
comunitar, rămâne constituant pentru caracterul lui normativ şi ritual. Cu atât mai mult cu cât
alimentele se produc, nu numai se consumă, într-o manieră cutumiară, în mediul rural în care
trăiesc germanii din Transcaratia: "Les actes du repas sont hautement signifiants en tant que
domaines du conservatisme d'un groupe et lieu d'expression culturelle, au point qu'on peut
saisir le repas comme I' expression miniature des differents microcosmes agreges dans le
social, dans la mesure ou le besoin fondamental de manger est toujours mediatise par des
formes specifiques dans la preparation du repas, dans sa presentation et dans sa maniere de le
consommer selon Ies groupes." 13
A înţelege sociabilitatea, din altă perspectivă, pornind de la practicile alimentare,
permite să observăm o multiplicitate de acte rituale, încadrabile unei "filiere de a mânca'', în
care putem identifica: comportamente alimentare "extraordinare" (i.e. neobişnuite, extra cotidiene, ceremoniale) şi "ordinare" (alimentaţia cotidiană familială, în timpul lucrului
etc.). 14
Vom începe prezentarea practicilor alimentare a etnicilor germani din Transcarpatia cu
contextele rituale ale vieţii de familie, continuând cu alimentaţia din timpul sărbătorilor religioase şi încheind cu alimentaţia "ordinară'', din zilele obişnuite, insistând tot timpul asupra
elementelor care creează diferenţieri etno-culturale faţă de alte grupuri vecine 15 •

C. RIVIERE, op.cit., p.191; trad.rom.: "Că trebuie să ne hrănim pentru a trăi este o evidenţă care ţine de o
necesitate biologică şi de un mijloc de a subsista din punct de vedere corporal. În realitate, nu numai corpul, ci
întreaga persoană se construieşte mâncând, o persoană socializată prin învăţarea repetitivă, încă din copilărie,
a actului de a mânca în comun. Partajată şi protejată, alimentaţia este o activitate controlată social."
13
Ibidem; trad.rom.: "actele alimentare sunt puternic semnifcative, fiind unul din domeniile în care se manifestă
conservatorismul unui grup şi un loc al expresiei culturale, până într-atât încât putem considera alimentaţia ca
expresie în miniatură a diferitelor micro-cosmosuri agregate în sistemul social, în măsura în care nevoia
fundamentală de a mânca este întotdeauna mediatizată prin forme specifice legate de prepararea mâncărurilor,
prezentarea lor şi maniera fiecărui grup de a le consuma."
14
JEAN PIERRE CORBEAU: Rituels alimentaires el mutations sociales, în "Cahiers intemationaux de sociologie",
XCII,janvier-juin 1992, p. 101-121.
15
Analiza noastră se bazează pe materialele obtinute în urma cercetării de teren şi de arhive "Cultura materială
şi spirituală din bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra celorlalte etnii'', desfăşurată în
Transcarpatia în perioada 200 l - 2003, sub coordonarea Institutului de Istorie şi Etnoccultură a Şvabilor
Dunăreni şi a Muzeului Judeţean Satu Mare. Localităţile în care s-au facut anchete de teren sunt: SCHONBORN - Nove Selo; PAUSCHING - Pavşeno; DEUTSCH KUTSCHOW A Cuceava; OBERSCHONBORN 12
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2.1

Alimentaţia

În contexte rituale familiale

Practicile cutumiare legate de naşterea unui copil erau importante în întregul sistem de
obiceiuri, deoarece baza sistemului parental al etnicilor germani din Transcarpatia îl constituia
grupul domestic cu structură celulară, format din cel puţin două unităţi familiale. Naşterea
copiilor era un eveniment tratat cu toată atenţia cuvenită, deoarece asigura perpetuarea
sistemului de organizare familială şi funcţionarea sistemului de moştenire.
Existau câteva gesturi rituale şi cu finalitate practică ce asigurau intrarea legitimă a unui
nou născut în lumea socială a comunităţii, dar şi puritatea acestui act. În perioada de
graviditate, viitoarea mamă trebuia să respecte anumite interdicţii de muncă. Erau anumite
semne după care se putea determina sexul viitorului copil, inteligenţa şi frumuseţea lui. Orice
naştere era asistată de unfelcer, dacă nu de o moaşă (femeie specializată), de obicei de etnie
germană. Nou-născutul era aşezat într-un leagăn special pregătit, după ce femeile care asistau
la prima baie îi legau aţă roşie la mână împotriva deochiului şi a bolilor. Lăuza era izolată de
activitatea obişnuită a familiei timp de şase săptămâni, primea vizite şi daruri în alimente de la
rude, avea interdicţii de muncă. "La lăuză se aduceau în dar lapte, supă de găină, mâncare
16
uşoară" • După această perioadă, ea mergea la biserică pentru purificare şi dezlegare de
interdicţii de la preot.
Pregătirile pentru botezul noului-născut începeau prin alegerea naşilor (Kodi und Ked):
aceştia erau aleşi dintre membrii familiei, prieteni sau cunoştinţe apropiate. Numele copilului
era dat de părinţi, după numele unor rude apropiate (în special bunici). Mama nu avea voie să
participe la slujba religioasă de botez. Naşa era obligată să aducă în dar finului o pernă de 5
kg. Naşul plătea taxele oficiale de botez. Masa comună de după botez era restrânsă, la ea
participând doar membrii familiei: "Mai demult, nu se făcea botez înainte de şase săptămâni,
nici mama nu mergea la biserică până atunci. La botez se pregăteau ouă umplute, ruladă de
came, găină tabac, supă de găină, seghedenki (varză cu came), sarmale cu suc de roşii" 17 . Alte
informaţii de teren: "La botez se făcea supă de găină (Fleischsuppe), Kartoffeln, Koteletten". 18
Sau: "La botez pregăteam şniţele din came de oaie sau de porc, colac împletit, nu erau
prăjituri ca acum, se făceau cozonaci cu mere, cu nucă". 19
la etnicii germani din Transcarpatia a cunoscut numeroase influenţe
ucrainene, dar are şi notele lui specifice. De exemplu, nunta constituia, în ansamblu, o dramă
festivă la care participa întraga comunitate, se practicau jocuri, dansuri, scenete despre
moralitatea populară şi normele eticii germane.
Înaintea ceremonialului propriu-zis al nunţii, se practica peţitul. În fiecare an, de la Paşti
până la Sfânta Cruce, peţitorii erau aleşi dintre rudele care se bucurau de un prestigiu social
deosebit în comunitate. Înainte cu două săptămâni de nuntă, avea loc logodna, în familie : la
casa fetei se adunau rudele apropiate ale viitorilor miri. Băiatul şi fata schimbau inelele de
logodnă. Odată ce se celebra logodna, nunta era considerată obligatorie. "Pregătirile începeau
de marţi, când se cocea, joi şi vineri se pregătea carnea; la nuntă se serveau aperitive, salate,
supă de găină sau de raţă cu tăieţei de casă, pâine de casă, sarmale, seghedenska capusta
(varză cu came şi smântână), prăjituri". 20
In ajunul nunţii, aveau loc luările de rămas bun : fetele din sat se adunau la mireasă
pentru împletitul cununii, iar băieţii se adunau la mire pentru a celebra ultima zi de libertate

Ceremonialul

nunţii

Veliki Koropeţ; MĂDCHENDORF - Lalovo; KONIGSFELD - Ust Ciorna; DEUTSCH MOKRA- Nimeţka
Mokra.
16
Informator Horbas Ivan (născut în 20.08.1930), Ust Ciorna, 200 I
17
Informator Klisman Margareta (născută în 26.06.1927), Schonborn, 2001
18
Informator Sterzel Maria (născută în 28.03.1938), Ust Ciorna, 200 I
19
Informator Horbas Ivan, Ust Ciorna, 2001
20
Informator Horbas Ivan, Ust Ciorna, 2001
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cu un pahar de vin. In unele comunităţi, "înainte de nuntă cu câteva zile se strângeau fetele şi
băieţii, mergeau în pădure, îşi luau cu ei mâncare şi băutură, strângeau flori. După cc se
întorceau în sat, împleteau cununi de flori pe care le agăţau pe şatra unde se ţinea nunta. Se
ţinea chef toată noaptea cu mâncare şi băutură, exact ca la nuntă. Această petrecere se numea
huske" 21 •
Un alt ritual este cel numit svaske (i. e. peţitoarele): "viitoarea nevastă invita mai multe
femei să anunţe nunta în sat. 10-15 femei mergeau de dimineaţa în oraş, cumpărau împreună
cadouri miresei (plapumă, vase, oale etc.), să aibă cu cc începe viaţa. Apoi se întorceau pc
înserat, de cum intrau în sat începeau să cânte pe tot drumul. Toată lumea ieşea să vadă şi să
numere câte svaskc arc viitoarea mireasă: cu cât erau mai multe, cu atât nunta se arăta a fi mai
mare. Unele svaskc erau invitate la mai toate nunţile - erau deja un fel de specialiste. Cand
ajungeau din oraş la casa miresei, masa era deja pusă: sarmale, supă de găină, came, prăjituri
ca la nuntă, băutură - vin, pălincă." 22
Nunta avea loc numai duminica, după liturghie. Dimineaţa, nuntaşii şi neamurile se
adunau la casa mirelui. Se fonna alaiul de nuntă, care avea în fruntea lui un staroste ; urmau
domnişorii de onoare, mirele, rudele şi ceilalţi participanţi; toţi se îndreptau către casa
miresei, unde aceasta era cerută de staroste pentru cununie.
Cununia religioasă avea ca act deosebit punerea inelelor, dintr-o farfurie cu apă sfinţită,
pc mâna stângă. "Un conţinut simbolic de importanţă semnificativă la nuntă l-a avut bobul de
grâu, cu care îl însămânţau pe mire, când acesta pleca după mireasă acasă şi când se întorceau
mirii de la biserică, înainte de a intra în casă. Mai nou, se folosesc bomboanele - mireasa Ic
23
dădea copiilor la ieşirea din biserică, să aibă viaţă dulce aşa cum sunt bomboanclc".
În biserică, se cântau cântece religioase, ca şi pe drumul înapoi spre casa miresei, unde
se adunau toţi nuntaşii la masa comună. Se serveau obligatoriu sarmale, multe prăjituri, came
fiartă în sos etc. " În obiceiul de nuntă, pâinea şi colacul de nuntă, după cum se ştie, au fost
cele mai importante alimente rituale - cu ele umbla starostele, îi blaŞ,oslovea pc tinerii
4
căsătoriţi şi cu urări de casă de piatră îi întâmpina la luările de rămas bun." De asemenea, "la
nuntă se serveau preparate din came, răcituri, gulaş, supă de găină cu tăieţei de casă (tăieţeii
erau făcuţi din ouă şi făină, fără pic de apă), sarmale, găinile fierte în supă se puneau pe masă;
acum, se pregătesc rulade de came, şniţele, prăjituri; pâinea se face acasă". 25 Cei care
participau la nuntă aduceau din timp o găină, ouă şi smântână. Alte informaţii pentru a
competa datele: "La nuntă erau preparate din came de porc, supă de găină cu tăiţci de casă,
pălincă, Fleischsuppe - supă de carne, rulade, Brad! (friptură); naşa făcea figurine de copil pe
care le dădea miresei; berc de casă, la miezul nopţii obligatoriu vin" 26 . "Nunţile mai demult
erau foarte mari, aveam familie foarte mare, acum au mai plecat. Erau prăjituri multe, se tăiau
porci, se făceau cartaboşi, rulade de came, salate diferite, chiftele, supă de găină, după supă se
aducea came cu sos de roşii, pâine de casă, seghedenski şi multe prăjituri Tot la nuntă, o altă
mâncare specifică la noi, la nemţi, era slănina de pe burtă, pe care o picuim cu usturoi de cu
scară, o lăsăm până dimineaţă, o punem într-o tavă cu apă la cuptor; când este aproape roz o
întoarcem şi pe cealalată parte şi aşteptăm să se înroşească; noi o numim came de porc prăjită,
Schweinebradel. La această came se fac cartofi la care se pune ceapă, se prăjesc în untură,
peste ci se pune popri că roşie. " 27
Exista un dans al miresei pentru care se plătea. După miezul nopţii, mireasa îşi schimba
cununa cu un batic, act unnat de un ultim dans al acesteia cu prietenele ci, când arunca
Informatori Pausch Barbara (n.1948) şi Svorici Irena (n. 1961 ), Kustanoviţa, 2002
Informatori Pausch Barbara şi Svorici Irena, Kustanoviţa, 2002
23
* * *, K11/t11ra I pobut naselenya Ukraine, Kiev, 1991, p.116 sqq.
24
Ibidem.
25
Informatori Pausch Barbara şi Svorici Irena, Kustanoviţa, 2002
16
Informator Horbas Ivan, Ust Ciorna, 2001
27
Informator Sterzel Maria, Ust Ciorna, 200 I
21

22
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cununa uneia dintre fete. Apoi se adunau darurile : banii se strângeau în două pahare mari.
Mireasa primea obligatoriu o pernă de 5 kg. Se făceau şi daruri derizorii: pâine, oase etc.
Dimineaţa, tinerii erau însoţiţi, împreună cu darurile, până la casa unde aveau să locuiască,
fiind consideraţi deja gospodari. "După nuntă, avea loc spălatul vaselor, o petrecere cu mâncare şi băutură" 28
Credinţele şi practicile legate de înmormântare sunt următoarele: exista credinţa că
evenimentul morţii era precedat de anumite semne de moarte (vise, gesturi ale unor animale
etc.). La moartea unui membru al familiei, în casă erau necesare nişte schimbări : acoperirea
oglinzilor, întoarcerea scaunelor şi altele. Apa cu care se spăla defunctul era utilizată în
diferite practici magice. Sicriul era expus în casă, în curte sau la biserică, începând cu a doua
zi după evenimentul morţii. În sicriu se puneau un rozar şi o Biblie în mod obligatoriu.
În ziua înmormântării, preotul oficia ceremonia. Cel mai important moment era cel al
luărilor de rămas bun : în dialectul german sau în ucraineană, preotul îşi lua rămas bun în
numele mortului de la familie, rude, prieteni. Cei prezenţi îşi luau la rândul lor rămas bun de
la mort, atingând sicriul cu degetul. Cortegiul funerar pleca spre cimitir : mortul era
transportat cu căruţa sau sicriul era cărat cu mâna de membrii ai familiei. Preotul conducea
cortegiul, în urma lui mergeau rudele. După sicriu era purtată crucea. La cimitir, toată lumea
prezentă arunca bulgări de pământ peste sicriu la sfârşitul ceremoniei.
Masa comună rituală de după prohod era restrânsă: "În obiceiul de înmormântare, masa
avea un rol foarte important; la ucraineni se numea şi obid (i.e. masa de prânz), la nemţi se
ţinea mai simplu; erau invitate rudele cele mai apropiate. Pâinea şi colacul erau obligatorii,
erau făcute acasă, acum se fac la brutărie. Pâinea avea rol simbolic - colacii, pâinea,
prăjiturile erau împărţite la pomeni, cu grâu se presăra locul unde se punea sicriul. Bobul de
grâu, colacii simbolizau siguranţa neamului omenesc, bunăstarea familiei care a suferit
pierderea celui drag" 29 . Iată câteva informaţii de teren: "La noi la înmormântare se punea caş,
peşte, unt, sarmale cine vrea, se punea vin şi apă. La priveghi se pun pe masă câteva prăjituri
sau pălincă şi apă. Femeile beau puţin şi se despart. De la cimitir când ne întoarcem stăm
puţin la masă: se servesc heringi, un pic de unt, salam, sarmale. La noi e mai simplu ca la
ucraineni. Se mai serveşte mămăligă cu lapte rece, mai ales la cei care locuiesc la Teceu,
31
lângă graniţă". 30 Sau "Unt, salamuri şi cârnaţi, chiftele, sarmale".
Se făceau pomeni la 40 de zile şi la un an. Se credea că sufletul mortului călătoreşte pe
pământ şi se întâlneşte cu alte duhuri timp de 40 de zile, după care merge în rai sau în iad. În a
40-a zi, familia mergea la cimitir pentru curăţarea mormântului şi ultime luări de rămas bun.
Doliul dura un an: căsătoria văduvei sau a văduvului în acest interval nu era acceptată de
biserică.

2.2.

Alimentaţia rituală

În cadrul obiceiurilor de peste an

Una dintre cele mai importante sărbători de peste an, plăcută în special copiilor, era Sfântul
Nicolae. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, se credea că vine Sfântul Nicolae însoţit de
K.rampus, sluga lui Moş Crăciun. Era reactualizată morala creştină, sărbătoarea având un rol
educaţional mai ales pentru copii. Se credea că Sfântul Nicolae este bun şi iubeşte copiii şi
săracii, că face minuni şi întotdeauna are un săculeţ cu cadouri. La şcoală, erau organizate
scenete de teatru popular pentru copii, cu poezii, dansuri, cântece şi cadouri. Se pregăteau
multe dulciuri şi prăjituri pentru copii.

Informatori Pausch Barbara şi Svorici Irena, Kustanoviţa, 2002
* * *, Kultura I pobut nase/enya Ukraine, Kiev, 199 l, p. l l 6 sqq.
30
Informator Klisman Margareta , Schonbom, 200 l
31
Informator Popovici Anna, Pauching, 200 l
28
29
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În timpul postului Crăciunului, se organizau Spinnstube, clăci de tors, de ţesut, de desfăcut
pene, la care participau în special tinerii: "Se pregăteau sarmale, aperitive, ţuică, vin; se dansa
până dimineaţa". 32

Un eveniment important înainte de Crăciun era tăiatul porcului: " porcul se opărea,
toate erau preparate ca la ucraineni; seara, 3-4 vecini deghizaţi în ţigani veneau la cei la care
se tăia porcul şi mai furau ba un cârnat, ba un cartaboş. Erau invitaţi şi ei la masă, unde se
servea carne cu varză, se încingea dansul până dimineaţă, că doar aveau vinul şi pălinca lor
oamenii". 33 "Porcul se opărea în covată (co re to), maţele se spălau şi în ele se făceau cârnaţi,
cartaboşi ; slănina se punea în sare, după care împreună cu şuncile la afumat. La pomana
porcului se punea carne şi ficat la prăjit, se făcea mămăligă, nu se făcea supă, porcul era tăiat
de cei din casă". 34 "Ce era numai la şvabi? În apa în care se fierbeau cartaboşii se puneau
cartofi şi se făcea supă, la noi, la ucraineni, nu se făcea. Şvabii foloseau cârnaţi afumaţi şi
cartaboşi la supe, tare le mai plăcea. Aveau şi supă de chimion, mai făceau un aluat moale,
rupeau din el şi-l fierbeau în supa respectivă. Altă mâncare ce ne plăcea şi nouă, şi şvabilor,
era mămăliga (se prepara din tărâţe de grâu), cu lapte, sau cu gem de prune, sau cu chiseliţă,
sau cu compot din prune uscate". 3
Crăciunul era precedat de o zi de post negru (în data de 23 decembrie). În seara de ajun, doar
băieţii

(singuri sau în grupuri mici, cu trăistuţe) mergeau la colindat. Cu steaua mergeau doar
copiii de şcoală : existau 2-3 colinzi de stea. Bărbaţii căsătoriţi nu practicau colindatul.
Umblatul la colindat dura până la slujba de la miezul nopţii, când toată lumea mergea la
biserică. "De Crăciun, când veneau la colindat, dacă veneau tineri, se puneau pe masă preparate din carne, cafea, prăjituri. Sărbătorile de iarnă începeau cu seara de ajunul Crăciunul, era
ultima seara a postului, de aceea, de obicei, se pregăteau mâncăruri de post: ciuperci, peşte,
borş, vareneke. Mâncarea noastră era compotul din fructe uscate - mere, pere, prune."36 "De
sărbători, cum ar fi de Crăciun, se făcea supă de cartofi cu varză murată, orez sau cuş-cuş,
hribe uscate (nohalzen), degeţele din aluat, tăiate bucăţele, coapte, care se mâncau cu lapte
fiert sau cu unt, cu nuci şi cu zahăr. Se mai făcea şi berc de casă". 37
În cadrul obiceiurilor de Crăciun, un loc aparte l-a avut Bcthleemul (de Ziua Magilor).
Biserica era cea care coordona întregul ceremonial. La Bethleem participau între 4 şi 6 băieţi,
care cunoşteau câteva colinzi specifice. Era reprezentată naşterea Domnului, prin figuri
religioase din hârtie colorată. "Ziua Magilor era zi de post: se făcea în special mâncare de
ciuperci" 38 Pomul de Crăciun era, bineînţeles, prezent în casele tuturor şi păstrat câteva
săptămâni.
Sărbătoarea

Sfântului Silvester (Anul Nou) era celebrată printr-o messa la biserică, noaptea,
când preotul trăgea nişte concluzii despre cele întâmplate în comunitate peste an. Erau
sărbătoriţi cei trei Magi, copiii şi băieţii mai mari umblând din casă în casă cu urări de bun
augur. "De Anul Nou se pregătea mâncare de post, până la miezul nopţii : mâncare de
ciuperci, orez cu lapte (Reispaste); după 12 noaptea, se serveau preparate din carne de porc,
sarmale, sosuri. Şi prăjituri". 39
Fărşangul
măşti,

- carnavalul specific de la sfârşitul sărbătorilor de iarnă - avea o largă gamă de
inclusiv demonice: măşti ale anotimpurilor (la Ust Ciorna), păpuşa de Fărşang care se

Informator Surin Gertruda (născută în 01.09.1932), Rahiv, 2002
Informatori Pausch Barbara şi Svorici Irena, Kustanoviţa, 2002
34
Informator Surin Gertruda, Rahiv, 2002
35
Informatori Pausch Barbara şi Svorici Irena, Kustanoviţa, 2002
36
Informator Zadorojnia Terezia (născută în 08.12.1961), Schonbom, 2001
37
Informator Sterzel Maria, Ust Ciorna, 200 l
38
Informator Lieb Rosalia (născută în 02.05.1926), Schonbom, 200 I
39
Informator Lieb Rosalia, Schonbom, 200 I
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ardea şi a cărei cenuşă era folosită la sfinţitul caselor şi la vindecarea copiilor şi animalelor
domestice (Miercurea Cenuşii); existau scenete, dansuri şi jocuri. Cu ocazia carnavalului, se
40
pregăteau "gogoşi, şuncă, varză, salate".
Lăsata

Secului, la jumătatea lunii februarie, avea ca practică specifică sfinţirea unor lumânări
folosite în practici de vindecare datorită forţei lor magice. Se credea că atunci se
întâlneşte iarna cu primăvara, de aceea existau diverse forme de calendare meteorologice şi
prevestiri pentru anul în curs. Se preparau mâncăruri pe bază de carne, după care începea
Postul Paştelui.
la

biserică,

Sărbătoarea Pascală era precedată de un post de 7 săptămâni. În săptămâna anterioară,

fiecare gospodar îşi curăţa casa, curtea, fântâna, se pregătea mâncare pentru trei zile pentru
membrii familiei şi pentru animalele domestice. Gospodina casei făcea prăjituri şi pregătea
ouăle roşii, ornamentate cu plante sau cu ceară.
O atenţie specială se acorda păştii: se făcea doar joia sau sâmbăta înaintea Paştelui, în coveţi
de lemn. Se prepara cu lapte şi ouă şi era ornamentată cu ghirlande din aluat. În Sâmbăta
Marc, era pregătit coşul pentru sfinţit : de obicei un coş alb, acoperit cu prosopul cel mai
frumos. În coş erau aşezate pască, şuncă, brânză, unt, ouă, sare şi hrean. "De Paşti, coşul se
umplea cu ouă roşii, pască, şuncă, vin, sare, caş, unt" 41 ; "mai demult, se puneau în coş pască,
42
unt, vin, cartofi, porumb" . Toate alimentele erau sfinţite la biserică înainte de răsăritul soarelui şi consumate apoi la masa comună, în familie. După rostirea unei rugăciuni, toată familia
treabuia să înceapă masa de Paşti prin a gusta din pască. "De Paşti, se pregăteau sarmale cu
sos de roşii; cele mari se numeau bunko (ciocan mare, în maghiară), pentru că au forma unui
ciocan: la noi, la nemţi, se fac sarmale mari. O altă mâncare a noastra sunt Knedli - găluşte
43
din cartofi răzuiţi, la nemţi; la slovaci, sunt din făină".
A doua zi de Paşti, exista obiceiul stropitului : femeile şi bărbaţii se stropeau reciproc cu
apă sau parfum.
Ziua Sfintei Cruci (26-27 mai), "ziua când soarele stătea pe loc" (21-22 iunie, specifică
pentru germani), Sf. Petru şi Pavel, pelerinajele de Sfânta Maria, Sfântul Martin ca zi de
soroc, Spinstube - unde fetele torceau şi cântau, Noaptea Babei (5 ianuarie), sărbătorile locale
precum Kirbaly-ul (hramul bisericii din sat, cu dansuri, jocuri de cărţi şi domino) etc. - toate
acestea reprezintă zile în care se reactivau vechile practici cutumiare şi se redefinea coeziunea
socială a comunităţii.

2.2 Câteva aspecte legate de

alimentaţia "obişnuită"

consumul de alimente la nivel cotidian rămân strâns legate, pc de o parte, de
ritualitatea (în sensul de normare socială) profană stabilită în interiorul
fiecărei case şi, pe de altă parte, de ciclul sărbătorilor religioase de peste an, care impun o
logică alimentară la nivel colectiv. Dincolo de zilele de sărbătoare, zilele obişnuite de lucru
aveau regulile lor în ceea ce priveşte alimentele pregătite şi modul lor de consumare.
Interesante sunt câteva date de teren referitoare la produsele specific gennane, care
diferenţiază etnicii germani din Transcarpatia în peisajul culinar al regiunii sau arată diverse
împrumuturi şi influenţe (ucrainene, maghiare etc.): "Mai demult, mâncam o zi numai
dovleac, o zi numai fasole. Sau varză, cremzleke (cotlete de cartofi). Acum borş, supă de
găină sau de raţă. Mâncarea noastră preferată, a nemţilor, era gombout cu magiun, sau cu
Producerea

şi

viaţa familială şi

40
41

42

43

Infonnator Sterzel Maria, Ust Ciorna, 200 I
Informator Horbas Ivan, Ust Ciorna, 2001
Infonnator Surin Gcrtruda, Rahiv, 2002
Infonnator Klisman Margareta, Schonborn, 200 I
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cartofi, sau cu varză; oladi, din aluat ca de clătite, dar mai gros, de se punea cu lingura; mai
nou cărnuri, salamuri, cremvuşti. "44
În plus, există diferenţe locale puternice, în funcţie de eco--mcdiul locuit de fiecare
comunitate şi de resursele locale: "Avem foarte puţine legume, fiindcă este rece şi nu se fac la
noi; de aceea varza se punea puţin la murat, dar se puneau mai multe mere, se puneau la uscat
sau se făcea magiun din ele. Culegeam nuci şi uscam ciuperci. Pâinea se cocea şi din făină de
grâu, şi din cca de porumb. De două ori pc an se tăiau viţei şi porci. Carnea se punea la
afumat; se făceau cârnaţi, cartaboşi, sângerete, slănină - papricaş. Stomacul, după ce se spăla
bine, se umplea cu came şi se punea la afumat, Se numea soit." 45
Alimentaţia cotidiană, după observaţiile noastre asupra materialelor de teren, comportă
mai puţine noi modificări. În general, alimentele noi sau produsele modeme sunt percepute, în
mediul rural respectiv, ca alimente care dau un anumit prestigiu social şi sunt introduse în
alimentaţia festivă. Pentru alimentaţia obişnuită, există o tendinţă de a utiliza produsele de
bază: "Tot ceva de zi cu zi era fasolea cu lapte şi smântână: se punea fasolea la fiert. Laptele,
smântâna şi făina separat. Se puneau ouă peste fasole, sau cârnaţi şi costiţă afumată. Se numea
supă crem. Se mai făcea şi fasole frecată cu slănină şi cârnaţi deasupra. Amestecam varză cu
fasole, cu usturoi, ceapă, boia, piper, rântaş. Din cartofi făceam keizleke: cartofi răzuiţi, cu ouă,
piper, usturoi, un pic de smântână, prăjiţi în ulei. În post, mai pregăteam mâncare din varză
călită cu ciuperci, care se servea cu cartofi. Tot în post făceam lecio, cu ceapă, roşii, ardei; când
nu era post, se puneau ouă, smântână, cârnaţi. Sarmalele, mai demult, nu se făceau cu orez, că
nu era. Se făceau cu păsat sau cu bucăţele de aluat uscate în cuptor; chiar şi cu ciuperci, de post.
Se punea neapărat, la noi, suc de roşii peste sannale. Cc mai era la noi: un fel de găluştc din
aluat cu cartofi, făcute pc degete, care se puneau la fiert şi se serveau cu varză. Şvabii făceau
tot timpul asta. Am fost în Germania, acolo erau de cumpărat, numai bune de pus în apă"
46

În general, fiecare grup etnic conştientizează în manieră explicită faptul că diferenţele
alimentare sunt atât diferenţe culturale, cât şi etnice. Fapt care nu exclude transferuri diverse şi
împrumuturi legate de pregătirea şi consumarea alimentelor, în cadru familial sau comunitar,
festiv sau cotidian.

Infonnator Holdova Vera (născută în iunie 1930), Rahiv, 2002
Informator Sterzel Maria, Ust Ciorna, 200 l
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Kustanoviţa - Pausch Barbara şi Svorici Irena
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Food Rituals and ldentity at the Swabians from Transcarpathia. Ritual Contexts
and ldentitary Tokes
Abstract

The paper presents the results of a field-research co-ordinated by the Institute of History of
Swabians /rom Tubingen and the County Museum Satu Mare, made in the German villages
/rom Transcarpathia - Ukraine (2001-2002), by organising the materials in three main categories: the rituals of eating concerning the family customs; the rituals of ceremonial eating
and the daily food.
The study has, as first reference, the placing in ritual act of a daily need - the nourishment - that is to have in view its specificity at the German population in Transcarpathia,
Ukraine, alsa the way the food diferences make sense from cultural point of view, in relation
with the neighbouring groups (the Ukrainian majority, Hungarians, Romanians a.s.o.).
As regards the ideologica! fundamentals of aur presentation, we consider suitable to
talk about three main concepts: ritual, ritual practices, identity.
Recently, the symbolical anthropology sees the ritual asa main element for "the
cultural phenomenon evolution". We subscribe especially to this theoretical line of the ritual,
which sees in the cultural system nat only a static system of symbo/s, working strictly in
accordance with the principles of language, but a dynamic evolution of exchanges and
social-cultural changes.
We consider suitable this central idea of CLIFFORD GEERTZ: "the ritual re/eres to
ethnos and the vision concerning the world of a group and the spiritual aspects, the ethos
means the moral and aesthetic aspects of a cu/ture - the implicit stand of a group given itself
and given the world it lives in". ln other words, the ethos is the social normative dimension of
a system which motivates a certain ritual or a set of ritual deeds, the vis ion about the world
indicates the cognitive aspects, the perception of the concrete reality by the group, the mast
comprehensive idea concerning the general order of the existence or the reference of the
ritual factors to the world, to the own life universe, the vis ion of a cu/ture about the world.
Jt is a/so significant for aur study the ritual practices: subject especially for the
structuralists, the concrete ritual activity (ritual practices) has, as mast distinctive features
the technicality, graphicalness, the communicative character
and routine. With this meaning, the ritual practices are mediators between the cultural
conscience and real social characters, between symbolical structures and placing them info
reality.
Before we propose for the debate the aspects of ethno-cultural identity, involved in the
food cade, we insist on the /act that the ana/yse of the ritual phenomenon may be extremely
nowadays, nat an old-fashioned method for approaching the so-cal/ed "traditional" cultures.
ln this sense, we consider that is fundamental for aur understanding of the field data, the
theory of CLAUDE RIVIERE about the profane rites, "rallyed by the decline of the traditional
arts in the third world and by the Christian rile in Europe, anthropologists and sociologists
tend to pass more and more quicq to the observation and putting into concepts the profane
rituality in contemporary societies. For us, it is noi about a new sociologica! ointment, that is
mixing together the following elements: feasts, habitus, daily, symbol, with few sacred
remains, but to open new windows to the ways of social relationships". From this point of
view, profane rituality requires: the outrunning of sacred - profane dialectics and the
understanding of this aspect starting /rom the contemporary reality; it requires a science of
the presen! time, which understands both cultural and social elements in modern mutation
evolution. lnsisting on the dynamic social dimension of the ritual phenomenon, we try to
present briefly aur theoretical point of view on the identitary tradition offood consumption.
As general framing, for the social theories of ethnicity, today it is preferable to talk about
"the identity that is dane, rather than the identity that exists".
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In accordance to POUTIGNAT and STREJFF-FENART, the majority of the current papers is
focused rather on the relation character than on the static character: "dynamic character,
because both the content and the significance of the ethnicity does noi stays the same during
time, being liable to changes and re-dejinings ". As regards the group ethnical identity, it is a
self-assignment' and/or externai ethnical classification (an individual, colective or an
institutional one) of a community, manţfested in inter-human deeds (especially in interethnical relations).
On the basis of those said before, we will presen! the food practices on the German
population from Transcarpathia as ''profane" rites of the presen I time, framed in a cultural
system that belongs to a certain ethnical community, stil! these food practices being changed
depending on inter-ethnical exchanges.
The status ofthe food practices which we give tofood production and
consumption arise especiallyfrom thefact that we deal with social-cultural deeds, motivated
therefore in a mental system a/so through their intrinsic objective, that regulates the
communitary social lţfe, in relat ion with the ethnical outside.
The socialization assumed by the food consumption in the family or in the communitmy
milieu is the constitutive element for its normative and ritual nafure. Especially ţf the food is
produced, noi only consumed in a customary way for the Germans from Transcarpathia: the
food act is strongly significant, being one of the areas where one can see a strong group
conservatism and a place for the cultural manifesta/ion, so substantival that we could
consider nourishment as a miniature expression of dţfferent micro-outerspaces. The
understanding of sociableness, from other prospective, starting from food practices, allowed
us to notice a multitude of ritual acts, where we identified "extraordinary" food habits
(uncommon, extra-daily, ceremonial ones) and "ordinary" food habits (daily family nourishment, during work a.s.o.).
The article presents the food practices of the German populat ion .from Transcarpathia
in the ritual contexts of family lţfe, continued with nourishment during religious feasts,
coming to an end with the ordinary food, from common days, insisting everytime on the
elements that creates ethno-cultural dif!erences given the neighbouring groups.
In the article is presented the nourishment in family ritual contexts: customary
practices concerning birth, the wedding ceremonial, the faiths and practices connected to
funerals and the ritual nourishment during the feasts: St. Nicholas, Christmas, St. Ignatius,
St. Silvester, Shrove Tuesday, Easter a.s.o. In the same way are presen/ed the aspects
connected to the usual, daily nourishment. The food produc/ion and consumption at a daily
levei are tightly connected on the one hand, by the family life and profane rituality (in the
sense of social standardization ) established in each house and, 011 the other hand, by the
religious .feasts during the year, which requires a.food logic al the community standard. Very
interesting are .few field data concerning ~vpical of German produci.\', which makes the
distinct aspect for the German communi~v in Transcarpathia in the culinary land'lcape of the
area or shows different loans and injluences (Ukrainians, Hungarians a.s.o.).
Moreover, there are significant local dţfferences, depending on the ecologic environment inhabited by each community and depending on the local resources. Daily nourishment,
in concordance with our jield examinations has less new changes. Generally speaking, the
new food or the modern products are seen asfood with a certain social prestige and they are
introduced in thefestive nourishment.
In general, each ethnical group is aware about the food differences for both cultural
and ethnical reasons. But this faci does noi exclude various transfers and loans connected to
the food preparing and consumption, in a family or community, festive or daily environment.
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Nahrungsgewohnheiten der Karpatendeutschen. Rituelle Beziige und
ethnische Besonderheiten
Zusammenfassung

Der Begriff Nahrungsgewohnheiten soli die rituellen Bezuge einer tiiglichen Notwendigkeit,
der Ernăhrung, beschreiben. Er untersucht die ethnischen Besonderheiten der Karpatendeutschen aus der Ukraine und die ethno-kulturellen Unterschiede zu den benachbarten
Ethnien, der ukrainischen Mehrheitsbevălkerung und der nationalen Minderheiten: Ungarn,
Rumănen, Slowaken usw.
Der Beitrag untersucht die Ernăhrung in den rituellen familiăren Bezugen:
Nahrungsgewohnheiten bei der Geburt, bei den Hochzeitsbrăuchen, die Gewohnheiten und
Praktiken beim Begrăbnis und die rituellen Nahrungsbrăuche im Verlauf des Jahresablaufs:
zum Tag des heiligen Nikolaus, zu Weihnachten, zum Schweineschlachten, zu Silvester und
zum Fasching, wăhrend der Fastenzeit und zum Osterfest usw. Zum Vergleich werden auch
die alltăglichen Nahrungsgewohnheiten beschrieben.
Die tăgliche Herstellung und der ubliche Verbrauch der Nahrung hat zwei Seiten.
Erstens ist sie an das Familienleben und an profane rituellen Bezuge (als gesellschaftliche
Norm) in jeder Hauswirtschaft gebunden und zweitens steht sie in Bezug zum Zyklus der
religiăsen Feiern im Jahreskreislauf, die eine kollektive Norm far die Ernăhrung festlegen.
Dafar werden Ergebnisse der Feldforschung bezuglich spezifisch deutscher Lebensmittel
ausgewertet. Durch diese Nahrungsgewohnheiten unterscheiden sich die Deutschen Transkarpatiens von der allgemeinen Situa/ion in der Region. Allerdings sind auch zahlreiche
Beeinjlussungen durch die Ukrainer, Ungarn usw. festzustellen.
Nach unseren Feststellungen bei der Feldforschung nimmt die alltăgliche Ernăhrung
kaum Neuerungen auf Im lăndlichen Bereich geniejJen neue Erzeugnisse und Lebensmittel
gewăhnlich ein besonderes Ansehen und bleiben der Ernăhrung an Festtagen vorbehalten.
Wir konnten auch ermitteln, dass jede ethnische Gruppe die Unterschiede in der
Erniihrungsweise als kulturelle und ethnische Besonderheiten wahrnimmt. Das schliejlt nicht
aus, dass im familiăren und ăffentlichen Bereich, im tăglichen Leben und an Festtagen
fremde Gewohnheiten in der Herstellung undim Verbrauch von Lebensmitteln ubernommen
ader an die eigenen Gewohnheiten angepasst werden.
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HANS GEHL, Tilbingen (Germania)
BRĂ.UCHE DER DEUTSCHEN BEVOLKERUNG IM 0BEREN THEISSBECKEN.

IDENTITĂ TSSTIFTENDE FUNKTIONEN UND INTERETHNISCHE ELEMENTE

Die Ethnografie bzw. Kulturwissenschaft untersucht - nach GOTTFRIED KORFF - nicht nur die
geisteswissenschaftliche Komponente der Kultur, sondern auch <las soziale Erhe, clas sich der
Mensch angeeignet hat und mit dem er seine Alltagsprobleme Iost. Dabei handelt es sich um
Sitte und Brauch des Alltags, um <las Verhăltnis von Alltag und Kultur im sozialen Kontext,
anders ausgedrilckt: um die Lebensweise und die Sitten des Volkes 1•
In diesem begrenzten Beitrag werden nur einige Schwerpunkte der Ethnografie im
Oberen TheiBbecken hervorgehoben und Brăuche im Jahreslauf beschreiben. Meine Ausfiihrungen stiltzen sich auf die volkskundlichen Zusammenfassungen von MOSER und KOCH 2, auf
den Aufsatz von HAULER liber die sathmarschwăbische Fasnet3 und Ober meine Erhebungen
Ober sathmarschwăbische und karpatendeutsche Volkskunde in Hamroth, Erdeed, Oberwischau, Oberschonbom und Schmollnitz. Die Transkription der Aufnahmen in Hamroth ist
1999 im Band Kommentierte donauschwiibische Texte 4 erschienen. Aus den gewesenen
Schwabendorfem in Ungarn wurden Aufnahmen aus WahleiNallaj, Zeiten/Zajta und
Rakamaz aus dem Jahre 2001 ausgewertet, die im Archiv des Sathmarer Kreismuseums
aufbewahrt werden. AuBerdem wertet der Bcitrag den Volkskundeband "Donauschwăbische
Lebensfonnen an der Mittleren Donau" 5 aus.
1.

Brăuche

und Feste im Jahresablauf

Das băuerliche Arbeitsjahr beginnt mit der Aufnahme der Feldarbeiten nach der Winterpause,
<loch <las Kirchenjahr bereits mit der Adventszeit. Beide Wendepunkte widerspiegeln sich in
der Lebens- und Vorstellungswelt der sathmarschwăbischen und karpatendeutschen
Bevolkerung. Doch der prăgende Einfluss der landwirtschaftlichen Tătigkeiten und der mit
dem Kirchenjahr verbundenen Brăuchen verlor an Geltung bei den Handwerkem, Bergleuten
und bei der stădtischen Bevolkerung, bei der Landbevolkerung durch die Enteignung des
landwirtschaftlichen Besitzes 1945, und fiir die gesamte Bevolkerung mit dem zunehmendem
Einfluss der Medien. Daher ist die kalendarische Betrachtung des Jahreskreises am ehesten
angebracht.

1.1 Neujahr und Vorfriihling
Der abendlăndische Neujahrstag wurde erst 169 l von Papst Innozenz XII. auf den I. Januar
festgesetzt; vordem galten Weihnachten, Dreikonig und Mariă Verklindigung als Jahresanfange. Im frilhmittelalterlichen Deutschland hatte auch Ostem als Jahresanfang gegolten. Der
Tag zuvor ist nach dem 335 verstorbenen Papst Sylvester I. benannt. In allen Kulturen wird
der Neubeginn als bedeutungsvoll empfunden und gibt Anlass zur Besinnung und zum Feiem.

1

Vgl. KORFF 1993, 17-19.
Vgl. MOSER 1937, 132-160 und KoCH 1984, 41-467. Stefan Koch ist am 12.09.1911 in Hamroth geboren und
am 5.01.2001 in Laupheim, Baden-Wilrttemberg, gestorben.
3
Vgl. HAULER 1978, 93-104.
4
Vgl. GEHL 1999, 176-203.
5
Gehl 2003.
2
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Wenn <las Telefon den Neujahrswlinschern heute um Mitternacht den Rundgang durch die
Gemeinde bzw. die Stadt erspart (wobei die groBen Entfernungen sowieso die Begegnungen
von Verwandten und Bekannten verhindert hătten), so begann frtiher liberali der Rundgang,
wobei die Nachbarn als die năchsten Helfer in Notlagen den Vorrang vor den Verwandten
hatten. Wurde einem Nachbarn der Neujahrswunsch vorenthalten, fiihrte <las zur offenen,
unversohnlichen Feindschaft und war ein Makel fur die Dorfgemeinschaft. Zu den
gesprochenen Wunschformeln kamen auch Lieder und Instrumentalbegleitung. Blaskapellen
und einzelne Ziehharmonikas spielten das Neujahrslied und begleiteten die Neujahrswlinscher. Die Zeit des Wlinschengehens war nicht liberali gleich geregelt. So gingen in
Saderlach (V)6: Mănner und erwachsene Jugend von Mitternacht bis zum Morgen, Ehepaare
und Kinder vormittags, Frauen nur nachmittags. In Wudersch (I) gingen die Kinder vom
frilhen Neujahrsmorgen an wlinschen. Gegen zehn Uhr mussten die Mădchen nach Hause
gehen. Danach galten nur mehr die Wlinsche der Buben. Kinder wlinschten in folgender
Reihenfoişe: den Tauf- und Firmpaten, GroBeltern, Onkeln und Tanten, erst danach den
Nachbarn.
Der Ursprung unserer Neujahrsumzlige und Wlinsche licgt in uralten Fruchtbarkeitsund Vegetationsriten. Da im Volksglauben auf der Schwclle zum Neuen gefahrliche Dămo
nen Gewalt haben, mlissen sie mit Lărm, List und krăftigen Sprtichen vertriebcn werden. In
Nimmersch (II) tritt als besonderes Brauchelement "der Neujahrsmann" mit einer Kette auf.
Er sucht die schlimmen Kinder auf, lăsst aber nur die Kette vor der Tlir klirren. Die Kindcr
wissen, dass sie der "Neujahrsmann" mitnimmt, wenn sic nicht brav sind 8 • Der lărmende
Umzug geht sicher auf ăltere magische Vorstellungen zurtick, wobei in diesem Fall der
kettenrasselnde Knecht Ruprecht, der s~hwarze Begleiter des heiligen Nikolaus, in die
Jahreswende iibernommen zu sein scheint. Allcrdings ist auch an einc mogliche Personifizicrung des Festes zu denken. LEOPOLD SCHMIDT erwăhnt einen verkleidetcn Menschen als
"Silvester" bzw. "Silvesterkonig" mit Strohkranz in Niederosterreich. Durch die Strohkrone
ist der Bursche als Konig des altcn Jahres gckennzeichnct und muss vertricbcn werden,
wăhrend die jlingste Magd <las neue Jahr verkorpert. In Nordniederosterreich und Deutschbohmen soli es ein "Silvesterschlagen" gegeben haben. Dabei versteckte sich eine vermummte, mit Flachshaaren ausgestattete Gestalt mit einem Kranz aus Mistelzweigcn als Krone in
der Ofenecke. Nach Mitternacht soli dieser "Silvester" mit Tannenzweigen zur Tlir hinausgejagt worden sein9 •
Allcrorts haben Jungen geme hohle Metallkorper mit Pulverfiillung zum Knallen
gebracht. Frtiher krachten auch die Bollerschlisse, die von den Schlitzenvereinen bis zu ihrer
Auflosung (nach dem Ersten Weltkrieg) abgefeuert wurden. Auch in der Pfalz wurde das
NcujahranschieBen trotz Polizeiverbot noch um die Jahrhundertwende ausgelibt 10 • In
Niederosterreich haben sich die Lărmbrăuchc zum Jahreswechsel bis zur Gcgenwart erhalten.
Nach LEOPOLD SCHMIDT setzte <las festliche NeujahrsschieBen vermutlich seit dem 16.
Jahrhundert ein und wurde durch die Kriege der frilhen Neuzeit intensiviert. Einquartierte
Truppen fiihrten das NeujahrsschieBen durch, wobei die Einwohner <las Pulver und ein
Trinkgeld <lazu bezahlen musstcn. Im 19. Und 20. Jahrhundcrt wurde der Brauch seltener 11 •
ALEXANDER TIETZ berichtete von den Franzdorfer (V) Stemsingem, die im Banater Bergland
vom Einwanderungsjahr 1793 bis gegen Ende des Ersten Weltkriegs am Silvesterabcnd mit einem
groBen Stern von Haus zu Haus zogen, das Neujahrslied sangen und <lazu ihre Pistolen abschossen.
Vgl. die Karte der Siedlungsgebiete: I. Ungarisches Mittelgebirgc, II. Schwăbische Tiirkei, III. Batschka, IV.
Syrmien und Slawonien, V. Banat und VI. Sathmarer Gebiet.
7
V gl. RITTER 1996, 9.
8
V gl. SCHNELL 1967, 10.
9
Vgl. SCHMIDT 1972, 171.
10
Vgl. SEEBACH 1995, 143 f.
11
V gl. SCHMIDT 1972, 172 f.
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Dafiir erhielten die Kinder Geschenkc und die Erwachsenen Raki und ein kleines Frtihstiick. Dcr
Brauch des Ansingcns wurde von der Steiermark ins Banat mitgebracht. Dabei durfte keine Familie
ilbergangen werden, denn <las wăre als grol3te Beleidigung in der Dorfgemeinschaft 12 •
Um <las Gltick herbeizuwilnschcn, sollte man um Mittemacht mit dem rechten Ful3 "ins
neue Jahr springen". Noch năher zu den alten Fruchtbarkeitsbrăuchen ist die capra (Ziege)
und der pluguşor (Pflug), mit dencn rumănische Kinder auf den Dorfem von Haus zu Haus
zogen, um allen Einwohnem cinen reichen Feldcrtrag zu wilnschen. Die rumănische
Volkskunde kennt als Utcnsilien der Neujahrswilnscher sowohl den buhai, eine lărmende
Schnarre, die sorcova, eincn blumengeschmilckten Neujahrsstab, als auch urtiimliche
Tiermasken wie die brezaia, einc Tiermaske mit farbigem Bănderschmuck, den cerbul, einc
Hirschmaske, in der Gegend um Hunedoara, die capra 'Ziege' und ţurca, eigentlich
'langhaarige Schaffellmiitze' im Banat der vasilca, ein bekrănzter Schweinekopf, der dem
Glilckwunschzug vorausgetragen wird 13 • Obwohl kein direkter Zusammenhang zwischen den
rumănischen und donauschwăbischen Brăuchen besteht, muss auf die Ăhnlichkeit mit anderen
Brăuchen verwiesen werden, wenn z. B. "der Teiwlskarm" bzw. <las Faschingsrad in
Neukaransebesch (V) aus einem Pflugkarren besteht, an dem eine dicke Stange angebunden
ist oder wenn beim Fastnachtsspiel des Flachsbauens in den Banatcr Deutschbohmendorfem
ein Pflilger mit leichtcm Holzpflug auftritt 14 , so kann eine Verbindung mit dem rumănischen
pluguşor des Neujahrsumzugs angenommen werden. Eine originelle Verbindung zwischen
15
europăischen Umzilgen mit Tiermasken stellt ERICH LAMMERT fest • Dieser agro-pastorale
Fruchtbarkeitskult reicht eindeutig in graue Vorzeit zurilck, was dic symbolische Opferung
eines Bocks in einigen Gegenden der Moldau bestătigt. Rumănische Volkskundler nehmen
einen thrakogetischen Ursprung des Brauchs an 16 • Ausgehend von der Bezeichnung und dem
Inhalt des Brauchs stellt LAMMERT Gemeinsamkeiten der rumănischen capra mit dem
skandinavischen Julbock und der Habergeij3 des Alpenraumes fest. Dem nordischen Fruchtbarkeitsgott Thor war der Ziegenbock heilig, sein Gespann wurde von Ziegenbocken gezogen.
Der Julbock tritt in Schweden um die Weihnachtszeit auf und wirft unter lautem Rufen
Geschenke (Julklapp) in den Raum. Von Skandinavien wurde dieser Brauch durch die
Schwedenherrschaft, nach 1648, in einigen Gegenden Norddeutschlands eingefiihrt.
In der Steierrnark wird bei Fruchtbarkeitsumzilgen der Schimmel und die Habergeij3
mitgefiihrt. Leintuchverhiillte Burschen tragen einen Pferde- oder Geil3bockschădel mit eincr
beweglichen Kinnlade 17 • Diese Figur entspricht genau dem nordischen Jul- oder Klapperbock
und der rumănischen capra (Ziege ). LAMMERT verweist zugleich auf die Gemeinsamkeit des
Namens. Das erste Wortglied des Kompositums Habergeil3 enthălt <las altnordische hafr
'Ziegenbock', identisch mit dem angelsăchsischen Namen haefer und dem lateinischen caper
fiir 'Ziegenbock'·. Neben der Gemeinsamkeit des Namens ist die Gleichartigkeit der Maske
(gehomter Bockkopf mit Klapperkinnlade ), <las gemeinsame Auftreten zur Mittwinterszeit
und der identische lnhalt als Fruchtbarkeitskult festzustellen. Daher nimmt LAMMERT eine
Wanderung dieses Brauchs von Skandinavien liber den Karpatenbogen in die Alpenregion an;
Ostgermanen, Goten und Gepiden dtirften den Brauch nach Dazien und Ostgoten in die
Alpenlănder gebracht haben 18 •

12

Vgl. TIETZ 1967,306f.
Vgl. VLĂDUŢ!U 1973, 418.
14
Vgl. GEHL 1993a, 169, 162

13

15

Vgl.
Vgl.
17
Vgl.
18
Vgl.
16

LAMMERT 1973, 81 f.
FILIPASCU 1969, 36.
GERAMB 1929, 271.
LAMMERT 1973, 82.
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1.2. Dreikonig
Neben dem I. verkorperte auch der 6. Januar Jahrhunderte lang den Jahresbcginn. Noch in
alten Kalcndern des 18. Jahrhunderts wird der Dreikonigstag als Hoch- ader Grojlneujahr
genannt, der Abend zuvor hiel3 in Salzburg Heiliger Abend ader Dritter Heiliger Abend, wohl
in Anspielung an seine alte kultische Bcdeutung. Am 6. Januar bzw. an seinem Vorabend
ilberschneidet sich das Fest der Erscheinung des Herm, das ălteste christliche Fest, das der
Bekehrung der ersten drei Heiden zum Christentum gewidmct ist, mit dem Volksglauben von
der Dreikonigsnacht als letzte und gefahrlichste Raunacht mit Maskcn und Dămonen. Ist
Weihnachten heute das Familienfest der Christenheit, so ist die Epiphanie das Fest der
Erscheinung des Herm und Weltfest der katholischen Kirehe. Dcr Dreikonigskult breitete sich
aus, nachdem 1164 die Reliquien der Heiligen durch Rainald von Dassel von Mailand nach
Koln gebracht wurden. Zur Erinnerung an die Pilger, die von einem Stern zur weihnachtlichen
Krippc geleitet wurden, zogen im Laufe der Zeit die Sternsinger Kaspar, Melchior und
Balthasar in den ersten Tagen des Jahres, in orientalischen Gewăndern und mit einem Stern
liber dic verschneiten Felder, durch die winterlichen Dorfer und Stădte. Sclbst wenn die drei
Heiligen nicht personlich auftreten, konnen sie schon Gliick bringen, wenn der Hausvater ihre
Namen, ja sogar blol3 deren Anfangsbuchstaben C ţ M ţ B und <lazu die Jahreszahl mit
geweihtcr Kreide an die Tiiren der Wohn- und Wirtschaftsgebăude schreibt. Die Kreuze (ţ)
zwischen den Initialen werden manchmal durch den Drudenful3 (ein fiinfeckiger Stern)
ersetzt, dem cine Abwehrfunktion gegen bose Einflilsse zugeschrieben wurde. Der Dreikonigssegen ist cine Art Mittelding zwischen frommem Evangelienglauben und raunachtlicher
Zauberei.
Zu den Dreikonigsbrăuchen gchorcn Umziigc und Singspiele. Im Banat konntc man das
Dreikonigsspiel noch in den l 980er Jahren erleben. In Sackelhausen (V) zogcn die Dreikonige (grol3e, weil3geklcidete Jungen mit einer Krone aus Goldpapier) am 6. Januar mit ihrem
Stern singend von Haus zu Haus. Es waren. Der Darsteller des Kaspar hatte cin rul3geschwărztes Gesicht und trug cin Holzschwert in der Hand. In Fienen/ Foeni stand beim
Dreikonigsspiel hinter dem crsten Konig immer ein Knecht Ruprccht, der die Gcschenke in
einem Tornistcr sammelte 19 • Eigentlich war er an diesem Tag fehl am Platz.
Allgemein iiblich war es, dass man zu Dreikonig Krapfen backtc und in einen (ader in
mehreren) Krapfen ein Geldstiick versteckte. Oiesc Krapfen wurden gewohnlich Kindern
zugespielt. Wer dic erste Miinze fand, war nun "Konig". An diesem Tag begann die
Faschingszeit, deshalb kann zwischen dem Narrenprinz in Karnevalsgebieten und dem
"Bohnenkonig" in unseren Faschingsbrăuchen cin Bezug hergestellt werden. Aus Triebswetter (V), wo Franzosen aus Lothringen angesiedelt, jedoch in mehreren Generationen vom
deutschen Umfeld assimiliert worden waren, wird cin bcsonderer Bohncnbrauch iiberliefert.
Am Dreikonigstag legte man in manchen Familien cine Handvoll Bohnen - darunter cine
schwarze - in cine Miitze. Jedes Familienmitglied nahm sich so lange cine Bahne aus der
Miltze, bis die schwarze gezogen war. Der Finder wurde fiir dcn Abend Konig des Hauses
und musste nach altern Brauch trinkcn. Dabei riefen die andcren in lothringischer
(franzosischer) Mundart: "Io r'be, be, Io r'be", und, als er fcrtig war: "l'e pi, l'e pi!" Der
richtige Wortlaut wird folgender gewcsen sein: "Io rue bue" (das u ist sehr fliichtig
auszusprechen) = frz. le roi boit (,der Konig trinkt') bzw. "l'e bii" = ii a bu (,er hat
getrunken'). Dieser alte Brauch wurde im 20. Jahrhundert abgeăndert und zwar hat man die
schwarze Bahne - wie in anderen Banater Ortschaften - durch cine Miinze ersetzt, die in einen
Strudel eingebacken und abends, beim Aufschneiden, gefunden wurde 20 • Der Bohnenkonig
bzw. cin entsprechendes Spici gab es auch in der Pfalz. In Franken wird aus dem 17.
Jahrhundert iiberliefert, dass jenes Familienmitglied, das in seinem Kuchenstilck die
19

20

CZUMBIL

Vgl.

1975, 70.
1940, 28 f.
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versteckte Silbermiinze gefunden hat, zum Konig erklărt wird. Dieser Brauch stammt
wahrscheinlich aus England und Frankreich, wurde schon friih im Rheinland iibemommen
und als Bohnenkonigsspiele als Sonntagsfestvergniigen gehobener gesellschaftlicher
Schichten verbreitet. Der Konig gilt als unmittelbarer Nachkomme des altromischen
Saturnalienkonigs, und das ganze Spektakel wurde wohl auf die Dreikonigsfeier iibertragen.

3. Fastnacht
Ein Hohepunkt der BrauchhandlWlgen im Vorfiiihling ist in der Fasnacht (Fastnacht) verkorpert. Sie
beginnt um Neujahr Wld reicht bis zum Aschcrmittwoch. Die zwei Hauptkomponenten der
donauschwăbischen Faschingsbrăuchc sind MaskiefWlgen und Wlermiidliche Unterhaltilllg. Nach
DIETZ-RODIGER MOSER handelt es sich bei Fastnacht, Fasching Wld Kameval um um Beitrăge zur
LebcnsordnWlg, die auch in Wlserer Zeit vielen Menschen noch Wesentliches bedeuten konnen21 •
FRIEDRICH SCHMIEDER fiihrt die Fastnacht aufvier Wurzeln zuriick:
1. magisch-mystischc Welt der Vegetations- Wld Jahreszeitriten mit ihren verschiedenen Kultformen;
2. die Welt der Maskierung,
3. das Narrentum als Kontrastphănomen, unabhăngig von den Vegetationsriten und
Jahreszeitenfesten;
4. die Fastnacht als Volksfest und als notwendiges Betătigungsfeld flir alic Bevolkerungskreise und Lebensalter22 .
Die mogliche Betătigung und Schaustellung aller Bewohner eines Dorfes oder einer
Kleinstadt in einem Volksfest ist cin wichtiges Motiv zur Entfaltung der komplexen Fastnachtsbrăuche. Das gilt auch fur die meisten donauschwăbischen Bevolkerungskreise, obwohl
flir die nicht der Fasching sondern die Kirchweih <las wichtigste und schonste Volksfest ist.
Die hăufigste Bezeichnung der Fastnacht bei den Donauschwaben ist die Fasching, in
den schwăbischen Dialekten des Sathmarer Gebietes gilt Fasnet, durch bequemere
Aussprache aus Fasnacht, Fastnacht entstanden. Die bair.-osterr. Form Fasching (Variante
Faschang) geht auf rnhd. vastschanc (Ausschank und Trunk vor der Fastenzeit) zuriick und
wurde, zusammen mit dem Inhalt, von den benachbarten Ethnien entlehnt als: ung. fasang,
farsang, farsang, farsong (vgl. die Ableitung farsangol, Fastnacht feiern, schwărmen), rum.
farşang, jărşang, serbokr. fafonke, fasenk, fasinak, fasenak.
1.3.1 Vegetations- und Jahreszeitriten

In den Faschingsbrăuchen der donauschwăbischen Bevolkerung sind neben stadtbiirgerlichen
Elementen viele agrarische Wurzeln anzutreffen. Von den drei letzten Faschingstagen vor
Aschermittwoch, der Hohepunkt der Faschingszeit, glaubten die Bauern, dass sie iiber <las
kommende Wetter entscheiden. Man sagte: Wie der Faschingssonntag, so <las Friihjahr; wie
der Faschingsmontag, so der Sommer und wie der letzte Faschingstag, so der Herbst23 . Die
Sathmarer Schwaben wissen: Der Funke (Funkensonntag, 1. Fastensonntaş) in Schnee, der
Balm (Palmsonntag) in Glee (Klee); der Funke in Glee, der Balm in Schnee 2 .
Flachs, der im Banater Bergland Lein genannt wurde, bauten die sog. Deutschbohmen
in ihren Dorfern Wolfsberg, Weidental, Lindenfeld und Altsadowa (V) an. Davon geht das
friiher am Faschingsdienstag aufgeflihrte Fastnachtsspiel vom Flachsbauen aus, das in den
1980er Jahren noch in Altsadowa auf der Buhne aufgefiihrt wurde. Die Darsteller waren der
Pfliiger (mit leichtem Holzpflug und einer Blechschar), der Ochsentreiber mit seinem

21

Vgl.
Vgl.
23
Vgl.
24
Vgl.
22

MOSER 1986, 5 f.
SCHMIEDER 1964, 103.

daflir und das Weitere GEHL 1973, 70-80 und GEHL 1993a, 160-180.
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Gespann (Ochsenmasken aus Karton), Fraucn und Mădchen, die das "Flochsbaun"
vorfiihrten.
Der agrarische Brauch des "Hahnenschlagens" wurde vielcrorts in die Faschingszeit
iibemommen. Dabei hat man cinen Hahn bis zum Kopf eingegraben und cin Bursche mit
vcrbundenen Augen musste den Kopf mit einer Sense abschlagen. Die Jugend in GroBscharn
(V) betrieb dieses Spiel am Pfingstmontag25 , wăhrend der Hahn in Wolfsberg (V) am dritten
Kirchweihtag an eincr langen Schnur angebunden, von einem Burschen mit einem Dreschflegel getroffen werden muss. So wurde das Korntier beim "Hahnadaschlogn" symbolisch
getOtet. In Semlak (V) wurde das Hahnenschlagen in die Hochzeitsbrăuche integriert.
1.3.2 Maskierung und Umzug

Das Verkleidcn ist das augenfalligste Zeichen des Rollentausches in der Fastnacht. Im
Mittelalter war der Rang eines Menschen schon an dessen Kleidung ăuBerlich ablesbar. Der
Maskenurnzug am Faschingsdienstag mit Masken und Ticrfratzen ging in Elek (V) vom
Fasching auch auf die Hochzeit und den "Sautanz", das Schlachtfcst liber, die friiher eng mit
der Faschingszeit verbunden waren. Auch in Neubeschenowa (V) zogen Mănner den
Schafpelz verkehrt an und lieBen sich von cincm Băren.fiihrer als "nărrischer Tanzbăr" durch
die Gasscn fiihren. 26 Die Maskcn in Elek waren aus Pappe oder Striimpfen gebildet, das
Gesicht wurde mit RuB, Farbe oder Schuhcrcmc geschwărzt. Es gab ncben dcm Hochzeitspaar Hans! und Gredl au.f dem Rad auch Tierpu~pen mit Mcnschenleib und Băren- oder
Wolfskopf, die auf einc alte Tradition zuriickfiihrcn 7.
Ober die Faschingsbrăuche dcr Schwaben schreibt GEZA CZIRBUSZ 1913: "Am Letztfaschingsdienstag (fetter Dienstag) bedcute't dic Verbrennung eines Strohpopanzes eigentlich
das Winterendc. Eine mit Weiberklcidung versehene Strohpuppc wird an den Wagenschragen
oder an cine Wagenachse gebunden. Sie drehen sie, gcbcn ihr zu trinkcn, machcn ihr den Hof.
Dabci wird mit den Zuschauem gescherzt, vor jeder Gassenccke und vor dcn Hăusem von
Bekannten steigen sie vom Wagen ab, tragcn den Hausleuten Wein an, wofiir sie Wein, Siilze,
Wurst, kalten Braten und Krăppcln kriegen. Dic Puppe wird endlich ins Wasser geworfen
odcr verbrannt (Sackclhausen, Neudorf, Winga V). Das ist die Verspottung des dummen Hans
und der gcscheiten Grete. 28 "In dicser kurzen Mittcilung von Czirbusz ist von zwci
verschiedenen Brăuchen dic Rede: vom symbolischen Vertreibcn des Wintcrs, dargestellt
durch das Verbrenncn einer Strohpuppe und vom improvisicrten Volksschauspiel Hans! und
Gredl. Das Winterverbrenncn ist schon lăngst in Vergessenheit geraten, wăhrend der Maskenumzug mit Hans! und Gredl mancherorts neu belcbt wurdc. Das Winterverbrennen ist auf alte
heidnische Kulthandlungcn zuriickzufiihren, dagegcn sind die Figuren des Hans und der Grete
cin Oberblcibsel der mittelalterlichen Fastnachtsspiele.
Ein von Hans! und Gretl, also von den Motiven der Hochzeitsparodic und des
Narrengerichtes abweichendcs Spici wurde beim Narrenurnzug durch das "Schwobndorf' von
Ncukaransebesch (V) gefiihrt. Der Teiwlskarrn bzw. das Faschingsradbcstand hicr aus einem
Pflugkarren, an dcm cine dicke Stange angebunden war. Daran wurdc cin groBes Rad
befestigt. Seine Achse war cine Eisenstange mit einem "Blumenbischl", cincr Art Wiirzwisch.
Auf dem Rad saBen zwei lebcndc Brauchtumsgestalten: Der Teu/el als Sinnbild des Boscn
und die Fasching, cine lustige Gestalt. Bcidc bcwegtcn sich beim Drehen des schiefgestellten
Rades auf und ab. Alte Einwohner iiberliefertcn, dass vormals dcr Baucr mit der schwăchsten
Emte von der Volksjustiz durch die Gassen gezogen worden war. Dieser Teufclskarrcn ist
vielleicht cin weitlăufiger Verwandter des Tiroler Blochs. Spăter dazugekommene Tschcchen
25
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tibcmahmen den Brauch von den deutschen Vorgăngem 29 • Ăhnliche Faschingsbrăuche gab es
in West- und Stidwcstungams. Dcr Bloch, d. h. ein groBer, mit Băndem gcschmticktcr Stamm,
auf dcm die ăltesten ledigen Burschen und Mădchcn saBcn, wurdcn unter den Klăngen dcr
Blasmusik durchs Dorf gczogen 30 . Unfruchtbarkeit wurde als Schuld angesehcn.
1.3.3 Ende und Auswirkungen der Fastnacht

Das Fastencinlăuten, am Faschingsdienstag um 23 Uhr, ktindct das Endc der Faschingszcit an,
die oft symbolisch vcrbrannt oder begraben wurde. Bei dcn Sathmarcr Schwaben war es
tiblich, am Faschingsdicnstag eincn Bctrunkencn, als vorbcreitctcs Opfcr, auf cine Ttir zu
legcn und durch die Gasscn zu tragen. Nach dcr Prcdigtparodie eines SpaBvogels wurdc "die
bose Fasnct" im Graben odcr im Schncc mit Totcnliedcm bcgraben 31 . Auch in den Dcutschbăhmcndărfcm des Banatcr Bcrglandes und im tiefer gclegcncn Ncukaransebcsch tanztc sich
der Fasching "zu Tode" und wurde in cinem Holztrog symbolisch bcgrabcn.
Dcr Funkcnsonntag gchărt zu den Feuerbrăuchen am Anfang der Fastcnzeit, die - nach
RICHARD BEITL - im deutschen Stidwesten mit den ăltcrcn Ostcr-, Johannis- und Martinsfeuem zusammcnhăngen, wobei das Verbrcitungsgebict des Fastnachtsfcucrs măglichcrweise
dem durch einen Limes bcgrenzten alten rămischen Kolonialgcbiet cntspricht. Meist wird das
Fcuer am ersten Fastcnsonntag (Invocavit) abgcbrannt, seltcn am Fastnachtsdienstag. Die
landschaftlichcn Namcn des Fcuers sind Vorarlbcrg, Schweiz: Funken, Baden: Scheibcnschlagen. Der Tag hciBt alcmannisch Funkasonntig. Eine groBe Zahl von Fackeln und starker
Funkenflug des brenncnden HolzstoBes vcrbtirgen cine gute Emtc 32 .
Das Fastnachtsfeucr bzw. der Funkensonntag waren in der Schwăbischcn Ttirkci undim
Sathmarcr Gebiet vcrbreitct. In dcr Batschkaer schwăbischen Siedlung Hajosch (III) hieB dcr
Funkcnsonntag Schoiblesunntag, also ,Scheibcnsonntag'. Hier schleuderte man nach dcm
ausgerufencn Spruch auf HolzspieBe gestcckte, gltihendc Kartoffcln statt der Scheibcn wcg.
In Erdced (VI), gehărte zum Funkcn auch cin strohumflochtcnes Holzkrcuz auf einer sicbcn
bis acht Meter langcn, mit Roggenstroh bcdeckten Stange. In cinigcn Schwabendărfem wurdc
frtihcr am Sonntag nach Aschennittwoch einc Hexe genanntc Strohpuppe mit langem, aus
Stroh geflochtcnem Zopf und rotcm Kopftuch im Dorf herumgctragen, manchmal auch mit
einem Vicrcrgcspann dic Gassen auf- und abgefahren. Danach verbrannte man diese Puppc
auf der Dorfflur, in Ficnen (VI) zulctzt im Jahre 1957 33 .
Dcr 1913 von CZIRBUSZ im Banat aufgczcichncte Brauch lebte bei dcn Sathmarschwabcn wcitcr, wobci dcr Ablauf des Funkens în allen Dărfem ăhnlich ist. Das Brennmatcrial
wird rund um den strohumwundenen Funkestock aufgcstapelt und gclegcntlich auch cine
Puppe (Hexe, Huer) in das Stroh gcsteckt. Etwa 15 Schritt vom Funkcn wird das Schlagbrctt
aufgestellt. Es kann cin dickcs, schicf auf cin Fass gestelltcs Brett, eine Ttir oder cine Bank
scin, an der man zwci FtiBe entfemt hat. Auf dicser schief anstcigenden Bahn wird die
gltihcndc Scheibc vom Stock abgeschlagen, damit sie frci durch die Luft fliegt. An der Feicr
nimmt dic gesamte Dorfgemeinschaft tcil. Die ersten Scheibcn wurden immcr zu Ehrcn der
Dorfvorstehcr und Wtirdentrăgcr gcschlagcn. Frtihcr waren es der Richtcr, Notar, Pfarrer und
Lehrer, nach dem Zweiten Weltkrieg der LPG-Vorsitzcnde, der Schulleitcr u. a. Danach
folgcn die Herrcn des Abcnds, die Burschen und Mădchen des Dorfes. lhrc Sprtiche lauten
z. B.: Schiebo, Scheibei aus und ei,/Diea Scheib soli in Franz und seim lieabe Mensch seif
Wenn dic brennendc Holzschcibe bcim Funken an die Kraft der aufsteigenden Sonnc
erinnert, so wurden auch den verkohltcn Scheibcnresten magische Krăfte zugeschrieben. Man
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nahm sie mit nach Hause und legte sie bei Gewitter aufs Feuer, damit sie die schweren
Wolken auseinander treiben und den Hof vor Blitzschlag bewahren 34 • Scheiben wurden nicht
nur fiir die Honoratioren, sondem auch fiir den Segen der Fluren geworfen. Auch die Ungam
iibemahmen den schwăbischen Brauch und nannten ihn sajb6kozas ,Scheibenschlagen.3 5 •
1.4 Brăuche der Osterzeit
Ostem und Pfingsten markieren die Hohepunkte des religiosen Friihlingsbrauchtums. Dabei
leitet die Fastenzeit vom ausgelassenen Faschingstreiben zur Osterzeit iiber. Am Palmsonntag
wird der Leidensgeschichte Jesu gedacht. Gewohnlich wird wăhrend des feierlichen
Hochamtes auf dem Kirchenchor das Passionsspiel gesungen. Eine Besonderheit sind die
Wuderscher (I) Passionsspiele (nach dem Vorbild der Oberammergauer Spiele) auf einer
Freilichtbiihne von 1931-1933 aufgefiihrt. Dieses ungamdeutsche Volksschauspiel wurde im
Sommer 2000 wiederholt, allerdings in ungarischer Sprache, von Budapester Berufsschauspielem.
Bemerkenswert ist die Feuerweihe, die am Karsamstag friih neben der Kirche erfolgt
und die Auferstehungsprozession am Abend, durch das Dorf. Sie wurden von den Schiitzen-,
und Gesangsvereinen und der Musikkapelle der Dorfer begleitet. Am Ostermontag gingen die
Jungen alle Mădchen ihrer Gasse spritzen, damit sie gesund und hiibsch bleiben: die fleiBigen
mit Parfum, die faulen mit Wasser. Besonders jene, die noch im Bett lagen, wurden mit einem
Wasserguss aufgetrieben. Am Osterdienstag waren die Mădchen an der Reihe und konnten
ihrerseits die Burschen angieBen. In Glogowatz (V) wurde das "Rosenwasser" zum Bespritzen der Mădchen und jun~en Frauen aus frischem Brunnenwasser hergestellt, in dem man
parfiimierte Seife aufloste 3 .
In vielen Gemeinden - wie in Wudersch (I) ist es bis heute iiblich, aus Blumen vor der
Kirche auf dem Prozessionsweg zu Fronleichnam einen Bliitenteppich auszulegen, dessen
Komposition religiose Symbole darstellt. Die benotigten Blumen wurden bereits am
vorausgehenden Sonntag gesammelt. Fiir jede Kapelle auf dem Prozessionsweg wurden
Hunderte Krănze und Girlanden aus Blumen gebunden. Das Fronleichnam wird mit barockem
Glanz in ganz 6sterreich feiert, doch besonders in der Steiermark, in Kămten und Oberosterreich werden auf dem Prozessionsweg vor den Hăusem kunstvolle Blumenteppiche mit
verschiedenen Motiven gelegt. Der Brauch ist sicher schon zweihundert Jahre alt3 7 .
1.5 Kirchweihe
Die Kirchweihe 38 , das schonste Schwabenfest des Jahres, war urspriinglich die feierliche
Obergabe gottesdienstlich genutzter Răume. In der lateinischen Liturgie wurden Kirchweihen
seit dem Mailănder Edikt (313) durch die erstmalige Feier der Eucharistie durch den Bischof
vorgenommen, jedoch noch ohne besondere Riten. Schon seit dem 9. Jahrhundert wurde der
Jahrestag der Kirchweihe auch als weltliches Fest gefeiert. Ausgehend von der Grundbedeutung: Einweihung einer Kirche und jăhrliche Erinnerungsfeier der Weihe, kam bald die
weltliche Bedeutungsentwicklung: Kirchspielfest, Ortsfest mit hăuslichem Schmaus, offentliche Lustbarkeiten und Jahrmărkte. Als Termin wurde der Herbst bevorzugt, so dass die
Kirchweihe auf einen Sonntag im Oktober oder November verlegt wurde und vielfach mit der
Emtefeier zusammenfiel. Die evangelischen Kirchen kennen nur die feierliche Obemahme
des Gotteshauses durch die Gemeinde. In der Reformation verworfen, wurde die Kirchweihe
34
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als eine Aussonderung des Gebăudes zum kirchlichen Gebrauch verstanden und geiibt. Die
Weihe der evangelischen Kirche erfolgt im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes anlăss
lich der Obemahme des Gebăudes durch die Kirchengemeinde.
Der "Atlas der deutschen Volkskunde" belegt <las Wort "Kirchweih" fur das mittel- und
siidwestdeutsche Sprachgebiet (woher ein Grol3teil der donauschwăbischen Siedler stammt),
dagegen "Kirchtag" (Kiritag) fur das siiddeutsch-osterreichische Gebiet Der Bedeutungsgehalt
der Worter ist ăhnlich. Kirchtag ist der Jahrestag einer Kirche, wie die Kirchweihe in Bayem
und Osterreich. Ganz wie bei Kirchmesse, Kirchtag ist auch bei Kirchweihe der Wegfalt des eh- im milndlichen Sprachgebrauch vorherrschend. Auch die zweite Wortkomponente wird
gekiirzt, so dass die Formen Kirweih, Kirbei entstehen, aus der mhd. Form kirwîhe jedoch
Kirwi und Kirbi. Die weitere Entwicklung fuhrt zu vorderpfalzischem Kerwe, Kirwe, westund nordpfalzisch Kerb, siidfrănkisch und hessisch Kirweih, ostfrănkisch Kirwa, Kerwa, in
Siidbaden und in der Nordschweiz alemannischem Kilbe, Kilbi, Chilbi, schwăbisch Kirbe,
bairisch Kirte, Kirde, osterreichisch Kirita(g). Im donauschwăbischen Sprachbereich sind die
Varianten fur Kirchweih und Kirchtag anzutreffen
Die Motivsymbiose geht darauf zurilck, dass aus dem Emtebrauchtum aul3er dem Kranz
die Fruchtbarkeits- und Opfertiere, der Hahn und der Kirchweihbock iibemommen. Das
Hahnenkopfen war zur Zeit unserer Erhebungen nur mehr selten anzutreffen. Der Kerweihbock wurde manchmal auch verlost, in Neupanat (V) sogar "amerikanisch", d. h. mit einem
Wecker versteigert, <loch meistens wird darum gekegelt. Der "Kerweihbock" konnte im Banat
auch ein Ferkel sein, in Neubeschenowa war es vor langer Zeit ein Rind. Wo Siedler aus
verschiedenen Gebieten zusammentrafen (in der Branau), sind auch mitteldeutsche Brăuchc
(wic Ein- und Ausgraben der Kirchweih, Baumaufstelten, Verlosen eines Halstuchs) neben
oberdeutschen (Hahnenschlagen, Kirchweihbock) anzutreffen.
Zur aktuellen Entwicklung der Kirchweihbrăuche ist festzustelten, dass viele Schwaben
aus den Dorfem in stădtische Zentren gezogen sind und hier nach Moglichkeit ihre
iiberlieferten Feste weiterfeiem. Also hat auch die Stadtkirchweih alte Elemente der frilheren
dorflichen Feier iibemommen. Trotz der geringen deutschen Restbevolkerung wird die
Tradition der Banater Kirchweihfeste erstaunlicherweise auch mit der Unterstiltzung rumăni
scher, ungarischer oder andersnationaler Dorfbevolkerung und ihrer Landsleute aus Deutschland bis heute fortgesetzt. Bei den restlichen Banater Schwaben wird sich vermutlich nur die
kirchliche Feier erhalten; es sei denn, dass die weltliche Kirmes von der rumănischen und
andersnationalen Bevolkerung als dorfliches Volksfest weitergefiihrt wird. Diese Entwicklungsrichtung milsste eine spătere Untersuchung prilfen.
Nach der Vertreibung und Flucht, gefolgt von der Spătaussiedlung der Donauschwaben
in die Bundesrepublik Deutschland, nach Osterreich, Frankreich oder nach Obersee trachten
die Donauschwaben bis heute, den alten Zusammenhalt zu pflegen und <labei des Kirchweihtags d~r alten Heimat zu gedenken. Das Zusammengehorigkeitsgefiihl der heute weitverstreuten Donauschwaben zeigt sich vor altern bei ihren Heimat- und Kirchweihtreffen.
1.6 Advent und Weihnacht
Zu Kathrein, am 25. November, fand der Kathreineball statt, an dem alte "Kathreins" - aber
nicht nur sie - mit ihren Mănnem teilnahmen und einen Ehrentanz erhielten. Nach diesem
Termin hiel3 es: Kathrein, sperrt die Geigen ein, danach gab es bis zu Neujahr keine Musik
und Unterhaltung mehr. Die ruhige und besinnliche Zeit begann mit der Grăberpflege fur den
Alterseelentag, an dem man seiner Verstorbenen gedachte.
Durch Weltkrieg und Verschleppung hatte jedochjede Familie Tote zu beklagen, die oft
in einem unbekannten Massengrab ohne Gebet verscharrt worden. Diese Situation fiihrte zur
Aufsteltung von Gedenksteinen fiir die anonym Beerdigten einer Ortsgemeinde, zur
Errichtung von Gedenktafeln fiir die Opfer beider Weltkriege und die Deportierten aus
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Rumănien und Ungarn. An den Standorten der
Gedenkkreuze und Kapellen errichtet.

Massengrăber

m Serbien werden auch

1. 6.1 Nikolaustag

Der 6. Dezember ist der Tag des heiligen Nikolaus. Er war Bischof von Myra in Kleinasien,
nahm am Konzil von Nicăa teil und starb am 6. Dezember 345 oder 352. Wegen seincr
Freigebigkeit wird er bis heute als Wundertăter und Helfer in der Not verehrt. Aus
Biberach/Riss wird berichtet, dass die Kinder bereits im 16. Jahrhundert am Vorabend des
Nikolaustages ihre Schuhe ins Fenster gestellt und darin Geschenke erhalten haben. Dieser
Brauch ist ilber gang Europa verbreitct. In Baden kam um 1900 Sankt Nikolaus mit einer
Bischofsmiltze und einer Rute, oft auch mit einem Esel, der die Gaben trug. Gewohnlich
wurde der heilige Nikolaus von einem Pelznickel oder Pelzbuob bzw. cinem Pelzmărte (d. h.
Pelzmartin) begleitet. Es ist bemerkenswert, dass in manchen Orten Deutschlands das
Martins- und das Nikolausgabenfest verschmolzen und beide dem Christfest unterlegen sind.
So wird das weiBgekleidete Christkindle beim Gabenaustragen am Christabend oft von einem
vermummten Pelznickel oder von einem Eselsbock begleitet. Diesen stellt ein Reiter auf einer
Heugabel dar, der mit einem Leintuch bedeckt ist39 . Bei dcn christlichen Gestalten der
Vorweihnachtszeit kommen immer wieder ihre dămonischen Vorgănger zum Durchbruch und
begleiten die Lichtgestalten.
Bei den Karpatendeutschen in der Ukraine legte der Miklous oder Mukulasch die
Geschenke fiir die Kinder (Naschereien und Spielzeug) am Vorabend des 6. Dezember
entwcder unsichtbar in die geputzten Schuhe odcr erscheint selbst in den Hăusern mit
Pelzmantel und Bart, in Begleitung des Krampus, um die bravcn Kinder zu beschenken.
Bemerkenswert sind die vorgesehriebenen neun- bzw. zwolferlei Speisen am Heiligen Abend,
40
den 24. Dezcmber •
In Anlehnung an STEFAN KOCH41 beschreiben wir die Entwicklung der NikolausBrăuche und ihre Ausgestaltung bei den Sathmarer Schwaben. Schon zu Beginn des 16.
Jahrhunderts war in Oberschwaben schulfrei. "Sankt Niklastag hat man gefeiert. Die Kinder
haben abends die Schuhe ausgesetzt und gcbetet, daB ihnen Sankt Niklas etwas dreinlege. Uff
den Tag haben dic Schulmeister die Kinder in die Kirchc gefiihrt." In dcr Geschichte des
Brauches kommt zum hciligen Nikolaus noch eine zweitc Gcstalt hinzu, der Knecht Ruprecht.
Er trăgt auch andere Namen wie Krampus und bestraft das Bose. Eigentlich stellt er selbst das
Bose, wahrschcinlieh den Tcufel, dar. Dabei ist davon auszugehen, dass nebcn dem
ehristlichen Fest filr einzelnc Vorstellungen auch romische und orientalischc Einflilsse
aufgenommen wurden. Dic Romer hatten im Dezember ihr Fest dcr Saturnalien. In der
romischen Kaiserzeit wurden mit dcm altcn romischen Bauernfest, das dem Gott der Saaten
galt, orientalische Sitten verbunden. Im deutschcn Volksfest haben Einrichtungen dcr
Klosterschulen viel mitgestaltet, so die Begegnung mit dem Heiligen, doch aus romischen
Brăuehen stammen die Umzilge und das Lărmcn verkleidcter Personcn, dic bereits den
Obergang zu dcn Faschingsumzilgen darstellen. Ursprilnglieh sollten dadurch die bosen
Măchte des Winterdunkels dargestellt und zugleich verscheucht werdcn.
Ăhnliches geschieht am Ktasetag in der Sathmarer Gegend. Am Abcnd vor dem
Nikolaustag kamen hier die Klase (also Klaus, Verkleinerung von Nikolaus) und fiihrtcn cin
ilberliefertes Brauchspiel auf. Ihr Weg begann beim Einbruch dcr Dămmerung am Dorfende
und filhrte von Haus zu Haus. Wer KIGs sein durfte, entschieden die groBen Buben unter sich,
d. h. die 21-jăhrigen Rekruten, die Anftihrer der Jugend. Sie bestimmten, wer dr Schwarz, dr
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Tod, dr Strohsack und die WeijJe sein sollten. Die vorgcsehenen Burschen sorgten dann fiir
die Kleidung und auch fiir das Obst, das beim Dorfumgang ausgeteilt wurde.
Die ersten vier Klase, die WeijJi, waren gleich gekleidet. Sie trugen einen langen weiBen
Unterrock und ein weiBes Hemd. Auf den Schultem und auf dem Riicken trugen sie ein
buntes Zipfelhalstuch und auf dem Kopf eine Klasekappe aus weiBem Papier, die oben offen
und mit bunten Stemen und Silberstreifen verziert war. Der Tod war ahnlich gekleidet wie die
WeiBen, nur trug er ein blaues Zipfelhalstuch und hatte cine holzeme Sense und einen
Wetzstein. Der Strohsack zog weite "Guatjc" (von ung. gatja 'weite weiBe Baumwollhose')
und ein sehr weites "Grobshemet" (Leinenhemd) an. Die Hosen wurden an den Knocheln
zugebunden und sowohl Hose als auch Hemd mit Stroh ausgestopft, so dass er unformig dick
und grob aussah. Oiesc Gestalt crinnert an dic Maske des Erbsenbars im altcn
Faschingstreiben. Tatsachlich trug sic vor dem Gesicht cine aus Hasenfell _verfertigte Maske.
Dr Schwarz war bezeichnenderweisc ganz schwarz gekleidet und trug einen langen schwarzcn
Mantel. Auf dem Riicken und auf der Brust hattc er brei te Lederriemcn, an dencn 10-14
schwere Kuhglocken bcfcstigt waren. Vor dem Gcsicht und auf dem Kopf hattc er eine
Tcufelslarve mit Homem und roter Zunge, zudem war er eingeruBt. An scinem Ledergurt
waren zwei Ketten befestigt, dic von seinen Fiihrem, zwei kraftigen Burschen, festgehalten
wurden. Alle drei hielten in den Handen krăftigc Karbatschcn aus Weidcn, an deren Endc cin
Drahtstiick mit eingctlochten war. Dr Schwarz musstc ein krăftiger Bursche sein, sonst hiclt
cr das Gewicht der schwcren Glocken beim Gang durch die Gemeinde nicht aus. Er musste
auch Furcht crregcn konnen.
Der Umzug bcgann am Abcnd vor dem Nikolaustag, beim Gebetlăuten um sieben Uhr.
Dann gingcn die WeijJen in Hamroth (VI) zum Pfarrcr, beteten gemeinsam den "Engel des
Herm" und wurden von diesem im Glauben examinicrt. Inzwischen rannte der "Schwarzc"
(dcr Namc "Teufcl" wurdc furchtsam gemieden) mit seinen "Fiihrem" und seincr Kette
dreimal um die Kirchc, wobci die Kuhglocken den abendlichen Frieden durch schrillc Ton
stOrten. Vor der Gruppc ging ein Junge mit einem Glocklein, lăutete an jedem Haus und bat
um Einlass, der nie verwehrt wurde. Der Verlauf des Klăse-Spicls ist folgender:
Zuerst treten die WeijJen ins Zimmcr, griiBen "Gelobt sei Jesus Christus" und fragcn
nach Schulkindem, die ihre Gebete sprechen miissen. Inzwischen kriecht der dicke Strohsack
auf allen Vieren im Zimmer herum. Der Tod sitzt auf ihm, dengelt seine Sense und sagt dabei
"Schmecke (ich rieche), schmecke Menschejluaisch!" Dabei langt ermit der Sense unter die
Bettstattcn und Bănkc. Nach dem Gcbet werdcn die Kinder aus der Bibcl und dcm
Katcchismus befragt, wie cs der Pfarrcr zuvor mit dcn Klasen gctan hatte. Zur Abwcchslung
wurden auch wcltlichc Rătscl gestellt, um dic Schlagfcrtigkeit der Jugend zu priifen, etwa:
"Warum rennt dr Has bcsser wia dr Hund?" (Antwort: Dcr Hase rennt um sein Leben und der
Hund ums tăgliche Brot.) Ein weiteres, ortsgebundenes Rătsel war: "Wia kummt d'Floh iiber
d'Samisch?" Die Samisch (ung. Szamos, rum. Someş) tlieBt durch Sathmar. (Antwort:
Schwarz!)
Danach fragcn die Klase die Eltem, ob die Kinder immer brav und folgsam waren. Die
Braven bekommen aus den Săcken Ăpfcl und Niissc. Die Schlimmen und jene, die beim
Gebet und der nachfolgcnden Prtifung frech waren, bekommen mit der Karbatsche Schlăge.
Dann ermahnen die Klăse die Kinder noch, weitcrhin brav und folgsam zu sein und erhalten
Geld zur Beschaffung von weiteren Ăpfeln und Niissen. Bevor die Weij3en sich mit dem GruB
"Gelobt sei Jesus Christus" verabschieden, fragen sie noch, ob ihr Kamerad auch hcreinkommen diirfe. Wăhrend die WeijJi und der Tod hinausgehen, jammert der Strohsack laut, er
habe Bauchweh und miisse zum Arzt gehen, damit er ein paar Lei bekomme. Plotzlich poltcrt
der Schwarze mit Schellengelăute ins Zimmer, zum Schrecken der Kinder. Mit ihm kommen
scine zwei Fuhrer, die ihn an der Kette haltcn, und auch zwei Sacktrăger. Der Schwarze packt
den Strohsack und tanzt mit ihm durch das Zimmer, so dass die Kuhglocken disharmonisch
schrillen. Darauf schlăgt er mit seiner Karbatsche auf den Tisch und befiehlt in strengem Ton:
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"Schulkinder, zum Gebet!" Die Kinder milssen vor dem Tisch niederknien und beten. So oft
im Gebet der Name Jesus genannt wird, schiittelt der Schwarze grimmig seine Glocken.
Danach tanzte er mit erwachsenen Tochtem und schwărzt sie mit RuB ein. Die Kinder werden
nun nach ihren Glaubenskenntnissen gepriift. Auch der Schwarze teilt den Kindem Ăpfcl,
42
Niisse und Zucker aus. Danach stilrmt er wild aus dem Haus .
Bis die Klasen ans Dorfende kamen, wurde es Mittemacht, und besonders bei Regen
war der Lauf mit den schweren Kuhglocken eine Plagerei. Doch im Umkleidehaus erwartete
sie ein ausgiebiges Abendessen. Ăhnlich wie in Hamroth verlief der Klasetag in allen
sathmarschwăbischen Gemeinden. Der Klaseabed galt als cin Hohepunkt im Laufe des Jahres
und lieferte wochenlang Gesprăchsstoff fiir die Spinnstuben des Dorfes. Wo der schwăbische
Klaseabed bereits verschwunden war, kam der heilige Nikolaus manchmal als Bischof
gekleidet zu den Kindem; dieser Brauch war von den Schiilem der stădtischen Oberschule
mitgebracht worden. Am gleichen 6. Dezember brachten die Taufpaten ihren Taufkindem den
Klase, d. h. ein Nikolausgeschenk. Das Patengeschenk bestand aus einem verzierten Tiichlein,
in das ein geflochtener kleiner Kuchen, Niisse, Ăpfel u. a. Obst gebunden war. Patin und Pate
besuchten ihr Taufkind personlich und sprachen mit ihm iiber sein personliches Wohlergehen
und seine schulischen Erfolge, wodurch sie ihre Aufsichtspflicht erfiillten.
Als Besonderheit kann et Niklăschen (der kleine Nikolaus) von Neubeschenowa (V)
angefiihrt werden. In dieser Gemeinde wussten die Kinder - wie in vielen anderen - dass ihncn
in der Nacht zum 6. Dczember cine iiberirdische Gestalt in die aufgestellten Teller und in die
sauber geputzten Schuhe Ăpfel, Niisse, getrocknete Zwetschgen und Zuckerwerk legte.
Jedoch am Abend zog das Niklăschen durch die dunklen Dorfgassen. Es waren zwei in
Leintiicher gehiillte halbwiichsige Burschen, die vor jcdem Haus riefen: Listr (lasst ihr) et
Niklăschen rin? Einer ritt (wie in der Moselgegend und im Saarland, woher die Ncubeschenowaer stammen) auf einem Eselchen, der ein Stock mit einem aufgesetzten Eselskopf war.
An der Scite hatte er einen "Zwetschgensack", in dem dic Gcschenke aufbewahrt wurdcn. Der
zweite, im Volksmund Klawang genannt, hatte an einem gabelartigcn Geriist eine Schelle und
einen Holzschnabel, mit dem er klapperte und die bosen Kinder zwickte. Um ihn versohnlich
zu stimmen, steckten ihm mutige Jungen eine Miinze in den Schnabel. Es handelt sich hier um
die Obemahme eines rumănischen Winterbrauchs, da in rumănischen Gemeinden der
Umgebung eine ăhnliche Gestalt am Neujahrstag unterwegs war, man nannte sie allgemein
"walachisches Chrischtkindl "43 .
1.6.2 Weihnachtsbriiuche

Die Weihnacht ist ein wichtiger Marksteine der Wintermonate, deshalb kniipfen sich daran
mannigfache Vorzeichen und Handlungen. Gute Vorbedeutung haben alle Dinge, die es in
groBer Zahl gibt wie: Schuppen (vom Fisch), Miinzen, Gctreidekomer, Erbscn, Mohn (denn
die Menge mehrt durch Analogiezauber Gliick und Wohlergehen). Deshalb soll man im
Volksglauben in der Weihachts- und Neujahrszeit Mohnstrudel und Fisch essen, Miinzen
schenken und den Haustieren von allen Getreidekomem zu fressen geben. Im Banat wurde
<las bis in unsere Zeit durchgefiihrt. ALEXANDER TIETZ notiertc fiir das Banater Bergland um
Reschitz als gutes Vorzeichen, wenn jemand am Weihnachtsabend beim Durchschneiden
eines Apfels ein stemf6rmiges Kemgehăuse findet. Der Volksglaube schloss daraus auf
langes Leben. Wer dagegen ein kreuzfdrmiges Gebilde erblickte, wiirde bald sterben. Auch
Niisse wurden beachtet. Hatte die erste aufgebrochene Ziemuss des Tannenbaumes einen
schwarzen Kem, so drohte der Familie ein naher Todesfall. Auch bei einer ungeraden Anzahl
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von Kerzen auf dem Weihnachtsbaum wiirde em Familienmitglied im folgenden Jahr
44
sterben •
Das Weihnachtsfest wurde im Laufe der Jahrhunderte zum volkstiimlichsten Fest des
Kirchenjahres, zu einem Fest der Familie und der Kinder. Die Kirche feiert zu Weihnachten
die Erinnerung an die Geburt des Erlosers. Doch da der genaue Tag der Geburt weder durch
die Bibel noch durch die kirchliche Oberlieferung genau bestimmt wird, schwankte der
Termin. Seit dem 3. Jahrhundcrt wurden Geburt und Taufe Jesu zusammen am 6. Januar
gefeiert, was in der orthodoxen Kirche bis heute so blieb. Zur Bekămpfung des heidnischen
Kultes des Sol invictus, des 'unbesiegten Sonnengottes' und zugleich des orientalischen Kultes
des Mithras verlegte die romische Kirche um die Mitte des 4. Jahrhundcrts ihr Hauptfest vom
6. Januar, dem Tag der Taufe Jesu, auf den 25. Dezember. Durch diese Terminvcrschiebung
auf dcn Tag der romischen Sonnwendfeier und den dies natalis des Mithras gingen romische
Neujahrs- und Mittwinterbrăuche ins christliche Weihnachtsfest tiber.
Zu einer Fortfiihrung ăltester Brăuche zăhlt das Schenken (zu Nikolaus, Neujahr und
Dreikonig). Es geht einerseits auf die romischc Sitte zuriick, am Jahresbeginn als gliickverheiBende Vorzeichen Geschenke auszutauschen, andererseits auf die geheimnisvolle Bescherung durch hohere Măchte und Tote um die Mittwinterzeit. Die christliche Bescherung durch
den Nikolaus und das Christkind verlegte bei uns - nach Luther - ihren Schwerpunkt auf
Weihnachten, um die Bedcutung dieses Festcs zu bctoncn. Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes in seiner heutigen Form ist verhăltnismăBigjung, seit dem 17. Jh., und wurdc erst im
19. Jahrhundert allgemein45 • Die Anfange des Wcihnachtsbaumes gehoren urspriinglich in
dcn Vorstellungskreis der Zwălften, welche die Zeit von Weihnachten bis zum Dreikănigstag
umfassen. Deshalb wird er noch heute am Heiligen Abend aufgestellt, tiberdauert das
Neujahrsfest und wird erst am Dreikonigstag abgerăumt. Die Bedeutung des Baumes in der
Kulturgeschichte der Volker geht bis auf den heiligen Lebensbaum, der als Himmels- odcr
Weltenbaum ins Mythische gesteigert wurde. Biblisch ist auch die Vorstellung von einem
Paradiesbaum, wie er scit dem 14. Jahrhundert mit Ăpfeln und Oblaten behangen bei den
Adam- und Evaspielen im Umzug mitgetragen wurde. So wie der Baum als Wintermai vom
Freicn in die Stube gekommen ist, so wandert er heute wicder ins Freie, auf die Grăber von
Verstorbenen oder vor Kriegerdenkmăler46 . Vor dem Weihnachtsbaum waren die Weihnachtsmaien (symbolische Lebensbăume) iiblich, mit Ăpfeln und Schmuck behangene
Tannenzweige, aber auch pflanzliches Wintergrtin wie Schlehdom oder Wacholder, das man
an Fenster, Spiegel oder an die Stubendecke anbrachte. Ăltere Leute erinncm sich noch, dass
man im osterreichischen Burgenland neben den hăngcnden Băumen ein Schlchdomgehănge
verwcndete, auf das man Backwerk, Lebkuchen und Ăpfel spieBte. Diese Schlehdomzwcige
sollen fiir die Ărmeren gewesen sein, die Tanne oder Fichte als Weihnachtsgriin fiir die
Bcssergestellten.
Lichter auf griinen Zweigen verdoppcln im Volksglauben die Wirkung, Segen zu
bringcn und Unheil abzuwehren. Sie leuchten aber nicht nur zu Weihnachten, sie bliihen auch.
Der Legende nach bliihen die Apfelbăume in dcr Heiligen Nacht und die Barbarazweige. Das
heiBt, sie wurden von einem Mădchen am Barbaratag, dcm 4. Dezember, vom Kirschbaum
geschnitten und in eine Vase mit Wasser gesteckt, damit sic zu Weihnachten bliihen. Die alten
Krippen- und Weihnachtslieder widerspicgeln noch die Verbindung des Bltihens mit der
Geburt des Erlosers 47 . Aus der Yerschmelzung der Kerzen mit dem wintergriinen Baum ist
schlieBlich der Weihnachtsbaum entstanden. Dcr Weihnachtsbaum als Lichterbaum wird
zuerst 1660 erwăhnt. In dieser Form, mit SiiBigkeiten und Obst, tritt er seinen Siegeszug liber
ganz Deutschland und danach liber Europa und Amerika an.
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Am Weihnachtsabend48 blieben die meisten Familien auf, um gemeinsam zur Mette zu gehen.
Auch Verwandte und Freunde kamen manchmal zu Besuch, um die Stunden bis zum
Kirchgang gemeinsam zu verbringen. Die Jugendkameradschaften trafen sich in einem Haus,
wo sie die Zeit bis zur Mette bei frohlichem Spiel, Gesang und Erzăhlen verbrachten. Die
Mittemachtsmesse an sich war ein feierliches Erlebnis, das noch durch das Tunnblasen
verstărkt wurde. Fliigelhom, Trompete oder auch mehrere Blasinstrumente spielten gewohnlich vor oder nach der Mette die Arien der Hirten- und Weihnachtslieder. Das weltbekannte,
in 230 Sprachen gesungene Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" (Text Josef Mohr, Melodie
Franz Xaver Gruber, 1818 in Obemdorf bei Salzburg uraufgefiihrt) wurde gewohnlich als
lctztes angestimmt und wurde von den Blăsem im Kirchtunn nach der Mette wieder
aufgenommen. Andemorts schloss die Mittemachtsmesse mit dem alten Volkslied: "Es ist ein
Ros' entsprungen aus einer Wurzel zart". In der Hirtenmesse am Morgen des ersten
Weihnachtstages wurden vor allem weihnachtliche Hirtenlieder gesungen und im Hochamt
begleitete die Blasmusik den Săngerchor emeut bei den Weihnachtslicdcm. Diese wurden in
der Kirche wăhrend der gesamten Weihnachtszeit bis Dreikonig gesungen.
Auf dem Heimweg von der Mette prilften die Bauem die Richtung des Windes, um
daraus auf das kommende Wetter zu schlieBen. Der Sathmarer Schwabe wusste: Kommt der
Wind von Siiden, bringt er Krankheit und Elend; weht er von eincr andercn Scite, ist Gutes zu
erwarten. Bekannt war auch die Wetterregel:
Dunkle Heilige Nacht - he/le Scheunen, leere Keller.
Helle Heilige Nacht - dunkle Scheunen, voile Keller.
In den Schwabendorfem des Kreises Sathmar und in jenen in Nordostungam schmilckten die
Eltem den Christbaum fi.ir die Kinder mit versilberten und vergoldeten Niissen, Ăpfeln und
Lebkuchen. Man ging zur Mittemachtsmette oder zur Hirtenmesse bzw. zum Hochamt am
Morgen. AuBer den Gaben des Christkindes am Heiligen Abend erhielten die Kinder am
ersten Weihnachtsnachmittag von ihren Taufpaten emeut ihr "Chrischtkindl", gewohnlich
SilBigkeiten, Ăpfel, Nilsse und Feigen. Am zweiten Weihnachstag, dcm Stefanstag (26.
49
Dezember) wurden Verwandte besucht und ggf. deren Namenstag gefeiert .
In Schmollnitz/Smolnik (Unterzips) beteiligten sich Hirten aktiv an der Weihnachtsmette. Der Schafhirte brachte zur Opferung cin weiBes Lamm zum Altar und der Kuhhirte
spielte auf seiner Trompete, in Begleitung von Tuba und Orgel, ein Lied. Nach der Mette
blies er auf einem Hilgel neben der Kirche Weihnachslieder50 •
Am Johannistag, dem 27. Dezember nahm man cin Flăschchen Wein zur Weinweihe in
die Kirche mit. Von diesem Wein tranken alle Familienmitglieder beim Mittagessen, damit
sie gesund blieben, man besprengte damit das Vieh, schilttete auch cinige Tropfen davon in
den Brunnen und in die Weinfâsser. Kranke und Sterbende erhielten auch einen Schluck des
geweihten Weins. Der Evangelist Johannes, ein Lieblingsjilnger Jesu starb nach der Uberlieferung hochbetagt um das Jahr I 00 n. Chr.
In Jahnnarkt (V) war am Ghanstag (Sankt Johann, 27. Dezember) der Bindelistag fi.ir
die Knechte und Măgde, die an diesem Tag mit ihrem Bilndel zu einem anderen Brotherm
weiterzogen, um sich fi.ir das kommende Jahr bei einem anderen Bauem zu verdingen. In
Saderlach (V) fand das Bindelifahre bereits am Stefanstag (26. Dezembcr) statt. Am Tag der
Unschuldigen Kinder, dem 28. Dezember, war es iiblich, dass man sich mit Ruten auf den
Rilcken schlug und <labei sagte: Frisch un gsund, beij3 dich ka Floh un ha Hund! Fiir diesen
gutgemeinten Wunsch erhielten die Kinder von ihren năchsten Angehorigen einen Geldschein
oder cine Miinze.

48
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1.6.3 Weihnachtsspie/e
In vielen donauschwăbischen Ortschaften war es iiblich, das Christkind durch eine verkleidete
Person zu verkorpem, die den Kindem - ăhnlich dem heiligen Nikolaus - Geschenke brachte
und ggf. auch eine Rute zuriicklieB. Wăhrend sich in Norddeutschland die Nikolausgestalt
zum Weihnachtsmann entwickelte, entstand in siiddeutschen Gebieten das giltige Christkind,
das sich aber von den dunklen Măchten der Raunăchte nicht ganz befreien konnte. Vor aliem
dort, wo cs schlimme Kinder gab, wurde das Christkind von einem Belzebock begleitet, der
aber unsichtbar blieb und in der Kilche oder vor dem Fenstcr mit einer Kette lărmte. Die
Beschreibung dieses Brauchs folgt einer Darstellung aus Putinzi {IV) 51 •
Am Heiligen Abend warteten dic Kinder ăgnstlich auf die Einkehr des Christkindls,
wenngleich sie auch seinc Gaben erwarteten. Darauf betrat dic weiB gekleidete und
verschleiertc Gestalt - meist eine junge Frau aus der Nachbarschaft - die Stube. Dic Kindcr
standen oder knieten vor dem Tisch und mussten das Vaterunser und sonstige Kindergebete
sprechen. Als Belohnung schiittctc das Christkind den Kindem Ăpfel, Niisse und kleinc
Geschenke aus seinem Sack auf die Erdc. Waren sie zu hastig bcim Aufraffen, klopfte ihnen
das Christkind mit der Rute auf die Finger. Hăufig iibergab es noch jedem Kind eine Rute.
Der Pelznickel, Belzenickel, Pelzmărtel usw. (vgl. in Putinzi Belzebock) kommt eigentlich
vom heiligen Nikolaus - der in Amerika zu Santa Claus an Christmas wurde. Diese Gestalt
ging in der Pfalz (z. B. in Fischbach oder im Dembacher Tal, besonders vor l 920) zusammen
mit dem Christkind bercits am Vorabend des dritten Adventsonntags, zehn bis zwolf Tagc vor
Weihnachten durchs Dorf. Am Weihnachtsabend verteilt das Christkind seine Gaben
unsichtbar an die Eltem. Das mittelalterliche geistliche Schauspiel mit der drohenden Rute
sollte der Erziehung der Klosterschiiler dienen. Nach der Reformation kam das freundliche
und belohnende Christkind dazu. Mit der Einfiihrung des Christkinds und der Ersatzmănner
des heiligen Nikolaus wurde der Esel entweder zum begleitenden Reittier des Christkinds
oder es verselbstăndigte sich zu einer vermummten Schreckgestalt, welche die Kinder stOBt
oder mit Nadeln in der Eselmaske sticht, wie es auch der Esel beim Weihnachtsspiel in
Glogowatz (V) u. a. Ortschaften tut. Im pfalzischen Gossersweiler heiBt der in graues Aschentuch vermummte Bursche mit langen Papierohren Stutzesel (von stutzen 'stoBen'), im
unterelsăssischem Kreis WeiBenburg Bick- oder Pickeresel (von picken 'stoBen, stechcn')5 2. In
Hodschag (III) war Pickesel ein schwarz gekleideter Begleiter des heiligen Nikolaus. Spăter
wurde cin Schimpfwort daraus 53 .
In allen deutschen Gebieten, aber auch in ltalien und Siidfrankreich und Siidosteuropa
ist neben dem Weihnachtsbaum die Darstellung der Geburt Christi in den Weihnachtskrippen
anzutreffen. Die ălteste urkundlich belegte Krippe ist die des heiligen Franziskus von Assisi
aus dem Jahre 1223. Im 17. Jahrhundert gelangten die ersten Krippen liber Tirol nach
Deutschland. Aus den Weihnachtsspielen und dem "Kindelwiegen", das schon im 10. Jahrhundert in Salzburg belegt ist, entwickelten sich das Weihnachtssingen und die Weihnachtslieder. Das Weihnachtssingen war Aufgabe der Chorknaben, die in der Schule Lateinisch
54
lemten. Bei den Sathmarer Schwaben war - nach KocH - sowohl das Singen des Christkindchenspiels als auch die szenische Darstellung des Bethlehem bekannt.
Am Heiligen Abend gingen Kinder und Jugendliche bei Einbruch der Dunkelheit
gruppenweise zum Singen in die Hăuser. Vor den erleuchteten Stubenfenstem erbaten sie
zuerst die Erlaubnis zu singen und boten dann Weihnachtslieder dar und erhielten von der
Hausfrau als Entlohnung gedorrte Ăpfel- und Bimenschnitz, Niisse u. a. Obst. Nachdem sie
cin gesegnetes Weihnachtsfest gewilnscht hatten, zogen sie zum năchsten Haus weiter. Ein
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einfaches Bethlehemspiel wurde von drei weil3 gekleideten, mit Băndem geschmiickten
Mădchen dargeboten. Der Gruppe ging ein Kind mit einem Glocklein voraus und erbat
Einlass. Mit dem iiblichen Grul3 Gelobt sei Jesus Christus traten die Darstellerinnen în die
Stube, wobei die mittlere eine selbstgefertigte, in Seiden gekleidete Puppe als Christkind trug.
Nun sangen sie zweistimmig Weihnachtslieder und erhielten von der Hausmutter Geld oder
Ăpfelschnitz.

Bald lăutete wieder ein Glocklein und eine Schar verkleideter Jungen kam mit dem
Bethlehem herein. Zuerst trugen zwei Engel ein selbstgefertigtes Kirchlein mit dem Stall von
Bethlehem herein, stellten es auf den Tisch und sangen dazu ein altes Weihnachtslied. Danach
traten vier Hirten herein, klagten liber die Kălte der Nacht und legten sich zum Schlaf nieder.
Ein Engel trat auf und verkiindete die Frohbotschaft der Heiligen Nacht. Die Hirten erwachten
und berieten, was sie dem Kind nach Bethlehcm mitnehmen sollten: Milch, Butter, Lămmlein
und Wolle. Dano zogen sie los, umschritten den Tisch mit dem Kirchlein und sangen ein
Hirtenlied aus der Ansiedlungszeit. Dabei waren die Hirten mit Pclzen gekleidet, trugen
Schlapphiite und einen langen Hirtenstab mit einem Glocklein. Sie erhiclten sie vom
Familienvater filr ihre Darbietung Niisse und Miinzen, griil3ten und zogen weiter. Dieser
Brauch galt filr alle Schwabendorfer, auchjene im heutigen Ungam.
Das urspriingliche, aus der Urheimat der Sathmarer Schwaben stammende Bethlehemspiel war in Vergessenheit geraten. Lediglich das Hirtenlied wurde von STEFAN KocH 1934 in
Sukunden aufgezeichnet und veroffentlicht. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte man in den
schwăbischen Gemeinden eine triviale Fassung des Bethlehemspiels in ungarischer Sprache
einzufilhren, die aber nicht angenommen wurde. KOCH stellte den Schiilem in Hamroth (VI)
1928 die oben beschriebene Fassung zur Verfiigung, die seither in dieser Gemeinde gespielt
und seit 1934 auch în Sukunden (VI) aufgefilhrt wurde.
Bei den Karpatendeutschen (um Munkatsch und Deutsch Mokra) kommt die ganze
Familie am Weihnachtsabend zusammen. Bei gutem Essen singt man Weihnachtslieder und
erinnert sich der verstorbenen Angehorigen. Die Geschenke werden unter den Christbaum
gelegt. Friiher wurde - wie bei den Sathmarschwaben - ein Bethlehemspiel der "Gubi" (Sg.
"Guba") bzw. Bethlehemsănger im Schafpelz (ung. "guba" 'langwollener Schafpelzmantel')
mit einer versilberten Dorfkirche als Geburtsstall des Christkindes. Neben Engel und Hirten
treten (ăhnlich dem schwăbischen "Klasenspiel" ein "Krămpus" (der Alte) mit Pelzmantel und
Kuhglocke, langer Hakennase, weil3en Augenbrauen und einem grauen Vollbart, sowie eine
"Guba" genannte, schwarze Teufelsfigur mit schwarzer Maske und schwarzem Spitzhut,
weil3em Ziegenbart und roter Nasc auf. Alle sangen ihr Lied und huldigem dem Jesuskind in
der Krippe. Die "Bethleheme" erhielten filr ihr Spiel SUl3igkeiten und einige Miinzen55 •
JOSEF LANZ untersuchte die Geschichte der Weihnachtsspiele in der Schwăbischen
Ttirkei (II) anhand eines Bethlehemspiels von Kossoratz 56 , im Vergleich zu einem
Weihnachtsspiel von 1688 aus Steinheim, in Nordwiirttemberg. Daraus ergab sich, dass ein
Volksschauspiel immer aus einer oberschichtigen Stufe in den Traditionskreis einer Trăgerge
meinschaft aufgenommen wurde. In diesem Prozess hat das Spiel sich der augenblicklichen
Entwicklungsstufe der Aufnahmegemeinschaft anpassen mtissen und hat sich manchmal in
seine Einzelbestandteile aufgelOst. Diese haben sich wieder mit Teilen anderer Spiele
vereinigt, und oft sind dabei von einfachen Menschen unverstandene Stellen (entstellt)
worden oder haben ihren Sinn gănzlich geăndert. Das Steinheimer Weihnachtsspiel - als
Anfangsphase einer solchen Entwicklung zu betrachten -, ist kein Volksschauspiel im tiblichen Sinne, sondem ein Schulspiel, wie sie im 17. Jahrhunderten zu Hunderten im ganzen
deutschen Sprachraum geschrieben wurden. Es beginnt mit dem Wagner Bartenschlag, der in
seiner Jugend mit einem vom Gemeindepfarrer Pfaff geschriebenen Weihnachtsspiel in
benachbarten Dorfem unterwegs gewesen war. Von einigen Schulbuben in der Werkstatt
55
56

MELIKA 2002, 282-285.
Vgl. LĂNZ 1958, 47-68.

https://biblioteca-digitala.ro

347
danach gefragt, zieht er eine Handschrift dieses Spieles hervor, ergănzt sie mit mehreren
Liedern und Versen, studiert das Spiel mit den Jungen ein und fiihrt es im Dorf auf. So wurde
das Schulspiel vom Volk aufgenommen, von Jahr zu Jahr etwas verăndert und dadurch zum
Volksspiel.
So beginnt die Entwicklung, die in allen Spiellandschaften der Donauschwaben stattgefunden hat und in den verschiedenen Phasen festgehalten wurde: Wir haben in einigen
Beispielen darauf hingewiesen. Ursprtingliche Christkindel-, Bethlehem-, Adam und Eva- und
Hirtenspiele, mit einer ganzen Hirtenfamilie, konnten sich gegenseitig beeinflussen und
zusammenwachsen. Ihre Utensilien: Christbaum und Bethlehemstall (Haus mit Krippendarstellung) konnten nach der Christmette gemeinsam bis Lichtmess in der Kirche bleiben. Wenn
ein Adam- und Evaspiel mit einem Hirtenspiel zusammenwuchs, so diente der in beiden
vorhandene Baum als Verbindungsglied; der Weihnachtsbaum wurde eingebaut. So heif3t es
z. B. im Janischer Hirtenspiel: Der Christbaum erinnert uns an den Baum, welcher im Paradiese
stand
Der mittlere Donauraum erlebte - wie alle Neusiedlungsgebiete - in der ersten Zeit
mancherlei Not, so dass die Befriedigung materieller Bedilrfnisse Vorrang vor Spiel und
Lustbarkeit hatte. Nach der Oberwindung dieser Notzeiten war das mitgebrachte Oberlieferungsgut zum Teii vergessen und musste aus den Resten neu aufgebaut werden. Das Volksschauspiel im donauschwăbischen Gebiet erlebte in den Zeiten des Wohlstandes eine
Bliltezeit. Ausgehend von den spărlichen Oberlieferungen wurden von Schulmeistern und
Pfarrern immer wieder neue Spiele in gehobener Sprache und glatten Versen verfasst, doch
sie wurden zu Volksschauspiel durch ihre Eingliederung in das Brauchtum der dorflichen
Gemeinschaft, mit festgelegter Tracht und bestimmten Spielutensilien. Die Untersuchungen
der Weihnachtsspiele aus der Schwăbischen Tilrkei ergaben, dass neue Spiele auftraten, sich
mit ălteren Spielen vermischten, von anderen Spielkameraden gleichzeitig mit ălteren Spielen
aufgefiihrt wurden und schlief3lich die ălteren Spiele verdrăngten oder selbst aufgegeben
wurden.
In seiner Untersuchung bezieht sich LANZ auf ein altes Christkindlspiel aus
Janisch I Mccsekjanosi (II), das von der Kameradschaft der zwolf- bis dreizehnjăhrigen Măd
chen alle Jahre von Haus zu Haus aufgefiihrt wurde. Im Jahre 1903 kam ein Lehrer Hering ins
Dorf und brachte ein angeblich selbst gedichtetes Hirtenspiel mit, dass er mit den ncun- bis
zehnjăhrigen Mădchen und Bubcn einlernte; spăter fand sich eine Einlernfrau. Das neue Spiel
wurde entwcder gleichzeitig mit dem Christkindlspiel oder abwechselnd mit ihm, ebenfalls von
Haus zu Haus gespielt. In den spăteren Jahren fielen die Buben ab und es blieb ein Spiel dcr
jungen Mădchen. Im Jahre 1916 brachte " 's Hanskaste Kathibos (Base Kathi)" aus Kobling I
Kobleny in der Schomodei ein Adam- und Evaspiel mit nach Janisch, das die Kameradschaft
der 15- bis 16-jăhrigen Mădchen iibernahm und von der Kathibos eingelernt wurde. Auch
dieses Spiel war eine bauernbarocke Kunstdichtung jilngeren Datums. Nun wurden alle drei
Spiele aufgefiihrt, manchmal von Jahr zu Jahr abwechselnd, manchmal gleichzeitig nebeneinander. Wenn sie ihr Spiel zur selben Zeit aufgefilhrt hatten, gingen alle Darsteller in ihrer
Spieltracht zur Christmette und stellten sich in einer bestimmten Reihenfolge vor dem Altar auf.
Die Spieler von Janisch klingelten alle gesungenen Weihnachtslieder mit ihren Schellen mit,
ăhnlich wie die Berglaute in Schmollnitz (Unterzips) mit ihrem Schlăgel und Eisen klopften.
Nach der Vertreibung gelangten die Janischer in das Flilchtlingslager Worgl bei Kufstein
in Tirol, die Spielkameradschaften waren auseinandergerissen. Am Heiligen Abend versammelten sie sich im Lager, um gemeinsam zur Christmette zu gehen. Da begannen einige Frauen
spontan die Eingangsverse des alten Janischer Christkindlspieles zu singen. Als Sprecherinnen
der einzelnen Rollen fielen ehemalige Mitspielerinnen frilherer Spielgenerationen ein. Die
ilbrigen Lieder sangen alle Frauen und Mădchen mit, wăhrend die Mănner im Kreis um sie
herum standen. Danach gingen sie zur Kirche.
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Einige Janischer Familien gelangten nach Hochdorf im Kreis Esslingen (Baden-Wiirttemberg).
Hier hat sich der Brauch eingebiirgert, alle Jahre vor der Christmette bei einem der Landsleute
zusammenzukommen und vor dem Kirchgang gemeinsam <las Spiel aus dem Stegreif zu singen,
ohne besondere Absprache oder Rollenverteilung, wie im Lager von Worgl. So hat sich zwar
nicht mehr die heimatliche Spieltradition erhalten, dagegen ist aus dem weihnachtlichen Lagererlebnis ein neuer Brauch entstanden, der sich bewahrt hat und die Spielentwicklung
veranschaulicht. Im heimatlichen Dorf Janisch waren - laut LANZ - etwa 20 Familien zuriickgeblieben, die sich jedoch in den ersten Jahren nach 1945 nicht trauten, <las Weihnachtsspiel
aufzufilhren. dann iibersetzten sie es ins Ungarische und spielten es einige Jahre so und seit
1956 wieder deutsch. Die anderen beiden Spiele sind scit der Vertreibung nicht mehr aufgefilhrt
worden. Diese Spielgeschichte eines donauschwăbischen Dorfes zeigt einerseits die Aufnahme
zweier literarischer Spiele in das Leben einer dorflichen Gemeinschaft, andererseits die
Funktion eines Volksspiels bei den nicht vertriebenen Donauschwaben und sein Ausklang bei
den in Deutschland lebenden, die durch ihr "unsichtbares Gepăck", die bleibenden Erinnerungen, mit ihrer heimatliche Brauchwelt verbunden bleiben57 .
2. Gemeinschaftsarbeiten
Der Gemeinschaftssinn der Donauschwaben ăuBert sich in der Hilfsleistung bei groBeren
Arbeiten wie Hausbau, Drusch, Maisauslieschen und FederschleiBen. Ein schones Beispiel fi.ir
unentgeltliche Hilfeleistung wurde aus Hamroth (VI) iiberliefert. Dort wurden die Pferde des
Pfarrers 1942 fi.ir das Militar eingezogen, und er hatte nun keine Zugtiere ftir die Bestellung
der Wintersaat auf seinem Wirtschaftshof. Am Wendelinstag (20. Oktober), nach der
Viehmesse, fanden sich alle Nachbam und weitere Bauem mit Pfluggespannen, Eggen und
Sămaschinen cin und bestellten die Felder des Pfarrers in einer Klacka, einer freiwilligen
unentgeltlichen Nachbarschaftshilfe. Da nicht um Geld gearbeitet wurde, hatte der Pfarrer das
Arbeitsverbot fi.ir diesen Feiertag aufgehoben. Mit Hilfe der Lehrerin und weiterer Frauen
wurde den Helfem am Abend cin Festessen als Einleitung eines frohlichen Abends geboten 58 •
Gegenseitige Hilfeleistung und Gemeinschaftsarbeiten sind bei allen Dorfgemeinschaften der Deutschen, Ungam, Rumănen und Serben bekannt. Das deutsche Lehnwort
Klack, (Klacka, Klacke), z. B. fi.ir die Hilfeleistung beim Hausbau, iibemahm rum. claca in
der Bedeutung, gegenseitige băuerliche freiwillige Hilfe bei Gemeinschaftsarbeiten mit
gleichzeitiger oder anschlieBender Unterhaltung'. Das rum. Wort wurde ungarisch dialektal
als kalaka iibemommen und geht selbst auf bulgarisch tlaka zuriick, das auf weitere Zusammenhănge im balkanischen Raum verweist. ANTON PETER PETRI bezeichnet die "Klack" als
"eine der liebenswertesten Entlehnungen aus dem Sprach- und Lebensbereich unserer
rumănischen Nachbam" und vermerkt die Bedeutung ,Nachbarschaftshilfe beim Hausbau',
wăhrend das rum. Etymon claca ,Frondienst, Spinngesellschaft, frciwillige Feldarbeit' und
der Ausdruck de claca , unentgeltlich' bedeutet59 . Zur Bedeutungsentwicklung des Wortes
zitiert PETRI (ohne Quellenangabe) aus dem Bericht des Geologen Bemhard von Cotta (18081879): "Die griechische Religion [d. h. die griechisch-orthodoxe der Rumănen, Anm. d. Verf.]
zăhlt ohnehin mehr Fest- und Fasttage als irgendeine andere, das Volk hat diese aber noch
reichlich vermehrt durch seine Familientage, Wolfs- und Bărentage, an denen iiberhaupt, oder
wenigstens mit bestimmten Werkzeugen, nicht gearbeitet werden darf, wenn nicht das Dorf,
die Familie oder den einzelnen ein Ungliick treffen soli. Arbeit darf an solchen Tagen nur
unentgeltlich und ftir andere (nicht fiir die eigenen Zwecke) erfolgen, man nennt das Klaka;
57

Vgl. dazu auch: GEHL 2003, 200-205.
Vgl. KOCH 1984, 437 f.
59
Vgl. ANTON PETER PETRI: Die "Klack" in unseren Mundarten. Ein Begriff mit verschiedenen Bedeutungsinhalten. (Kleine Wortkunde 39). In: BP vom 5.09.1991, 5.
58

https://biblioteca-digitala.ro

349
am Abend gibt dano der, fiir welchen die Arbeit geschehen [ist], freies Essen und Trinken, das
unter Musik, Gesang und Tanz verzehrt wird." Den Lowrinern und den Weinbauern aus
Marienfeld (V) gefiel das vom Bauherrn fiir die freiwillige Hilfe bezahlte, anschliel3ende Fest
so gut, dass sie jede gro13ere Unterhaltung mit anschliel3endem Trinkgelage Klackmachen
nannten.
ION VLĂDUŢIU zăhlt die clacă neben der Spinnstube zu den uralten, bis heute erhaltenen
Arbeitsbrăuchen der Rumănen im agrarischen Lebensraum. Er unterscheidet zwei Arten:
- die sogenannte claca oarbă, eine "blinde", also gegenseitige Hilfe der ărmeren Dorfbevolkerung, gewohnlich im Herbst und Winter beim Maislieschen, Wollespinnen usw.;
- die claca cu joc, also eine 'Arbeitsleistung mit Tanz', die im Sommer, Hcrbst und Winter
stattfinden konnte. Dabei luden Grol3bauern die ărmere Dorfbevolkcrung zu unbezahlten
Gemeinschaftsarbeiten ein, wofiir die Helfer nur Speisc und Trank und am Abend cine
Tanzunterhaltung mit geladenen Musikanten erhielten 60 •
Diese Form der Arbeitstcilung war bei den Donauschwaben nicht bekannt. Bei ihrer Klacke
nahmen reihum alle Verwandten und Nachbarn teii, auch wenn sie Rumănen, Serben oder
Ungarn waren. Genauso wurden sie in gemischtsprachigen Gemeinden zu den Festen (wie
Ostern, Kirchweihfeier) und Familienereignissen (Taufe, Hochzeit, Begrăbnis der Nachbarn
geladen und begrtil3ten diese wieder bei sich als Găste.
Die Spinnstube, als Treffpunkt der Jugend und der Erwachsenen, die dem geselligen
Beisammensein, der Unterhaltung und der Durchftihrung textiler Arbeiten diente, fand in
dorflichen Gemeinschaften allgemein in der Winterszeit statt, wenn es keine dringenden
landwirtschaftlichen Arbeiten zu verrichten gab. Dabei konnten zu Hause Licht und Wărme
gespart werden. Den Unterhaltungscharakter der Begegnungen betont die "Stiffoller"
Bezeichnung Spille in der Branau. Dabei gab es bestimmte Vorschriften beziiglich der Treffpunkte, der beteiligten Gruppen und der Dauer der Durchfiihrung. In Wemend (II) begann die
Spinnstube schon am Katharinatag (zu Kotrei, am 25. November) und dauerte bis zum letzten
Freitag vor dem Faschingssonntag. Die Mădchen trafen sich reihum abends um sechs Uhr und
brachten Handarbeiten mit. Eine Stunde spăter kamcn die Burschen, spielten Karten und
beobachteten, welches Mădchen am geschicktesten im Stricken, Hăkeln oder Sticken ist. Die
Spinnstube dauerte bis um zehn Uhr abends. Zu einer Gesellschaft gehorten Mădchen
gleichen Alters, die von Sonntag bis Freitag in demselben Haus zusammenkamen. Der
Treffpunkt wechselte jede Woche 61 .

3. Schlussfolgerungen
Die Arbeit untersucht Brăuche im Jahresablauf der Donauschwaben und der deutschen
Bevolkerung im Oberen Theil3becken aufgrund ihrer identitătsstiftenden Funktionen und ihrer
interethnischen Elemente. Ein wichtiges Anliegen ist die Darstellung von Brauchtumssymbiosen sowie der Wanderungs der Brăuche im Jahresablauf. So ist der "Neujahrsmann" mit einer
Kette bei den Ungarndeutschen in der Baranya eigentlich ein Knecht Ruprecht, ein Begleiter
des heiligen Nikolaus, wăhrend die "Sternsinger" im Banater Bergland zu Dreikonig auftreten
sollten und wohl von den Neujahrswiinschern im rum. pluguşor ausgehen. Der Dreikonigssegen
(mit Kreuzzeichen bzw. DrudenfuB) ist eine Art Mittelding zwischen frommem Evangelienglauben und raunachtlicher Zauberei. Der "Bohnenkonig" am Dreikonigstag wurde aus dem
Elsass ins Banat gebracht und hat Wurzeln bis zu den romischen Saturnalien.
Der Fasching (Fastnacht) besteht aus den Komponenten: Vegetationsriten, Maskierung
und Umzug, Narrentum und Volksfest. Im Banater Bergland hat sich das "Flachsbauspiel"
erhalten. Das "Hahnenschlagen", das auch zur Kirchweih oder Hochzeit auftreten kann, ist
eigentlich ein Erntebrauch, die Totung des Korntieres. Das "Scheibenschlagen" am Funken60
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sonntag haben die Schwaben aus den Herkunftsgebieten mitgebracht. Das Feuer als Abwehrzauber fur das Bose tritt sowohl in der Fastenzeit auf, als auch bei der Feuerweihe am
Karsamstag. Der Fruchtbarkeitszauber erscheint sowohl bei den Hohenfeuern als auch bei der
osterlichen Feuerweihe. Barocke Ausformung erhielten sowohl die Auferstehungsprozession als
auch der Bliitenteppich auf dem Weg der Fronleichnamsprozession. Die "Kirchweihe", auch
"Kirchtag", schwăbisch "Kirbe" umfasst nicht nur die kirchliche Erinnerung an die Weihe der
Kirche, sondern auch Verwandtenbesuche, Jahrmarktstreiben und ein Volksfest mit einer
Symbiose von kirchlichen Brăuchen mit Friihlingsbrăuchen (geschmiickter Baum, Straul3) und
Erntebrăuchen (Versteigerung des Bocks, Hahnenschlagen).
Der Nikolaustag verbindet die Gestalt des heiligen Bischofs mit dem dămonischen
"Knecht Ruprecht" oder "Krampus", eine zwielichtige Gestalt, die pădagogische Attribute
erhielt. Bemerkenswert ist das komplexe "Klasenspiel" der Sathmarer Schwaben. Weihnachten
musste sich gegen romische und orientalische Oberlieferungen inhaltlich und durch seine
Terminverlegung durchsetzen. Der beleuchtete Weihnachtsbaum erfiillt eine doppclte Abwehrfunktion und ging von Deutschland aus durch Europa und nach Amcrika. Die Weihnachtslieder
und -spiele haben in Siidwestdeutschland und bei den Donauschwaben eine komplexe Entwicklung bis zur Gegenwart. Kirchliche Motive vermischten sich mit agrarischen Elementen.
Die Sathmarschwaben haben - wie alle Donauschwaben - ihre iiberlieferten Brăuche als
identitătsstiftender Faktor, trotz tiefgreifender Madjarisierung, fast unverăndert erhalten. Es
kann aber auch zur Obernahme fremder Brauchelemente kommen. Der Faschingsbrauch des
Teufelskarrens in Neukaransebesch (V) ist vielleicht ein weitlăufiger Vcrwandter des Tiroler
Blochs, mit dem Junggesellen und unverheiratete Frauen verspottet wurden, der Form nach
gleicht er dem rum. pluguşor. Spăter dazugekommene Tschechen iibernahmen den Brauch
von den deutschen Vorgăngern. Der Banater Klawang, eine Brauchgtestalt mit Holzschnabel
am Nikolaustag, das als "walachisches Chrischtkindl" bekannt ist, iibernahm den rumănischen
Neujahrsbrauch der capra. Nach LAMMERT, der diese capra (rum. Ziege) oder ţurca benannte
Figur des rumănischen Neujahrsbrauches als agro-pastoralcn Fruchtbarkeitskult deutet (aus
der Moldau wird die symbolische Opferung eines Bocks bestătigt), ergeben sich Parallelen
zum skandinavischen Julbock und zur Habergeij3 des Alpenraumes (Steiermark) 62 . Die
jahreszeitliche, funktionale und auch geografische Wanderung von Brăuchen oder Brauchelementen mit ihren Tragem ist nichts Aul3ergewohnliches.
Gegenseitige Hilfeleistung und Gemeinschaftsarbeiten sind bei allen Dorfgemeinschaften der
Deutschen, Ungarn, Rumănen, Serben und Ukrainem bekannt. Das deutschc Lehnwort (Klacka,
(Klacke), z. B. fur die Hilfeleistung beim Hausbau, iibemahm das rum. claca, wobei heute seine
Funktion nur noch selten erfiillt wird. Bei der deutschen Restbevolkerung wird die Tradition der
Banater Kirchweihfeste mit der Unterstiitzung rumănischer, ungarischer oder andersnationaler
DorfbevOlkerung fortgesetzt. Es bleibt zu untersuchen, ob das dorfliche Volksfest von der
verbliebenen Bevolkerung auch ohnc ihre deutschen Nachbarn weitergefiihrt wird.
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Obiceiuri ale etnicilor germani în Bazinul Tisei Superioare. Elemente
particulare şi interetnice
Rezumat
Lucrarea de faţă cercetează obiceiurile de peste an ale şvabilor dunăreni şi ale populaţiei
germane din bazinul Tisei Superioare, elemente particulare şi interetnice întâlnite. Se analizează simbioza datinilor ca şi migrarea obiceiurilor în decursul anului.
Astfel, de exemplu, omul Anului Nou (Neujahrsmann) umblând cu un lanţ, întâlnit la
şvabii dunăreni din Baranya, este de fapt un „Knecht Ruprecht", însoţitor al Sfântului
Nicolae, iar colinda cu stea de Anul Nou din Banatul montan s-ar aştepta de fapt de Bobotează. În tradiţia românescă acestora le corespunde „pluguşorul" cu urările specifice de Anul
Nou. Sfinţirea casei în ziua de Bobotează (cu semnul crucii sau alternând cu pentagrama
magică) este o formă de cult intermediară Între tradiţia evanghelică şi magie. Serbarea
„ Regelui de fasole" (Bohnenkonig) care în Banat se serbează de ziua de Bobotează a fost
preluată din Alsacia de baştină şi îşi are originea în Saturnaliile romane.
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Fărşangul

(carnaval rural) are 4 componente: rituri vegetale, mascarea

şi

alaiul, bufoneria

şi serbarea populară. În Banatul montan s-a păstrat jocul semănatului inului (Flachsbau-

spiel). Lovirea (de fapt uciderea) cocoşului, întâlnită la serbarea hramului bisericilor şi la
nuntă este de fapt un cult agrar simbolizând spiritul recoltei. Tradiţia aruncării discurilor de
lemn (Scheibenschlagen) în prima duminecă din Postul Paştelui (Funkensonntag) au adus-o
şvabii din regiunile lor de provenienţă. Focul, ca element magic de prevenire a răului se
întâlneşte atât în perioada Postului Paştelui cât şi în ritualul sfinţirii focului din Sâmbăta
Mare.
Influenţe ale barocului fastuos se întâlnesc în procesiunea de Înviere (ritualul de
Înviere) ca şi în covorul de flori aşternut în calea cortegiului la sărbătoarea Trupului
Domnului (a doua joi după Rusalii). Hramul bisericii, pe şvăbeşte „Kirbe "sau „ziua bisericii" (Kirchtag) aminteşte de sfinţirea lăcaşului Domnului dar prilejuieşte şi întâlnirea rudeniilor, organizarea de târguri şi serbări populare cu o simbioză de obiceiuri religioase, de
datini de primăvară (plantarea copacului împodobit, buchete de rozmarin) şi ale recoltei
(licitarea berbecului şi lovirea cocoşului cu un îmblăciu).
Ziua Sfântului Nicolae (6 decembrie) îmbină figura sfântului episcop cu demonicul
„ Knecht Ruprecht" sau „ Krampus ", un personaj misterios, căruia i se atribuie de către
şcolile confesionale calităţi pedagogice. De remarcat este înscenarea în casele şvabilor
sătmăreni a jocului complex de Sfântul Nicolae (Klasenspiel < Klas < Nikolaus). Crăciunul a
trebuit sa-şi impună data şi conţinutul faţă de sărbătorile de concurenţă orientale şi romane,
celebrate la sfârşitul anului. Bradul verde şi iluminat, are o dublă semnţficaţie de protecţie.
După ce s-a extins în toată Germania, a fost preluat ca tradiţie de ţările Europei şi în
America. Cântecele şi jocurile din Ajunul de Crăciun au cunoscut în sud-vestul Germaniei şi
la şvabii dunăreni o evoluţie complexă, menţinându-se până în prezent. Se constată îmbinarea motivelor religioase cu elemente agrare.
Ca şi toţi şvabii dunăreni, cei din zona Sătmarului şi-au păstrat tradiţiile ca factor
determinant al identităţii lor în ciuda maghiarizării la care au fost supuşi. Cu toate acestea sau preluat şi datini ale altor grupuri etnice. Astfel Carul Dracului (Teufelkarren), tras pe
străzile Caransebeşului Nou în timpul carnavalului, se aseamănă cu „ Bloch "-ul tirolez, un
trunchi de copac pe care se poartă prin comună în batjocură burlacii şi fetele bătrâne, dar
are şi tangenţe cu „ Pluguşorul" românesc. Cehii stabiliţi mai târziu în oraş, au preluat
obiceiul de la premergătorii germani, emigraţi între timp. Bănăţeanul „Klawang", un
personaj cu cioc de lemn, din alaiul Sfântului Nicolae denumit şi „Pruncul Isus cel valah"
(adică de provenienţă română) a preluat semnificaţia „ caprei", obicei românesc specific
Anului Nou. Conform interpretării lui Erich Lammert, care atribuie „ caprei" numită şi
„ ţurca" (cunoscută figură a datinilor româneşti din perioada Anului Nou) semnificaţii agropastorale legate de fertilitate (în Moldova îi corespu_nde sacrificarea simbolică a unui cerb),
acest obicei ar avea echivalenţe în „Julbock" (ţap de Crăciun) din Scandinavia şi în
„ HabergeifJ" întâlnit în regiunea Alpilor (Austria). Aici apare în alaiurile de iarnă o figură
mascată cu cap de ţap şi cioc. Migrarea funcţională, geografică şi în decursul anului a
obiceiurilor tradiţionale nu este un lucru neobişnuit.
În toate comunităţile rurale germane, maghiare, româneşti, sârbeşti şi ucrainene se
practică munca în comun şi ajutorul reciproc gratuit. Cuvântul „ Klacka "(„ Klacke '') din
limba germană a fost împrumutat din cuvântul românesc „ clacă" pentru a denumi ajutorul la
construirea casei; astăzi acest obicei se întâlneşte mai rar. Populaţia germană rămasă în
zonă va continua tradiţiile specifice religioase şi laice, în unele cazuri şi cu sprijinul
concetăţenilor români, maghiari sau de alte naţionalităţi. Rămâne de văzut dacă sărbătoarea
populară a satului, dezvoltată din sărbătoarea hramului bisericii, va fi celebrată de populaţia
actuală şi în lipsa vecinilor lor germani.

https://biblioteca-digitala.ro

PAULA VIRAG,

Satu Mare {România)

MOARTEA ŞI PERCEPŢIA MORŢII LA ŞV ABii DIN ZONA SĂTMARULUI

Este aproape un truism să afirmi că moartea este o constantă în istoria umanităţii, unul dintre
cele mai prezente personaje, care a animat scena în toate timpurile. În ciuda acestui fapt,
interesul istoricilor faţă de acest fenomen este un fapt de dată relativ recentă, un fapt de
istorie contemporană. Deşi a însoţit la fiecare pas marea şi mica istorie, moartea i-a inhibat
pe istorici; în ciuda faptului că s-au ocupat de vieţile oamenilor iluştri sau de masele
anonime, istoricii au exilat moartea dincolo de limitele domeniului lor de interes. Atitudinea
aceasta, specifică civilizaţiei mondene, de sorginte europeană, este explicabilă. Lipsa de
interes a istoricilor, refuzul de a se ocupa de moarte şi problemele pe care ea le ridică,
trădează exilarea morţii dincolo de viaţă, dincolo de problemele vieţii, cărora istoricul, cu
vocaţia sa umanistă, a crezut şi mai crede că trebuie să li se consacre.
Introducerea morţii în sfera de interes şi de preocupare a istoricilor ţine de experienţele
istoriografice din jurul revistei Annales. Cel care va introduce programat problematica morţii
în cercetarea istoricilor a fost creatorul de şcoală şi deschizătorul de drumuri noi şi nebănuite,
Lucien Febvre, care reclama o istorie a morţii, alături de o istorie a dragostei, a milei, a
cruzimii, ca şi a bucuriei.
De-a lungul evoluţiei istoriografice, aproape două decenii, moartea a devenit obiect al
investigaţiilor istorice, celor mai recente şi cât se poate de serioase. Să inventariem doar
câteva dintre raţiunile care pledează pentru o istorie a morţii, atitudinilor şi comportamentelor în faţa ei. Moartea este un dat al vieţii, peste tot unde există viaţă, moartea este prezentă
şi contemporană acesteia. Naturală sau accidentală, moartea este indisociabilă vieţii. De
remarcat însă că, în întreaga biosferă, omul este singura fiinţă conştientă că trebuie să moară.
Ocultă, neglijată sau ascunsă, moartea a dat naştere la prejudecăţi şi tabu-uri, cu
deosebire omului modern. Dacă omul primitiv şi cel medieval s-au consolat cu ideea că
moartea este inerentă vieţii, iar omul modern a trăit o adevărată angoasă în faţa morţii, abia
omul societăţilor industriale, dar mai degrabă omul post-modern şi sensibilitatea sa, a avut
curajul să arunce la o parte vălul şi să abordeze frontal istoria morţii, pentru a identifica mai
bine resorturile profunde ale vieţii.
Moartea reprezintă apoi o constantă, poate singura, în orice caz cea mai redutabilă a
istoriei umane, a fiecărei istorii individuale sau colective; oricum istoria are în centrul său
omul, iar moartea nu poate rămâne în afara investigaţiilor istorice. În sfârşit, o istorie a morţii
nu înseamnă neaparat o istorie a morţii în sine, dar este o istorie a morţii pentru că numai
astfel ne sunt relevate mai bine resorturile, atitudinile şi comportamentele în faţa vieţii. Ori,
atitudinea în faţa morţii este cel mai profund şi mai adecvat revelator al vieţii oamenilor, al
întregului sistem de civilizaţie.
În ciuda faptului că există un evenimenţial al morţii (războaie, revoluţii, epidemii,
calamităţi naturale), atitudinile şi comportamentele în faţa morţii ţin de domeniul
mentalităţilor, unul dintre cele mai stabile şi mai greu perceptibile în durata scurtă. În acest
domeniu evoluţiile sau schimbările se realizează lent, stratificările se operează şi mai lent,
rămăşiţele unor credinţe şi practici ancestrale se perpetuează în forme aluvionare până foarte
aproape de noi în epoca contemporană.
Moartea trăită nu este alteceva decât amalgamul de gesturi, rituri, credinţe care însoţesc
procesul ce se derulează de la maladie la agonie, la mormânt şi apoi la lumea de dincolo. La
acest nivel un prim pachet de probleme ar consta în inventarierea practicilor funerare,
magice, religioase, civice. Aceste elemente nu reprezintă decât învelişul de suprafaţă, care
acoperă trăirile în faţa morţii. În interiorul acestui înveliş se exprimă o anumită sensibilitate
faţă de moarte, care ia chipuri şi dimensiuni prozaice, chiar în cea mai omogenă societate.
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În studiul de faţă ne vom ocupa de acest proces al morţii trăite, de acest amestec de
gesturi şi credinţe, numit de către specialişti moartea trăită, la şvabii sătmăreni din
localităţile Sanislău şi Ciumeşti. Pentru o imagine cât mai completă, ar trebui prezentat şi
istoricul comunităţii respective şi anume venirea lor în aceste zone.
Ultima încercare a turcilor de cucerire a Vienei (1683) s-a soldat cu un eşec, austriecii
triumfători începând respingerea treptată din Ungaria a acestui duşman al religiei creştine.
După eliberarea Ungariei şi a teritoriilor balcanice, Austria a devenit o mare putere,
Habsburgii preluând domnia într-o regiune aproape depopulată. Numărul locuitorilor
Ungariei a descrescut de la l 500 până în anul 1720 de la 4, 5 la 2, 5 milioane. Locuitorii se
aflau aproape numai la oraşe. Date fiind condiţiile naturale (pământuri devastate,
împotmolite, acoperite cu nisip sau mlaştini), noile autorităţi vad necesitatea de a popula ţara,
pentru desţelenirea pământurilor, pentru reconstrucţia economiei şi asigurarea graniţei spre
Turcia.
Deşi, încetul cu încetul s-au reîntors în ţară fugiţii din regiunile mărginaşe, nu a fost
satisfăcută necesitatea forţei de muncă. De aceea s-a pornit acţiunea de colonizare. S-a
promis coloniştilor diferite avantaje, ca scutirea de plata impozitelor pe un anumit timp,
obţinerea materialelor de construcţie, promovarea meseriaşilor, etc. Aristocraţii maghiari au
adus, la începutul secolului XVIII, colonişti germani, în regiunea vestică de Buda ca şi în
comitatele Baranya, Somogy, Tolna şi Satu Mare.
Una dintre localităţiile a cărei populaţie şvăbească face obiectul studiului nostru,
Ciumeşti, a primit primul val de colonişti, în 1712, alături de Carei şi Urziceni. În urma
acestui eveniment, ea va avea 2.267 locuitori, dintre care 1.367 romano-catolici. Sanislăul a
fost colonizat în 1786 având o populaţ!e de 6.047 locuitori, dintre care 1.948 romanocatolici. Noii veniţi s-au adăpostit în casele şi cocioabele rămase de la iobagii români sau
maghiari, fugiţi sau pieriţi. Unde n-au fost nici astfel de cocioabe, acolo coloniştii şi-au
improvizat pentru iarnă nişte case din pământ.
Prezentă peste tot, în toate comunităţiile, neţinând cont de etnie, moartea trăită se
diferenţiază prin multitudinea de gesturi şi ritualuri distincte de la o zonă la alta, de la un
grup la altul, de la o confesiune la alta.
Un loc deosebit de important în multitudinea de gesturi legate de moarte şi de
înmormântare îl ocupă problemele legate de cadavru. Decesul unui membru al comunităţii
este anunţat de familie prin mijloace specifice: tragerea clopotelor de la biserică şi drapelul
negru. Din ceea ce ne povesteşte doamna Schnebli Elisabetha, în vârstă de 95 de ani, din
localitatea Ciumeşti (nr. 521 ), se făcea diferenţiere între tragerea clopotelor pentru bărbaţi,
femei şi copii: dacă cel decedat era de sex masculin, clopotul mare se trăgea de două ori
(„bang, bang"), dacă era de gen feminin, o dată („bang"), iar dacă se anunţa decesul unui
copil se folosea clopotul mic al bisericii. Renn Maria, din Sanislău, în vârstă de 69 de ani, ne
spune că pentru bărbaţi clopotele cântau "trei versuri'', iar pentru femei „două versuri". Din
declaraţiile aceleiaşi doamne Schnebli Elisabetha aflăm că nu era obiceiul să se pună steag
negru la biserică sau la casă ca semn că familia respectivă este în doliu, declaraţie ce vine în
contradicţie cu cele spuse de Renn Maria care afirmă că unul din semnele de doliu este
aşezarea unui drapel negru la uşă. La românii ortodocşi din comunitatea studiată, familia
anunţa decesul şi prin atârnarea unei bucăţi de pânză în vârful unei prăjini. Şi în acest caz
funcţionează criterii de vârstă şi de condiţie socială. Pânza este albă, în cazul unui fiu sau a
unei fiice, necăsătoriţi, sau de culoare neagră, dacă decedatul era căsătorit. Şi în cadrul
comunităţii româneşti, tragerea clopotelor bisericii într-o anumită tonalitate era o altă
modalitate prin care comunitatea lua cunoştinţă de decesul unuia dintre membrii săi.
Pregătirile pentru moarte încep chiar înainte de momentul fatal prin mărturisirea
păcatelor, dezlegarea acestora şi acordarea ultimei împărtăşanii de către preot. Apoi, urma
luarea de rămas bun adresată membrilor familiei şi apropiaţilor. Acest episod se putea
desfăşura în condiţiile în care muribundul era conştient de apropierea sfârşitului său.
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deces, cadavrului i se făcea o toaletă specifică. Era spălat, îmbrăcat în haine bune şi
în sicriu. Atât în cazul şvabilor, cât şi în cel al românilor, atunci când mureau fete, ele
erau îmbrăcate în rochie de mireasă. Potrivit celor spuse de informatorii noştri, toate aceste
pregătiri ale celui decedat pentru înmormântare erau realizate de către familie, nefiind
stabilită, de dinainte, o persoană anume pentru această calitate. Eventual, se primea ajutor de
la vecini pentru îndeplinirea acestei sarcini.
Gesturjle, atitudinile, credinţele care însoţesc pregătirea cadavrului pentru marca
trecere relevă semnificaţii magice profunde. Îmbrăcarea mortului în haine curate, toaleta
făcută cadavrului sunt legate de credinţa după care în lumea cealaltă individul se va întrupa şi
va vieţui cu acelaşi trup. Această credinţă îi face pc români să le dea morţilor o scrie de
obiecte necesare pentru drum: pâine, sare, bani, icoane, obiecte dragi în timpul vieţii, etc.
Banii se puneau şi pentru cele 12 vămi, trecerea să fie uşurată prin plata unei monezi la
fiecare „vameş". La şvabii (catolici) se aşează în sicriu, alături de mort, în mod obligatoriu,
pălăria, în cazul în care decedatul era bărbat. Se întâlnesc cazuri când familia punea în
mâinile cadavrului un rozar şi I sau o carte de rugăciuni. Schnebli Elisabetha ne informează
că în sicriu se puneau obiecte care se foloseau la o activitate dragă sau îndelung realizată de
către cel decedat, şi anume, dacă mortului i-a plăcut să se roage în timpul vieţii, se punea o
carte de rugăciuni sau o Biblic, dacă i-a plăcut să coasă, atunci se aşezau alături ac şi aţă,
dacă i-a plăcut să bea se punea o sticlă cu vin, sau pălincă, etc.
În comunitatea aflată în atenţia noastră (Sanislău, Ciumeşti), după cum aflăm de la
informatori, era obiceiul ca trupul celui decedat să fie ţinut în casă o zi şi o noapte, fiind
aşezat în camera cea mai bună a locuinţei. În scara în care cadavrul rămâne în casă, se
organizează priveghiul, un ceremonial în care prietenii sau cunoscuţii celui decedat vin
alături de familia îndoliată, oferindu-i sprijin moral, în acest moment limită, când prin
pierderea unuia dintre membrii săi, echilibrul solidarităţii a fost afectat. Schncbli Elisabctha
povesteşte că se organiza un priveghi în jurul orelor 18- 20, ocazie cu care se spuneau
rugăciuni de înmormântare şi rozarul. Participau rudele şi vecinii din sat. Nu erau serviţi cu
nimic, spre deosebire de priveghiul organizat de românii ortodocşi, unde participanţii
primesc pomană pentru sufletul mortului. Preotul romano- catolic nu ia parte la acest moment
de rugăciune. Din declaraţiile aceleiaşi doamne amintite mai sus, aflăm că existau familii
care apelau la preotul ortodox pentru a spune rugăciuni pentru sufletul celui decedat, în scara
priveghiului. Informatoarea Pop Irina (74 de ani) povesteşte că potrivit obiceiului şvabilor, la
priveghi nu se vorbeşte despre mort, aşa cum se face la români, spunându-se doar rugăciuni.
După terminarea momentelor de priveghere, la ieşirea din casă a participanţilor, se servea
băutură, dar acest lucru nu se petrecea la toate familiile care îşi plângeau un decedat.
Unnează apoi ceremonia religioasă de înmormântare, după care cel decedat este însoţit
într-o procesiune colectivă la cimitir. Schncbli Elisabetha ne spune că în dimineaţa zilei în
care arc loc ritualul de înhumare, familia participă la liturghia de dimineaţă de la biserică,
unde preotul spune rugăciuni pentru sufletul celui care urmează să fie dus pe ultimul drum,
apoi, preotul vine acasă pentru a rosti rugăciunile de dezlegare, care erau spuse în interiorul
locuinţei, iar mai apoi în curte. Se recita rozarul şi o litanie. La înmormântare participau
membrii familiei, prietenii, vecinii, cei care au avut relaţii apropiate cu cel trecut la cele
aşezat

veşmcc.

În cazul sinucigaşilor, Schncbli Elisabetha ne spune că nu venea preotul, dar erau
în rând cu ceilalţi. Renn Maria afirmă că în această situaţie, preotul, dacă
venea, nu făcea slijbă în haine preoţeşti şi nu erau trase clopotele pentru a anunţa comunitatea
în legătură cu decesul. Dacă se obţinea hârtie de la doctor, în legătură cu starea pshică a
sinucigaşului, atunci preotul îl înmormânta după ritualul obişnuit. Foarte rar se punea cruce
la mormântul celui cc şi-a luat singur viaţa, aşa cum se proceda în situaţia celor decedaţi în
mod natural.

înmonnântaţi
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Sicriul era transportat de acasă la cimitir cu o căruţă specială, într-o procesiune la care
participau preotul, familia şi prietenii. Nu se făcea nici o oprire în drumul dintre casă şi
cimitir, aşa cum este obiceiul la membri comunităţii ortodoxe, care în timpul conducerii pe
ultimul drum a celui decedat, se opresc pentru a rosti rugăciuni pentru sufletul celui ce i-a
părăsit, la toate ;ntersecţiile pe care le întâlnesc, precum şi în faţa bisericii.
Ceremonialul înhumării se termină cu aşezarea sicriului în groapa special amenajată în
cadrul cimitirului. Ultimele rugăciuni şi cuvinte de rămas bun sunt rostite aici, iar apoi
pământul este aruncat peste capacul sicriului. Comunitatea şvabilor din localităţiele aflate în
atenţia noastră nu continuă înmormântarea cu
pomană oferită participanţilor. Celor care sau îngrijit de amenajarea gropii pentru înhumare, celor care au transportat sicriul la dric, li se
oferă ca gest de mulţumire o masă. Spre deosebire de tradiţiile românilor ortodocşi, la şvabii
sătmăreni nu există obiceiul organizării unei pomeni, sau a vreunui alt ospăţ pentru sufletul
mortului.
Un loc important în atenţia comunităţii romano-catolice constituite din şvabii
sătmăreni, îl ocupă cimitirul, locul în care îşi găsesc odihna veşnică toţi cei care o compun.
Situat la marginea satului, cimitirul este dominat de un mare crucifix lângă care, de ziua
morţilor se rostesc rugăciuni de către preot, pentru sufletele celor înmormântaţi în acele
locuri. În funcţie de importanţa rolului jucat în cadrul comunităţii, de avere şi faimă, se
stabilesc şi locurile pentru îngropare în cadrul cimitirului. Cele mai bune sunt în apropierea
crucifixului sau a intrării. Pe măsură ce te apropii de periferia cimitirului, prestigiul celor
înhumaţi aici scade.
Aşa cum se poate constata, credinţa şi posibilitatea salvării sufletelor celor cu păcate
mai puţin grave, prin rugăciuni, ofrande, gesturi caritabile este impregnată la nivelul
psihologiei populare, dar şi la nivelul dogmei religioase. În spaţiul catolic este cunoscută
cariera particulară care a făcut-o acestă credinţă, individualizând cel de al treilea locpurgatoriul-ca loc de ispăşire temporară a păcatelor mai puţin grave. Chiar dacă în exegeza
ortodoxă o asemenea idee n-a fost acceptată, ea a determinat în planul pietăţii populare un
număr deosebit de gesturi caritabile, care impregnează comportamentul colectiv la toate
palierele societăţii.
Lumea, întregul univers imaginat şi văzut, rămâne însă creaţia lui Dumnezeu, creatorul
„tuturor celor văzute şi nevăzute"- aşa cum afirmă una dintre sentinţele Crezului.
Credincioşii erau convinşi de existenţa vieţii de dincolo, unde drepţii şi păcătoşii vor
beneficia de binemeritata răsplată sau pedeapsă, după caz; Nu există o barieră prea ridicată
între lumea celor vii şi a celor morţi (moartea era asimilată unei ordini fireşti şi era prea
cotidiană pentru a constitui un motiv de spaimă).

o
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Death and its perception by the Swabian population
in the region ofSatmar
Abstract
Death is a fact of the live, everywhere where there is life, death is present too. Natural or by
accident, death is inseparable from life. lt represents a constancy, maybe, the only one, of the
human history, of every individual or collective history; anyway, the history has in its centre
the human being, that's why death is an important matter that should be investigated too.
The problem of death is complex: death may be a very individual event for the one who
dies, but a social one for the descendents. While the priest goes to the dying person, the
ringing bells announce the neighbours the same way the siren of the ambulance does
nowadays. There are rites for the neighbours' inforrnation, for the preparing of the body in
the house, for the death watch, for the death cry, for the dead person' s carrying to the
cementery; rites for the funeral itself; the pray for the dead person made above the body; the
rites for the placing in the grave; the charity for the dead person's soul; the obligation for
individual or collective commemoration and anniverasry of the dead person's soul.
There are many differences between the catholic and ortodox funeral rites, between the
German and Romanian community from Sanislău and Ciumeşti, but there is a mutual relation
between the two communities, which brings a mutual influence over their habits. The
Romanians take part at the very important events of the German community including the
funeral, and vice versa,. That's why there are many common habits and rites of this important
moment of the community life.

Der Tod und seine Wahrnehmung bei den Sathmarschwaben
Zusammenfassung
Der Tod ist ein Ereignis im Leben; er gehort organisch <lazu, sei er ein natiirlicher oder selbst
herbeigefiihrter Tod. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte steht die mens_chliche Existenz
im Mittelpunkt sowohl des personliche Lebenswegs als auch des gesamten Geschichtsverlaufs. Deshalb ist die Untersuchung des Todes und seine lnterpretation und der Umgang
damit von besonderer Bedeutung fiir die ethnologische Forschung ..
Das Sterben ist ein komplexes Ereignis: sowohl fiir den Betroffenen als personliches
Erleben, aber auch fiir die Angehorigen, als soziales Ereignis. Wenn der Priester zur
Beerdigung ins Trauerhaus geht, kiindet der Glockenlăut der Gemeinschaft <las Ereignis an.
Es gibt besoncţere Brăuche fiir die Mitteilung des Geschlechtes und des Alters des
Verstorbenen an die N achbarn und Verwandten, Vorschriften fiir die Behandlung der Leiche,
fiir die Totenwache, die Beerdigung und <las individuelle und kollektive Totengedenken
durch die Hinterbliebenen, in bestimmten Abstănden.
Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen der katholischen und der orthodoxen
Beerdigung, die wir bei der deutschen und rumănischen Gemeinschaft in Sanislău (Stanislau)
und Ciumeşti (Schamagosch) festgestellt haben. Doch zugleich bestehen Berilhrungsspunkte
zwischen den beiden Gemeinschaften, die zur Teilnahme an den Brauchhandlungen der
jeweils anderen Gemeinschaft fiihren. Auf diese Art werden Elemente in der Behandlung
dieses wichtigen Moments im Menschenleben, dem Tod, gegenseitg iibernommen.
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CAMELIA BURGHELE, Zalău (România)
STUDIU COMPARATIV: ACTUL MAGICO-TERAPEUTIC INTERPRETAT
DE ŞVABI, ROMÂNI ŞI MAGHIARI

Noi nu am crezut deloc în superstiţii,
la noi nu a contat decât realitatea ...
(inf. Szitas Ekaterina, Terebeşti/ Satu Mare)
Antropologia minorităţilor, al cărei prim referenţial este, în cele mai multe dintre cazuri,
grupul etnic şi relaţiile acestuia cu exteriorul, se conturează epistemologic tot mai pregnant
ca o ramură bine definită a antropologiei aplicative culturale şi sociale; fie că exploatează un
model ce discută mai ales circumstanţele construcţiei identităţii etnice, fie că aderă la un
model ce promovează primordialitatea originii etnice în orice activitate a grupului,
antropologia minorităţilor ia în discuţie o paradigmă ontologică structurată pe relaţiile dintre
cultura minoritară şi celelalte culturi (unele majoritare, altele, nu) cu care intră în contact 1•
Asumarea unei identităţi etnice nu exclude, însă, strategii bine elaborate prin care grupul
minoritar participă la viaţa socială şi culturală a întregii comunităţi. Astfel de interacţiuni
între grupuri generează procese de aculturaţie - o gamă largă de procese complexe de
contacte culturale prin intermediul cărora societăţile sau grupurile sociale asimilează trăsături
provenite de la alte societăţi sau grupuri. În virtutea dualităţii, la contactul dintre culturi, una
se consideră că este cultura - sursă, iar cealaltă cultura - ţintă, iar fenomenele de aculturaţie
sunt generate mai ales în zona de contact dintre cele două, marcând preluările şi pierderile de
o parte sau alta. Aspectul cel mai important în schimbul dintre cele două universuri culturale
nu constă atât de mult în aspectul cantitativ al procesului, ci mai ales în focalizarea asupra
modalităţilor de comunicare dintre culturi, dat fiind faptul că orice situaţie de aculturaţie este,
în fond, o situaţie de proiecţie reciprocă. Subscriem părerilor conform cărora un termen cu
acoperire mai precisă decât aculturaţie ar fi transculturaţie, dacă ţinem seama de observaţiile
antropologice conform cărora niciodată un element al culturii - sursă nu va fi preluat in
corpore de cultura simbiotică, ci va fi, în prealabil, filtrat, ajustat şi redimensionat. 2 Se va
crea, în astfel de situaţii de interacţiuni interetnice, un climat de multiculturalitate, ce va
genera, la rândul său, procese de interculturalitate între grupul etnic luat în calcul şi celelalte
grupuri. Urmarea în plan spiritual va fi aceea a unei lecturi extrem de sensibile a relaţiilor
sociale şi culturale, generată de modele mentalitare arhetipale - Noi I Ceilalţi, Noi I Alţii - ce
funcţionează pe principiul identităţii şi alterităţii.
În context, interculturalitatea poate fi definită ca o egalitate negociată (une egalite
negociee) care se realizează între grupuri de culturi diferite şi care se fundamentează pe ideea
unor schimburi reciproce între culturi diferite, legitime şi nonierarhizate. Percepută astfel,
interculturalitatea este o stare care se defineşte între etnocentrism şi relativismul cultural.
Antropologia modernă defineşte cultura în termeni de conţinuturi culturale şi de situaţii
relaţionale; pentru Marc Auge, cultura este "un ensemble de systemes symboliques" 3 , astfel
încât societatea multiculturală sau pluriculturală face referiri la culturi care sunt resimţite ca
fiind într-o stare de juxtapunere culturală, iar delimitarea lor prin conturarea unor identităţi
culturale este, mai ales în societatea contemporană, de care se ocupă actualmente antropologia culturală şi socială, un fenomen instabil, datorat mai ales procesului de accelerare a
istoriei, a emergenţei unor noi fenomene sociale, proprii comunităţii moderne, sau noilor
parametri care acoperă ideea de alteritate, aşa cum sunt, de exemplu, mass media sau
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fenomenele de migrare/ emigrarc . Urmarea acestui fapt este aceea că antropologia modernă
postulează ideea relativităţii culturale şi a imposibilităţii ierarhizării apriorice a culturilor.
Auge acceptă, la fel ca mulţi antropologi, de altfel, că etnocentrismul este, în fond, o reacţie
normală, un fenomen social universal, detectabil deopotrivă în societăţile primitive şi în cele
modeme, membrii unui grup resimţindu-se mereu superiori unor grupuri vecine; este, însă,
categoric necesară o redefinire a termenului, dat fiind faptul că el s-a vulgarizat mult în
ultima vreme, când conceptul de etnocentrism s-a apropiat periculos de mult de cel de
rasism; ceea ce sugerează demersul lui Marc Auge este faptul că societăţile interculturale nici
nu pot fi descrise fără utilizarea conceptului de etnocentrism, dar că acesta trebuie în mod
indisolubil legat de condiţia de relativism cultural. Este vorba despre un relativism cultural
critic, reflexiv, care nu ţinteşte o posibilă ierarhizare a culturilor, ci percepţia lor
comprehensivă, având mereu în vedere faptul că fiecare sistem cultural se caracterizează
printr-o anume autonomie, care este relativă şi îl face independent de alte culturi, cu care
intră doar în relaţii colaterale. Astfel înţeleasă, comunicarea interculturală include toate
formele de schimb şi de contacte între culturi diferite, ceea ce o plasează atât la nivel
individual, cât şi la nivel instituţional, integrând-o în procesele mai largi de socializare şi
enculturaţie. În centrul proceselor de comunicare multiculturală I interculturală se situează
reprezentările sociale asupra Celuilalt dar şi asupra Sinelui. Noi şi Ceilalţi sunt entităţi care
trebuie văzute mereu în interdependenţă, contribuindu-se astfel la conturarea şi construirea
identităţii de grup. Identitatea şi altcritatca se găsesc într-un raport dialectic de sens, dar acest
sens este relativ, el diferind de la un grup social la altul. Concluzia este aceea că identitatea
culturală este o construcţie socială care conferă complexitate proceselor sociale şi culturale,
oferind strategii pentru definirea membrilor grupului ca actori sociali şi culturali 5 .
Acesta este, în linii mari, contextul teoretic în care propunem o discuţie despre un astfel
de model de comunicare interculturală, cca dintre grupurile de şvabi din nord vestul
României Oudeţul Satu Mare) şi grupurile de maghiari şi români din zonă, accentuând mai
ales asupra schimburilor interculturale între comunitatea germană şi celelalte comunităţi din
arealul satelor sătmărene . Observaţiile de teren ne fac să credem că mecanismele alterităţii
funcţionează la cote maxime în astfel de zone de confluenţă culturală, astfel încât la un mare
număr de întrebări preluate din chestionarele standardizate, subiecţii şi-au început explicaţiile
cu sintagma "la noi, la şvabi... "; la insistenţele noastre privind anumite diferenţe între
obiceiuri, tradiţii, manifestări culturale tradiţionale, şi mai ales la influenţe şi preluări,
răspunsul a venit, de cele mai multe ori, tot standardizat: "da, la ei, la români ... ". Concluzia
pe care astfel de preliminarii o sugerează este aceea că fenomenele de aculturaţie, marcate
efectiv prin schimburi culturale la nivel de obiceiuri sau folclor, au funcţionat din plin între
cele trei grupări etnice, fapt clar demonstrat de împrumuturi culturale despre care vom vorbi
în continuarea acestui material, dar că există şi un anume nucleu de identitate culturală, bine
conservat mai ales de membrii mai în vârstă ai comunităţii.
Mai trebuie să remarcăm că zona etnografică Codru, cea căreia îi aparţin satele
cercetate în urma unui studiu de teren, prin plasarea sa geografică în arealul mai larg al
Transilvaniei de Nord, se prezintă ca un areal ctnico-confesional complex şi, deseori,
contradictoriu. Fiecare dintre etniile aflate în spaţiul transilvan au construit şi alimentat la
nivelul imaginarului identităţi proprii, fundamentate pc imagini de sine care uneori au
dialogat, dar deseori s-au aflat în contradicţie cu imaginile celorlalte etnii. Ca o caracteristică
generală a procesului de construire a identităţii naţionale se remarcă alimentarea propriei
identităţi cu elemente valorizate pozitiv, în timp cc calităţile negative ale aceloraşi valori sunt
4

4

5

op. cit., p. 15 şi unn.
(Universitc Paris) - La communication interculturelle: entre ethnocentrismes el
relativismes, în Europe Plurilanguccs, 2000, p.19-30 (www.home.jr.inter.net/barbier/commintercHenriq11ez.ht111f).
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atribuite celorlalte etnii sau confesiuni 6 • Incompatibilităţilor de ordin politic, fundamentate
mcntalitar şi istoric, li se adaugă şi diferenţieri lingvistice, religioase, de moravuri sau mod
de viaţă diferit, toate aceste clemente punându-şi amprenta pe maniera de percepţie
reciprocă; cercetările de imagologie şi istorie orală reliefează faptul că imaginile despre
români sunt în cga!ă măsură rezultatul contactelor directe, ale observaţiei, dar şi a prejudecăţilor de tot felul. In aceeaşi ordine, aceste imagini sunt şi rezultatul alimentării sensibilităţii
şi imaginarului cu aceste prejudecăţi şi presupoziţii, prin sedimentări şi stratificări care se
operează lent prin intermediul unor lungi procese de interiorizare şi subiectivizare a elementelor desprinse din experienţa convieţuirii 7 .
Grupurile de şvabi la care ne rcferim 8 prezintă o trăsătură aparte, de care trebuie ţinut
seama atunci când se discută profilul etnografic şi folcloric al arealului cultural ocupat de
aceştia pe teritoriul Ardealului: este vorba de amplul proces de maghiarizare la care au fost
supuse toate comunităţile de şvabi, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-iea.
Fenomenul se subordonează unei tendinţe mai ample de maghiarizare a tuturor comunităţilor
nemaghiare, una dintre trăsăturile definitorii ale politicii maghiare din timpul dualismului. Se
consideră însă că politica de maghiarizare a şvabilor sătmăreni a fost una excesivă şi mult
mai pronunţată decât în alte cazuri şi pentru că populaţia şvăbească a fost supusă conducerii
bisericeşti romano-catolice din Satu Marc, care era foarte ataşată politicii generale de
maghiarizare a şvabilor. Acţiunea a fost cu atât mai penetrantă şi mai lipsită de opoziţie din
partea şvabilor cu cât intelectualitatea şvăbească era în întregime formată la şcolile ungureşti
din Satu Marc sau Carei, şi nu la şcoli nemţeşti, ca în cazul saşilor din Ardeal sau a
germanilor din Banat. Trebuie, apoi, ţinut scama de o dublă izolare a şvabilor sătmăreni: mai
întâi prin ruperea legăturilor cu ţinutul de origine, situat la o distanţă mare şi care făcea
călătoriile dacă nu imposibile, atunci extrem de grele, şi, de aceea, notabil de rare; apoi prin
diferenţiere culturală, socială şi economică destul de mare între această populaţie rurală
şvăbească din nordul Ardealului şi populaţia urbană săsească din sudul Transilvaniei. Nici
perioada comunistă nu a încurajat prea mult dezvoltarea filonului etnic în zonă; abia în
vremea din unnă se poate vorbi despre o anume libertate de exprimare conferită şvabilor sau
despre încurajarea păstrării şi valorificării tradiţiilor lor9 .
O anchetă centrată mai ales pe discuţii raportate la înţelegerea, acceptarea şi
valorificarea elementelor reprezentative ale paradigmei magiei populare, în mod special a
magiei cu finalitate terapeutică sau antiterapeutică a scos la iveală infonnaţii interesante la
nivelul mentalităţii colective; semnificativă este concepţia comunităţii şvăbeşti despre originea răului şi despre manifestările acestuia în sfera socialului, precum şi proporţia materializării acestuia în boli şi decese sau în alte nenorociri; caracteristică este, de asemenea,
proporţia în care şvabii acceptă intruziunea supranaturalului malefic în cauzalitatea nenorocirilor de orice fel, la fel de frecvente, de altfel, în această comunitate ca şi în alte comunităţi;
Românii în sensibilitatea săsească şi austriacă la sfârşitul sec. XVII şi 1/1 sec. XVII!.· clişee
stereotipuri, în Identitate şi a/teritale. Studii de imagologie, Reşiţa, 1996, p. 34.
7
TEODOR NICOARĂ - op. cit., p. 37.
8
Cităm, pentru o minimă punere în temă, un studiu recent referitor la comuna Petreşti, situată în Câmpia
Careiului, parte a zonei studiate de noi; aşezările din această zonă au fost pustiite de numeroasele invazii
turceşti, astfel încât, la sfârşitul secolului al XVII-iea, satele din zonă erau aproape nepopulate. Conform
documentelor istorice, locuinţele goale încep să fie ocupate de şvabii veniţi aici din localităţile apropiate
(Foicni, Urziceni, Sanislău), la rândul lor colonizaţi aici din zona Badcn Wiirttcmberg în prima jumătate a
secolului al XVlll-lca. Aceşti şvabi erau agricultori, în marca lor majoritate, modelând, în timp, localitatea,
după modelul adus din zonele natale. Cei mai mulţi locuitori ai comunei sunt romano-catolici (85%). Privitor
la structura etnică actuală a populaţiei, ca se prezintă în felul următor: şvabi 71 %, români 4%, maghiari 11 % şi
rromi 14% ('-vww.cjsm.rolpetresti/petresti.htm/.)
9
Informaţii foarte bine sistematizate şi foarte utile pentru realizarea unui tablou sinoptic al şvabilor sătmăreni Ic
găsim în articolul semnat de Andreea Bcrtici - Şvabii din judeful Satu Mare, publicat în "Origini. Caiete
Silvanc" nr. 3-4 I 2002, p. 14 - 23, la care facem şi noi trimitere pentru uncie informaţii generale necesare
articolului de faţă.
6
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construcţia de la nivelul mentalităţii se repercutează, apoi, în praxisul magico-terapeutic sau,
mai bine zis, în înlocuirea acestuia cu demersuri curative religioase sau chiar strict medicale.
Studiile de istorie a vieţii private şi cele de istorie a mentalităţii scot la iveală, în
contextul societăţilor ţărăneşti, existenţa unui climat de o reală insecuritate, propriu societăţii
tradiţionale. Este vorba de o atmosferă în care tragediile, maledicţiile, nefericirile şi bolile de
orice fel par a-şi impune mult mai pregnant amprenta pe vieţile oamenilor decât bucuriile
simple ale traiului liniştit, în fapt destul de puţine şi de nesemnificative. Concepţia generală
de viaţă, consecutivă nu doar dogmei religioase ci şi reflexelor unor cadre ale mentalităţii
ţărăneşti masiv impregnată de prezenţa sacrului supranatural, era aceea a răului persecutiv, în
care orice manifestare plenară cu valenţe maligne este receptată drept o persecuţie, o
pedeapsă sau o răzbunare care are punctul de plecare în nerespectarea unor tipare ale moralităţii sau credinţei neştirbite. În cazul special de care ne ocupăm, cel al unei comunităţi
multietnice, se poate presupune, în plus, că diferenţele culturale şi confesionale dintre
grupurile etnice care structurau comunităţile săteşti ardelene au contribuit - şi acestea - la
sporirea sentimentului de insecuritate, reflectat în împărtăşirea comună a unor frici şi angoase
reale sau imaginare, mergând de la teama că grupul majoritar etnic îşi va impune propriul
mod de trai prin măsuri dure, până la teama de vrăjitoare, strigoi sau alte fiinţe demonice, de
vecini invidioşi care pot fura laptele de la animale, de maledicţii executate de vrăjitoare sau
de universala şi intangibila practică a deochiului, cu toate efectele sale dezastruoase.
Mentalitatea populară acreditează două surse pentru originea răului: fie pedeapsa proferată de
Dumnezeu pentru abaterea întru credinţă, fie acţiunile răuvoitoare ale unor agenţi malefici,
dotaţi cu puteri nebănuite, care pot genera furtunile şi grindina, pot seca laptele animalului
care susţine economic gospodăria, pot trimite boala asupra persoanelor mai slab potenţate sau
pot aduce chiar moartea. Practic, observaţiile de teren impun ca model mental preponderent o
specie a răului cu provenienţă diferită de cea a răului natural, aşadar se centrează asupra
răului cu origini supranaturale. Credinţa în puterea malefică a unor persoane din interiorul
grupului - mai ales femei mai în vârstă, vecini invidioşi, săteni mai răzbunători - este o
consecinţă a relaţiilor interumane pe termen lung, care fac ca unele nemulţumiri, bănuieli,
neîmpliniri să poată fi explicate prin acte de magie malefică 10 • În astfel de condiţii,
ascendentul îl are tot magia, benefică, de data aceasta, cea care, pentru mentalul folcloric,
este adiacentă unei religii populare ce nu este de cele mai multe ori identică cu norma sau
dogma, dar care este mult umanizată şi, în consecinţă, mult apropiată de om şi interesele sale
imediate, şi, tocmai de aceea - atât de frecvent apelată.
Am detectat o astfel de construcţie a mentalităţii colective şi în cazul satelor ardeleneşti
studiata; totuşi, o astfel de structurare a sectorului de imaginar aferent etiologiei şi manifestării bolilor este proprie comunităţii româneşti din satele multietnice şi ea determină o relaţio
nare sensibilă a şvabilor: fie este de-a dreptul negată vehement de şvabii chestionaţi, fie este
admisă cu dificultate, cu rezerve şi cu multe adnotări, dar niciodată nu este acceptată
necondiţionat de subiecţi. Explicaţia trebuie căutată mai ales în background-ul spiritualităţii
germane: atitudinea faţă de credinţele şi practicile magico-religioase se integrează organic în
paradigma culturală a comunităţilor puternic marcate de religia romano-catolică, a căror reticenţă faţă de o serie de manifestări ale supranaturalului este acceptată ca o realitate istoricoculturală. De altfel, unul dintre cei chestionaţi rezumă totul concluziv:
La noi religia o fost mai tare şi oamenii nu o crezut numai ce o auzit la biserică' 1•
Ori, preoţii romano-catolici nu au acceptat (decăt cu puţine excepţii, dar şi acelea au fost
imediat apostrofate de superiorii ecleziastici) o altă putere capabilă să ordoneze lucrurile
decât cea a lui Dumnezeu. În general, de altfel, poziţia bisericii romano-catolice este sensibil
diferită de cea a bisericii ortodoxe, care denotă o elasticitate mult mai mare în faţa trăirilor

Este ceea ce demonstrează JEANNE FAVRET SAADA în memorabila lucrare Les mots, la mort el Ies sorts. La
sorce/lerie dans le Bocage, Paris, 1977.
11
inf. Renn Ludovic, Sanislău I Satu Mare.
'
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mirabilului şi a intruziunilor acestuia în viaţa cotidiană. Dincolo de cadrele dogmatice
diferite, una dintre cauzele unei asemenea toleranţe mari înregistrate la nivelul raportului
dintre religia prescrisă şi religia trăită ar putea fi lunga perioadă de transformări a bisericii
ortodoxe din Transilvania, a cărei ierarhie n-a reuşit să impună o prea mare disciplină şi
autoritate ecleziastică, ceea ce a făcut ca preoţii comunitari să fie singurii care au decis
asupra recursului la formele de devoţiune creştină, fiecare în funcţie de gradul lor de instruire
sau de condiţiile socio-culturale oferite de comunitatea în care slujea 12 • Unul dintre punctele
"fierbinţi", în care cele două biserici înregistrau divergenţe cu adevărat notabile (alături de
cultul sfinţilor sau a imaginilor sacre) este tocmai acel "univers al superstiţiilor", structuri
combinatorice între religia populară şi magia populară, reflexe ale unei mentalităţi
impregnate de mitologic, magic şi mirabil 13 • Intransigenţa bisericii catolice este, astfel, reliefată şi mai pregnant în comparaţie cu toleranţa bisericii ortodoxe, gata să accepte, de
exemplu, că descântecele de boală sau exorcismele, procese magico-ritualice care se fac cu
spirijinul voinţei divine, pot vindeca la fel de eficient ca rugăciunile sau postul.
14
Ancheta de teren demarată în satele şvăbeşti sătmărene a demonstrat din plin
pozitivismul şi raţionalismul unei culturi fundamentată pe principii clare de percepţie a lumii:
tendinţa generală este aceea de a încerca explicaţii raţionale pentru orice se întâmplă în viaţa
cotidiană şi de a căuta soluţii la fel de raţionale. Am putut detecta acest lucru mai ales într-un
domeniu atât de vast ca şi terapeutica tradiţională; pentru şvabi, etiologia bolilor este una
clară: fie că sunt boli "obişnuite", judecându-se că organismul nu se poate menţine într-o
stare continuă de sănătate dar cauzele care-i perturbă liniaritatea fiziologică sunt obiective,
fie că sunt boli direcţionate de Dumnezeu şi atunci au un caracter punitiv, aşadar trebuie
acceptate şi depăşite prin stări de penitenţă; la fel de clare sunt şi mijloacele de remediere, de
vindecare şi de readaptare: fie că trebuie mers la doctor, singurul membru al comunităţii care
poate reface sănătatea, fie că trebuie mers la biserică, pentru ca încurajările preotului şi
credinţa în mântuire să dea puteri bolnavului să lupte cu boala şi să se vindece.
O concluzie parţială, formulată în acest moment al discuţiei, ar putea susţine că atâta
timp cât sistemul terapeutic tradiţional românesc prezintă o organizare tripartită, acceptând
deopotrivă remedii magice, religioase şi medicale, paradigma vindecării pentru comunităţile
şvăbeşti este bipartită, religioasă şi medicală, lipsind, prin urmare, posibilitatea anihilării
bolii prin mijloace magico-ritualice. Dăm, pentru susţinerea acestei idei, câteva exemple:

La noi, în comunitatea şvăbească din Terebeşti, nu s-a întâmplat niciodată să fure
cineva laptele de la animale. Auzeam, în serile de iarnă, că uneori vrăjitoarele sau
strigoaiele duceau laptele, dar eu nu cred că de aia nu aveau lapte vacile. Eu cred că
laptele nu era pentru că vaca o mâncat ceva iarbă rea la păşune şi atuncea se povestea
că o fost vrăjit de cineva. Sau s-o întâmplat ca vaca să fie lovită de cineva la păşune şi
atunci dă lapte subţire ca apa, dar atunci nu-l mulgeam şi nu-l beam, şi a doua zi
. ~ . b un 15.
laptele era wraşz
Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680- 1800). Societate rurală şi
colective, Cluj, 1997, p. 123 - 124
13
TOADER NICOARĂ - op. cit., p. 130 - 131
14
Facem aici o necesară precizare: nu susţinem deloc că subiecţii chestionaţi ar putea alcătui un eşantion
reprezentativ pentru o anchetă nu doar etnografică, ci şi sociologică ştiinţific fundamentată; un astfel de
eşantion, chiar dacă ar fi fost de dorit, ar fi fost foarte greu de realizat, date fiind condiţiile de teren şi mai ales
situaţia demografică a terenului: puţinii şvabi pe care i-am mai detectat în satele cercetate sunt fie foarte
bătrâni, şi, deci, destul de greu abordabili, fie mult prea tineri pentru a ne putea furniza informaţiile de care am
fi avut nevoie. În plus, ne-am lovit şi de o barieră lingvistică, cei mai mulţi dintre şvabi vorbind limba
maghiară; am chestionat şvabi care vorbeau ambele limbi, dar, desigur, i-am preferat pe cei care vorbeau
româneşte, pentru a evita unele din problemele care se ridică la traducerea informaţiilor. Fiind dificil de
alcătuit un eşantion reprezentativ, redăm aici toate informaţiile relevante pentru subiectul în cauză, dar cu
menţiunea că ele provin de Ia subiecţi cu vârste diferite, cu poziţii sociale diferite şi cu profesii diferite;
15
Inf. Szitas Ekaterina, Terebeşti I Satu Mare
12
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Am auzit, dar n-am crezut. Am auzit că sunt femei care pot face aşa ceva, să fure laptele, dar io n-am crezut. Mai mult românii au crezut în aşa ceva, noi nu, că noi suntem
romano-catolici şi nouă aşa ne-o spus popa la biserică să nu credem. În alte sate, în
care au fost români mai mulţi, s-o auzit, da la şvabi nu s-o prea auzit aşa ceva. Când
erau copiii bolnavi, îi duceau la doctor. Nu le descântam, nici nu le puneam aţă roşie
la mână. Am auzit că românii făceau aşa ceva, dar noi, şvabii, nu. Io am avut trei
copii, dar nici unul nu mi-o fost deochiat; io n-am crezut în bobonie (bobona =
superstiţie, ung.) şi n-am crezut nici în bosorcani. Cu oamenii bolnavi am mers la
doctor şi când o fost bolnav cineva, ne-am rugat în biserică pentru el. Am crezut în
Dumnezeu şi am avut credinţă că numai El poate să vindece pe cei bolnavi 16.
Observăm că

mecanismele alterităţii funcţionează impecabil; discursul se construieşte dual,
prin referiri concrete la Noi şi la Ceilalţi:
- 1. în alte sate, în care au fost români mai mulţi„. I la noi, în comunitatea şvăbească de la
Terebeşti „.
\

- 2. la români s-o auzit I la şvabi nu prea s-o auzit aşa ceva;
- 3. am auzit că românii făceau„. I noi, şvabii, nu;
Este remarcabilă structurarea unghiulară a relaţiei dintre imaginarul colectiv şi realitate:
şvabii acceptă că există un plan virtual, al credinţelor în făpturi mitologice sau membri ai
comunităţii dotaţi cu puteri de excepţie dublu orientate, şi în sens malefic (femeile care
deoache copiii sau cele care fură laptele), şi în sens benefic (persoanele pricepute la descântat
sau la redat mana anim.alelor), credinţe care acoperă întregul sector al imaginarului colectiv;
dar diferenţele între grupurile etnice încep odată cu raportarea diferită la filonul magic al
acestor credinţe: în vreme ce românii nu doar că le cunosc, dar şi cred în ele şi acţionează în
consecinţă, şvabii le cunosc, dar se distanţează de efectele lor. Cauzele sunt două: întâi,
spiritul raţionalist nemţesc, apoi, autoritatea preotului romano-catolic, decis să vegheze
păstrarea credinţei şi să sancţioneze orice abatere de la dogmă. Considerăm notabilă fraza
aproape sentenţioasă a unei femei interogate în satul Terebeşti:

Nici mama, nici tata, nici bunicii şi nimeni dintre şvabii pe care-i cunoşteam, nu
credeau aşa ·ceva. Noi nu am crezut deloc în superstiţii, la noi nu a contat decât
realitatea 17.
Acest Noi nu am crezut deloc în superstiţii, la noi nu a contat decât realitatea ni se pare
emble111atic pentru mentalitatea comunităţii de şvabi, dar şi pentru practica terapeutică
curentă, aproape în totalitate canalizată către terapia medicală, fie ea empirică, bazată pe
cunoştinţe de etnomedicină, comune cu cele ale românilor din comunitate, fie calificată,
practicată de medicul comunal, de moaşă sau de asistent. Mai mult decât atât, una dintre
femeile plecate din comunitatea şvăbească şi căsătorită cu un maghiar a condus această
observaţie până la exclusivism:
Niciodată

nu li se descântă la copii, nici nu am auzit de aşa ceva până când m-am
mutat la Deva, cu un maghiar. Nu a fost deochiat nici un copil la noi, noi nu credeam
în aşa ceva, nici nu descântam niciodată. Când cineva era bolnav, se ştiau leacuri şi
tratamente. De exemplu, dacă cineva avea puroi, se punea acolo făină fiartă în lapte.
Sau crinul alb se punea în alcool şi se punea pe rană. Şvabii nu culegeau nici plante
medicinale, ca românii, că nu aveau timp. Nu puneam fir roşu la mâna copilului, nu
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credeam în
aşa ceva 18.

aşa

ceva, pentru

că

tot ce spunea preotul era sfânt iar preoţii nu credeau

Aceeaşi

interlocutoare adoptă o poziţie intransigentă şi în ceea ce priveşte cauza bolilor de
orice fel, negând nu doar ipostaza bolii ca efect al unei maledicţii, ci şi boala ca pedeapsă
pentru abaterea de la morala creştină, acceptând doar ipostaza biologică a bolii:
Boala era ceva normal, nu ne gândeam că e ceva provenit din blesteme sau pedeafsă
de la Dumnezeu, ci că aşa s-a Întâmplat şi e firesc să fii şi bolnav din când în când1 .

De partea cealaltă, a vindecării, sunt preferate remediile strict medicale, sau, ca psihoterapie,
se recurge şi la sacroterapia de grup şi individuală, sub îndrumarea preotului local, a cărui
autoritate ecleziastică este total recunoscută:
Îmi aduc aminte că odată, când la sora mea i-a ieşit mâna de la loc a dus-o mama la
Vereş neni, care era moaşă şi i-a pus mâna la loc, dar este singurul caz de care îmi
amintesc, şi, oricum, femeia era cadru medical. În rest, mergeam numai la medic, nu
făceam niciodată descântece. Erau doar rugăciuni, pe care le făcea preotul şi familia
. . ~ pentru bo lnav20.
la b1senca,

În context pietal, există, totuşi, conştiinţa păcatului, precum şi obsesia bolii ca măsură
punitivă, mai ales că păcatul a fost comis prin încălcarea conduitei bunului creştin:
Jo cred În Dumnezeu că io am făcut un păcat mare; ala păcat mare io îl am: cănd am
casa asta, io am rămas gravidă şi am dat la cineva I 3 lei şi am făcut pentru
copil, că nu am mai făcut copilul. Da io vă spun că ala mare păcat o fost. Da dracu o
fost mai tare decât mine şi eu am visat odată două fete: una mai mică şi una mai mare.
Aia care o murit o fost aia mai mare şi aia care nu am făcut, aia era În vis, că io cred
că pruncu ala trebuia să fie fetiţă. Da m-o pedepsit Dumnezeu şi am avut doi băieţi,
dar n-am mai avut nici o fetiţă. Şi acuma mă rog la Dumnezeu În fiecare seară să mă
ierte pentru păcat. Că asta mare păcat am pe lumea asta, alt mare păcat n-am 21 .

făcut

Fără îndoială, însă, zonele de interferenţe sunt maxime la nivelul mentalului colectiv, astfel
încât, dincolo de intransigenţa unor interlocutori, era de aşteptat ca alte mărturii să ateste
influenţe ale culturii folclorice româneşti, mult mai prolifică în ceea ce priveşte materialul
imagologic raportat la magia casnică. Informaţiile culese din teren atestă că unii membri ai
comunităţii şvăbeşti s-au lăsat, totuşi, tentaţi de imaginile magicului, aderând la practici de
magie terapeutică considerate de sorginte românească sau acceptând prezenţele malefice în
insuccesele şi bolile survenite în cotidian 22 . Ni se prezintă, astfel, chiar şi o statistică a
poziţiei faţă de credinţele în magie, pe grupe etnice:

inf. Szitas Ekaterina, Terebeşti I Satu Mare
inf. Szitas Ekaterina, Terebeşti I Satu Mare
20
inf. Szitas Ekaterina, Terebeşti I Satu Mare
21
inf. RosskopfTerezia, Sanislău I Satu Mare
22
Ne simţim, totuşi, obligaţi să facem o paranteză, pentru a remarca faptul că informatorii noştri s-au dovedit a fi
dintre cei mai intransigenţi în a delimita clar religia romano-catolică şi preoţii acesteia de orice manifestare a
mirabilului sau magicului în formele de acceptare ale realităţii, aşa cum se întâmplă în comunităţile româneşti
ţărăneşti compacte, unde, aşa cum am mai arătat, nu doar că preoţii de ţară acceptă practicile teurgice,
tolerându-le şi nedemarând oprelişti în calea acestora, dar chiar şi practică acte de dezvrăjire, de exorcizare sau
de vindecare prin descântec; observaţiile de istorie rurală atestă însă clar că au existat cazuri notabile, aşa cum
vom arăta şi noi mai departe, în care numeroşi şvabi, saşi sau unguri trec peste prescripţiile şi canoanele
impuse dogmatic, aderând la practici magico-religioase ritualice terapeutice;
18

19

https://biblioteca-digitala.ro

368

A fost şi la mine aşa, că n-o avut vaca lapte, dar aia n-o fost că o furat cineva, ce aşa o
fost vaca, mai rea. Dacă i-am dat seara să mănânce mai mult, atunci mâine o dat lapte
iară mai mult. Românii au crezut foarte mult fn bosorcani, aşa, românii cam 70 %,
şvabii - 30 %. Noi aşa credem că cea mai mare credinţă o au românii, dar tot ei au şi
cea mai mare credinţă fn vrăjitorii23 .
Un informator din Sanislău acceptă că au fost femei bătrâne, babe pricepute, care au dat
sfaturi pentru sănătate şi au fost şi persoane care au apelat la vrăjitoare să le vindece; totuşi,
cei mai mulţi mergeau la doctor, la Carei 24 • În plus, informaţiile obţinute par a susţine
existenţa istorică a unui fond comun de plante medicinale, utilizate în medicina empirică şi în
etnomedicina tradiţională atât de români, cât şi de unguri şi şvabi. Ca observaţie lexicală, am
remarcat că, spre deosebire de unele obiceiuri sau piese de port popular, care încă mai sunt
denominate prin lexeme şvăbeşti, denumirile plantelor medicinale au fost maghiarizate, astfel
încât ele au corespondenţe perfecte, în traducere românească. Alături de mediCina tradiţiona
lă, bazată mai ales pe plantele de leac, apar însă şi mici module de medicină magică:

Mama o luat cărbunii şi i-o pus fn cană şi o zis ceva rugăciuni, da nu ştiu ce. Apa era
din fântână, nu din vale, că ştiu că trebuia să fie curată. Mai ştiu că pentru dureri de
picioare se folosea farkas a/ma, mărul lupului, o plantă care creştea fn şanţurile de
lângă cimitir şi oamenii o rupeau din şanţ şi o duceau acasă şi o uscau şi o puneau pe
rană. Dar acuma nu am mai văzut să crească pe şanţuri aşa fel de plantă. Iar dacă
laptele scădea dintr-o dată, atuncea ziceau că strigoii duceau laptele sau un om rău 25 .
O primă observaţie care se impune aici este aceea că în comunităţile româneşti cu care şvabii
au intrat în contact, astfel de scenarii magico-ritualice cu finalitate terapeutică erau foarte
frecvent apelate, iar ele au putut fi preluate cu uşurinţă de către şvabi. Vecini de casă, vecini
de muncă la câmp, încercaţi de aceleaşi probleme economice, şvabii au putut vedea, deseori,
cum vecinii români rezolvau situaţii tragice care le depăşeau capacitatea de înţelegere, prin
apelul la micro-scenarii magico-ritualice devenite aproape automatisme (legarea firului roşu
la mâna copilului mic, să-l ferească de boli şi să-i poarte noroc) sau la performeri autorizaţi ai
unor scenarii mai ample, care necesită condiţii speciale de curăţenie, spaţiotemporalitate sau
structură verbală, gestuală şi instrumentală (vrăjitori, descântătoare, preoţi). Un caz special şi,
care, cu certitudine, ar merita să facă el singur obiectul unui studiu, este Virag bacsi, un ţăran
român, actualmente decedat, dar a cărui imagine este bine conservată în memoria colectivă a
satelor• din arealul studiat. Mai mulţi dintre interlocutorii noştri ne-au relatat întâmplări
relevante despre priceperea cu care vindeca Virag bacsi atât oamenii, cât şi animalele. Am
reţinut că toţi cei care ne-au fumizat informaţii, membri ai grupului de şvabi, au accentuat
faptul că el era român, dar că apelau la el nu doar români, ci şi maghiari sau şvabi. Virag
bacsi îi vindeca pe toţi, uzând mai ales de tehnica magico-religioasă a descântatului de boală.
Privită prin prisma mecanismelor antropologice de construire a alterităţii, relatarea comună a
martorilor despre personalitatea lui Virag bacsi ne-a reţinut atenţia ca o justificare
psihologică şi morală a apelului la un alt fel de vindecare decât cel impus confesional: Virag
bacsi fiind român, nu avea nevoie de nici o altă legitimare, pentru că în comunitatea
românească astfel de personaje sunt instituţionalizate popular şi chiar acceptate de către
preot; el putea fi acceptat, aşadar, mult mai uşor de către şvabi, decât un vindecător din
grupul lor etnic, care ar fi încălcat flagrant principiile morale ale comunităţii.
O a doua observaţie ar putea fi orientată către o anume deritualizare a scenariu.lui
medico-magic. Un studiu comparativ între descântatul performat în satele româneşti de către
23
24
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ţărăncile

românce şi forma de descântat pusă în scenă de către mamele din comunitatea de
scoate la iveală câteva deosebiri. Dacă am organiza întregul scenariu magicoritualic terapeutic al descântatului de boală pe trei paliere - mentalitar, poetic şi poietic 26 - am
putea observa că palierul mentalitar trebuie să fi fost comun, chiar dacă putem presupune că
schema mentală, cea de credinţă în tăria actului ritualic magico-religios capabil să izoleze, să
numească şi să anihileze boala malefică, conferind din nou sănătate pacientului, este preluată
in corpore de către şvabi de la români (un proces de aculturaţie, împrumut şi transfer cultural
normal în cazul comunităţii multietnice studiate); cu mici amendamente, şi palierul poietic
pare a fi relativ asemănător, scenariul factual, gestual şi recuzita fiind comune descântatului
pentru ambele grupuri etnice; diferenţele cele mai mari se înregistrează însă în cazul palierului poetic, unde diferenţa este una majoră: textul românesc este dual, dar prezentând simbioze
multiple, caracteristice unui creştinism folcloric, popular, expresie spirituală a filtrării religiei
oficiale în religia trăită, astfel încât incipitul religios este continuat de epica de factură
magică ce prezintă o întâmplare exemplară cu valoare de tipar, care va genera efectele de
magie contagioasă şi imitativă şi este finalizat cu gestul creştinesc al crucii; prin contrast, nu
am detectat nicăieri - ba unii informatori au declarat în mod clar că nu există - texte de
descântec proferate de şvabi; descântatul acestora se rezumă doar la rugăciuni, spuse în limba
maghiară sau germană, după gradul de familiaritate lingvistică al fiecăruia. Iată o mărturie
complexă a învăţătorului pensionar din sat:
şvabi observată

Erau câteva femei care stingeau cărbuni, de obicei cineva din familie, dar erau şi
câteva babe care făceau acest lucru pentru cei bolnavi. Erau şvăboaice şi stingeau
cărbuni pentru familie, dar nu rosteau texte de descântec, ci doar se rugau nemţeşte.
Nu spuneau nimic doar se rugau, dar spuneau de multe ori că copilul poate fi deochiat.
Stingeau cărbuni În apă, dar nu din vale, ci din fântână. Ştiau că pe răni se pun roşii
tăiate Jeli sau muşeţel. Dar dacă cineva avea răni care s-au copt şi acuma supurau,
atunci peste coptătură se punea aluat proaspăt făcut din făină de secară. Se spunea că
copiii pot fi deochiaţi mai ales de babele mai bătrâne sau de oamenii răi. Strigoii
puteau duce laptele de la vaci. La noi, la şvabi, erau mai multe denumiri pentru aceşti
strigoi, dar de obicei li se spunea „ Wasserhase", adică iepure de apă; umblau noaptea
şi puteau să sperie copiii. Laptele era dus ori de un strigoi, ori de vecinii din sat, din
răutate şi din invidie. Şi eu am avut o vecină, Annus neni, de care se spunea că duce
laptele. Şi mai Îmi aduc aminte că atunci când eram foarte mici ni se spunea să nu
omorâm rândunele, că atunci vaca ar face lapte roşu, adică sânge27.
Şvabii

mai maleabili, influenţaţi de preluările din cultura românească, bogată în scenarii
magico-ritualice cu ramificaţii religioase şi medicale, relatează cu amănunte savuroase nu
doar descântecele de deochi, cu tot scenariul lor aferent, ci şi actele magice de aducere înapoi
a manei la animale, proces provocat de "ducerea" magică malefică a laptelui:

Erau femei care se uitau la copil cu ochi răi şi care Îl puteau "ochia". Am auzit aşa de
cineva la care s-o ochiat copilul şi o dus la o româncă care ştia să stinge cărbuni, şi
copilul şi-o revenit după cărbuni, dar io nu am crezut că de aceea, eu cred că el s-o
odihnit, sau poate n-o fost chiar aşa de bolnav ... Că bătrânii o crezut în strâgoi, dar
eu nu am crezut niciodată ... E drept că "bosorcany"(vrăjitoarea) s-o întâmplat să ducă
laptele de la vacă. Unde o locuit părinţii mei, acolo o dus laptele de la o vecină. Şi ştiţi
cum o adus Înapoi? Bătrâna aia, la ora două noaptea, când o durmit toată lumea, s-o
dus şi o "mulgit" laptele tot, da asta o fost drept. Sau o Înţăpat ugerul la vacă şi o luat
laptele tot. Şi o fost cineva care o zis să ia saliva de la vaca aia care rumegă şi să o
26
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Aşa cum propune, pentru analiză, NICOLETA COATU în Strncturi magice tradiţionale, Bucureşti, 1998.
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in gură la vaca aia care nu rumegă şi atunci şi aia bolnavă o să rumege. Dar nam auzit niciodată să descânte pe tărâţe 28.
Eu cred că nu sunt strigoi, astea sunt numai fantezii ale oamenilor. Povesteau bătrânii
că strigoii se bagă în casă şi fură tot laptele de la animale. Că la cineva aşa de rău o
făcut strigoii că o mers cu faţa înainte la jug şi toată lumea s-o mirat că o zis că aşa o
făcut strigoii. Sau erau lumini aşa, pe câmp, şi te purtau că amu apăreau aici, acuma
acolo şi umblau după ele tinerii dar io am văzut io că tot ei o făcut asta, o pus acolo
luminile. Făceau aşa, să pună oamenii pă drumuri, să-i păcălească. Şi maica mea o zis
că o venit la noi o vecină care o tras aşa, mâna aşa, pă vacă şi o zâs: ce vacă frumoasă! Şi o zâs mama că din momentul ala vaca n-o mai avut lapte, că vecina aia o fost
strigoaie. Şi mama o tot spălat vaca cu apă sfinţită, da i-o vinil laptele, în sfârşit. Nu
ştiu să o fi descântat, da ştiu că o spălat-o cu apă sfinţită până i-o vinil laptele.
Biserica nu vorbeşte de strigoi, noi nu credem în aşa ceva, da sunt unii care cred în
vrăjitoare. Unii bătrâni şvabi o crezut şi ei în tot felul de superstiţii. De exemplu
bunica mea o ascuns pân şură, oasele de la porc, că alea feresc de trăznet. Şi când era
Sfântă Mărie Mare ducea la biserică tot felul de flori să le sfinţească preotul şi le
punea şi alea pe pod şi când era vreme rea lua din ele şi le ardea şi zicea că fumul ăla
se ridică departe şi desparte norii care aduc furtună. Când era cineva bolnav, căutam
flori şi plante din astea şi-l vindecau bătrânii care se pricepeau la asta. Jo ştiu că io
când eram mai mic dacă mă loveam la un deget bunica mergea în grădină şi rupea
Glaubenblatt (frunza credinţei) şi punea şi lega pe rană şi se vindeca rana. Când se
speriau copiii se stingeau cărbuni. Bunica nu ştia, dar chema o vecină care ştia să
stingă cărbuni, era şvăboaică, dar ştia face de cărbuni. O venit cineva la noi şi la fetiţă
i-o fost rău şi nevasta mea o ştiut că este o vecină bătrână, tot şvăboaică, care ştia face
de deochi, ştia descânta pe cărbuni. Şi i-o descântat cu chibrituri şi cu apă şi apa care
o fost cu chibriturile o aruncat într-un colţ al camerei. Femeia asta o făcut cu
chibrituri, nu cu cărbuni. O zis o rugăciune şi o zis ceva, dar nu ştiu ce. Aici aşa se zice
că aia care au sprâncenele împreună, aia pot diuăchea. Nu-i voie nici să te uiţi prea
mult la cineva, că-l deochi. Acuma, io să mă tot uit la dumenata, io te deochi... da
dumneata tot la mine te-ai uitat, m-ai deochiat, m-ai zăpăcit acuma... Şi şvabii, şi
românii credeau în aşa ceva: şi între români şi între şvabi sunt oameni mai
superstiţioşi. Dar religia romano-catolică nu ne lasă să credem aşa ceva, că să
deoache sau că există strigoi sau aşa ceva... La strigoi zicem ori bosorcăi (boszorkany
= vrăjitoare ung.), ori Wasserhase. Jar la deochi pe aici se mai zice şi megigez (te
d~oache, ung.).
Remarcăm, înainte de toate, mobilitatea lingvistică, amestecul de câmpuri lexicale provenite
din diverse limbi; dacă multe dintre denumirile de plante medicinale par a fi perfect calchiate
în maghiară iar apoi preluate de şvabi, după forma românească (ştiut fiind faptul că satul
tradiţional românesc a fost puternic marcat de vindecarea prin apelul la medicina naturistă,
deseori suprapusă peste cea magică sau că în nordul Transilvaniei existau chiar sate întregi
specializate în culegerea de plante medicinale), am reţinut cel puţin un termen preluat şi de
şvabi şi de români din maghiară, lexem care, cu diverse derivaţii, are o frecvenţă notabilă în
zonă. Este vorba despre boszorkany, despre care lingviştii susţin că este un termen regional,
nord transilvănean, cu multe derivate în lexicul magic românesc: de exemplu bosorcaie (<
magh. boszorkany) - vrăjitoare, strigoaică despre care poporul crede că se transformă în
iepure, câine sau alt animal şi ia faptele de la vaci 29 . În cercetările noastre, noi l-am găsit sub
forma bosorcăi I bosorcaie, bosorcan I bosorcană , borsocăi I borsocaie, desemnând agentul
magic ambigen sau bosorcănii - activităţile lor malefice. Termenul, sub oricare dintre
28
29
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formele sale, desemnează atât strigoiul, făptura supranaturală care poate genera prin excelenmaleficii, cât şi vrăjitorul/ vrăjitoarea, persoana suspectată că ar avea legături cu diavolul,
din comunitatea respectivă. Mai menţionăm că, în vreme ce variantele româneşti de întruchipare a vrăjitorului malefic sunt centrate mai ales în jurul câinelui, pisicii şi lupului, pentru
foclorul maghiar strigoiul se transformă mai degrabă în iepure, la fel ca pentru şvabi, care
mai numesc strigoiul şi iepure de apă (Wasserhase).
Putem încerca reunirea tuturor acestor informaţii despre ansamblul scenariului magicoritualic, susţinut religios, cu finalitate terapeutică, într-un tabel care să ilustreze asemănările
şi deosebirile între cele două comunităţi. Se va observa că, potrivit legilor aculturaţiei,
scenariul românesc al descântatului terapeutic nu a fost preluat în întregime de şvabi, ci că
aceştia au preluat doar fundalul magic, operând unele modificări şi filtrând apoi elementele
prin prisma religiei lor romano-catolice, mai severă decât cea ortodoxă. De altfel, ultimul
dintre subiecţii citaţi este cât se poate de explicit: se întâmpla ca unii şvabi să creadă în
maleficii diverse şi în vindecări spectaculoase de tipul celor obţinute prin descântatul terapeutic (de adus sănătatea la oameni sau mana la animale), dar această pornire era oarecum
asumată pe cont propriu, persoanele respective fiind, totuşi, conştiente că religia lor nu este
de acord cu o asemenea conduită şi că ei se vor supune, probabil, unei viitoare blamări.
ţă

Secvenţe

ale
scena-riului
terapeutic
Condiţia ritualică

a performării

Comunitatea

românească

curăţenie

obligatorie, atât a
performerului, cât şi apei utilizate

Comunitatea şvăbească
curăţenia indubitabilă a apei
folosite (nu din vale, ci din
fântână)

Ingrediente şi
instrumente
folosite
Performeri
autorizati
Punerea în scenă a
actului terapeutic
Testul bolii
malefice

Dublarea actului
ritualic cu unul de
medicină empirică

Structuri lexicale
incluse în
scenariul ritualic
terapeutic

cărbuni, apă, cană

de metal (plev)

cărbuni, apă, cană

femei pricepute, babe, rar bărbaţi

femei pricepute, babe, rar bărbaţi

stingerea cărbunilor în apă (sau, în
scenariul actual, al chibriturilor)
credinţa că dacă pacientul e
deochiat, cărbunii vor cădea, în apă,
pe fundul cănii şi atunci trebuie
descântat
se folosesc plante galactofore şi
plante medicinale, masaje,
presopunctură etc.
rugăciuni, invocaţii ale lui
Dumnezeu, Maica Sfântă sau alţi
sfinţi tămăduitori, urmate de textul
aproape standardizat al
descântecului (cu partea sa epică,
imprecaţia şi finalul simbolic, prin
ritualizarea vindecării)

stingerea cărbunilor în apă (sau, în
scenariul actual, al chibriturilor)
credinţa că dacă pacientul e
deochiat, cărbunii vor cădea, în
apă, pe fundul cănii şi atunci
trebuie descântat
se folosesc plante medicinale

numai rugăciuni, nu
descântec

ŞI

texte de

În fine, trebuie spus că fenomenul acesta de contagiune interculturală este unul decelabil la
nivelul întregului proces de comunicare interetnică ce s-a stabilit în arealul transilvan.
Relativismul cultural ţine chiar de percepţia fenomenului sau evenimentului cultural, pentru
că percepţia este, la rândul său, dependentă de orizontul cultural. Difuziunea culturală în
spaţii multietnice, ca cel al Ardealului, a fost, însă, de multă vreme observată şi explicată.
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Istoricii şi etnografii ultimului secol oferă, în literatura de specialitate, numeroase exemple de
saşi sau şvabi care apelează la descântătoarele pricepute şi la preoţii români, pentru
vindecare, dezlegare sau exorcizare. Preoţii români ortodocşi concurau la astfel de procese,
acceptând să dea ajutorul tuturor celor care-i solicitau, indiferent de etnia acestora. Bogdan
Petriceicu Hasdeu nota că "în Transilvania, când i se năzare unui sas sau ungur că a intrat
dracul într-însul, el nu trimite după preotul său confesional, ci aleargă în ruptul capului la
popa românesc, uitând că este de altă lege" 30 iar Artur Gorovei mărturisea: "eu însumi ( ... )
am cunoscut, la Sibiu, un preot român, cu mulţi clienţi saşi, care vin la el pentru a le face
rugăciuni contra lucrărilor diavoleşti" 31 , astfel de situaţii fiind des reţinute de observatori 32 .
Nu o dată, această aderare a şvabilor la credinţele folclorice româneşti a fost ironizată
de semeni; dincolo de această observaţie, însă, naraţiunile despre apropierea şvabilor de
obiceiurile celor cu care au convieţuit stau mărtuire despre osmoza culturală generată de
schimburile multietnice. Cităm o întâmplare povestită de Tudor Pamfile:
Odată

un şvab a făcut căpiţe spre Foca, iar în ziua de Foca s-a dus să mai strângă ceea
ce-i mai rămăsese. Deodată vede că i se aprind căpiţele de fân, iar el, cu o căciulă în
mână, începu a alerga de colo colo şi a striga: Domnule Foco, domnule Foco, pe acelea
nu le arde, că-s făcute ieri, şi numai aceste-s făcute de azi! Şi cum alerga el şi-şi făcea
cruce, s-a minunat fără seamă când a văzut că n-au ars decât căpiţele făcute în ziua de
Foca, iar cele făcute din ajun au rămas neatinse33 .
Concluzii
Încercând să concluzionăm, facem câteva observaţii asupra nivelului interferenţelor culturale
detectate în comunităţile multietnice abordate, aderând şi la fundamentarea unor explicaţii
pentru fenomenele de difuziune culturală, cu repercusiuni vizibile atât în spectrul larg al
mentalităţii colective, cât şi în practica efectivă:
1. O bună parte din rata acceptării sau chiar aderării comunităţii şvăbeşti la credinţele
din folclorul românesc trebuie citite în contextul socio-psihologic al relaţiilor interumane din
satul românesc tradiţional. Multe dintre fenomenele de alterare a sănătăţii sau fertilităţii I
manei nu puteau fi decriptate altfel decât apelând la resorturile imaginarului terapeutic I
antiterapeutic supranatural. Invidia şi gelozia sunt sentimente care explică în mare parte
scenariile antiterapeutice dezvoltate în cadrul unor vecinătăţi, finalizate cu ducerea laptelui
de la animale, deochiul sau aruncarea altor boli magice asupra unor membri ai comunităţii
34
care pmsperau • Cum românii recurgeau frecvent la scheme arhetipale de vindecare,
magico-religioase, şi cum de cele mai multe ori aceste apeluri erau finalizate pozitiv, prin
vindecarea pacientului om sau animal, este firesc ca şi membri ai comunităţilor vecine, şvabi
sau unguri, în cazul nostru, să fie tentaţi să apeleze la acelaşi tip de remedii rituale. Urmarea
a fost o atitudine mai sensibilă faţă de terapia magico-religioasă, uneori mai puţin, dar alteori
vizibil detaşată de atitudinea total refractară care era impusă pe filieră ecumenică romanocatolică. Probabil că, în timp, a dobândit tot mai multă greutate şi un anume factor psihologic: nu doar că românii, şi ei credincioşi, de altfel, apelau individual la asemenea remedii de
medicină magică, dar nici preoţii lor ortodocşi nu îi obstrucţionau, tolerând astfel de practici,
atât timp cât erau convinşi că descântătoarele, vrăjitoarele, babele sau cotătoarele acţionau
BOGDAN PETRICEICU HASDEU - Cuvente den bătrâni, Bucureşti, 1984, voi II, p. 142.
ARTUR GOROVEI - Descântecele românilor, în voi. Literatura populară, voi II, Bucureşti, 1985, p. 57
32
ALEXANDRU OFRIM dă o listă întreagă de astfel de clienţi maghiari, saşi sau şvabi care au apelat la preoţi
români pentru a Ie face slujbe de exorcizare sau pentru a-i vindeca de diferite boli: Alexandru Ofrim - Cheia şi
psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească, Bucureşti, 2001, p. 243 - 246
33
TUDOR PAMFILE - Sărbătorile la români, Editura Saeculum, I. O., Bucureşti, 1997, p. 136
34
JEANNE FA VRET SAADA - op. cit.
30

31
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cu frica lui Dumnezeu, solicitând Tămăduitorului sufletului şi trupului, cu fervoare, ajutorul
pentru vindecarea bolilor.
2. Mai mult ca în alte sectoare, credinţele despre trupul uman au fost marcate de. o
mobilitate şi de o flexibilitate remarcabile; orice schimbare a statusului biologic sau
fiziologic al persoanei afectează în mod direct omul, starea lui de bine, puterea lui de muncă,
dispoziţia, şi, prin aceasta, randamentul lui zilnic. Ori, este ştiut că tentativele de redresare
aplicate corpului sau sufletului au reclamat mereu intervenţia divină. Consecvenţi principiului cvasiunanim că pentru o sănătate păstrată, recuperată sau fortificată nici un efort nu este
prea mare, şvabii, la fel ca românii, au acceptat imediat nevoia apelului la factorul supranatural, mai ales acolo unde vindecarea pe cale naturală părea irelevantă sau acolo unde boala
se considera că nu este naturală; desigur, s-a putut vedea diferenţa relativ mare între discursul
oficial sacramental şi cel al religiei populare, foarte aproape de magia domestică, populară
sau casnică. Într-un astfel de context al mentalităţii arhaice, tehnicile terapeutice magicoreligioase au căpătat importanţă vitală, de ele depinzând, cu adevărat, de multe ori, viaţa
individului. De aici porneşte şi atitudinea specială pe care o afişează întreaga comunitate a
satului, indiferent de etnie sau religie (sau, în ciuda ei), faţă de persoanele dotate cu puteri
miraculoase în restituirea sănătăţii pierdute prin boli de orice fel sau învingerea categorică a
bolii, aşa cum sunt preotul sau baba descântătoare. Slujbele de exorcizare performate de
preoţii ortodocşi sau scenariile de vindecare puse în act de tămăduitori recunoscuţi, cu o
reputaţie indiscutabilă, din comunitatea de români, aşa cum era Flori neni sau Virag bacsi,
trebuie să fi impresionat la cote maxime mentalul colectiv, mai ales că finalitatea actelor
magico-religioase părea a fi esenţială pentru cursul vieţii bolnavului. Cu un astfel de
sentiment de reală securitate, este normal ca nu doar românii, ci şi ungurii sau şvabii din sat
să simtă imboldul de a apela la astfel de tehnici de vindecare, în ciuda barierelor impuse
confesional, în virtutea unei psihologii colective, marcate de marele pericol constituit de
ameninţarea sănătăţii şi prosperităţii individuale sau colective.
3. Grilele de percepţie construite dinamic de comunitatea şvăbească ţin cont în mod
special de modele; presupunem că, aşa cum în alte comunităţi, un astfel de model a fost
preotul, în comunităţile şvăbeşti din satele observate de noi, rolul de model a fost atribuit
vindecătorului cunoscut în mai multe sate ca Virăg bacsi, ţăranul român din Sanislău, dar
cunoscut şi la Terebeşti şi Ciumeşti care vindeca şi pacienţi unguri sau şvabi. De altfel, unul
dintre interlocutori sublinia faptul că românii trec drept oameni foarte credincioşi, dar în
dublu sens: se remarcă printr-o mare credinţă în Dumnezeu şi în cele sfinte, dar şi printr-o
notabilă încredere în tehnici magico-rituale de tipul vrăjitoriei sau descântatului.
În concluzie, pornind de la ideea că, independent de calităţile sau compoziţia grupului
social, sănătatea reprezintă o transpunere corporală a patternului armoniei, echilibrului,
dinamicii coerente, iar apariţia bolii, şi, deci, a dizarmoniei, este corectată prin procedee şi
tehnici de vindecare care acoperă o paletă largă, mergând de la elementele strict medicale,
raţionale, ştiinţifice până la imagini şi reprezentări mentale colective ale miraculosului cu
valoare terapeutică. Putem remarca, la modul general, că dialogul cu subiecţi din câteva
comunităţi în care şvabii convieţuiesc cu românii şi maghiarii a constituit un bun prilej de
radiografiere a sistemelor terapeutice - atât ca scheme mentale, cât şi ca procedee efective pentru etnii diferite (română, maghiară, şvăbească). Nu doar descrierea acestora ni s-a părut
interesantă - pentru că, aşa cum era de aşteptat, credinţele şi practicile tradiţionale terapeutice
urmează îndeaproape schemele de gândire impuse de religiile ortodoxă, catolică sau
reformată - ci, mai ales, fundamentarea mecanismelor de alteritate, disocierea "noastră", a
şvabilor, cei care credem doar în realitatea observabilă şi nu în capacităţile miraculoase ale
unor persoane dotate (vrăjitoare, descântătoare, moaşe) de "ei", românii, cei care cred în
vindecarea traumaturgică. La nivelul contactelor interculturale stabilite în interiorul comunităţii mixte au putut fi detectate o serie de contaminări: la nivelul magiei terapeutice, şvabii au
preluat de la români sau unguri tehnici de vindecare ritualică, apelând şi la remedii, dar şi la
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promotorii acestui tip de terapie, dar păstrând, totuşi, rezerve şi filtrând totul prin prisma
religiei romano-catolice, în vreme ce în alte domenii - agricultură, culinar - şvabii au fost cei
care au influenţat cultura românilor. Astfel, un studiu comparativ demarat pentru decelarea
interpretării actului magico-terapeutic de grupuri culturale diferite poate aduce justificări
notabile pentru generarea mecanismelor identităţii şi alterităţii.

Comparative study: the magica/ therapeutic act interpreted by the
Swabians, Romanians and H ungarians
Abstract
Independently /rom the qualities or composition of the social group, health represents a
corporal transposition of the patterns of harmony, balance and coherent dynamics. The
emergence of the disease, thus of the disharmony, is corrected through healing methods and
techniques which cover a wide array, /rom strictly medical, rational, scientific elements up to
images and collective mental representations of the miraculous under a therapeutic value.
The dialogue with the subjects /rom severa! communities in which the Swabians live
along with the Romanians and Hungarians has constituted a good moment to x-ray the
systems of therapy - both as mental schemes and as effective means - for dif.ferent ethnics:
Swabian, Romanian, Hungarian. Not only has their description seem to us interesting - as
expected, the creeds and traditional therapeutic practices follow closely the models of
thought imposed by the religions orthodox, catholic and protestant - but, most of al!, the
foundation of their alterity mechanisms, 'our' dissociation, of the Swabians, as we only
believe in the observable reality and not in the miraculous capacities of certain people gifted
(witches, medicine women) by 'them ', the Romanians, who believe in miracle healing.
The field inquiry started in the Swabian villages in Satu Mare has proven the
positivism and the rationalism of a cu/ture founded on clear principles of perceiving the
world: the general tendency is to try rational explanations for whatever happens in the day
by day life and to seek solutions that are just as rational. We could detect this /act especially
in a domain as vast as that of traditional therapy; for the Swabians, the etiology (the cause)
of the disease is clear: there are either 'ordinary' diseases, judging that the organism cannot
maintain itself in a state of continuai health as the causes that upset it are objective, or
diseases /rom God, and then they have a punitive character, therefore they must be accepted
and surpassed through states of penitence; just as clear are their means of remedy, healing
and re-adaptation one must either go to a doctor, the only member of the community who can
bring back health, or to church so that the priest 's encouragements and the faith in
redemption could give the suffering strength to fight the disease and to heal.
A first conclusion to which we got might show that as long as the Romanian traditional
therapy system is triple-layered, it accepts magica/, medical, and religious remedies, the
paradigm of vindication for the Swabian communities is double-layered, religious and
medical, lacking the possibility of disease annihilation by magical-ritual means.
The angular structure of the relation between the collective imaginary and the reality
is remarkable: the Swabians accept that a virtual levei exists, that of the beliefs and the
mythological creatures or community members gifted with double-oriented exceptional
powers, evil (the women who cast the evil-eye on children or the those who stea! the milk)
and good (the people skilled at chanting or who can give the manna back to the animals).
These beliefs cover the whole sector of the collective imaginary; but the dif.ferences between
the ethnic groups commence once with the dif.ferent relation to the magica! core of these
beliefs: while the Romanians not only know them, but they a/so believe in them and act
consequently to them, the Swabians know them, but keep the distance /rom their effects.
There are two causes for this: first, the German rationalist spirit, and then the authority of
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the Roman-catholic priest, decided in guarding faith a'!d to punish any bit of ignorance of
thedogma.
We make some observations regarding the levei of cultural interferences detected in
the multi-ethnic communities we tackled, proposing explanations for the phenomena of
cultural diffusion, with repercussions visible both in the wide spectrum of the collective
mentality, andin the effective practice.
I. A great deal of the acceptance rate and even embrace by the Swabian communities
of the beliefs in the Romanian folk/ore, must be read in the social-psychological context of
the inter-human relations in the Romanian traditional village. Many of the phenomena of
alterity of health and fertilitylmanna couldn 't have been described otherwise than appealing
to the supernatural therapeutic/antitherapeutic imaginary resorts. Envy and jealousy are
feelings that pretty much explain the antitherapeutic scenarios developed within certain
neighbourhoods, finalized by taking the milk away /rom the animals, the evil-eye or casting
magica/ diseases onto the members of a prosperous community. As the Romanians frequently
used archetypal forms of magical-religious healing and as these ways usually had a positive
consequence, resulting in the human or animal patient being healed, it is only natural for the
members of the adjacent communities, Swabian or Hungarians, in our case, to be tempted to
proceed to the same kind of ritual remedies.
2. More than in other sectors, the beliefs about the human body have been marked by a
remarkable flexibility and mobility; any change of the physiological or biologica/ status of
the persan directly affects the persan, his or her state of good, strength of work, disposition,
and by this, his or her daily efficiency. lt is known though, that the attempts to re-balance the
body or soul always required divine intervention. The exorcising services performed by the
orthodox priests or the vindication scenarios puf to act by famous healers, with an undisputed reputation in the Rumanian community, just like 'Flori neni' or 'Virag bacsi ', must
have seriously impressed the collective psyche, moreover because the finality of the magicalreligious acts seemed essential to the course of the suffering persan 's life. With such a feeling
of real security, it is normal that not only the Romanians, but a/so the Hungarians and the
Swabian in the village fee! the need to appeal to such techniques of vindication, despite the
confessionally imposed barriers, in the virtue of a collective psychology, marked by the great
danger constituted by the health and individual or collective prosperity threat.
3. On a therapeutic magic levei, the faci that some of the interviewed Swabians
admitted a certain adherence to the principles and scenario of the therapeutic magic,
performed especially by chanting against disease, can only balance the identity/alterity
mechanisms: we assist to a certain de-ritualisation of the therapeutic magical-religious
scenario by the faci that there were no chant texts to be found, only prayers in Hungarian or
German. Thus, the mental framework of the therapeutic ritual is kept, but nat the poeticmagic text.
As a conclusion, on the levei of the inter-cultural contacts established inside the mixed
communities a series of contaminations were detected: on the levei of therapeutic magic, the
Swabians took /rom the Romanians or Hungarians techniques of ritual healing, appealing to
remedies, but a/so to performers of this kind of therapy, guarding stil/ reserves and filtering
everything through the Roman-catholic prism, while in other fields - agriculture and
culinary - the Swabians were the ones to influence the cu/ture of Romanians. Therefore, a
comparative study based on analysing the way how various ethnical groups relate to the
magic therapeutic act, shows the way how the identity and alterity mechanism is generated.
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Vergleichende Untersuchung: therapeutische Magie bei Schwaben,
Zusammenfassung

Rumănen

und Ungarn

Bei allen sozialen Gruppen ist die Gesundheit die korperliche Verwirklichung von Gleichgewicht und Harmonie. Dem Auftreten der Krankheit - als Storung der Harmonie - wird mit
mannigfachen Heilverfahren entgegengewirkt, von rationell-medizinischen Methoden bis zu
kollektivem Glauben an Wunderheilungen.
Die lnterviews uber Heilpraktiken in multiethnischen Gemeinschaften ergaben, dass
die uberlieferten Heilvorstellungen den Denkmustern entsprechen, die vom orthodoxen,
katholischen bzw. reformierten Glauben vorgegeben sind und dass die Schwaben weniger an
wundertătige Personen und an Wunderheilungen glauben als die Rumănen. Die Feldforschungen in sathmarschwăbischen Dorfern bezeugten das rationelle Weltbild dieser Ethnie.
Fur die Schwaben haben die Krankheiten entweder objektive Ursachen und konnen vom Arzt
geheilt werden ader sind eine Strafe Gottes, mussen mit Hilfe der Kirche gesuhnt werden.
Wir konnten bei den Rumănen ein dreiteiliges Heilverfahren, au/ magischer, religioser
und medizinischer Basis feststellen, wăhrend das Heilverfahren der Schwaben nur zweiteilig
(religios und medizinisch) ist und magische Therapie ausschliejJt.
Es besteht ein Widerspruch zwischen der kollektiven Vorstellung und der Wirklichkeit.
Die Schwaben glauben an eine ubernaturliche Welt, an das Bestehen von schwarzer Magie
(Frauen, die Kinder beschreien und Milch stehlen konnen) und weijJe Magie (Frauen, die
Menschen und Tiere heilen konnen). Wăhrend die Rumănen an die Wirkung der magischen
Therapie glauben, distanzieren sich die Schwaben davon au/grund ihres rationellen Denkens
und der Autorităt der katholischen Kirche, die jeden Aberglauben bekămpft.
Dennoch gibt es kulturelle lnterferenzen in multiethnischen Gemeinschaften, die sich
au/ die kollektiven Vorstellungen und die ejfektiven Heilpraktiken beziehen.
1. Der GrojJteil der Tolerierung ader gar der Ubernahme rumăhischer magischer
Vorstellungen durch die schwăbischen Gemeinschaften gehen au/ sozio-psychologische
Elemente der zwischenmenschlichen Beziehungen zuruck. Nachbarschaftlicher Neid und
Eifersucht sind oft der Ausloser far das Versiegen der Milchquelle und das Auftreten angehexter Krankheiten. Da die Rumănen in diesen Făllen - oft erfolgreiche - magisch-religi6se
Heilverfahren anwendeten, ubernahmen sie manchmal auch Schwaben und Ungarn.
2. Mehr noch als andere Lebensbereiche ist der Glaube uber biologische und physiologische Verănderungen des menschlichen Korpers, die sein Wohlbefinden, seine Arbeitskraft
und damii seine tăgliche Leistung beeinjlussen, sehr verănderlich. Zur korperlichen ader
seelischen Hei/ung wurden immer gottliche Krăfte beschworen. Die orthodoxen Exorzismen
und das erfolgreiche Wirken der Wunderheiler in rumănischen Gemeinschaften (wie Flori
neni ader Virag Bacsi) beeinjlussten die kollektive Denkweise so sehr, dass auch Ungarn und
Schwaben - trotz religi6ser Schranken - auf magische Heilverfahren zur Hei/ung korperlicher Leiden und zur Wiederherstellung des Allgemeinwohls zuriickgriffen.
3. Wenngleich einige schwăbische Gewăhrspersonen die Anwendung magischer
Heilverfahren bestătigten, unterschieden sie sich doch von der rumănischen Bevolkerung.
Wăhrend rumănische Heiler magische Formeln verwendet, beschrănken sich die Ungarn und
Deutschen au/Gebete. Das magische Heilverfahren verzichtet somit auf magische Spruche.
Schlussfolgerung: ln gemischten Gemeinschaften gibt es zahlreiche kulturelle lnterferenzen. Die Schwaben ubernahmen von den Rumănen ader Ungarn magische Heilverfahren,
die jedoch nur teilweise angewendet wurden. Andererseits haben die Schwaben die
rumănische Kultur in der Landwirtschaft und in der Kuche beeinjlusst. Somit kann eine
vergleichende Untersuchung des magischen Heilverfahrens bei verschiedenen Ethnien und
Kulturen zu Erkenntnissen uber das Entstehen und den Wandel der ldentităt und Alterităt
fiihren.
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ISTVAN ENYEDI, Satu Mare (România)
COPIII ÎN FAMILIILE DE ŞVABI DIN JUDEŢUL SZABOLCS-SZATMĂR-BEREG - UNGARIA

„ ... copiii tăi stau ca nişte

1. Copilul nou

lăstari

de

măslin

împrejurul mesei tale "
Psalmul 128, 3

născut

Copiii, priviţi ca dar de la Dumnezeu, aveau o importanţă deosebită în familia şvabilor, încă
şi la mijlocul secolului al XX-iea, numărul mediu de copii era de 5, 6 sau 7 pe familie.
(Ştefan Koch - Merk). Recordul îl deţine localitatea Vencsello, unde la recensământul local
din 1929, 133 de familii aveau 1035 de copii.
Am întâlnit - în decursul cercetărilor la şvabii sătmăreni din România şi din Ungaria preferinţe atât pentru băieţi cât şi pentru fete.„Am fost gemeni, băiatul J6ska a murit. Mama
era aşa de supărată, atâta mă ţinea cât mă alăpta şi mă şi dădea la Terus (sora mai mare n.n.),
arătam ca o "hulbarappa", 'cocean de porumb'." (Schlachter Rozalia n. Altfater - Merk).
„Nopţi în şir plângea mama, avea pătura înfăşurată în jurul gâtului şi plângea, nu dormea,
săraca mamă numai plângea, plângea şi plângea - a născut 12 copii şi numai 3 am rămas, cei
doi băieţi şi eu. Pe mine atât de mult mă fereau, se întrebau "ce va fi cu noi, nu o să fie cine
să ne poarte de grijă, nici atâta nu ne rămâne dintre atâţia copii ?"şi pe mine Bunul
Dumnezeu m-a ţinut, aşa." (Lang Elisabetan. Heim - Merk ).
„Tot ne spunea popa darul lui Dumnezeu. La urmă nu mai trebuia la nimeni, numai noi
am fost aşa de proşti. Eu am avut 7 copii, unul a murit şi 5 au rămas. Primul a murit când a
împlinit 2 ani şi ultimul s-a născut mort ... Doi dormeau cu fata cea mai mare, în celălalt capăt
al patului, la picioarele lor, încă doi. Cu toţii într-o cameră, aşa a spus un om, nu ştiu parcă
avea vreo opt copii, sau cîţi, - dacă vrei să aprinzi un chibrit noaptea, acesta se stinge din
cauza respiraţiilor." (Echlinger M n. Seilez - Vâllaj).

1.1

Situaţia

gravidelor

Gravidele - participau la activităţile familiei aproape până la sfârşitul sarcinii, se spunea că
"până în ultimul minut trebuie să lucreze "-„Pe vremea grofilor umblam să secerăm, şi acolo
ne câştigam pituca pe un an. Soţul mă grăbea: Hai, hai grăbeşte-te că cealaltă coasă îţi taie
mâna-vai Pişta dragă nu mai tăia atâta - el mergea în faţă şi era mai greu - atâta îmi pui, că
nu-s stăpână să le adun. Hai, hai că la capăt primeşti lanţ de aur - să se odihnească în pace că
tare bun om a fost. Socrul era şeful grupului, şi el săracul a fost tare fericit că, am avut şi
burta mare, cu acest copil, aşa m-am dus prima dată la secerat, şi el se lăuda„uitaţi-vă ce noră
harnică am, uite cum culege spicele" şi era fericit, şi eu eram bucuroasă de vorbele lui, de
aceea întotdeauna îi duc flori pe mormânt. M-a iubit foarte mult, Dumnezeu să-l odihnească."
(Lang E n. Heim - Merk) De obicei în ultima perioadă a sarcinii se văruia casa. Văruitul nu
se lăsa pe ultima săptămână, ca ombilicul să nu se răsucească pe gâtul fătului, că moare. "Eu
am văruit în ultima săptămână, să fie curat când vine noul-născut şi am născut copilul cu
cordonul ombilical înfăşurat în jurul gâtului şi era mort." (Echlinger Maria n. Sai lez - Vâllaj).
Dacă rămânea gravidă imediat după naştere, sătenii exclamau :„Vai, Isuse Cristoase,
iar eşti plină!" (Vâllaj ). Dacă au fost tineri căsătoriţi se numărau zilele „dacă a venit mai
repede sau nu copilul." (Lang E n. Heim-Merk)
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1.2

Superstiţii

„Vai Marcsa, ai o burtă aşa de ascuţită, tu o să naşti un băiat! Totuşi am născut fetiţă!"
(Echlinger M - Vâllaj ). - „Cine visează cu vacă în prima noapte în casa nouă va naşte băiat,
dacă visează cu pisică, copilul va fi plângăreţ, dacă visează găină, va avea noroc, dacă
visează cu câine o să se trudească mult. La mine două s-au adeverit. Am avut parte de viaţă
rea, plânsul mult. Altceva nu ştiu, pentru că găina nu mi-a adus noroc, vaca da. Aia mi-a adus
nenorocirea, celelalte două nu ştiu, numai aceste două. (Scheibli Anna - Vâllaj ).
Destul de multe femei au născut copii gemeni, se zice că până la cea de-a noua generaţie
poate să se repete.(Merk - Schlachter R n. Altfater).
În timpul sarcinii, foarte rar se duceau femeile la doctor. Naşterea a fost asistată doar de
moaşă care se găsea în fiecare localitate. ,,În Merk a fost moaşă, două moaşe erau. Soţul s-a
dus după ea. Fiecare putea să cheme pe care a vrut. Au fost discuţii destule între şvabi şi
unguri. La noi a umblat 8 zile moaşa să facă baie pruncului. Fratele soţului a fost naşul iar
moaşa a fost naşa. Am făcut ospăţ mare. Naşul a adus de băut pălincă, iar naşa adică moaşa a
adus prăjituri. " (Lang E n. Heim).
„Nu ne-a interesat culoarea hainei la copii, important era să fie! .. În trecut aşa era, la
primul copil, dacă era băiat a primit numele tatălui, dacă era fetiţă a primit numele lui maicasa." (Echlinger Marian. Seilez-Vâllaj).
„Mama se numea Roza, soacra mea la fel, .. când am născut fetiţa, soţul meu nu a spus la
nimeni nimic, s-a dus la primărie şi a declarat şi fetiţa Roza. Sora mea a făcut scandal când a
auzit. I-a zis-Tu aici toată lumea e Roza, şi mama -cum ai putut să dai aşa nume slut la o fetiţă
aşa de frumoasă? ... No ce s-a putut face, deja era totul gata." (Idem).
„ S-a născut tocmai de ziua Sfântului Vendelin, aşa e şi trecut în matricolă, Vendelin
Ştefan. Foloseşte numai numele de Ştefan. (Lang E n. Heim-Merk).
„Deşi eram fete de măritat nu ştiam cum se naşte copilul, n-am fost aşa de luminaţi în
tinereţe. În grădina popii era < brinili > (genn. Brunnen) şi de acolo aducea moaşa. Mai
strigam< barză, barză lopată de fier, să ne aduci o păpuşică>. Fetiţa lui sora mea tot îndruga
<dar nu - mi aduce odată moaşa cea un frăţior de acolo din fântâna popii>. Acolo se jucau cu
Klâri, în grădina popii, şi cum se uitau în fântână vedeau imaginea lor şi zicea la maică sa<
mamii să luăm un frăţior din fântâna popii !"
(Echlinger M n. Seilez -Vâllaj).

1.3

Lăuzia

Nu i se acorda atenţie deosebită. Dacă noul născut nu era viabil, era botezat de moaşă sau de
preot încă în primele zile. Lehuza în primele zile a fost ajutată de moaşă.„Mama stătea în pat
cu pruncul. Nu a fost atunci cărucior sau leagăn. Când l-am născut pe Istvan, bărbatul mi-a
pus acolo pâinea şi şunca, iar la amiază deja era plecat la arat. Soţul m-a îngrijit. A pus acolo
mâncarea, iar copilului îi făceam eu baie " (Szigeti Roza n. Havasi-Vâllaj ). Dacă familia
stătea cu bătrânii, lehuza a mai fost ajutată de mama ei. Neamurile veneau să vadă noul născut
în primele zile după naştere. În perioada antebelică şi după război nu se aducea nici de
mâncare, nici cadouri. "Soţul a avut o soră geamănă, Anna, ea venea întotdeauna, ţineau
foarte mult unu la celălalt. Gemenii ţin mult mai mult unu la celălalt decât ceilalţi fraţi."
(Lang E n. Heim-Merk).
La mijlocul secolului trecut scutecele le confecţionau din haine uzate.„Scutece, cârpe
dreptunghiulare, le-am tivit frumos, acelea am pus sub copil, am făcut perină din pene, tot
pătrat l-am făcut şi l-am înfăşat. Atunci nu era nailon sau aşa ceva pentru protecţie, de multe
ori era cu pişat şi perina, o da de câte ori trebuia întinsă la uscat şi aceea, le puneam în ordine
pe funia de uscat rufe. " (Lang E n. Heim-Merk). "L-au înfăşat, picioarele pruncului trebuiau
întinse, mâinile strânse lângă corp, apoi scutece de cauciuc, şi celălalt scutec." (Szigeti R n.
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Havasi-Vâllaj).„Atunci a pus naşa bani în faşă,când a dus copilul la
(Echlinger M n. Seilez-V âllaj). Aceasta ca el să fie bogat în viaţă.

1.4 Bolile noului

biserică,

la botez!"

născut

„Bătrânii

erau foarte superstiţioşi, deocheau copiii cei care aveau sprâncenele împreunate,
sigur ăia s-au uitat la copil şi de aceea plânge, de aceea nu doarme. Alta babă îmi spuse,
aprinde beţe de chibrit, aşa a tăcut,şi a adormit.
Dacă era bolnav copilul, se tăia cartof în felii, a fost o babă aici în vecini, apoi au culcat
copilul pe spate, şi a aprins beţe de chibrit şi le-a înfipt în feliile de cartofi răspândite pe
burtica copilului, şi zgârciul a cedat, copilul s-a vindecat, nu trebuia dus la medic. Erdelyine
făcea vrăji. Dacă vaca nu a dat laptele, cineva i-o luat laptele, se aşezau pe prispă. Roteau
ciurul. Au deschis puţin foarfeca, un vârf s-a înfipt în ciur şi-a trecut degetele prin urechile
foarfecii şi a mormăit ceva text: „Roteşte-te ... " şi ciurul s-a rotit spre cel care a luat laptele
din vacă.
Dacă mama nu a avut lapte suficient, găteau câte ceva din griş, cu lapte, sau în puţină
untură de galiţe se prăjea puţin griş, apoi puţin zahăr şi cu o linguriţă au încercat să-l
hrănească, dacă maică sa nu a avut lapte, aşa îl răsfăţau.
A fost aici o ţigancă, lelea Terka se numea, straşnică femeie era, avea mult lapte, şi
bărbatul meu a supt din laptele ei, prietenii tot îl provocau - Pişta a fost bun laptele ţigăncii, a
lelei Terka?-Tăceţi măi ! odată-i-a fost ruşine dacă cineva i-a pomenit. Şi aşa ceva s-a
întâmplat, şi el a fost geamăn cu sora sa iar soacra mea nu a avut lapte suficient, de multe ori
au chemat pe ţiganca Terka şi ea l-a săturat de ţâţă." (Lang E n. Heim-Merk).
Împotriva deocheatului se mai folosea şi turnatul cerii şi a plumbului.„Au fost aşa ceva,
dacă un copil plângea prea mult se zicea că, s-a speriat de ceva. Îmi amintesc când eram eu
mică, atunci s-a topit plumb şi l-au turnat în apă rece şi a ieşit o figură de la care s-a speriat
acel copil. Apoi s-au rugat şi spaima copilului a trecut. Da, a ieşit un cocoş, sau o figură de
om şi a trecut spaima. "(D-na Szerenyi - Vallaj). Acest obicei l-am găsit descris de Fl. Marian
în „Naşterea la români'', în judeţul Vâlcea.
„Aşa cresc copii dacă plâng !" (Lang E n. Heim - Merk). „ Eram supăraţi dacă plângea
copilul, şi soţul meu era supărat, dimineaţa trebuia să se scoale devreme, noaptea nu putea să
doarmă, toată ziua trebuia să lucreze şi n-a putut să-şi închidă ochii toată noaptea, nici eu nam putut, ce puteam să facem. Legănam leagănul, şi el mai scotea piciorul de sub dricar şi
legăna, de multe ori ne trezeam cu copilaşul răsturnat sub pat." (Echlinger Maria n. SeilezVallaj ).
În perioada muncilor agricole copii mici au fost duşi la câmp. „ Am avut şi leagăn de
vară. Acesta avea 4 prăjini şi avea pânza cusută pe ele, pe marginile pânzei era cusută o ramă,
formând un cadru, în acesta se aşeza copilul, ca să nu ajungă la el nici gânganie, nici şerpi. A
avut şi acoperiş să nu-l bată soarele." (Szilcs Elisabetan. Papp-Merk).

1.5 Mortalitatea

infantilă

Mortalitatea la copii a fost o problemă foarte frecventă. „ Bunica mi-a murit la 45 de ani,
bunicul a rămas văduv cu trei copii, un băieţaş care a murit repede după ea, două fete, una era
elevă la Şcoala normală a călugăriţelor din Satu Mare, a făcut o pneumonie acută şi a murit,
aşa că numai mama a rămas în viaţă." (Galambos Margit n. Gazdag - Vallaj).
„ Douăsprezece copii a născut mămica mea. Plângea săraca, nici o noapte nu a avut
hodină. Eram fetişcană şi-mi povestea :- I-am crescut din căcat pe toţi, şi după aceea au
murit,-fătuca mea, a fost şi aşa că doi erau morţi deodată. -Vai mamă! da atunci cum i-aţi pus
în coşciug ? n-am înţeles că totuşi eram mică - îmi explica - fată ! dar coşciugul avea un
singur fund, am pus cele două trupuri şi erau două capace. Acolo sunt în cimitir, acuma nu
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mai e nimic, au putrezit. Dar nu lăsa să se îmburuieneze, să mergi să-l sapi, că acolo se
odihnesc cei doi copii." (Lang E n. Heim-Merk).
„Bunica mea a avut 13 copii, dintre aceştia numai 3 au rămas. Bogată a fost
binecuvântarea cu copii, dar mare a fost şi mortalitatea. Tatăl meu a fost băiatul cel mare, a
mai avut o soră mai mare şi un frăţior." (Schuler Laszl6-Rakamaz).
2. Perioada

preşcolară

Grădiniţa era prezentă în comunităţile şvăbeşti încă din prima jumătate a secolului XX. În
perioada interbelică grădiniţa din Merk a avut o educatoare şi două doici. În curte erau două
grămezi de nisip, una pentru fete, alta pentru băieţi.„Nu aveam unde să ne spălăm pe mâini.
Aşa mâncam. Mâncarea o aduceam în coşuleţe de nuiele, marcate cu câte o panglică, ca să le
recunoaştem. Mâncarea era o felie de pâine şi un cub de zahăr cubic. " (Tircsi Zoltan - Merk).
„A fost o educatoare tanti Iduska, Szakolcai lduska, apoi aceasta foarte mulţi copii a
crescut, aşa am fost cu dânsa, părinţii au pregătit aşa din nuiele coşuleţ împletit, în aceasta îmi
puneau de mâncare pentru ujină şi prânz. Nu ajungeam la nici 1O metri de casă, şi partea cea
mai bună am scos-o şi am mâncat-o, pentru amiază nu a mai rămas decât pâine goală. La
grădiniţă erau împreună copii şvabi cu cei maghiari. Nu era grădiniţă separată" (Sziics E. n.
Papp - Merk).
„Grădiniţa funcţiona numai vara, şi a durat cca 3 ani. Frecventam cam 100 de copii,
deoarece fiecare familie avea în medie., câte 8 copii.Bunica mea din partea lui mama a născut
14 din care, a crescut 11. Din partea lui tata au fost 9 copii. Gentuţa ne era împletită din
pănuşi de porumb. De mâncare de obicei ne-au pus pâine cu untură, rareori„ştrudli",
împachetat în frunze de dovleac sau viţă de vie, când în ce puteau, ca să nu se murdărească cu
unsoare gentuţa. A fost un W.C. comun lângă perete, este o amintire tristă, şi acuma o am în
faţă, viermii înotau în buda cea frumoasă, o scândură lungă găurită în mai multe locuri, şi
pişoar separat pentru băieţi, două scânduri îmbinate cu cuie sub formă de V. Educatoarea
noastră se numea Ressler Rozalia, aceasta nu s-a măritat, era ca şi o călugăriţă, se comporta cu
noi ca şi mama. Doică ne-a fost una tanti Marika. Doicile sc schimbau pentru că se măritau."
(Mester Emo - Văllaj).
,,În grădiniţă învăţam poezii, educatoarea ne spunea sau ne citea poveşti. Au fost acolo
nişte laviţe mici, jucării nu prea am avut multe, nu ca şi astăzi, nişte cutii goale de cremă de
ghete, de chibrite, astea ne-au fost jucăriile. Mai aveam ceva păpuşi simple, din cârpe, le
coseam nişte rochiţe, le îmbrăcam frumos, le făceam bluziţe. Încă şi părul le pieptenam, aşa
ne pierdeam timpul cu ele, aşa simplu şi modest." (Lang E n. Heim-Merk).
„Mama făcea minge din fasole frecată, ne dădea în mână, iar noi la joacă. Fasolea
întăreşte oasele. De acea sunt acum atâţia bolnavi că nu mănâncă, sunt mofturoşi.Eu la nora
mea fac şi acuma fasole frecată. Pun şi pireu de cartofi să nu fie aşa de grea ... Mămăliga cu
lapte -mda şi varză mai călcam la mămăliguţă. Aşa am pregătit, un rând de mămăligă un rând
de varză şi iar se repetă şi apoi aşa-i de bun că, precis că-i mai gustos decât tortul.Pun şi sare,
mămăligă caldă cu lapte rece. Mâncarea aceasta ar trebui mâncată mai des, noi mâncăm rar de
aceea sunt atât de mulţi bolnavi de diabet. Mămăliga-i foarte bună şi cu brânză de oaie. Ici
colo mai era şi câte o capră."
„Grădiniţă nu era încă atunci, (Zajta n. a.}, ne-am jucam acasă unul cu celălalt". (Halasz
Irma n. Tircsi - Zajta).
„Copilul umbla în pantaloni din pânză, se plângea că îi freacă şezutul, n-am avut curajul
să spun mamei,că n-aveam bani pentru gaci." (Lang E n. Heim - Merk).

https://biblioteca-digitala.ro

381

2.1 Perioada

şcolară

Imediat după colonizare, şvabii, după zidirea bisericii, îşi construiau şcoli confesionale.
Cantorul satului avea şi funcţia de dascăl. „ Mergeam la şcoală vara prin noroi până la
genunchi, iar iarna zăpada era aşa de mare, că ne ajungea până la brâu." (Koch Ştefan Merk).
În perioada cercetată de noi, şcolile aveau o durată de 6 ani şi un an de recapitulare. ,,În
şcoli se preda : literatura şi limba maghiară, desen, muzică, educaţie fizică, istorie, geografie,
religie de două ori pe săptămână." (Galambos Margareta n. Aradi - Merk). Aritmetica
probabil că a uitat-o. (n.a.)„Şcoala a fost separată pentru fiecare religie.(confesiune n. a.)
Ficare avea dascălul ei,catolicii, greco catolicii, reformaţii şi evreii. (pentru Merk n. a.) Copii
s-au întâlnit, pentru că pe străzi casele erau amestecate. Copiii nu se urăsc din cauza religiei,
aceasta apare la o vârstă mai înaintată, şi pornea ori din cauza părinţilor, ori din cauza bisericii
. . . La şcoală duceam de mâncare. Dacă erau copii mulţi atunci o grupă mergea înainte de
masă, cealaltă grupă după masă. Mâncarea şi-o duceau în traistă din pânză, care mai putea fi
şi ornamentată, sau în coşuleţe din pănuşi." (Szi.ics E. n. Papp - Merk).
„ Tatăl meu s-a căsătorit în 191 O, fratele mai mare s-a născut în 1912, celălalt în 1914,
iar eu în 1919. Trei băieţi am fost. Copii - eu am fost cam răsfăţat, dar fraţii mei, în luna mai
au pus mâna pe sapă, apoi de acolo încolo nu au mai văzut şcoala până-n toamnă„. Fraţii mei
deja la 1O sau 11 ani trăgeau de sapă toată ziua cu tata. Nu era încă atunci cultivator. Primul 1am văzut aici în Rakamaz în 1930." (Schuler Laszlo - Rakamaz).
„Da, am umblat la şcoală şi eram şi o elevă foarte sârguincioasă, ar putea să vă spună
învăţătorii mei dacă ar mai trăi, dascălul Bonea, Zsolnai Janos şi tanti Margit. Ei v-ar spune
adevărul. Fratele meu s-a născut când am fost refugiaţi, şi el trebuia să umble la şcoală dar
încă nu era admis, aşa că trebuia să-l iau cu mine, cu copilul umblam la şcoală - se şi legau de
mine, râdeau şi îmi ziceau -Mari aşa ţii la ci, parcă ar fi al tău copilul acela ! E al meu că mie
mi l-a încredinţat mama, că tata şi mama erau la lucru. Păi ei trebuiau să câştige pâinea, lucrau
pentru a treia parte. Am avut tablă de poală şi creion, şi duceam porumb fiert, încă nu era
grâul batozat. Porumb ne fierbeau mai mult, şi am mâncat şi asta şi vai da bună a fost.Cu câte
o punguţă duceam la şcoală, şi îmi cereau - Marika dragă dă-mi şi mie puţin! numai 6 boabe
să-mi dai!-no ! numai 10 boabe te rog frumos, că tare mi-i foame „. şi le-am dat, păi cer? nici
eu n-am avut pâine, nici altul n-a avut, mai ales dacă erau 3 sau 4 copii, era mai grav, că
trebuia pâine pentru mai mulţi. „. De multe ori am rămas la şcoală să-mi ajut frăţiorul la scris,
citit şi să-l învăţ să danseze. Ne-am ţinut de mână, cântam şi astfel l-am învăţat să danseze.
Tata a trebuit să lucreze la pretor drept pedeapsă că pe mine m-a scos de la şcoală şi m-a dus
la sapă. A trebuit să lucreze la ferestrăul din Gava 4 zile. N-am fost la şcoală, am fost la săpat,
a fost musai să sap.! (Priksz Marian. Jâgcr-Vencscllo) .
.,În clasa a-IV-a am umblat numai un semestru, am fost obligat să întrerup pentru că pc
tata l-au deportat, iar eu am rămas cu casa. M-au pedepsit, clasa a-IV-a a trebuit să o repet."
(Galambos Margit n. Aradi-Merk).
„Am umblat la şcoală, am avut învăţători foarte buni pe domnul Fabian şi domnişoara
Schek lca, aceasta s-a măritat. Ne-am respectat foarte mult. Nu am umblat în pindileu, nici în
cămaşă de pânză. Părinţii au lucrat şi am avut cele necesare." (Halasz Irma n. Tircsi - Zajta).

3. Jocurile practicate de copii
În şcoală şi în grădiniţă, cele mai frecvente au fost jocurile în grup, cum ar fi: „Am pierdut o
batistuţă" sau „O fată în mijlocul cercului" sau „Maiestate, dă-mi cătane", acesta mai ales la
băieţi, precum şi numărătoarea „Ipi-apacs" şi desigur jocul cu mingea. „Mingea din cârpe,
parcă şi acuma aş putea face una. Un joc era să stai lângă perete, iar celălalt trebuia să te
lovească cu mingea, dacă nu te-a nimerit a pierdut. Păi nici noi nu doream altceva decât
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victoria, şi partenerul să piardă. Dacă te- a nimerit, ai!- a fost o minge foarte tare. Cel de lângă
perete se putea mişca, se uita la adversar ce intenţie are şi unde vrea să-l lovească, ca şi astăzi
la fotbal la 11 metri. Ei, mai jucam şi noi fotbal cu mingile din cârpă, la început. Atâţia
jucam,câţi copii eram prezenţi.Dacă am fost 5, jucam pc o singură poartă şi unul din noi era
portar. Când am fost 6, jucam la două porţi, au fost cazuri când jucam şi pc porţi mici, fără
portar.
Mingea din cârpe nu are elasticitatea mingii de astăzi, nu sare aşa de uşor, ne jucam
desculţi. De regulă nu puteai să o loveşti numai cu degetul mare de la picior, de multe ori ne
durea lovitura, dar ce conta aceasta într-un joc pc placul nostru!" (Mcstcr Emo-Vallaj).

3.1 Alte jocuri
,,În rochiţă am alergat prin praful străzii, mai tîrziu aveam nădragi negri, şi umblam desculţ.
Toţi alergam în pindilcu şi desculţi, cei sub 1O ani. Ai da de multe ori ne-au înţepat spinii de
la salcâm şi cu acul încercam să ni-i scoatem.Şi ne loveam degetele picioarelor în pietre şi se
jumuleau. Nici copii grofilor nu erau aşa de bine îmbrăcaţi, ca şi copiii de astăzi.Umblam în
crâng după lăstari de măcriş, acela era aşa fin şi acrişor.Cu prieteni hoinăream prin crâng. Nu
ne plictiseam de loc, numai copii de astăzi se plictisesc. Atunci nici nu ştiam ce-i aia
plictiseală. Am jucat „pâci" (magh. bige, joc cu un lemn ascuţit, lovit de un băţ n. a.), săream
într-un picior, boncăneam, cum dracu îi zice? Făceam un fel de oală din noroi, îl acopeream şi
dădeam cu ca de pământ, aceasta pocnea, iar noi ne întreceam, a cui face zgomot mai mare.
Apoi din primăvară până-n toamnă eram pe Morotva. (Ramură moartă a Tisei n. a.)Aruncam
cu pietre cine poate face ochiuri mai multe." (Schuler Laszlo - Rakamaz).
1
Un alt joc răspândit între băieţi a fost aşa numitul „csiilkozes" în zona Vallaj şi Merk.
La acest joc s-a aşezat o scândură pe o bucată de cărămidă, sub formă de plan înclinat. Apoi sa pus un dop de butoi la capătul superior pc care un jucător din echipă trebuia să-l lovească.
Adversarii erau răspândiţi în faţa jucătorului care a lovit dopul. Dacă au reuşit să-l prindă
echipele se schimbau. Dintre jocurile cu cărţi au fost preferate „ferbli" şi „ulti". (Aradi Francisc - Vallaj).
„Băieţii mai aveau şi praştie, puneau câte o pietricică în ca şi ţinteau după păsări. Tatăl
meu mi-a făcut, aşa dintr-un băţ, i-a pus cauciuc şi - poftim băiete, joacă-te!" (Lang E n. Heim
- Mcrk).
Pulsul vieţii spirituale al comunităţilor şvăbeşti a fost determinat de calendarul catolic.
Anul ecleziastic începe cu postul Crăciunului, la catolici se numeşte Advent. Prima ocazie de
sărbătoare este prilejuită de ziua Sfântului Nicolae. „Ne curăţam încălţămintea şi aşteptam
cadoul. Am primit de multe ori o nuia că, tare blestemată eram." (Sziics E n. Papp - Merk).
„Nu s-a acordat importanţă pentru Sfântul Nicolae. Copilul a primit 2 mere sau nuci, ori aşa
ceva de la părinţi sau bunici ori de la nănaşi. Moşul tot singur a venit şi la şcoală. Nu i s-a
acordat o atenţie deosebită." (Lovasi n. Lcitncr Albert - Zajta). „S-au îmbrăcat de moş Nicolae
şi mai veneau cu ci şi doi draci, ai ! - ce ne mai puneau să ne rugăm, - dacă nu ştiai rugăciunea
cerută îţi mai trăgeau şi o mamă de bătaie. Mai aduceau cu ci şi lanţuri, dacă nu te rugai te
legau de masă, păi să ştiţi că trebuia să cunoşti rugăciunile, te verificau dacă şti să te rogi. Mai
de frică sau de ruşine copii spuneau rugăciunile. A fost şi cazul când moşul zicea pune-te
înapoi în genunchi - aşa trebuia să ne rugăm toată familia în fiecare scară. Doi draci umblau
de obicei cu moşul, îşi făceau barbă din fuior, sau îşi trăgeau un ciorap pc faţă, îmbrăcau un
veşmânt ţărănesc şi ceva pantaloni stranii, se legau la mijloc cu lanţuri, să fie cât mai fioroşi.
Moşul avea o bundă întoarsă, cuşma îmbrăcată de asemenea pc dos, avea o cârjă, barbă din
fuior, mai un clopoţel cu care suna. Părinţii îi dădeau pc ascuns darurile pregătite dinainte, şi

1
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îi slobozeau în casă şi cu scopul să mai purtăm şi frică de ceva." (Szcrcnyi Anna n. Szolnoki Vâllaj).
În timpul Adventului (Post de Crăciun) majoritatea copiilor din familiile şvăbeşti au fost
obligaţi să participe la liturghiile de dimineaţă numite Rorate. „Atunci în fiecare dimineaţă ne
duceam la biserică la Rorate, a fost devreme, încă era întuneric, şi apoi nu era nici lumină
electrică, mergeam cu felinarele aşa cum e desenat într-o carte, ori erau cu petrol, ori aveau o
lumânare în ele, şi de acolo la şcoală, că nu se mai merita să mai facem drumul până acasă, şi
aşteptam să înceapă ora." (Szerenyi Anna n. Szolnoki - Vâllaj).
Alt eveniment important în viaţa copiilor în această perioadă a fost, tăiatul porcului.
Marc lucru copii nu prea au avut de făcut.„Copii jucau cărţi şi mai primeau„cighcr" (un fel de
vin slab preparat din struguri storşi). Deja de la I O ani putea să beie. Nu a avut conţinut de
alcool, era aşa acrişor.Era o plăcere deosebită, tata ducea măcelarul cu sania acasă." (Mcster
Ema - Vâllaj). „Trimiteam şi „coştulău" (degustare), caltaboş, cârnaţi, iar dacă erau copii
mulţi, se bucurau şi pentru zeamă de caltaboş. Când trecea vecinul în timpul zilei şi vedea ce
se lucrează, mai striga - N-aveţi un pic de zeamă de caltaboşi, să ne lăsaţi şi nouă! -sau trimiteţi-ne şi nouă.Dacă omul punea 3 sau 4 litri de zeamă atunci a mai pus şi o bucată de
caltaboş. L-au încălzit, şi au tăiat pentru fiecare copil câte o bucată de caltaboş. Să ştiţi că s-au
bucurat foarte mult, mai ales dacă nu au avut porc de tăiat." (K6der Andrâs - Rakamaz).
„La pomana porcului, mai ales dacă mai erau şi oaspeţi, copii de la vecinul al patrulea
sau al cincelea se îmbrăcau ca de„farschang" şi veneau şi ei la gazdă, improvizau scene hazlii,
la urmă şi ei au fost poftiţi la masă." (K6der Andrâs - Rakamaz).
„Mai mult ne plăcea să umblăm la pomana porcului să ne distrăm.Tare bine am râs.
Mergeam să ne dea ceva într-o plasă stricată, am căutat ceva plase mai rele, mai murdare,
asemănătoare cu a ţiganilor cerşetori, căutam aşa ceva prin casă, Ic-am luat pe braţ. Din câlţi
ne făceam barbă, ochii, faţa ne mânjeam cu funingine, am luat căciula lui tata şi am întors-o
pe dos, mi-am pus în cap, o altă haină am îmbrăcat, şi acesta întoarsă pe dos, în mînă o botă
cu zurgălăi din tablă să zdrăngăne mai bine şi am intrat - daţi-ne ceva, că tare ni-e foame - Vai
ce am râs! Se mai întâmpla ca, gazda să se pregătească şi au făcut nişte caltaboşi ce nu am
putut mânca, dacă ai dat de pământ sărea ca mingea. Apoi ne-am dezbrăcat şi ne-am întors
acolo unde am fost să„hochştubăm", păi oaspeţii râdeau de noi de se tăvăleau pc pământ."
(Lang E n. Hcim - Mcrk).

4.

Sărbătorirea

4.1

obiceiurilor de peste an

Crăciunul

Sărbătoarea cea mai aşteptată şi iubită de copiii era Crăciunul. Nu degeaba se consideră „cca
mai frumoasă sărbătoare". Părinţii copiilor şvabi şi în cele mai grele timpuri s-au străduit să
facă cât mai plăcută această sărbătoare. În cercetările noastre am reuşit să obţinem date
aproape până în primele decenii ale secolului XX. Pe teritoriul Imperiului Austro Ungar, era
răspândit deja peste tot obiceiul de a îmbrăca „Pomul de Crăciun" la această dată. „O ramură
de brad şi câteva bucăţi de pâine învelite cu hârtie, câteva mere şi nuci erau agăţate. Ramura
era fixată în piuă. Mai erau învelite în hârtii şi câteva bucăţi de cartofi prăjiţi. Aşa Ic-am găsit
în hârtii, ca să Ic putem mânca. Au fost învelite în hârtie albă." (Priksz Marian. Jâgcr, 90 de
ani - Vencsello).
„Ne-am dus în pădure şi am furat o ramură de brad, aşa ca să nu ne vadă nimeni. Am
adus-o acasă. Am copt prăjituri făcute cu model (şablon n. a.), rotunde, sub formă de stea şi
aşa ceva. Apoi am pregătit bomboane salon din zahăr tos şi apă, după cc s-a răcit Ic-am tăiat
bucăţi, Ic-am învelit cu hârtie colorată, arătau uite aşa cum Ic cumperi astăzi, cu astea
împodobeam pomul şi mai puneam nuci date cu bronz (aurolac n. a.) în care am înfipt un băţ
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de chibrit pe care legam aţă şi mai puneam şi mere micuţe, şi pe astea le legam cu aţă. Uite,
aşa ne împodobeam noi pomul nu ca şi astăzi." (Lang E n. Heim - Merk).
,,În copilăria noastră părinţii ne-au culcat şi în acel timp au îmbrăcat pomul de crăciun.
Bomboanele „salon" le-au pregătit acasă, de multe ori făceau pete pe covoare. Mai mult ne
bucuram pentru mere ... şi mai puneau nuci argintii şi aurii, pregătite cu aurolac. Acestea au
fost podoabele pomului şi părinţii le păstrau pentru anii următori. Au mai pregătit şi turtă
dulce cu diferite forme. Aceasta depindea de ce modele au avut. Apoi le agăţau pe pom.
Dormeam până la miezul nopţii, apoi ne trezeau să mergem la liturghie. Când am venit de la
biserică toată lumea s-a pus la masă. Mama a pregătit nişte sarmale, astea au fost mult mai
bune decât altădată. Am colindat şi vecinii nu numai neamurile. Ne-am bucurat foarte mult că
am primit bani." (Szercnyi Anna n. Szolnoki/Seiler - Vallaj).
„Dacă am colindat la fiecare casă am primit o nucă.Acolo femeia, tanti Juni Juliska
dădea câte 2 fileri. Doi fileri! Atunci au fost bani mulţi! Păi, pentru un filer ai primit o cană de
vin. Vin de Tokaj, nu orice! Am fost 4 băieţi, Heri Karcsi, Vancza Pali, Dobr6 Bela şi eu. Toţi
patru am primit câte doi fileri. No, asta a fost! Am plecat mai departe, apoi unul din noi a spus
-măi hai să ne mai întoarcem acolo!-eram feciori. A fost întuneric beznă. Atunci încă nu era
lumină electrică! Ne-am întors, am cântat tot acelaşi cântec. Tanti ne-a dat tot câte doi fileri.
Bine. Am plecat. Mai târziu ne-am întors şi a treia oară. Am cântat din nou. Terminăm de
cântat, iese tanti Juliska şi spune -vai măi băieţi, să vă fie ruşine ! dar deja a treia oară sunteţi
aici. Acum nu vă mai dau numai nuci." (Tilki Janos, 75 ani - Rakamaz).
„A fost frumos! Oricât de săracă a fost familia, un pom micuţ tot pregătea, măcar cu
zece bomboane şi ceva turtă dulce, dar pom tot a avut.Pe vremea războiului a fost mai greu.
Am tăiat zahăr cubic în două şi aşa l-am împachetat în hârtie creponată, nu puteam să
cumpărăm altceva. Dar trăia tradiţia în oameni, de atâţia ani au avut pom de crăciun şi au
făcut şi acuma." (K6der Borbala n. Heri-Rakamaz).
„Bomboanele au fost foarte rare. Pomul se împodobea cu mere, nuci şi prăjituri din turtă
dulce. Câteodată erau 5 sau 6 bomboane. Bomboanele erau pregătite acasă. Oamenii cu
posibilităţi materiale le cumpărau din magazin. Cei mai modeşti împodobeau o creangă.
Aceasta era pusă pe credenţ, sau pe masă,ori atârnată pe perete. Mai avea şi lumânări,
lumânări roşii ardeau pe pom." (Lovasi/Leitner Albert - Zajta).
„Umblam în grupuri să colindăm. Răsuna tot satul de colinzi. Am primit nuci, iar în alte
locuri bani. Vreun copil dacă a făcut rău gazdei primea monede arse în foc de băşcălie, aşa se
răzbuna omul, şi asta era în joc. Eram curioşi cum ne vor primi gazdele, oare ce vom primi,
cine ne primeşte cu drag." (K6dcr Andrăs-Rakamaz).
„Au umblat multe grupuri! Nu trecea câteva minute şi venea alt grup. A venit ciurdarul,
porcarul. Cel ce îngrijea de porci a venit cu goarna lui din corn de vită şi sufla în faţa ferestrei.
Trebuia gazda în persoană să iasă că, ale lui erau animalele. Au fost obiceiuri foarte frumoase
după mine!" (K6der Borbala n. Heri - Rakamaz).
„Toată lumea s-a pregătit, şi copiii. La familiile mai înstărite se pregăteau, oare ce
cadouri vor primi de Crăciun?-cine va veni la colindat? Eu îi voi da cadoul!" (K6der Andras Rakamaz)".
„O parte din copii umbla să colinde, alţii umblau cu Steaua, iar alţii cu Viflaimul.Aceşti
copii rareori primeau bani.Au fost serviţi cu cozonaci şi cu babaica (o prăjitură specială,
coaptă anume pentru această zi n.n.)." (Lovasi/Leitner Albert - Zajta).
4.2 Viflaimul
„Viflaimul a fost aşteptat, dacă omul a avut cu ce să-i servească, numai aşa îi slobozea în casă.
Au fost şi cazuri când nu era cu ce să-i servească. Gazda a ieşit şi le-a zis-Ne-ar face plăcere
dacă aţi intra, dar n-am cu ce vă servi. Nici copiilor mei nu am ce le da. Băieţii s-au retras şi s-
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- Hai să intrăm să le facem un pic de bucurie! au intrat şi au prezentat spectacolul.
era mare lucru să poţi spune: Şi la noi au fost cu Viflaimul!" (Koder Andras - Rakamaz).
„De aceea ştiu textul şi la Stea şi la Viflaim că eu i-am învăţat pe fraţii mei mai mici."
(Gedeon Gizela n. Bujaki - Zajta). Viflaimul şi Steaua au fost răspândite în toate comunităţile
şvăbeşti. Nu m-am ocupat cu ele în mod detailat aici deoarece acestea formează obiectul unei
altei lucrări.
După sărbătorirea Crăciunului a venit Anul Nou. Copii din familiile şvăbeşti aveau
obligaţia să meargă să ureze la neamuri şi vecini.
„Da de Anul Nou au umblat copiii să ureze, a fost obligatoriu să mergi să urezi, trebuia
să mergem la neamuri şi să le spunem poezii, s-au bucurat dacă a fost băiat cel care a călcat
prispa primul de Anul Nou. Se zice că băieţii aduc noroc! Toţi fraţii mergeam împreună.Noi
am fost 5 fraţi, aşa mergeam. Trebuia să mergem la mătuşi, nănaşi şi am trecut şi pe la
vecini." (Szcrenyi Anna n. Szolnoki - Vallaj).
au

sfătuit

Ştiţi

4.3 Duminica Floriilor
de prestigiu faţă de copii, cc revenea părinţilor, a fost pregătirea buchetului de
mâţişoare, pentru liturghia de sărbătoare din Duminica Floriilor.
„Părinţii trebuiau să pregătească un băţ neted, mâţişoare legate de vârful băţului, Ic mai
împodobeau cu trandafiri mici din hârtie creponată, se mai punea nişte panglici, aşa intram în
biserică la misă legănând acestea pe deasupra capului. După liturghie aceste beţe împodobite
cu buchete nu le-am aruncat, trebuia să aducem acasă în curte, erau „Schcitlibeit" (grămezi de
lemn spart n.n.) şi le-au împlântat acolo ca să nu lovească trăsnetul." (Lang E n. Heim Merk).
„La noi trebuia să pui băţul cu buchet pe„Scheitlibeit" şi cine l-a adus primul în casă
Joia Mare el a primit primul ou roşu de Paşti." (Tircsi Zoltan - Merk).
„Părinţii au avut mult de lucru cu buchetul nostru. Pe lângă mâţişoare şi florile din
hârtie creponată mai pregăteau din tulpină de porumb„bischili" o construcţie ca o piramidă.
Desigur părinţii făceau din asta o chestiune de prestigiu." (Mester Ern6 - -Vallaj).
„Pregăteam pentru copii un buchet cu mâţişoare şi îl împodobeam cu flori, cu acesta
mergeau copii la biserică în Duminica Floriilor şi preotul l-a sfinţit, astăzi nu mai este aşa
ceva, se aduc două coşuri cu mâţişoare şi lumea poate să ia unul sau doi lăstari." (Szigeti Roza
n. Havasi - V allaj).
În săptămâna patimilor copii participau Joia Mare dimineaţa la Plângerile lui Ieremia, la
priveghi Sâmbăta Marc lângă mormântul lui Isus, la sfinţitul pascăi.
„ Şi trebuia să mergem la biserică să ne rugăm. Oamenii din 7 sau 8 case trebuiau să
meargă să se roage. Era larmă mare, strigam la vecini: Haideţi că mergem! Dar ei deja erau
plecaţi, şi noaptea trebuia să ne rugăm, de vineri după masă până sâmbătă seara, până la
Înviere. Era rugăciune continuă ziua şi noaptea, ne duceam cu schimbul din oră în oră, câte 8
casc sau 7 ori 8 casc, apoi au ajuns la 15 case şi nici atunci nu s-a adunat numărul necesar, că
numai câte unul singur vine,sau nu vin deloc, şi tineretul nu e pasionat." (Echlinger Marian.
Seilez şi Szigeti Roza n. Havasi - Vallaj.
O

obligaţie

4.4

Paştile

La unele familii masa de dimineaţa de Paşti începea astfel: „Se curăţa un ou, se tăia în atâtea
părţi câţi membri avea familia, şi se spunea - Să ajungem împreună în rai! - zău că aşa a fost.
Dacă am fost 6 se tăia în 6, dacă eram 3 în 3, aşa fac şi în ziua de astăzi. Aşa am văzut de la
părinţi, feciorul meu precis că nu va face aşa. Numai la mine a rămas aşa de la părinţii mei."
(Galambos Margit n. Aradi).

https://biblioteca-digitala.ro

386
Fetele pregăteau ouă roşii la băieţi. „Cu hârtie creponată vopseam ouăle. Făceam ouă
violete şi verzi. De astea trei culori mi-amintesc.La băieţi le dădeam câte unu sau două
ouă." (Lang E n. Heim - Merk).
Băieţii mergeau la stropit. „Stăteam în faţa casei lui Lochli iar băieţii veneau dinspre
grădină, au avut o găleată de apă şi au aruncat-o pe noi peste gard. Noi am stat în faţa
gardului. Era să îngheţ acolo. Mi-aduc aminte că eram mai mică şi au prins-o pc sora mea au
dus-o la fântână şi au aruncat-o în jgheab. Atunci am plâns de spaimă. Aşa era obiceiul pe
atunci!" (Szerenyi lren n.Schek - Vallaj).
„Fetele au fost aruncate în valău. Trebuiau vreo doi băieţi să o ducă. Şi pe nepoata mea
au dus-o. Am strigat la ei. Daţi-i pace, nu-i voie! Dar i-au prins mâna şi au dus-o. Şi pe noi ne
aruncau băieţii în jgheab. Eram complet ude. Mai şi plângeam câte un pic. Tare eram
supărată. Le-am spus cu - lasă, lasă vii tu la şirul de fete şi atunci o să primeşti.De ce faceţi
aşa ceva? - De ce, de ce ? Păi astăzi este Paştele! Apoi, râdeau şi mai tare. Ne-am schimbat
hainele şi gata." (Lang E n. Heim - Merk). Cam tot aşa se comportau băieţii peste tot.

roşii,

5.

Adolescenţa

Acest moment din viaţa copiilor era marcat de terminarea şcolii, iar pe tărâm bisericesc a fost
delimitat de Miruirea copilului. Din punct de vedere al educaţiei, băieţii cunoşteau şi puteau
să execute toate muncile agricole, dacă era cazul începeau să înveţe o meserie. Fetele au fost
iniţiate în muncile de lângă casă şi sigur nici ele nu au fost scutite de muncile câmpului.
„Eu la 13 ani am cosit ca şi un adult! De la această vârstă mi se cuvenea şi cana (hevili)
de vin. Tata spunea dacă vi-i sete să beţi. Prima cană am băut-o înainte de a înhăma caii."
(Gazdag Reich Ferenc - Vallaj).
„La 15-16 ani fetele (Summas lanyok) umblau la secerat pe moşia baronului în Puszta
Terem. Acest baron a fost aşa de "corect" că trebuiau să meargă şi să vină pc jos. Eram mai
mică dar parcă aud şi astăzi, când a sosit sora mea, era între miezul nopţii şi ora unu, a sosit
plângând. Mama a ieşit să o întâmpine. Ai sosit copila mea!- Am sosit mămică dragă, era mai
bine să ne fi sugrumat atunci când aveam o zi, nici atâta omenie nu a avut baronul să ne fi
trimis acasă cu o căruţă, a trebuit să venim pc jos. Apoi s-a spălat şi a doua zi, Duminică, spre
seară au pornit din nou.S-a urât de atâta trudă. A reuşit la urmă să plece de slugă la Budapesta.
Tare "bun" stăpân a avut." (Halasz Irma n. Tircsi - Zajta).
„Mergeam pe jos la sălaşul R6zsa , dar a fost tare departe. Dimineaţa pc la 4 sau 5 am
pornit, până a răsărit soarele am ajuns.Era când ne-am aşezat să ne odihnim puţin, am îmbucat
puţin porumb fiert sau ceva fărâmituri, dacă am avut în traistă, am mâncat puţin, apoi hai la
săpat." (Priksz Marian. Jager - Vencsello).
„Am fost 5 fraţi şi eu singura fată între ei. Tata a murit în Rusia. Aveam 12 ani.Fratele
mai mare, Feri cosea, mama strângea snopii, cu şi cu Miska, care era mai tânăr cu 3 ani, cu
schimbul legam snopii sau pregăteam funia.
Încă am fost la şcoală şi trebuia să dospesc aluatul. Am copt 6 pâini şi o
pâinişoară.Mama m-a învăţat. Seara am plămădit şi dimineaţa am dospit. Cu dospitul eram
gata dacă aluatul se desprindea de mână uşor. Am încălzit cuptorul cu crengi uscate sau cu
vlăstari de vie, dacă nu erau ne mulţumeam şi cu tulpini de porumb sau floarea soarelui. Se
întâmpla să încălzim prea mult şi mama îmi zicea că ,pâinea s-a făcut ţigan', adică s-a ars
puţin.M-a învăţat să fac brânzoici, cozonaci cu mac, cu nucă şi cu scorţişoară." (Galambos
Margit n. Aradi - Merk).
„Tata a rămas pe front. Abia am terminat şcoala. Eu am preluat conducerea gospodăriei.
Încă de atunci mă comportam ca un adult. Am fumat, am băut cc mi se cuvenea, mama mă
trimitea Duminica la biserică iar eu ajungeam în crâşmă." (Fenyvesi Andor - Vallaj).
În familiile de şvabi a fost o educaţie strict religioasă.„lsus e prima dată şi numai după
aia venim noi" (Priksz Marian. Jâger - Vencsello). Nu era tocmai aşa, fiindcă bărbaţii mai
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puneau în faţa lor şi animalele de muncă. Cum a păşit un băiat pragul adolescenţei dormea în
fiecare noapte în grajd. Asemănător„şirului de fete" şi ei aveau formată gaşca lor. Grajdul a
devenit baza lor. Aici decurgeau partidele de cărţi, e drept cu o demingeană de vin, aici făceau
pregătirile pentru organizarea balurilor.
În prima jumătate a secolului trecut biserica catolică a făcut mari eforturi pentru
educarea tinerei generaţii. Copiii din ciclul gimnazial făceau parte din organizaţia „Garda de
Inimă" (Sfânta inimă a lui Isus). Mai târziu pentru fete a fost organizată Asociaţia de fete, iar
pentru băieţi Asociaţia feciorilor catolici.
,,În cadrul organizaţiei ,garda de inimă' ne învăţau diferite rugăciuni, cântece, băieţii
învăţau textul de ministrant, era organizaţi băieţii care trebuiau să asigure alimentarea orgii cu
aer, luau parte în grup la diferite ceremonii religioase. Ne jucam împreună şi făceam excursii.
Ne-au educat împotriva reformaţilor. Noi îi denumeam ,calvinişti', iar ci ne ziceu ,papistaşi'."
(Mester Erno - Văllaj).
În localitatea Merk am găsit şi versuri de batjocură. Copii maghiari strigau către copii
şvabi :„Sovab silibab, mcg etted a suit bekat!", adică: "Copil de şvab ai mâncat broască
friptă". Nici şvabii nu s-au lăsat. Ei le spuneau: „Kakaskodo, kakaskodo!", adică: "Cocoşele,
cocoşele", deoarece reformaţii au cocoş în vârful turnului bisericii.
„Am avut un steag pe care îl duceam cu noi la procesiune. În Asociaţia de fete puteam
să intrăm numai după terminarea şcolii. Acolo discutam despre religie, istorie, ierarhic
bisericească, despre familie, cum trebuie să ne acomodăm unul faţă de celălalt, bărbatul cu
nevasta, femeia cu soţul, despre modul de educare a copilului, acolo învăţam numai lucruri
bune. Aceste întruniri se organizau la diferite case, se golea o cameră, ne invitau băieţii, acolo
învăţam şi să dansăm." (Galambos Margit n. Aradi - Merk).
„Călugăriţele ne-au învăţat cum trebuie răsuciţi pănuşii, cum să împletim geantă. Vai ce
genţi frumoase împleteam, la urmă le mai şi vopseam în culori, au fost foarte, foarte
frumoase. Eu mai am şi acuma una. În geanta asta îmi duc de Paşti alimentele la sfinţit până în
ziua de azi." (Lang E n. Heim - Merk).
„Şirul de fete" era o formă de organizare voluntară a fetelor cam de aceeaşi vârstă,
limitată doar de domiciliu. Se respecta strada sau pătura socială.
„ În seara aceea părinţii,când ştiau că la noi va fi şirul de fete, au plecat de acasă. Aşa
ziceam umblăm în şirul de fete. Poate de asta erau băieţii aşa de zglobii." (Galambos Margit
n. Aradi - Merk).
„Nu puteai să faci cunoştinţă cu un băiat, numai la bal sau la şirul de fete. Vara stăteam
în faţa porţii. Am fost 12 fete în şir. Ne înţelegeam întotdeauna, acum la noi, duminica
următoare la voi, scoteam laviţele şi scaunele în faţa porţii, apoi am început să cântăm frumos,
şi deja veneau băieţii unu câte unu, ne-au auzit cum cântam. Răsuna satul fiindcă era şir de
fete. Vai ce rochii am avut! Cele 12 fete din şirul nostru ne-am înţeles - auziţi fetelor, anul
acesta să nu ne facem rochii roz ci să luăm material azuriu, să ne croiască cu încreţitură pc
braţ şi jos, cu panglică la mijloc. Toate eram în rochii uniforme. Ai dar ce frumos era aşa la
bal! Anul următor am luat roz. Fiecare şir de fete avea rochii de altă culoare." (Lang E n.
Heim - Merk).
„Mergeam în societate să ne distrăm. Vara scoteam laviţele, cântam şi dansam. Fiecare
căuta să-şi găsească pereche de aceeaşi religie. Părinţii noştrii încă ţineau ca fiecare să rămână
cu religia lui." (Sziics E n. Papp - Merk).
„Umblau în cete duminică seara fetele de gazde, separat de fetele zilierilor şi ale
ţăranilor săraci. Ultimii au avut pământ mai puţin, nu au avut animale şi n-aveau nici
păşune." (Szigeti Roza n. Havasi - Văllaj).
„Meseriile distinse care se transmiteau din tată în fiu în localităţiile Merk şi Văllaj au
fost dogăria, rotăria şi fierăria. Meseriile de dulgher şi zidar în zonele de câmpie se manifestau
sub formă de clacă. După însuşirea meseriilor de la tata, aceşti copii erau obligaţi să meargă şi
în alte localităţi să lucreze la un meşter similar. Era necesar pentru aprofundarea cunoştiinţelor
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profesionale. Aceşti băieţi au devenit maeştri în meserie deoarece au reuşit să îmbine într-un
mod ingenios cele învăţate de la tata şi procedeele dobândite în timpul călătoriei." (Revesz
Antal - Valiaj).
Tinerii grupaţi după criteriul economic nu prea se amestecau cu cei din alte categorii.
Distracţiile şi le organizau separat. Frecvenţa balurilor a fost controlată de biserică.
„Oi, oi ce farşanguri erau pe aici. Răsuna satul, ştia toată lumea că-i farşang. Veneau
lăutarii, şi soţul meu a fost organizator şi cu vreo 2 sau 3 prieteni. Ei trebuiau să se tocmească
cu muzicanţii, să închirieze sală şi să meargă la episcop pentru aprobare. Au mers la episcop,
acolo unde-i astăzi parohia, trebuia să sărute mâna episcopului (inelul episcopal n.n.) şi să
ceară permisiunea excelenţei. Aşa a fost balul de trei zile." (Lang E n. Heim - Merk).
Aşa am găsit în toate localităţile studiate. Farşangul era evenimentul cel mai important
pentru tineret în timpul anului. Distracţia începea Dumineca şi se termina Marţi noaptea la ora
23 când se trăgeau clopotele vestind începerea postului mare. Din partea părinţilor a fost un
efort deosebit procurarea rochiilor de bal.
„Nu era voie să mergem cu rochiile cu care umblam la biserică. Ne schimbam şi
îmbrăcam rochiile de bal. Aceste rochii erau croite din mătase ori marokină sau kreppdeşin ce
se cumpăra de la evreii din Merk." (Echlinger M n. Scilez - Vallaj).
Băieţii de asemenea în costum şi pantofi.
„A veam pantofi şi pantaloni gri închis din pânză. ,Din Anglia am adus, e pânză fină din
Anglia', ziceau evreii din Merk." (Lang E n. Heim - Merk).
Intrarea la bal o plăteau numai băieţii.
„ El a venit aici, ne-am cunoscut în şirul de fete, m-a petrecut acasă. A venit perioada
balurilor, sigur că el mi-a plătit la bal, no ba nu, bine am arăta!" (Idem).
Băieţii nu prea primeau bani de buzunar. Se descurcau cum puteau.
„Mi-aduc aminte'', povestea o bătrână, „soţul mamei ei era în Rusia. A intrat băiatul ei:
,Maminu cumperi porumb?' ,Da! cum să nu!' Şi a vândut la mama lui din porumbul lor. „Der
greilig Hund!' (ce câine urât!) a exclamat bătrâna. „Gazdele aveau afară silozul cu cartofi.
Băieţii abia aşteptau momentul să înceapă achiziţionarea cartofului la gara din Tiboszallas ca
să poată ciupi, aveau nevoie de bani pentru bal şi mai trebuia să şi beie." (Echlinger M n.
Seilez - Vallaj).
La bal participau şi cei mai în vârstă. Se spunea că merg < collcogâzni > deci să se uite
cum dansează tinerii. Copii nu au avut acces la bal. „Eram copilă, parcă în clasa a IV -a sau a
V-a. M-am dus cu mama la ţologat. Da aşa ziceam, adică să ne sgâim. Aşa bătaie am primit a
doua zi la şcoală. Nu era voie să mergem. Şcolarii n-aveau ce căuta la bal! "(Echlinger M n.
Seilez ----: V aliaj).
Băiatul intra în casa fetei înainte de plecarea la bal. În Vâllaj era obiceiul să fie servit cu
cină. La petrecerea fetei acasă de la bal se oprea la poartă.
6. Alegerea partenerului de

viaţă

Am întâlnit diferite situaţii pentru această etapă din viaţa tinerilor.
„ A fost fecior sărac, nici eu n-am avut pământ. Alergau după mine în şirul de fete şi
bogotani. Unul avea nu ştiu câte iugăre de pământ, au avut prăvălie. Tot timpul era după
mine, degeaba i-am zis: du-te măi, lasă-mă, mie nici aşa nu-mi trebuieşti! Se numea Muller
Karoly, acum nu demult a murit. Nu mi-a plăcut, nu-mi plăcea firea lui, căci era risipit. De
multe ori au vrut să-l bată băieţii din strada şvăbească, el era din strada morii. În trecut se
certau sau se şi băteau pentru fată. Oi, oi!, era aşa ceva nu odată sau de două ori. O dată îmi
spune mama - a fost un băiat pantofar, Hamz6 Feri, şi el tot vroia să-mi facă curte - mărită-te
cu el, fata mea, ăsta n-are pământ, nu trebuie să alergi pe câmp, câştigă uşor pâinea şi banii!
Mami mărită-te dumneata cu el, mie nu-mi trebuie, nu-mi place de el !" Lang E n. Hcim Merk).
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,,În Vallaj bogătaşii nu prea se amestecau cu zilierii sau cu ţăranii săraci. Mai bine se
cu verişorii decât să împartă averea (moşia n. a.) Ţineau morţiş la avuţie, mai bine
se luau verişorii. Eu eram săracă, şi mama era orfană, nănaşii au crescut-o, ei au pregătit şi
ştafirungul (zestrea n. a.) şi tata era sărac - mama era slugă, aşa s-au luat." (Schlachter Roza
n. Altfater - Vallaj).
„Da, v-am spus că s-au înţeles asupra zestrei, cât dau copilului, ca să poată plăti casa.
Dacă nu puteau, atunci plecau!"
,,Au fost şi căsătorii când doi fraţi s-au căsătorit cu două surori, Snapsz şi cu Maier.
Pista a luat-o pe sora cumnatului său, averea şi averea. Şi verişorii s-au căsătorit ca să rămână
pământul într-una, nu şi averea."
„ Gazdele se căsătoreau numai cu fete de gazde. Aşa mi-aduc aminte de Maez, s-a
povestit că ei tarsaztak (s-au întovărăşit n.n.) Într-o familie era un băiat şi o fată, dincolo la fel
şi s-au căsătorit, aşa zicea lumea, tarsaztak. (Szigeti R n. Havasi -Vallaj).
„Jani a avut o mamă vitregă. Socrul era mult mai tânăr decât soacra, numai s-a uitat la
cei patru copiii." (Schlachter R n. Altfater - Mcrk).
„ Şi în Vallaj, şi în Merk, dar mai ales în Vallaj trebuiau plătiţi fraţii, ca nu cumva moşia
să se dividă. A fost groaznic, se făceau căsătorii între rudenii destul de multe, s-au născut
mulţi copii debili mintali sau handicapaţi din cauza căsătoriilor între verişori, şi asta era la
modă la şvabi." „Fratele meu s-a căsătorit cu o şvăboaică din Vallaj. El s-a mutat la fată. Da
au fost şi lepădări, l O ani n-a putut veni acasă de ce a luat nevastă de altă religie." (Sziics E n.
Papp - Mcrk).
După cum se poate observa au fost foarte multe îngrădiri în alegerea partenerului de
viaţă. Vroiau să păstreze cu orice preţ endogamia. În Merk era obiceiul dacă cineva nu-şi
respecta religia în căsătorie, în momentul când intra să se cunune în cealaltă biserică i se
clopotea ca pentru mort în biserica lui. Au fost foarte multe conflicte în familie pentru asta.
căsătoreau

6.1.

Educaţia sexuală

în această lucrare este educaţia sexuală a tinerilor.
„Am avut 18 ani şi eram elev când a venit să doarmă la noi un coleg. El a fost primul
care mi-a spus câte ceva despre femei. Nici cu fetele nu se discuta aşa ceva în familie. Dacă
cumva s-a întâmplat ca doi tineri să aibă relaţie şi fata a rămas gravidă, s-au căsătorit, nu se
făcea avort. Şi mai era şi interzis. De multe ori s-a întâmplat că ea a rămas gravidă şi de aceea
s-au căsătorit. După 1960 a început educaţia sexuală în şcoli." (Mester E - Vallaj).
„Viaţa ne-a învăţat, nu vorbeau mamele atâta!" (Lang E n Heim - Merk).
„Soţul meu a avut grijă să nu avem aşa de mulţi copii. Nu cunoşteam noi prezervativul;
aşa se spunea la noi: N-a intrat în odaie, s-a oprit în bucătărie ( coitus interruptur n.n.)
Relaţiile extrafamiliare şi copiii din flori erau considerate ca ceva normal.
„Păi, dacă nu a avut tată sau nu i-au spus atunci era trecut pe numele mamei. - Nu prea era
aşa ceva, fetele Turi au avut şi a lui Szendre. - Aşa se zicea că fata era slugă la un om. Soţia
acestuia a căzut în pivniţă şi a stat o săptămână în spital, şi fata acolo slujea şi se zice că acel
om a lăsat-o gravidă. El era chiabur tocmai se zicea că într-o familie aşa de bună se întâmplă.
Degeaba, trei copii a născut şi fiecare de la alt om, şi copiii sunt aşa de cumsecade, toţi stau
bine, toţi au casă şi de toate." (Szigeti R şi Echlinger M -Vallaj).

O

ultimă problemă ridicată

7. Concluzii
Spaţiul nu ne-a permis să descriem modificarea sorţii copiilor din cauza războaielor mondiale,
din cauza deportărilor. Câte interviuri, atâtea vieţi cu bucuriile şi suferinţele lor. Ceea ce era
cel mai interesant a fost întâlnirea cu oameni, persoane de la care am avea foarte mult de
învăţat cu toţii. Schiţez doar câteva concluzii :
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- educarea prin muncă,
- sădirea responsabilităţii faţă de cealaltă persoană încă din fragedă copilărie,
- învăţarea unei meserii de la părinţi,
- orientarea profesională (de regulă la şvabi, dacă erau mai mulţi copii, unul sau doi băieţi se
făceau preoţi respectiv una sau două călugăriţe).
- întărirea conştiinţei de grup cu frecventele vizite obligatorii (v. colindatul, uratul, stropitul,
claca etc.
Deşi majoritatea celor intervievaţi îşi lăudau propria educaţie au recunoscut că pentru
copiii lor nu s-a mai putut aplica.
„ A fost destul cât ne-am chinuit şi suferit în v iaţă!" (Lang Elisabeta n. Heim - Merk).

Ilustraţii

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 La orfelinat în perioada interbelică
2 Familie din timpul războiului ( 1939-1945)
3 Familie din anii 1950.
4 La petrecere.

Fig. 1 La orfelinat în perioada

interbelică
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Fig. 2 Familie din timpul

războiului

(1939-1945)

Fig. 3 Familie din anii 1950
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Fig. 4 Familie

şi

copii de la începutul secolului XX

Children in Swabian families
·
Abstract

This paper presents the social, economica! and cultural aspects generated by the presence of
children in the Swabian families. I a/so wish to present some of the traditional habits
connected to the major events in life, some of the superstitions that are stil! alive.
The part one presents the situation ofpregnant women, their position in the family and
some predictions connected to the pregnancy.
In the next part there are treated aspects of bearing children, the newborn, the way of
taking care of the newborn and some popular procedures of treating some illnesses.
From the period of childhood we took some images from the kindergarten: games, d
wearing and the alimentation of children.
School had a special role in childrens education. A/so in this part we observe conjlicts
that have occured between the different confessions, especially because schools were
organized on confessional principles until the middle of the XX'h century. Beginning with this
period children were used for different works too. Both school and the church had an
important role in forming the personality of children.
Adolescence brings the moment in which the child becomes an economica/ factor of
the family, and the time when children start to behave like adults, having not only obligations
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but rights too. This is the time when the child begins to bring decisions of his own, modeling
his own life on his own conceptions, becoming responsible for his facts.
The fast part of the paper presents different ways of choosing the partner for life, some
aspects of the sexual education, traditions in organizing weddings, thus the beginning of a
new family in the village.
Die Kinder in der schwiibischen Familie
Zusammenfassung

Die vor/iegende Arbeit stellt die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte dar, die
auf das Vorhandensein von Kinden in den schwiibischen Familien zuriickgehen. Auj3erdem
werden einige Briiuche und abergliiubische Vorstellungen erliiutert, die noch im Gediichtnis
der Menschen bewahrt werden und von den wichtigsten Momenten des Menschenlebens
ausgehen.
Zuerst wird die Situa/ion der schwangeren Frauen, ihre Stellung in der Familie und
einige Vorzeichen der Schwangerschaft beschrieben. Es Jo/gen Aspekte der Geburt, die
Verpjlegung des Neugeborenen und einige volkstiimliche Heilmethoden. Aus dem Zeitabschnitt der Kindheit werden Tiitigkeiten im Kindergarten, Kinderspiele sowie die Kleidung
und die Nahrung der Kinder vorgestellt.
Die Schule spielte in der Vorbereitung der Kinder auf das Leben eine wichtige Rolle.
Hier treten interethnische Konjlikte auf, vor aliem weil die Schulen bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts au/grund ethnischer Kriterien organisiert wurden. ln der Schulzeit werden die
Kinder bereits mit verschiedenen Arbeiten in der Familie beauftragt, die neben dem Einjluss
der Schule und der Kirche eine entscheidende Rolle in der Persănlichkeitsbildung spielen.
In ihrer Jugend werden die Kinder zum wichtigen wirtschaftlichen Faktor in der
Familie. Es ist auch die Zeit, in der sie neben den Pjlichten auch schon Rechie der Erwachsenen besitzen. Die Jugend ist die Zeit, in der die Kinder schon selbst Entscheidungen treffen,
in der sie versuchen, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten und far lhre
Handlungen selbst verantworten miissen.
Zum Schluss werden die unterschiedlichen Methoden der Partnersuche behandelt und
auch versucht, Einzelheiten iiber die sexuelle Erziehung der Kinder zu erfahren.
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MARIA LOBONŢ PUŞCAŞ, Satu Mare (România)
SALUTUL, FORMĂ DE COEZIUNE SOCIALĂ LA ŢIPSERII DIN VIŞEU DE Sus

Este bine cunoscut faptul că în România convieţuiesc mai multe grupuri etnice. Dintre
acestea germanii vor face subiectul acestui studiu, în care pe lângă scurta prezentare a
comunităţii germane din Vişeu de Sus, dorim să prezentăm câteva elemente de coeziune
socială datorită cărora acest grup etnic a rezistat în timp. Ne gândim în special la delimitarea
spaţiului identitar, familie, obiceiuri şi tradiţii, şi nu în ultimul rînd la salut- care este un
element gregar important.
Din cadrul minorităţii germane fac parte şvabii, saşii, ţipserii, aşezaţi în diferite zone
geografice ale ţării. Ţipserii sunt un grup etnic de origine germană, care ne-a atras atenţia în
mod deosebit prin felul său de a fi.

1. Scurt istoric
Veniţi în Transilvania din Zips, din Gmunden, Salzburg, Tirol, Unterzips (Slovacia), din
Burgundia, se aşează în Maramureş, pe Valea Vaserului. Migraţia lor începe în secolul XIII
şi se desfăşoară în mai multe valuri până în secolul XIX. Documentele amintesc şi alţi
colonişti de origine germană, "saxones" (saşi), cei cunoscuţi ca "theutonici'', care par a fi
1
strămoşii ţipserilor de azi • Aceştia s-au aşezat aici pentru că au găsit nu doar păduri
neexploatate, ci şi pentru că au găsit un relief şi o climă asemănătoare cu cele din zona de
origine. Astfel, bărbaţii au avut posibilitatea să-şi continue munca la pădure, iar femeile au
învăţat de la români să muncească pământul şi să crească animale după practici agricole
tradiţionale. De-a lungul sutelor de ani, au reuşit să se integreze foarte bine, au acceptat şi au
fost acceptaţi. În Maramureş, Vişeu de Sus este locul unde ţipserii şi-au lăsat amprenta,
construind o aşezare cu o atmosferă de burg german, care îşi păstrează şi azi tradiţiile
etnografice, obiceiurile şi ocupaţiile.
Tendinţa populaţiei de origine germană din Vişeu este în scădere cu o medie de -3,7 pe
an. Cauzele sunt multiple, una dintre acestea ar fi migrarea în Germania, apoi migrarea în alte
zone ale ţării şi scăderea natalităţii, mai ales începând cu anii 1990. Conform statisticilor, în
anul 1977 la Vişeu trăiau 3430 de germani (ţipseri), în anul 1989 erau 3200, în anul 2000
aproximativ 1700 de germani, pentru ca în anul 2002 numărul lor să se reducă la aproximativ
1200 de suflete. Fenomenul de scădere a populaţiei nu este tipic pentru Vişeu, din păcate este
întâlnit în întreaga ţară.
În general vorbind, comunităţile germane din Arad, Satu-Mare, Maramureş sunt
afectate de fenomenul uitării tradiţiei şi a limbii 2 . Vişeu este un caz aparte: aici există
vorbitori de limbă germană în proporţie de 50%. La Vişeu de Sus există o comunitate
compactă, unită prin obiceiuri şi tradiţii.

2. Demarcaj

spaţial şi

teritoriu identitar

Spre deosebire de şvabii sătmăreni, care la momentul emigrării în Transilvania au dorit să fie
organizate sate curat şvăbeşti, ţipserii, în Maramureş, s-au aşezat în satele româneşti,
continuându-şi viaţa alături de populaţia autohtonă. Cu toate că au fost mai deschişi înspre
contactele cu autohtonii decât şvabii (rudele lor), ţipserii şi-au păstrat identitatea culturală, de
neam şi limbă, creându-şi în cadrul comunităţilor în care s-au aşezat cartiere proprii. Un
Între râuri - ghid monografic despre Vişeul de Sus, Ed. Fundaţia Culturală Zestrea, 2001
Am găsit la Vişeu şvabi sătmăreni care la Chestionarul de uzanţă a limbii, la întrebările ce limbă vorbesc mai
uşor, mai cu drag, mai des, au răspuns că limba maghiară.
1

2
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exemplu grăitor în acest sens este Ţâpsăraiul sau Ţipsărai (germ. Zipserei - şir ţipsăresc) din
3
Vişeu de Sus . Aici coloniştii germani şi-au construit case din lemn, cu specific arhitectural
german.
Ţipţăraiul este delimitat de restul oraşului de o graniţă naturală, şi anume de râul
Vaser. După informaţiile primite de la bătrânii cartierului, peste Vaser a existat un pod din
lemn, acoperit, care făcea legătura între oraş şi Ţipsărai. Azi vechiul pod a fost înlocuit de
unul din beton. Locul în care şi-au construit ţipserii casele, formându-şi un cartier propriu, nu
a fost ales întâmplător; au reuşit, profitând de factorii naturali, râul Vaser la Sud, iar la NordVest culmea Bardău, să-şi obţină astfel o delimitare a spaţiului comunitar, vital pentru
păstrarea identităţii.

Până în anii '60, în special cu ocazia marilor sărbători de peste an, sau cu ocazia
balurilor, a fărşangului, tinerii ţipseri nu permiteau intrarea în Ţâpţărai a tinerilor români sau
4
maghiari , podul peste Vaser având rolul unei borne de marcare a teritoriului. Nu au făcut
acest lucru din cauza unor relaţii belicoase, ci din dorinţa de a-şi păstra, pe cât posibil, tot
ceea ce îi autodefineşte, chiar dacă la momentul la care au constatat lipsa unor elemente
pragmatice din propria cultură, nu au ezitat să şi le preia din tradiţiile celorlalte etnii vecine. 5
Trebuie spus aici că acest fenomen de aculturaţie a fost întâlnit şi în cazul românilor,
maghiarilor, rutenilor, şi a celorlalte etnii din zonă.

3. Grup etnic şi grup domestic
Potrivit răspunsurilor primite de la informatori, până nu demult, în cadrul comunităţii
germane funcţiona un veritabil sistem de relaţii endogamice, de rudenie, pe principiu etnic:
"foarte rar se căsătoreau ţipseri cu maghiari sau români" 6 ; a fost o perioadă în care se
practicau şi căsătorii cosang vine, deşi Biserica interzicea acest lucru, s-a renunţat la acest tip
de căsătorie datorită numărului destul de mare al copiilor născuţi cu handicap. Vorbim despre
o etnie înzestrată cu o cultură, o limbă, dar mai ales cu o psihologie specifică; spunem
acestea în condiţiile în care pentru ţipserii din Vişeu, spre exemplu, familia înseamnă doar
acele rudenii cu care locuieşti în casă, grupul domestic, ceilalţi din afară sunt doar simple
rudenii cu care au de a face destul de rar. În ceea ce priveşte moştenirea lucrurile sunt foarte
simple, ultimul născut legitim al familiei rămâne în casa părintească, ceilalţi copii sunt
despăgubiţi 7 • La Vişeu am întâlnit multe familii în cadrul cărora unul dintre soţi era ţipser din
Vişeu, iar celălalt soţ era şvab din Satu-Mare sau Banat. Un exemplu grăitor în acest sens
este familia Funer din Vişeu 8 .
Potrivit informaţiilor primite de la d-l Funer Arpad9 , se pare că stră-străbunicul
acestuia, Funer Iosif, a venit la Vişeu de Sus din Austria superioară, provincia Gmunden.
Atât pe linie maternă, cât şi pe linie paternă, în familia d-lui Funer găsim numai germani,
soţia d-lui Funer, Elisabeta Funer (n.Leiber), este şvăboaică din localitatea Craidorolţ, jud.
Satu-Mare; D-na Funer vorbeşte limba germană mai slab, limbile maghiară şi română în
schimb le vorbeşte perfect. Fraţii d-lui Funer trăiesc toţi în Germania, dânsul fiind singurul
care a rămas în Vişeu. Soţii Funer au doi băieţi, unul dintre ei este căsătorit cu o ţipseroaică,
iar celălat cu o româncă ( aceasta este tendinţa actuală de a accepta căsătorii mixte), nepoţii
familiei sunt toţi botezaţi la Biserica romano-catolică şi sunt vorbitori de limbă germană.

Între râuri- Ghid monografic şi turistic despre Vişeu de Sus.
Inf. Kis Vilhelmina, 73 ani, Vişeu de Sus, 2002.
5
A. MIHU, Antropologie culturală, Cluj-Napoca, 1999.
6
Inf. Husak Ervin, 44 ani, Vişeu de Sus, 2002.
7
Inf. Pich Georg, 66 ani, Vişeu de Sus, 2002.
8
Vezi schema arborelui genealogic.
9
Inf. Funer Arpad, 79 ani, Vişeu de Sus, 2002.
3

4
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- elemente de coeziune socială

identitatea minorităţii realizată prin aşezarea spaţială, apartenenţa la "ţipsărai" este
prin intermediul obiceiurilor de familie (naştere, botez, înmormântare), al celor
de peste an (Anul Nou, Fărşang), sau al celor religioase (Paşte, Crăciun, Sf. Ana), obiceiuri
care s-au păstrat foarte bine în cadrul acestui grup etnic.
Una din sărbătorile importante cu specific german, "Farşangul", este balul-carnaval de
lăsata secului (începutul postului pascal); la acest bal, participanţii, în special cei tineri, pe
vremuri se deghizau cu diferite măşti reprezentând diferite personaje mitologice; azi sunt
foarte puţini cei care îmbracă măşti 10 • Balul de "Fărşang" este o ocazie de a strânge la un loc
toţi membrii comunităţii locale, care petrec împreună, urmând ca tot împreună să participe la
slujba de Înviere la sfărşitul postului. 11
Deşi serbate şi de alte etnii creştine conlocuitoare, toate sărbătorile religioase au un
specific aparte în cazul ţipserilor.
O altă ocazie de a se reuni comunitatea şi familia este ziua închinată Sfintei Ana, care
la Vişeu este protectoarea Bisericii romano-catolice. Cu ocazia hramului bisericii, marea
majoritate a celor plecaţi, fie în străinătate, fie la studii, fie căsătoriţi în alte localităţi, se
întorc la Vişeu şi alături de familie, prieteni, vecini, participă la serviciul religios, pentru ca
după-amiaza zilei să şi-o petreacă doar cu familia 12 •
În cazul obiceiurilor de familie, se păstrează de asemenea specificul german; spre exemplu,
la naştere, respectiv la botez, naşii se moştenesc, la fel şi bijuteriile de familie; dacă la nuntă
Pe

lângă

revendicată şi

Inf. Szep Elisabeta, 64 ani, Vişeu de Sus, 2002
Inf. Zavacziki Elisabeta, 55 ani, Vişeu de Sus, 2002
12
idem
10

11
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şi înmormântare participă pe lângă familie întreaga comunitate, la botez participă familia şi
rudeniile. Pentru ţipseri, familie înseamnă membrii grupului domestic, cei cu care trăieşti în
casă.

Una dintre cele mai bogate sărbători religioase, în cazul nemţilor din Vişeu, este
Crăciunul, considerat de altfel la fel de important ca şi sărbătoarea Pascală. În seara de Ajun
copii umblă să colinde: ei colindă la casele rudelor şi ale vecinilor; tot în această seară
ţipţăroaicele aşează pe masă şapte feluri de mâncare de post (unele gospodine pregătesc nouă
sau doisprezece). Pentru a pregăti aceste măncăruri servite în seara specială de Ajun a
Crăciunului, nemţoaicele din Vişeu folosesc fasole uscată, linte, ciuperci, cartofi, nucă, mac,
miere de albine. Fiecare fel de mâncare este servit într-un bol mare şi fiecare membru al
familiei trebuie să servească din fiecare bol (în cazul în care nu preferă un anume fel de
mâncare trebuie măcar să guste). După acestă cină ritualică 13 , toţi membrii familiei participă
la biserică la slujba de Crăciun, iar după miezul nopţii, când se întorc acasă, copiii, îşi
primesc darurile aduse de Îngeraş, după care familia se aşează din nou la masă; de data
aceasta servesc mâncăruri de dulce - ritualice - cârnaţi şi alte preparate din came de porc, "
lungimea firului de cârnaţ pus pe masă arăta cât de bogată era familia respectivă" 14 • După
servirea mesei, familia de ţipseri (mai puţin copiii sub 12 ani) pornea la colindat la vecini şi
rude, colindătorii fiind serviţi cu mâncare, prăjituri şi băutură.

4.1 Salutul -

formă

de coeziune

socială

Un alt element ritualic şi care exprimă apartenenţa la "ţipsărai" este salutul. Nu este doar un
rezultat al comportamentului social, al nevoii de a relaţiona în permanenţă cu ceilalţi, ci este
de fapt o "contopire a unora din caracteristicile indivizilor ce alcătuiesc un grup social". 15
Salutul, în cazul ţipserilor din Vişeu, nu este doar un element de politeţe, de interrelaţionare,
ci realmente funcţionează ca un element de coeziune socială 16 , de legătură sufletească, între
membrii acestui grup etnic. Forma de salut pe care o folosesc ţipserii din Vişeu (în general
din Maramureş, dar chiar şi de peste graniţă, în Ucraina) este şi ea un element de definire a
identităţii.

Prin salutul GriifJ Gott (Să de-a Dumnezeu bine, sau Salutăm pe Domnul/ 7 , ţipserii îşi
exprimă printre altele şi apartenenţa religioasă. Această fonnă de salut, alături de Gelobt sei
Jesus Christus (Lăudat fie Isus Christos), sunt saluturi religioase, care iniţial au fost impuse
de Biserica Catolică, fiind răspândite în toată lumea catolică; dar pentru ţipseri sunt un semn
al apartenenţei etnice şi religioase; mai mult, sunt simboluri ale legăturilor comunitare.
Aici salutul capătă un nou sens, el acţionează ca un element de control social, de
consens social şi bunăvoinţă în cadrul relaţiilor interumane şi pentru păstrarea unui echilibru
adecvat exprimării emoţiilor umane. 18
La întâlnirea cu un român, deşi urmează să poarte o discuţie în limba română, ţipserul
din Vişeu salută în primul rând în limba germană, GriifJ Gott, după care zice Bună ziua, face
acest lucru atât din obişnuinţă, cât şi pentru a-şi arăta apartenenţa la ţipţărai, spre deosebire
de şvabii sătmăreni, care nici între ei nu mai folosesc acest salut, doar la momentul în care se
întâlnesc cu preotul comunităţii şi atunci o fac în limba maghiară Dicsertesseg a Jezus
Krisztus.
Salutul, în cazul ţipserilor nu reflectă, nu subliniază diferenţele de sex, vârstă, statut
social, fiind acelaşi indiferent de momentul zilei şi persoana salutată. Există o singură
P. BONTE; M. IZARD, Dicţionar de etnologie şi antropologie, Polirom Iaşi, 1999.
Inf. Pich Georg, 66 ani, Vişeu de Sus, 2002.
15
P. BONTE; M. IZARD, op.cit.
16
A VAN GENNEP, Riturile de trecere, Polirom Iaşi, 1998.
17
Inf Beldovici Iuliana, 78 ani, Vişeu de Sus, 2002.
18
A. MIHU, op. cit.
13

14
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excepţie şi

anume când ţipserul se întâlneşte cu preotul la Biserică sau la casa parohială şi îl
9
salută pe acesta cu Gelobt sei Jesus Christus1 • În schimb la români, maghiari sau ucrainieni
se folosesc forme diferite de salut, în funcţie de vârstă, sex, statut social sau moment al zilei.
Dacă în ceea ce priveşte obiceiurile şi alimentaţia există influenţe clare dinspre ţipseri
spre români şi invers, salutul, în cazul ambelor etnii, pare a fi elementul definitoriu şi
conservator. Asemenea limbii pe care o vorbesc, a obiceiurilor, a alimentaţiei, salutul îi
caracterizează şi spune multe despre ei.
Deşi de-a lungul timpului strămoşii ţipserilor de azi s-au străduit să-şi păstreze
identitatea naţională şi culturală, mergând chiar până la practicarea "endogamiei etnice",
astăzi tinerii rămaşi în ţipţărai încep tot mai frecvent să-şi găsească pereche în afara grupului,
căsătorindu-se în special cu români.
Acceptând în ultima periodă de timp căsătorii cu persoane care nu aparţin grupului,
aceştia preferă în mare majoritate să locuiască în ţipţărai, unde continuă să practice
obiceiurile şi tradiţiile neamului. Mai mult, după 1989, prin intermediul Forumului Democrat
German, tinerii au ocazia să-şi cunoască tradiţiile deja uitate, să înveţe muzică şi dansuri
tradiţionale, la Vişeu existând o trupă de dansuri germane care reprezintă cu succes la orice
manifestare comunitatea ţipserilor din Vişeu. Nu doar germanii din România sunt interesaţi
în a-şi cultiva şi păstra tradiţiile, ci şi cei din Germania sunt interesaţi de aceasta. O dovadă
grăitoare în acest sens este, spre exemplu, cercetarea de teren din vara anului 2002 de la
Vişeu de Sus, organizată de către Institutul de la Tilbingen din Germania, în colaborare cu
Muzeul Judeţean din Satu-Mare.
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Greeting, element o/social cohesion in Ţipseri's community /rom
Abstract

Vişeu

de Sus

In the framework of the present study, we intend to make a short presentation of the ţipser 's
community (German colonists who came from the region of Zips/ Slovakia) from Vişeu de
Sus, Maramureş; and alsa to show that this ethnical group survived in time due to some
elements of social cohesion. One can find these elements of cohesion in everything that
means social and family life and structure. The fact that they are living in "ţipserai ", a
separate district, unites them; the family customs, the customs over the year, the traditions
related to their feasts are impregnated by the German feature and spirit.
One of the important elements of cohesion is the greeting. Jt is nat only a mere element
ofpoliteness or of human relationship but, in the case of the ţipseri 's community, especially
the religions greeting is an element of social cohesion. The two well-known forms Grup Gott
and Gelobt sei Jesus Christus were initially imposed by the Chatolic Church, but then they
turned into an element ofsocial cohesion, of recognising the ethnical or religious affiliation.
In this community the greeting is the same in every moment of the day and doesn 't
make any sex, age or social status differences between its membres. There is one exception,
when a member of the community meets the priest. On the contrary, the Romanians, Hungarians or Ukrainians, use different forms of greetings according to age, sex, social status or
the moments of the day. So the "ţipseri "-s are a compact ethnical group, which had always
known how to live harmoniously in a multiethnical society, hoe to accept and get accepted,
how to adapt to the living conditions maintaining their identity during the centuries.

Formen des sozialen Zusammenhalts bei den Zipsern aus Oberwischau
Zusammenfassung
Dieser Beitrag stellt zuerst die Zipser-Gemeinschaft aus Oberwischau vor und erliiutert, wie
diese Gemeinschaft lange Zeit durch Elemente des sozialen Zusammenhalts uberleben
konnte. Dieser Zusammenhalt begegnet im Bereich des Soziallebens, im Familienleben und
in der sozialen Organisation. Die Oberwischauer Zipser !eben im Stadtteil „ Zipserei" und
bewahren uberlieferte Sitten und Briiuche des Lebenslaufs und des Jahreskreises. Das
stiirkste verbindende Element dieser Ethnie ist die Form des Gruj3es.
Tatsiichlich ist der Gruj3 bei den Zipsern aus Oberwischau nicht·nur ein Element der
Hăjlichkeitsbezeugung und der zwiswchenmenschlichen Beziehung, sondern wirkt auch als
verbindendes Element, als geistige Verbindung zwischen den Mitgliedern dieser Ethnie.
Durch die Gruj3formeln: GrilB Gott ader Gelobt sei Jesus Christu" drucken die Zipser
zugleich ihre Religionszugehărigkeit aus. Diese religiăsen Gruj3formeln, die von der katholischen Kirche eingefahrt wurden und im ganzen Wirkungsbereich der katholischen Kirche
verbreitet sind, bedeuten far die Zipser eine Bekundung ihrer religiăsen und ethnischen
Zugehărigkeit, sind aber gleichzeitig Symbole far die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Im Falie der Zipser widerspiegelt der Gruj3 keine Differenzierung nach Geschlecht,
Alter und sozialen Status, er ist unabhiingig von der Tageszeit und der gegrilj3ten Persan. Es
gibt eine einzige Ausnahme, und zwar wenn der Zipser dem Pfarrer begegnet und ihm mit
„ Gelobt sei Jesus Christus" begruj3t. Im Unterschied dazu verwenden Rumiinen, Ungarn und
Ukrainer verschiedene Gruj3formen je nach Alter, Geschlecht, Sozialstatus und Tageszeit.
Mit anderen Worten, die Zipser sind eine kompakte ethnische Gruppe, die gut mit
Ungarn, Ukrainern und Juden zusammenleben, die anderen akzeptieren und selbst akzeptiert
werden, sich den gegebenen Lebensbedingungen anpassen und dabei ihre Identitiit
bewahren.
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IDENTITATE ETNICĂ - IDENTITATE CULTURALĂ - CAZUL ŞVABILOR SĂTMĂRENI

Din perspectiva recentelor studii de antropologie socială, problematica identităţii culturale
înregistrează două maniere de abordare: o concepţie substanţialistă, monolitică şi statică,
respectiv una de tip interacţionist, pluralist şi dinamic. Promotorii primului. curent îşi
fundamentează demersul pe o definire a identităţii ca un dat permanent şi unic, pornind de la
suporturi identitare fixe, privilegiate, cum ar fi: limba, religia, numele, tradiţiile culturale etc.
Agentul sistemului cultural îşi restrânge sfera de acţiune pe un palier lipsit de complexitate:
astfel, singura lui obligaţie este să-şi însuşească trăsăturile, bine definite, de altfel, ale culturii
în care s-a născut. Pentru o asemenea poziţionare în construcţia identitară instrumentul fundamental este regăsibil în istoria grupului/comunităţii din care face parte individul. Procesul de
definire a identităţii culturale a unui membru al grupului se face prin raportare la o sursă
istorică ce îi uneşte pe toţi membrii grupului şi care primeşte, de cele mai multe ori, caracteristici apropiate de sacralitate; ca atare, relaţia societate-cultură este una de identificare, de
suprapunere comp l eta-1 .
În contextul mai larg al imperativelor interculturalităţii, se vorbeşte tot mai mult de
diversitatea culturală care caracterizează societatea actuală; o primă consecinţă a recunoaşterii
acestei diversităţi este faptul că interacţiunile sociale între grupuri purtătoare de culturi
diferite au dus la o renegociere a sensului de identitate. În urma acestui proces, a fost depăşită
poziţia clasică fundamentată pe o concepţie statică, bazată pe învăţarea şi apropierea de o
moştenire, trecând la un mod de comprehendare a fenomenului identitar înţeles ca proces
dinamic, construcţia identitară fiind condiţionată de interacţiunea cu ceilalţi 2 . Este important
să subliniem că această nouă perspectivă asupra identităţii nu o neagă pe prima, ci o
completează, aducând pe tapet problematica alterităţii. În limbajul ştiinţelor sociale
diversitatea culturală este afirmată în relaţie cu un anumit tip de discurs centrat pe conceptul
de multiculturalitate:i. definit în literatura de specialitate ca o manieră de abordare "tipică
pentru modernitatea târzie care îşi asumă experienţa socială a diversităţii şi a diferenţei,
reinterpretând-o şi reevaluând-o" 3 . În esenţă, discursul multicultural presupune un nou mod
de percepere şi valorizare a alterităţii, evident, orientat într-un sens opus tendinţelor omogenizatoare caracteristice modernităţii. Fără a intra în foarte multe detalii privind teoriile asupra
variantelor şi sensurilor multiculturalismului4 , aspectul care interesează demersul nostru este
interesul acestui tip de discurs pentru valorificarea alterităţii în construcţia identitară. Ca şi
concept cheie al multiculturalismului diferenţa postulează invariabil "propriul" şi "străinul",
adică grupurile sociale identificate ca majoritate şi minoritate. O perspectivă interesantă ne
este oferită de teoriile clasice care încearcă să decripteze semantica sociologică a condiţiei
străinului; în acest sens, G. SIMMEL defineşte într-o manieră extrem de plastică străinul ca
fiind "acel pribeag care nu călătoreşte mai departe, care soseşte azi şi mâine rămâne aici" 5 .
Confruntarea străinului cu modelul cultural autohton aduce în discuţie problema integrării
prin asimilarea paradigmelor culturale ale societăţii găzduitoare, ceea ce, indubitabil, duce la
disoluţia condiţiei sale de străin. Ca proces sociologic, integrarea este facilitată printr-o
1
2

Minorităţi: identitate si coexistenţă: Timişoara, 2000, http://www.intercultural.ro.

C.Rus: Cohesion sociale et identites culturelles. În: Approches de l'interculturel II. Conferences. Timişoara,

1999, p. 33.
M. FEISCHMIDT: Multiculturalismul: o nouă perspectivă ştiinţifică şi politică despre cultură şi identitate. În
Altera, nr.12/1999, p. 5.
4
În funcţie de poziţionarea faţă de diferenţele sociale investigate şi descrise, discursului multicultural îi sunt
atribuite trei interpretări fundamentale: multiculturalism descriptiv, normativ şi critic. O succintă prezentare a
specificităţii tipologice vezi Ia M. FEISCHMIDT, op.cit., pp. 6-8.
5
G. SIMMEL: Soziologie, 1908, apud M. FEISCHMIDT, op.cit., p. 9.
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aculturaţie prealabilă, generată

de contactul între grupuri culturale independente. Când
grupuri sau indivizi aparţinând unor culturi diferite intră în contact direct şi continuu se
produc schimburi, re-elaborări constante ale sistemelor culturale, fenomen constatat de noi în
investigarea aspectelor de viaţă cotidiană a şvabilor din comunităţile sătmărene. În cele mai
multe situaţii, în raporturile majorităţii cu minoritatea, aculturaţia este doar un pseudofenomen, generând nu forme de integrare a grupurilor diferenţiate cultural ci o veritabilă
asimilare a acestora. Din nefericire, datorită contextului istoric şi politic al secolelor XIX-XX
minoritatea şvabă a fost maghiarizată prin asimilare îndeosebi la nivel lingvistic, proces
soldat însă şi cu o deconcertare a reprezentărilor identitare. Deosebit de relevante în acest sens
au fost unele din răspunsurile interlocutorilor noştri de origine şvabă (cei care mai declarau
acest lucru) privind naţionalitatea şi limba maternă. Există numeroase poziţii tranşante (cc
definesc amploarea fenomenului de asimilare) în contextul cărora ambele categorii
înregistrează apartenenţa maghiară; interesante sunt cele care nu prezintă aceeaşi încadrare.
Astfel, unii îşi reclamă naţionalitatea şvabă, dar menţionează ca limbă maternă maghiara 6 sau,
7
dimpotrivă, se consideră de naţionalitate maghiară având ca limbă maternă şvaba ; dintre cei
intervievaţi am înregistrat doar trei cazuri în care aceştia se declară şvabi sub ambele aspecte 8 .
Fenomenele de asimilare demonstrează faptul că relaţiile dintre minorităţi şi majoritate
într-o societate multiculturală pot deveni, adeseori, sursă de tensiuni sociale. Climatul
conflictual este grefat pe tendinţa majorităţii, manifestat într-un mod conştient şi explicit sau,
dimpotrivă, inconştient şi implicit, de omogenizare, mergând până la impunerea unor modele
culturale proprii, întru asimilarea minorităţilor. În cazul acestora din urmă, reacţia la presiunea majorităţii nu poate îmbrăca decât două forme: fie vor ceda trecând prin procese
succesive de "deculturaţie" (sfărşind, evident prin a fi asimilaţi), fie, dimpotrivă, se vor
opune, luptând pentru păstrarea identităţii lor culturale. În acest din urmă caz există însă
pericolul degenerării în comportamente etnocentriste (respectiv rasiste), bazate pc o viziune
esenţialistă asupra paradigmelor culturale.
Revenind la problematica alterităţii ca fundament al discursului multicultural, trebuie să
semnalăm faptul că identitatea etnică nu suprapune semantic identitatea psihosocială a
individului; prima este dată de sentimentul de apartenenţă la un grup şi este deci o "identitate
colectivă"; mai mult ea se defineşte prin raportarea la celălalt care este diferit. În consecinţă,
etnicitatea, ca dimensiune a identităţii este fundamentată pc un proces dinamic de socializare,
de interacţiune. Tocmai acest segment al cristalizărilor identitare prin formele de socializare
am dorit să-l punem în valoare prin studiul nostru asupra unui posibil "metisaj cultural"
detectabil în comunităţile plurictnice investigate. Pornind de la premisa că orice ins este
membru al "comunităţii" (la un pol) dar şi al societăţii sale (la celălalt pol) credem că acest ins
nu poate să se autodefinească pe sine decât prin raportarea la cei doi poli deopotrivă 9 . Ca
atare, în dubla raportare la grup/societate imaginea de sine se cristalizează numai cu ajutorul
celuilalt. De altfel, teoriile recente asupra etnicităţii, de exemplu, opun, perspectivelor
substanţialiste ale identităţii etnice, o definiţie a etniei în termeni de frontiere care separă,
delimitează, dar permit în acelaşi timp articulări între grupuri 10 •
În contextul teoretic avansat de noi credem că o abordare prin prisma multiculturalităţii
a comunităţilor multietnice presupune reproblematizarea identităţii culturale; un asemenea
imperativ este formulat şi justificat de cercetarea sociologică americană prin invocarea unui
"timp a crizei", constatabil atât la nivel conceptual, cât mai ales în perimarea vechilor
mecanisme identitare, actualmente incapabile să asigure stabilitatea socială. "Criza de
Sulteis Marghit, Szolnoki Angela (Ciumeşti); Haris Bela, Terebeşti.
Knant Maria ( Terebeşti) Krutz Francisc (Terebeşti).
8
Heim Ana, Bauer Terezia, Dindeştiu Mic; Czumbil Margareta, Ciumeşti.
9
I. BĂDESCU: Noologia. Cunoaşterea ordinii spirituale a lumii. Sistem de sociologie noologică, Bucureşti, 2002,
p. 568.
10
Minorităţi: identitate si coexistenţă. Timişoara, 2000, http://www.intercultural.ro.
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identitate" se traduce, la nivel individual, prin două forme: o dublă dislocare a poz1ţ1e1
individului sub aspect social/ cultural, respectiv în raport cu ci însuşi. Ca atare, acest proces
de des-centrare a subiectului postmodcm impune o nouă manieră de conceptualizare a
identităţii. Într-o primă accepţiune , datorată iluminismului european, identitatea este definită
ca fiind acel "nucleu tare", centru al conştiinţei, dat o dată cu naşterea individului, ce rămâne
în esenţă la fel, continuu, identic cu el însuşi de-a lungul existenţei individuale' 1• Promotorii
interacţionismului simbolic impun o nouă concepţie despre identitate, în contextul căreia
individul se defineşte ca subiect sociologic; se păstrează ideea nucleului interior, esenţă care îl
defineşte, însă acest nucleu "este format şi modificat într-un dialog continuu cu mediul
cultural şi identităţile pe care acestea i le ofcră" 12 . Ca atare, dincolo de acel "sine"
nediferenţiat, global, care conferă identitatea unei persoane, se poate remarca şi un sine
diferenţiat, pe rolurile sociale atribuite sau asumate de o persoană în relaţie cu alţii. Potrivit
acestei optici se poate deci afirma că identitatea culturală nu este o fatalitate inexorabilă,
determinată în mod irevocabil de înrădăcinarea într-o tradiţie conştientă sau nu. Ea este
rezultanta, într-o permanentă remodelare, a dublei apartenenţe a individului la o "comunitate
umană", ca înrădăcinare într-o tradiţie care a modelat-o, pc de o parte, şi pc de altă parte ca
proiect prin care acesta devine parte şi moment al creaţiei acestei comunităţi 13 •
Dincolo de reperele teoretice fundamentate antropologic, studiile de psihologie socială
aduc în discuţie problema construirii cu-lui în relaţie cu diferenţa, fenomen ce interesează în
mod deosebit acest studiu, întrucât avansează concluzii cc vin în sprijinul poziţiei noastre. Se
pune problema dacă structurarea cu-lui presupune aspecte opuse acceptării diferenţelor; în
răspunsul psihologilor dinamica acestei structurări este dată de funcţia identitară; aceasta nu
implică necesitatea unor asemenea opoziţii, ci dimpotrivă demonstrează că "ne edificăm
printr-o lungă serie de identificări cu ceilalţi, sau cu principiile, valorile, proiectele la care ci
14
participă împreună cu noi" • Chiar dacă apartenenţa nu presupune în mod implicit stricta
ancorare într-un anumit grup excluzându-Ic pc toate celelalte, dinamica identitară incumbă şi
o altă dimensiune: în egală măsură încercarea de a deveni asemănători cu ceilalţi este dublată
de nevoia unei auto-perceperi a propriilor diferenţe în raport cu aceştia. Este evident deci
faptul că identitatea se construieşte printr-un proces interactiv de asimilare şi de diferenţiere,
în care definiţia sinelui interferează constant cu cea a ccluilalt 15 • La nivelul comunităţilor
investigate de noi, interviurile orientate colateral asupra definirilor identitare au pus în lumină
faptul că raporturile dintre grupurile diferenţiate etnic (maghiari, români, şvabi) nu presupun
în mod necesar afirmarea unei "identităţi pozitive" a intervievatului, în sensul privilegierii
grupului de apartenenţă etnică a acestuia în cadrul propriului discurs. Fenomenul nu este însă
în mod necesar extrapolabil în toate cazurile, extrem de importante fiind situaţiile concrete şi
sensul conferit acestora. Ca atare, poziţionarea identitară poate determina, în anumite condiţii,
afirmarea sinelui în detrimentul celorlalţi, dar aceasta nu reprezintă decât una dintre
posibilităţile de configurare a profilului identitar. De regulă, supra-afirmarea eu-lui şi,
implicit, autoatribuirca unei "identităţi privilegiate/superioare" se produce prin identificarea
cu un endogrup, ce condensează în plan imaginar suma tuturor elementelor pozitive
permiţând astfel valorizarea superioară a sinelui, în opoziţie cu "ceilalţi", asupra cărora sunt
transferate toate atributele "negative". Fenomenul generat de o astfel de construcţie identitară
cunoaşte şi o propagare inversă, grevată însă de acelaşi sens. Reacţiile celuilalt vizează
răspunsul la tendinţa de subapreciere şi se cristalizează într-o afirmare ofensivă a cu-lui său
prin procedeul "returnării stigmatului"; în ambele variante "diferenţa" apare ca ceva
SIMION POP: Identitatea culturală: de la esenfă la hibriditate, în: Caietele tranziţiei ... , p. 223.
STUART HALL: The question of"cultural idenlity apud, Simion Pop, op. cit., p. 224.
13
E. GROSJEAN: Identitatea culturală: reper esen(ial al mizei democratice, în: Parlicularisme şi universalism:
problematica identităţilor, Institutul Intercultural Timişoara, 1998, p. 23.
14
C. CAMILLERI: Particularisme şi universalism: punctul de vedere al psihologului, în: Particularismc ... , p. 28.
15
E. M. Lipianski, /deniile, comunica/ion interculturelle et dynamique des groupes, în: Particularismc ... , p. 29.
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insurmontabil, segregând şi marginalizând grupurile de apartenenţă. Principiul ce
fundamentează o construcţie identitară realistă presupune, potrivit abordărilor din domeniul
psihologiei sociale, o schemă inversă celei consacrate: pentru reglarea reprezentărilor pe care
ni le facem despre celălalt este necesar, contrar intuiţiei spontane, să acţionăm în special
asupra reprezentării de sine 16 •
În genere, investigarea manierelor în care se produce construcţia identităţilor presupune
un dublu demers: reliefarea modului în care grupul se identifică pe sine însuşi şi a celui în
care grupul se legitimează din exteriorul său; acest al doilea caz implică raportarea la
identificările făcute de "celălat". Maniera noastră de abordare a problemei identitare în
comunităţi plurietnice se pliază pe această paradigmă a dublei identificări; în acest sens, am
considerat ca fiind oportună şi extrem de relevantă valorificarea a două tipuri de discursuri:
unul din interiorul grupului minoritar, celălalt aparţinând unui out-sider în raport cu minoritatea şvabă. În demersul nostru am pornit de la premisa că identitatea de grup se articulează în
contextul unor interacţiuni ce aduc în discuţie problematica raportului minoritate/majoritate.
Într-o primă fază, este evident că acest raport se subsumează principiului duratei; practica
socială confirmă faptul că minorităţile care au trăit în acelaşi spaţiu în intervale de timp
măsurabile în secole dezvoltă o anumită stabilitate şi manifestă un anumit echilibru cu restul
17
societăţii • Însă transgresând această condiţionare de criteriul duratei, configurarea identită
ţilor se fundamentează pe două tipuri de discursuri ale grupurilor minoritare: astfel, ne
confruntăm cu un discurs "intern" al minoritarilor, vizibil canalizat spre ceea ce au în comun
şi implicit îi deosebeşte de societatea exterioară. În egală măsură, ei dezvoltă şi un discurs
"extern" cu persoane şi grupuri care nu sunt membrii ai minorităţii, în contextul căruia sunt
accentuate elementele comune cu societatea exterioară (folosim această sintagmă fiindcă
noţiunea de "majoritate" ar fi unilaterală într-un asemenea context).
Din perspectiva unui demers de antropologie istorică, discursurile identitare, indiferent
de partea care le-a formulat, au fost fundamentate pe o intensă vehiculare a stereotipiilor;
evident, acestea din urmă fiind din plin alimentate de prejudecăţile deliberat întreţinute sub
presiunea comenzilor impuse de diversele regimuri politico-administrative. Referindu-se la
construcţiile identitare decelabile în textele literaturii române vechi, D. H. MAZILU arată că
"această operaţie deloc simplă de evaluare şi de fixare a unor date ce se vor aduna într-o
imagine se realizează printr-o grilă care evidenţiază sau ignoră"; ca atare, în configurarea unei
identităţi trăsăturile sunt selectate în funcţie de interesele celui care descrie 18 • Subiectivitatea
este deci un element esenţial în evaluarea celuilalt, imaginea acestuia fiind filtrată prin
formele de gândire şi de viaţă ale descriptorului. Stigmatizarea prin construcţii identitare cu
un profil eminamente negativ nu este un fenomen de dată recentă; PETRU MAIOR sesiza
apetenţa străinilor pentru proliferarea unei imagini a românilor voit denigratoare, fără o
analiză prealabilă care să ofere temeiuri reale în conturarea profilului identitar: "şi minciuni
spun asupra românilor ... ba, de o bucată de vreme, precum măgar pe măgar scarpină, aşa unii
de la alţii împrumutând defăimările, fără de nici o cercare a adevărului (subl.n), de iznov le
dau în stampă" 19 • Este sesizabil în acest exemplu un principiu extrem de important ce concură
la cristalizarea profilului identitar, fiind vizibil preponderent în discursurile de afirmare a
identităţii naţionale; alteritatea este o condiţie prealabilă a delimitării sinelui. Altfel spus, deşi
temut şi contestat, străinul este un rău necesar întrucât numai el poate oferi contrastul pe care
se fundamentează construcţia imaginii de sine. În plan secund, imaginea străinului, inclusiv a
celui apropiat prin coabitare, cunoaşte o manieră specifică de structurare; ea poate să aibă
conotaţii pozitive sau negative în funcţie de atitudinea manifestată faţă de cel care îl percepe.
Stereotipurile etnice au fost şi continuă să fie articulate în contextul mai larg impus de schema
16

idem, p. 32
J. WAARDENBURG: Migranţi şi minorită ţi: religia ca factor identitar, în: Particularism ... , p. 45.
18
D. H .MAZILU: Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, Iaşi, 1999, p. 10.
19
PETRU MAIOR: Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Bucureşti, 1970, voi. I, p. 91.
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duală

descrisă

în raporturile identităţii cu alteritatea. Ca fenomen, stereotipajul se
caracterizează prin câteva trăsături detectabile în discursurile altcrităţii: un prim aspect se
referă la caracterul simplificator al clişeului bazat pe selectarea unor imagini ridicole (cele
mai expuse stigmatizării fiind particularităţile anatomo- fiziologice frecvent vehiculate în
imagologia "celuilalt"); în plan secund, carenţele de informare generează asimilarea
prejudecăţilor şi transmiterea culturală a stereotipurilor atât în spaţiul privat (familia), cât mai
ales în cel public (comunitate/societate) 20 • Construcţia imaginii "celuilalt" forjată pe
experienţa alterităţii are un caracter paradigmatic, conţinând paliere detectabile (cel puţin o
parte) în toate componentele discursului despre acest "celălalt". Modelul a fost pus în valoare
prin studiile de imagologie comparată orientate îndeosebi spre problematica identitară din
spaţiul românesc; astfel, o primă delimitare în perceperea străinului se face pc criteriul
spaţialităţii, în sensul neapartenenţei originare a acestuia la mediul de adopţie. Sintagma ce
acoperă semantic această primă referinţă a străinului este cca care desemnează pe cei de alt
neam; aşa cum este vehiculat în discursul secolelelor anterioare, conotaţiile termenului nu
implică în mod necesar suprapunerea cu ideea de naţionalitate, desemnând alte referinţe
culturale (religia, locul de origine, condiţia socială) 21 . Un al doilea element puternic
valorificat în identificarea codurilor identitare ale altcrităţii este apartenenţa confesională;
potrivit situaţiei înregistrate în comunităţile multietnice investigate de noi se pare că acest
element este încă valorizat ca un factor ce diferenţiază, delimitează identitatea individuală şi
de grup, fără să impună însă bariere insurmontabile în relaţiile dezvoltate la nivel comunitar.
Ca dimensiune a formulelor identitare, diferenţierea pe criterii confesionale actualmente nu
mai dezvoltă sensuri segregaţioniste cu veritabile accente de repudiere întâlnite încă în plină
modernitate (şi chiar mai aproape). Discursul folcloric conservă vechile poziţionări în
contextul cărora străinul este perceput ca păgân, lipsit de credinţă sau neaparţinând adevăratei
legi, dar se pare că referinJa confesională, ca reper al identităţii, este plasată într-un plan
secund în raport cu neamul 2 . Din punctul nostru de vedere, credem că preeminenţa acestui
element este, mai degrabă, specifică discursului elitelor (legitimarea prin "rădăcini" şi
prezenţă continuă pe aceste teritorii fiind caracteristice retoricii elitiste), mentalul colectiv
fiind mai sensibil la apartenenţa religioasă (numeroasele reprezentări din iconografia populară
a Judecăţii de Apoi relevă optimismul escatologic al românilor fundamentat pe ideea mânturii
prin simpla calitate de membru al comunităţii religioase). Criteriul lingvistic ca reper al
identităţii etnice dobândeşte importanţă abia în secolul XIX, mult timp fiind subiacent ideii de
neam; un alt element ce apare însă destul de frecvent în definirea alterităţii, ţinând de
potenţialul diferenţiator al mărcilor externe, este vestimentaţia. În calitatea sa de cod cultural,
îmbrăcămintea a fost exploatată şi ca instrument de anulare a diferenţelor prin asimilare,
existând chiar prevederi legislative în acest sens. Spre exemplu, una dintre reglementările
juridice prin care se viza, la jumătatea secolului XIX, maghiarizarea populaţiei şvăbeşti
stipula: "Copiii care merg la şcoală să-şi schimbe acele haine care fac deosebire între
naţionalităţi, mai exact pantalonii scurţi şi ciorapii de lână" 23 . După numai 50 de ani eficienţa
etno-politică a acestei măsuri este confirmată: "dacă flăcăii purtau înainte cizme cu pinteni şi
cu sorţ albastru în faţă, acum se îmbracă domenşte fără cizme cu pinteni şi fără şorţ. Acum
poartă veste şi pantaloni ungureşti, ghete lungi şi o scurtă .... Îmbrăcămintea femeilor este

S. MITU: Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni. Bucureşti, 1997, pp. 71-71. Lucrarea este un
excelent studiu asupra raportului identitate/alteritate, autorul reuşind o investigare aprofundată a discursurilor
identitare cristalizate la începutul şi în decursul epocii modeme.
21
FL. IONCIOAIA: Veneticul, păgânul şi apos/atul. Reprezentarea străinului 1î1 Principatele Române (.~ecolele
XVIII-XIX). în Identitate- alteritate în spaţiul cultural românesc, AL. ZUB (coord.), Iaşi, 1996, p .166.
22
ibidem.
23
Ordinul din 21 noiembrie 1831, apud A. Bertici, Şvabii din judeţul Satu-Mare. în Origini. Caiete silvane,
Zalău, nr.3-4/2002, p. 17.
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încă germană,

iarna umblă la biserică cu haină de blană vopsită, de obicei femeile poartă
rochii scurte" 24 .
Pentru a ieşi din zona consideraţiilor teoretice şi, implicit, generale, credem că este oportun ca
în demersul nostru să ne referim la una dintre manierele în care se coagulează discursul
identitar, folosind exemple ce vizează în mod deosebit perceperea şi valorizarea imaginii
şvabilor. Studiile de imagologie comparată consacră principiul "opoziţiei prin reciprocitate"
ca mod de structurare şi destructurare a identificărilor etnice. În mod constant, imaginile
tendenţioase ce negativizcază particularităţile considerate de factură etnică generează
discursuri fundamentate pc opusele aspectelor invocate; astfel, tipologizarea identitară
funcţionează printr-un raport de cauzalitate, negativul atrăgând pozitivul şi invers. Iată un
prim profil identitar fundamentat pe o imagine vădit tendenţioasă, pornirile ideologizante
extrem de făţişe fiind dublate de afirmarea unui profund dispreţ faţă de pătura săracă a
şvabilor: "pleava şvabilor numai dacă nu se va amesteca cu sânge maghiar va rămâne
subţirică, neplăcută la faţă, cu păr alb sau roşu, invidioasă, sperioasă, zgârcită, gură cască, iar
femeile sunt hâde şi tare prolifice" 25 . Deşi extrem de sintetic, acest profil conotat negativ,
conjugă elemente din sfera trăsăturilor anatomo-fiziologice cu aspecte de etnopsihologie,
reuşind să inducă ideea unei perfecte adecvări între înfăţişare şi caracter. La polul opus şi
formulat după aproape un secol, celălalt profil identitar are ca punct de pornire aceste
consideraţii de "imagine", construindu-se însă prin repudierea lor şi conotarea pozitivă a
clementelor discreditante: "şvabii de astăzi sunt înalţi, drepţi, albi şi sănătoşi pentru muncă. În
general sunt harnici şi bine situaţi. Acest popor nu este invidios, nu deranjează pe nimeni ....
Viaţa familială este sfântă, rar găsim fată decăzută, pentru că munca este scopul vieţii ei" 26 .
Unul dintre elementele care particularizează climatul aproape "intercultural" al
comunităţilor plurietnice investigate este atitudinea faţă de problema mariajului mixt.
Evident, acest aspect este extrem de relevant întrucât transgresează nivelul discursului,
developând adeseori atitudini ce reflectă opoziţia între percepţia generală a fenomenului
(marcată de o deschidere cel puţin declarativă) şi comportamente vizibil reţinute în
momentele de posibilă materializare a mariajelor mixte. Dacă în cazul fenomenelor de
socializare diferenţele etnice sunt nerelevante, apartenenţa comunitară fiind mai importantă
decât cca etnică, legăturile matrimoniale au cunoscut, cel puţin "înainte", după cum afirmă
unii dintre intervievaţii noştri, o cantonare destul de strictă în sfera grupului de provenienţă
27
lingvistic-confesională. Astfel, interlocutoarea noastră din Ciumcşti ne-a precizat că "înainte
nu să amestecau, da' amu să cunună între ei şi românii cu maghiarii (şvabii). Şi io am avut tri
fete da' bătrânu' meu nu le-o lăsat să margă după unguri. Nu-i bine să să amestece; în casă îi
ceartă, sfadă, aşe vin baiurile. Apoi să ţâi două sărbători (Paştele) şi ei nu ţân sărbătorile ce le
ţâncm noi". Poziţia interlocutoarei noastre relevă acea opoziţie semnalată de noi între nivelul
trăirii comunitare şi cel al sferei private; referindu-se, în prealabil la locul său de provenienţă
(Sanislău) bătrâna ne-a relatat că avea vecini şvabi, continuând cu precizarea că "aşe bine neam înţălcs". Este interesantă o asemenea poziţionare faţă de problematica raporturilor
matrimoniale în condiţiile unei percepţii generale pozitive a grupurilor etnice din componenţa
comunităţii. Sigur, ca urmează schema clasică a binomului identitate/a/teritale; motivaţia
invocată de interlocutoarea noastră privind reţinerea faţă de căsătoriile mixte se
fundamentează pc aceeaşi delimitare identitară: noi versus ceilalţi, clementul de rezistenţă
constituindu-l nu limba, ci diferenţele confesionale. Credem că într-o asemenea poziţie nu ne
confruntăm în mod necesar cu reminiscenţele unui discurs identitar fundamentat pc teza
"purităţii etnice", deşi pentru Transilvania secolelor XVIII-XIX istoricii vorbesc despre
24

Apud A. 8ERTICI, op. cit., p 18.
A. SZIRMAI, Szalmar varmegye fekvese, tărtenetei es polgari esmerete, Judeţul Satu-Mare - cunoaşterea
geografică, istorică şi civică, apud A. Bertici, op. cit., p. 21.
26
E. HAULER, A 900 eves Nagymajteny es 200 eves temploma, apud A.Bertici, op.cit., p. 21.
27
Inf. Pop Irina, Ciumeşti.
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repudierea căsătoriilor mixte percepute ca instrumente de alterare a purităţii etnice 28 .
Repudierea mixajului etnic prin instituţia matrimonială a fost puternic întreţinută din
perspectivă clericală, fenomenul nefiind caracteristic numai spaţiului transilvan. Instituţia
eclesiastică promova un întreg arsenal punitiv vis-a-vis de problematica mariajelor
interetnice; sigur uneori poziţiile sunt nuanţate reclamând imperativul "cercetării prealabile" 29
a situaţiilor concrete. Evident, această obsesie a "purităţii" etnice a fost, prin excelenţă,
apanajul elitelor (laice sau religioase), fiind parte integrantă în procesul de cristalizare a
identităţii naţionale. Comportamentul matrimonial discriminatoriu şi implicit repudierea
înrudirii cu străinii dobândeşte legitimitate, îndeosebi în discursul elitelor greco-catolice din
Transilvania sec.XIX, tocmai prin invocarea păstrării nealterate a nobilului fond latin, aceasta
fiind una din tezele de maximă longevitate cc a tarat în permanenţă constructcle "imaginii de
sine" a românilor30 .
Revenind la poziţia interlocutoarei noastre din Ciumeşti considerăm că se pot detecta
însă uşoare urme ale unei viziuni etnocentriste alimentate de valorizarea net superioară a
manifestărilor din sfera sacrului. În condiţiile unei amalgamări lingvistice pronunţate (românii
vorbesc maghiara, iar unii dintre şvabii maghiarizaţi cunosc limba română), actualmente
apartenenţa religioasă devine factorul esenţial în delimitarea identitară. În acelaşi timp, ne
confruntăm probabil cu o reacţie firească generată de "condiţia minoritară" asumată de puţinii
români din comunitate; fără să constatăm o proclamare radicală a diferenţelor, întâlnim
manifestări ce traduc nevoia unei individualizări cu atât mai penetrante cu cât numărul
"beneficiarilor" este mai redus. Acest fenomen de identificare prin "condiţia minoritară"
devine mai credibil din perspectiva unui demers comparativ bazat pe cele două tipuri de
discursuri amintite anterior: al unui insidcr şi al unui out-sider în raport cu grupul etnic al
şvabilor. Pentru a suprinde opiniile din "interior" vom face câteva referiri, în cele ce urmează,
la poziţia interlocutorului nostru din Terebcşti, Haris Bela; provenit dintr-o familie mixtă
(mama şvabă, tatăl maghiar), soţia fiind tot de origine şvabă, destinul, şi implicit relaţiile inter
şi intracomunitare, au fost marcate de profesia sa. Orientând discuţia în sensul metodologic
promovat de adepţii "istoriei recente", materialul cules s-a cristalizat în forma atât de uzitată a
"poveştilor de viaţă", emoţionante, dar şi extrem de utile în decantarea aspectelor definitorii
mentalului colectiv sau a percepţiilor relativ individualizate etnic. În egală măsură, putem să
vorbim de povestirea vieţii ca despre un discurs fondator, prin care cel care povesteşte îşi
construieşte o imagine, deci o identitate. Identitatea (ca, de altfel, şi memoria) se construieşte
31
şi se reconstruieşte, iar povestirea vieţii este un cadru ideal pentru revelarea acestui proces •
Răspunzând la întrebările cuprinse în chestionarul lingvistic, interlocutorul nostru ne-a
precizat că vorbeşte maghiara şi româna la fel de bine arătând însă că strămoşii săi sunt
"şvabii dunăreni veniţi de 700 de ani în aceste locuri". Deosebit de relevantă ni s-a părut
sublinierea sa: "io am iubit tătă naţia care o fost om de ominie"; este un exemplu clar privitor
la modul de problematizare a raporturilor comunitare. Altfel spus, principiile etice
transgresează barierele etnice, membrii comunităţii fiind cuantificaţi după calitatea lor morală
şi nicidecum după apartenenţa etnic-religioasă. Continuare firească a unei asemenea
poziţionări, atitudinea faţă de mariajele mixte este una de deschidere, fără judecăţi de valoare
şi tendinţe de repudiere. Potrivit opiniei sale, singurul principiu care guverna alianţele
matrimoniale mixte era, şi este, cel al "înţelegerii"; chiar şi diferenţele religioase puteau fi
28

S. MITU, op.cit., pp. 219-228.
În invăţătura bisericească, Antim Ivireanul cere preoţilor ca nici unul "să nu îndrăznească să cunune vreun
om, sau vreo muiare streină, dintr-altă ţară, au şi din ţara aceasta, pînă nu-i veţi cerceta şi-i veţi ispiti"; apud D.
H .MAZILU, op. cit., p. 206.
30
În acest context este deosebit de relevantă precizarea lui P.Maior care arată că "această fire a românilor de a nu
se căsători cu muieri de altă limbă, mi se pare a fi una din cauzele (pricinile) acele care ... face pururea cu acea
întregime să-şi ţină românii limba sa"; P. MAIOR, op. cit., p. 106.
31
Minorităţi: identitate si coexistenţă, Timişoara, 2000, http://www.intercultural.ro.
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mediate tot prin această tehnică, existând posibilitatea păstrării confesiunii pentru că "totu' era
la înţălejere". Din punctul nostru de vedere, credem că o asemenea percepţie poate fi
legitimată prin existenţa a două paliere ce particularizează cazul investigat: o structură mai
eterogenă a comunităţii din Terebeşti faţă de cea din Ciumeşti (numărul românilor mai
consistent, dar şi prezenţa masivă a ţiganilor), respectiv situarea sa socio-profesională într-o
postură privilegiată sub aspectul potenţialului socializant, el provenind şi continuând tradiţia
unei familii de morari renumită în zonă. Făcând numeroase referiri la identitatea sa socioprofesională, interlocutorul nostru invocă acelaşi principiu al adecvării la normele moralcomunitare ca unic criteriu de apreciere a indivizilor; astfel, cu o mândrie nedisimulată, el
declară că a ajuns morar mai bun decât bunicul şi tatăl său, întrucât şi-a făcut o clientelă
considerabilă şi aceasta pentru că "oaminii preferau să margă la morarii care erau mai cinstiţi
şi mai buni" 32 . Putem afirma deci că o cantonare strictă în zona etnicului nu este specifică
pentru comunităţile rurale unde, pe fondul existenţei unor reţele de solidarităţi locale puternic
conturate, interculturalitatea are valoare faptică şi nu declarativă.
Este important să luăm în considerare şi această auto-identificare prin categorii socioprofesionale, întrucât ea particularizează statutul şi modul de receptare al etnicilor şvabi în
context comunitar, respectiv zonal. Practica socială şi implicit imagologia celuilalt derivată
din experienţa cotidiană a convieţuirii 33 consacră, în spaţiul românesc, imaginea germanului
ca meseriaş prin excelenţă 34 . Într-un tablou ce condensează clemente de etnogeneză
religioasă, M. Sadoveanu reiterează practic reprezentările imagologice cristalizate la nivelul
mentalului colectiv: "Domnul Dumnezeu după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn
fiecărui neam (subl.n). Pe ţigan l-a învăţat să cânte cu cctera şi neamţului i-a dat şurubul
(subl.n) ... "35 . Această invocare a momentului antropogenezei particularizată etnic
demonstrează sacralizarea problemei identitare, voinţa divină introducând în actul creaţiei
diferenţieri derivate din codurile culturale (evident, pentru simţul comun întreaga existenţă
are o fundamentare religioasă, deci problematica identităţii este implicit originată în
intervenţia hotărâtoare a divinităţii).
Dincolo de dimensiunea mitologizantă a unei asemenea percepţii, asocierea frecventă a
germanului, şi implicit a şvabului, cu "meseriaşul" îşi are originea în strategia economică
abordată în interiorul familiilor, principalul factor fiind detectabil în specificitatea sistemului
de transmitere a proprietăţii. În ce priveşte acest sistem putem proceda la o dublă recuperare
a modului în care se producea; astfel, o primă perspectivă asupra fenomenului ne este oferită
de sursele istorice, în contextul cărora ne confruntăm cu palierul tradiţional privind
transmterea proprietăţii. În plan secund, recursul la memorie sub forma valorificării surselor
oralităţii ne dezvăluie o diluare a practicilor cutumiare, condiţiile social-economice
influenţând în bună măsură transmiterea patrimoniului familial. Modelul practicat după
colonizarea şvabilor în părţile sătmărene prezenta următoarea structură: "proprietăţile
originare ale fmiliilor sunt păstrate aproape intacte până în zilele de azi, datorită faptului că
şvabul este un element cruţător şi datorită sistemului lor de moştenire, adus cu ei din vechea
patrie păstrat cu sfinţenie până după războiul mondial, întreaga avere nedivizată trecând
asupra primului născut fiu. Ceilalţi fraţi au fost daţi la şcoală sau meserii (subl.n.), preferând
preoţia, iar fetele care nu s-au putut mărita s-au făcut călugăriţe" 36 • Memoria colectivă
Haris Bela, Terebeşti.
Optăm pentru o clară diferenţiere conceptuală a termenilor convieţuire şi coexistenţă, considerând că numai
primul surprinde climatul intercultural al comunităţilor investigate, în contextul cărora este mai puternic
valorizată apartenenţa comunitară decât nevoia de delimitare prin diferenţiere etnică.
34
O investigare a imaginii germanului la nivelul mentalului colectiv, fundamentată pe elemente din
paremiologia românească dar şi pe aspecte lingvistice rezultate din coabitarea diverselor etnii, întâlnim în
articolul lui STELIAN DUMISTRĂCEL, Germanul în mentalul mral românesc, în Identitate şi a/teritale în spaţiul
cultural românesc, AL. ZUB (coord), Iaşi, 1996, pp. 221-240.
35
M.Sadoveanu, Opere, Bucureşti, 1957, voi.X, p. 513-514.
36
I. GERMAN: Plasa Carei, Carei, 1938, p. 64.
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păstrează

amitirea acestui mod de transmitere a proprietăţii, însă fenomenul este privit de pe
destul de critice, fapt ce explică numeroasele· situaţii de abandonare a cutumei şi
recursul la forme ce ţin de opţiunea personală a părinţilor. În acest context al dezaprobării
privilegierii primului născut de sex masculin se înscrie şi poziţia interlocutorului nostru din
Terebeşti: "la şvabi o fost on obicei tare prost; la primul băiat i-o lăsat casa şi ceilalţi trăbuie
să să împrăştie" 37 • Există însă şi alte poziţii cu un caracter ambigu ce denotă melanjul cultural
prin referirea la specificul practicilor de transmitere a averii în context maghiar sau chiar
românesc. În interviul realizat cu Pop Irina din Ciumeşti, aceasta ne-a precizat că "în casă cu
părinţii rămânea ala care voia să-i îngrijească; şi fetele puteau rămâne. După ce mureu părinţii
să împărţe din pământ dar casa rămânea la ala care i-o ţânut". În informaţia furnizată de un
interlocutor maghiar, (care vorbea româneşte) stabilit în Ciumeşti după căsătorie (soţia sa
provenind dintr-o familie de şvabi), se arată că "cel mai tânăr rămânea în casă şi nu trebuia să
i despăgubească pe fraţi pentru că a ţinut părinţii" 38 . Gradul de adecvare a opiniilor exprimate
la modelul originar ne interesează mai puţin; credem că diversitatea poziţiilor denotă, mai
degrabă, perceperea fenomenului rezultată din experienţa cotidiană a fiecărui interlocutor
decât nevoia unei descrieri exacte a unor forme ce nu se încadrează într-o schemă strict
reglementată de-a lungul timpului.
Aminteam anterior că afirmarea ostentativă a unei identităţi diferenţiate etnic este
relativ absentă în practicile de socializare, iar informaţiile obţinute prin chestionarea orientată
asupra acestui segment al vieţii cotidiene demonstrează din plin primatul apartenenţei
comunitare, nu de grup. Sub aspectul socializării, dacă ar fi să ne referim la specificul
românesc, primul sector spiritual vizat ar fi, categoric, funeraliile şi tot cortegiul de practici de
tanatologie populară. Facem această precizare întrucât este cunoscut faptul că, în spaţiul
românesc, fenomenul cu cel mai mare potenţial de coeziune comunitară (depăşind inclusiv
puterea de agregare a instituţiei eclesiastice) este, indubitabil, moartea unui membru al
comunităţii. Credem că P. Maior a exprimat într-o manieră extrem de relevantă apetenţa
românilor pentru momentul funeraliilor, chiar în detrimentul frecventării bisericii, fenomen
repudiat de autor ca dovadă a unui comportament ireverenţios: "de multe ori mai mulţi se
adună la îngropăciune decât în sărbători, la beserică, ba sunt unii, mai ales întră proşti, pe cari
arare ori are norocie preotul a-i vedea în beserică, iară la îngropăciune, sau pentru una sau
pentru altă vremelnică pricină, adeseori de nu totdeauna, se află" 39 . Sigur, ar fi impropriu să
considerăm, într-un demers comparativ, că situaţia este totalmente diferită pentru şvabi;
solidarizarea prin participarea şi împărtăşirea durerii pierderii unui membru al comunităţii
este un aspect ce ţine de resorturile psihologice ale comportamentului uman în situaţii de
criză, neavând nici o condiţionare etnică. Deosebirile confesionale şi gradul de adecvare a
practicilor cutumiare la dogmele bisericii pun însă în lumină diferenţe preponderent legate de
praxisul ritual, dar şi incongruenţe la nivelul credinţelor. O primă observaţie este, indubitabil,
legată de slaba valorizare a fondului de credinţe puternic folclorizate ce înconjoară fenomenul
morţii în spiritualitatea românească. La acest nivel interlocutorii noştri au formulat cea mai
clară delimitare, atât la nivelul discursului intern, cât şi a celui extern; ne confruntăm însă cu
forme de demarcare a identităţii confesionale chiar dacă aparent ni se induce ideea unei
diferenţieri etnice. Astfel, construcţia alterităţii se realizează în discurs prin frecventa invocare
a formulei "şvabii nu credeau prostii băbeşti", fapt ce presupune însă o delimitare prealabilă
de purtătorii acestui complex de credinţe (românii), cunoscute membrilor comunitătii
indiferent de aparteneţa etnică. Într-o încercare de recuperare a structurilor narative privitoa~e
la "strigoi" inclusiv de la interlocutorii români, în ceea ce-i priveşte pe şvabi ne-am confruntat
cu aceeaşi atitudine de respingere faţă de un asemenea subiect de discuţie pe motivul
poziţii

Haris Bela, Terebeşti.
Prim Ştefan, Ciumeşti.
39
PETRU MAIOR: Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi, în Şcoala Ardeleană, voi.I, Bucureşti, 1983,
p.786.
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netemeiniciei (sau neacceptării din perspectivă religioasă) acestor poveşti. Spre exemplu,
interlocutoarea româncă din Ciumeşti formulează într-o manieră extrem de clară diferenţele
între români şi şvabi sub acest aspect: "şvabii nu credeu în poveşti cu strîgoi, da la români să
mai vorbe" 40 • În schimb, interlocutorul nostru maghiar aduce fenomenul în actualitate (fiind şi
41
mai tânăr) menţionând că "nu mai credem în strigoi; nu există aici" • Interesant este însă
faptul că după o asemenea afirmaţie suficient de tranşantă, el ne-a relatat un episod, evident
trăit în tinereţe (fiindcă acum nu mai există asemenea fiinţe conotate malefic), ce poate fi
încadrat în seria narativă a "călcatului în urmă rea" sau a strigoiului care "te poartă": "şi pă
mine m-o purtat strîgoii; am pornit cu taică-meu pă un drum drept şi s-o făcut o lumină pă la
miezu nopţii; ne-m întors la şase dimineaţa tăt de unde am pornit şi am mărs tăt roată că neam luat după lumina aia" 42 • Deşi relativ tânăr (40 ani) experienţa sa de viaţă conţine, cel puţin
la nivel discursiv, un moment de întâlnire cu magicul, fapt ce demonstrează o evidentă
interferenţă a codurilor culturale; pe de altă parte, respingerea credinţei în asemenea
"poveşti", formulată declarativ, ţine mai mult de palierul oficial al religiozităţii (explicabil
prin puternica inserţie şi controlul bisericii catolice). Sigur, este impropriu să pledăm pentru
asimilarea formelor de trăire şi interiorizare a magicului, în condiţiile în care toţi cei
intervievaţi au ţinut să sublinieze că şvabii nu cred în aşa ceva (nu neapărat că nu cunosc,
evident din auzite). Foarte interesant este modul în care Pop Irina îşi încheie povestea43
menţionând că "şvabii nu povesteau din astea, ei n-o păţât aşe ceva". Ne confruntăm deci cu
un element care individualizează, fără să separe însă, tradiţia modului de percepere şi
valorizare a unui episod universal în istoria umanităţii: moartea. Absenţa la nivel narativ a
credinţei traduce, în opinia interlocutoarei, imposibilitatea materializării unor asemenea
experienţe. Practic, poziţia sa se înscrie în grila clasică de evaluare a fenomenelor cu
implicaţii magice aşa cum funcţionează în spiritualitatea românească; astfel, condiţia
prealabilă a trăirii unei experienţe "mirabile" este credinţa nestrămutată în veridicitatea ei.
Sau, aşa cum ni s-a explicat de nenumărate ori în munca noastră de teren (nu neapărat în
comunităţile sătmărene) "astăzi nu mai sunt strigoi că nu mai crede nime în ei".
Praxisul ritual ca derivat al confesiunii religioase, dar şi al raporturilor socializatoare,
inţumbă aspecte ce confirmă melanjul cultural, influenţarea reciprocă a tradiţiilor aflate întrun permanent contact determinând conturarea unor paradigme comunitare. Rămânând în
aceeaşi sferă a comportamentului tanatologic, credem că aspectul cel mai relevant pentru
susţinerea articulării unor comportamente specific-comunitare este problema intervalului
temporar destinat păstrării mortului până la înhumare. Cu destulă surpindere am aflat că,
indiferent de apartenenţa etnică şi confesională, acest interval se reduce numai la echivalentul
unei zile (24 de ore). Dacă în cazul şvabilor şi maghiarilor fenomenul este firesc, ceremonialul neincluzând şi masa de comuniune cu sufletul celui decedat (pomana), în cazul românilor
Pop Irina, Ciumeşti.
Prim Ştefan, Ciumeşti.
42
Idem.
43
Pentru a nu încărca prea mult textul am plasat aici transcrierea propriei sale experienţe, utilă cel puţin pentru o
privire comparativă asupra modului în care se articulează structurile narative la cei doi subiecţi etnic şi
confesional diferiţi. În cazul ei povestea nu este deloc laconică, abundă în detalii, chiar dacă nu spectaculoase,
dar necesare pentru ca interlocutorul să înţeleagă dimensiunea angoasantă a experienţei. Un alt element ce
specifică apartenenţa la o tradiţie narativă extrem de bogată este detectabil în seria clişeelor narative ce
individualizează acest segment al folclorului românesc: momentul acţiunii (douăsprezece noaptea), spaţiul
declanşator (trecerea pe lângă cimitir), absenţa comunicării, apariţia şi dispariţia la fel de misterioasă, etc.
Povestea începe cu acel invariant românesc "io am pă!ât" menit să întărească dimensiunea reală de episod
realmente trăit: "m-am dus la Sanislău noaptea la 12 şi pă drum de lângă cimitir o vinit o doamnă mare; era în
negru şi tare frumoasă. N-o zâs nimica cătă noi; bătrânu s-o dus s-o cheme în căruţă da ie tăt nimca no zâs ... Şi
tăt aşe o mărs în urma noastră până la Sanislău; o trecut crestul păstă on şanţ, cânii o lătrat pă ie da nu i-o făcut
nimica; n-o avut putere, bag samă. N-am crezut io nimica până atunci. Ie s-o dus atunce pă altă stradă şi o stat
vacile şi s-o auzît o maşină că vine. N-am mai văzut pă nime, o dispărut femeie. Am fujit în casă şi i-am spus
la bunica me ce-am păţât. Ie o zâs că n-o fost sămn bun, că am călcat în urmă re".
40
41
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faptul este uşor paradoxal; dar aceste considerente pur economice (de organizare şi pregătire a
pomenii) se pare că erau depăşite prin mobilizarea mai multor forţe implicate în activităţile de
preparare a alimentelor rituale. Subscriind principiilor interculturalităţii, credem că asemenea
forme de manifestare sprijină ideea unei configurări a identităţii comunitare; interferenţele nu
sunt unilaterale, ca atare nu descriu doar influenţa unei etnii majoritare. Există aspecte care
demonstrează că barierele confesionale sunt transgresate prin fenomenele de socializare;
nevoia de contact şi de convieţuire efectivă cu "celălat" este mai puternică decât separarea şi
izolarea într-un "puritanism" cultural segegaţionist şi marginalizant. Ni s-a părut interesantă
menţiunea interlocutoarei din Ciumeşti care ne-a precizat că în cătunul învecinat satului (în
Berea), unde sunt maghiari reformaţi "au început să facă şi ei pomeni"; preluarea acestei
practici vine în contradicţie flagrantă cu dogmele protestante, care nu admit posibilitatea
influenţării soartei postume prin îndeplinirea actelor de comuniune cu sufletul celui decedat
(numai rugăciunea ca act individual). Categoric, raţiunile acestui "împrumut cultural" se
regăsesc în dimensiunea socială şi psihologică a momentului: comunitatea este mică, puţin
stratificată etnic, iar solidarităţile locale extrem de puternice.
Faptul că etnocentrismul nu este definitoriu pentru comunităţile rurale cu o componenţă
multietnică este observabil în acele poziţii care privilegiază imaginea celuilalt (în cazul de
faţă a şvabului ) în raport cu imaginea de sine. Aceeaşi interlocutoare din Ciumeşti, referinduse la tradiţia specific românească a "plângerii mortului" (nu neapărat în formule versificate),
abordând un ton de vădită repudiere a obiceiului, ne-a spus: "ale nu-s treburi; la şvabi on ţâţâit
n-auzi. La noi plâng şi strâgă da' la ei nu" 44 . Sigur, aspectul ţine şi de interdicţiile religioase
(mult mai bine asimilate la catolici), dar, în plan secund, menţiunea interlocutoarei noastre
accentuează ideea demnităţii comportamentului şvabilor din timpul funeraliilor. Din punctul
nostru de vedere, situaţia acestor diferenţieri are o motivaţie mai complexă, ţinând de codurile
culturale şi nu de resorturi psihologice; este cunoscut faptul că în spiritualitatea românească
"plânsul ritual" este o formă de respect, dar şi o marcă a intensităţii regretului după cel
dispărut. Practic, ne confruntăm cu un alt mod de valorizare a unei manifestări mai mult sau
mai puţin spontane; iată un aspect care trebuie judecat prin prisma enunţurilor relativismului
cultural, care stipulează că între culturi există diferenţe, iar aceste diferenţe nu pot fi
ierarhizate (altfel spus, nu există cultură bună sau rea, culturi superioare sau inferioare)45 •
Întâlnim însă şi alte aspecte care tind să configureze o receptare pozitivă şi implicit o imagine
superior valorizată a şvabilor în raport cu grupul de apartenenţă al intervievatului. Făcând
aceleaşi delimitări între "noi" şi "ceilalţi", Pop Irina ne-a spus că "şvabii îs mai harnici;
ungurii-s ca românii. Amu şi la români casa îi curată, nu să lasă ei mai jos; da' înainte la şvabi
era mai curat (subl.n) ".
Este greu de apreciat dacă o asemenea imagine este numai rezultatul experienţei
personale sau este o imagine exclusiv "învăţată"; la fel, evaluarea gradului ei de reprezentativitate la nivel colectiv este dificil de aproximat. Credem însă că aceste formulări creionează
suficient de bine un anumit sens al raporturilor comunitare; sigur, investigaţia noastră nu a
fost suficient de aplicată sociologic pentru a putea surprinde nivelul de adâncime al acestor
auto-şi heteroreprezentări. Canalizarea exclusivă spre recuperarea unor "etno-caracteristici"
specifice tradiţiilor minorităţii şvabe (de altfel, greu de realizat dacă nu imposibil, ţinând cont
de amploarea procesului de maghiarizare) a prevalat în demersul nostru, fără a ne aduce însă
rezultate spectaculoase. Probabil că o orientare mai susţinută spre aplicarea grilelor de
evaluare a sinelui şi a celuilalt ne-ar fi permis conturarea unei imagologii aduse în actualitate.
Cert este că, dincolo de vehicularea stereotipiilor caracteristice îndeosebi discursului elitelor,
aspectele consemnate pot fi interpretate ca forme de afirmare interculturală derivate din
contactul între tradiţii şi culturi diferite. Dinamica "reinventării tradiţiilor", observabilă la
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nivelul

trăirii

permanentă

comunitare, este similară restructurărilor identitare generate de
a grupurilor diferenţiate etnic, dar relativ omogenizate cultural.

interacţiunea

Concluzii
Considerăm că

în construcţia identităţii culturale prezenţa celuilalt, diferit este absolut
necesară; simpla coexistenţă în acelaşi perimetru nu este însă suficientă, identităţile
redefinindu-se continuu în contextul interferenţelor zilnice din viaţa cotidiană. Ca atare,
procesul definirii identitare prin socializare nu poate fi analizat ca o simplă conformare la un
cadru fix existent, ci trebuie considerat ca o formă ce facilitează dezvoltarea abilităţilor de
46
relaţionare, o pregătire pentru deschiderea către celălalt . Acesta este sensul pe care am dorit
să-l imprimăm studiului nostru şi credem că o continuare a investigării acestei problematici ar
pune în lumină şi alte coordonate în structurarea auto- şi hetero-reprezentărilor etnice,
respectiv culturale.
În contextul mai larg al imperativelor interculturalităţii, se vorbeşte tot mai mult de
diversitatea culturală care caracterizează societatea actuală; o primă consecinţă a recunoaşterii
acestei diversităţi este faptul că interacţiunile sociale între grupuri purtătoare de culturi
diferite au dus la o renegociere a sensului de identitate. Centrând întreg demersul asupra
problematicii alterităţii ca fundament al discursului de tip multicultural, am pornit de la
premisa că identitatea etnică nu suprapune semantic identitatea psihosocială a individului;
prima este dată de sentimentul de apartenenţă la un grup şi este deci o identitate colectivă;
mai mult ea se defineşte prin raportarea la celălalt care este diferit. În consecinţă, etnicitatea,
ca dimensiune a identităţii este fundamentată pe un proces dinamic de socializare, de
interacţiune. Tocmai acest segment al cristalizărilor identitare prin formele de socializare am
dorit să-l punem în valoare prin studiul nostru asupra unui posibil "metisaj cultural",
detectabil în comunităţile plurietnice investigate.
La nivelul acestor comunităţi, interviurile orientate colateral asupra definirilor identitare
au pus în lumină faptul că raporturile dintre grupurile diferenţiate etnic (maghiari, români,
şvabi) nu presupun în mod necesar afirmarea unei "identităţi pozitive" a intervievatului, în
sensul privilegierii grupului de apartenenţă etnică a acestuia în cadrul propriului discurs. Unul
dintre elementele care particularizează climatul aproape "intercultural" al comunităţilor
plurietnice este atitudinea faţă de problema mariajului mixt. Evident, acest aspect este extrem
de relevant întrucât transgresează nivelul discursului, developând adeseori atitudini ce reflectă
opoziţia între percepţia generală a fenomenului (marcată de o deschidere cel puţin declarativă) şi comportamente vizibil reţinute în momentele de posibilă materializare a mariajelor
mixte. Dacă în cazul fenomenelor de socializare diferenţele etnice sunt nerelevante, apartenenţa comunitară fiind mai importantă decât cea etnică, legăturile matrimoniale au cunoscut,
cel puţin "înainte", după cum afirmă unii dintre intervievaţii noştri, o cantonare destul de
strictă în sfera grupului de provenienţă lingvistic-confesională. În condiţiile unei amalgamări
lingvistice pronunţate (românii vorbesc maghiara, iar unii dintre şvabii maghiarizaţi cunosc
limba română), actualmente apartenenţa religioasă devine factorul esenţial în delimitarea
identitară. Studiul propune două poziţionări ale interlocutorilor noştri faţă de această
problematică a "mixajului" matrimonial; subscriind principiilor multiculturalismului, am optat
pentru o perspectivă comparativă care să pună în paralel opiniile unui in-sider (şvab) cu cele
ale unui out-sider (român) pentru o viziune integratoare a fenomenului. Concluziile, uşor
paradoxale, demonstrează că poziţionarea faţă de mariajele mixte este mai restrictivă (în
sensul repudierii "amestecării") în cazul grupului etnic ce împărtăşeşte condiţia minoritară, iar
în comunităţile investigate românii înregistrează frecvent această postură. Sigur, concluziile
nu sunt, necesarmente, universal valabile; perceperea fenomenului este puternic condiţionată
46
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de subiectul care emite judecata de valoare. În studiul nostru am subliniat faptul că poziţia de
maximă deschidere a interlocutorului şvab se datorează în bună măsură statutului său
profesional, care i-a facilitat interacţiuni sociale plurietnice în interiorul şi în afara comunităţii. Potrivit opiniei sale, singurul principiu care guverna alianţele matrimoniale mixte era, şi
este, cel al "înţelegerii"; chiar şi diferenţele religioase puteau fi mediate tot prin această
tehnică, existând posibilitatea păstrării confesiunii pentru că "totu' era la înţălejere".
Una dintre concluziile investigaţiei de teren vizează faptul că afirmarea ostentativă a
unei identităţi diferenţiate etnic este relativ absentă în practicile de socializare; informaţiile
obţinute prin chestionarea orientată asupra acestui segment al vieţii cotidiene demonstrează
din plin primatul apartenenţei comunitare, nu de grup. Am considerat că cele mai relevante, în
acest sens, sunt credinţele şi practicile legate de fenomenul morţii. Este, în opinia noastră,
segmentul care dezvăluie cel mai bine dependenţa elementelor generatoare de identitate
culturală de apartenenţa confesională. O primă observaţie este, indubitabil, legată de slaba
valorizare a fondului de credinţe puternic folclorizate ce înconjoară fenomenul morţii în
spiritualitatea românească. La acest nivel interlocutorii noştri au formulat cea mai clară
delimitare, atât la nivelul discursului intern, cât şi a celui extern; ne confruntăm însă cu forme
de demarcare a identităţii confesionale chiar dacă aparent ni se induce ideea unei diferenţieri
etnice. Astfel, construcţia alterităţii se realizează în discurs prin frecventa invocare a formulei
"şvabii nu credeau prostii băbeşti", fapt ce presupune însă o delimitare prealabilă de purtătorii
acestui complex de credinţe (românii), cunoscute membrilor comunităţii indiferent de
aparteneţa etnică. Într-o încercare de recuperare a structurilor narative privitoare la "strigoi"
inclusiv de la interlocutorii români, în ceea ce-i priveşte pe şvabi ne-am confruntat cu aceeaşi
atitudine de respingere faţă de un asemenea subiect de discuţie pe motivul netemeiniciei ( sau
neacceptării din perspectivă religioasă) acestor poveşti. Rămânând în aceeaşi sferă a comportamentului tanatologic, credem că aspectul cel mai relevant pentru susţinerea articulării unor
comportamente specific-comunitare este problema intervalului temporar destinat păstrării
mortului până la înhumare. Cu destulă surpindere am aflat că, indiferent de apartenenţa etnică
şi confesională, acest interval se reduce numai la echivalentul unei zile (24 de ore). Dacă în
cazul şvabilor şi maghiarilor fenomenul este firesc, ceremonialul neincluzând şi masa de
comuniune cu sufletul celui decedat (pomana), în cazul românilor faptul este uşor paradoxal;
dar aceste considerente pur economice (de organizare şi pregătire a pomenii) se pare că erau
depăşite prin mobilizarea mai multor forţe implicate în activităţile de preparare a alimentelor
rituale. Subscriind principiilor interculturalităţii, credem că asemenea forme de manifestare
sprijină ideea unei configurări a identităţii comunitare; interferenţele nu sunt unilaterale, ca
atare nu descriu doar influenţa unei etnii majoritare. Există aspecte care demonstrează că
barierele confesionale sunt transgresate prin fenomenele de socializare; nevoia de contact şi
de convieţuire efectivă cu "celălat" este mai puternică decât separarea şi izolarea într-un
"puritanism" cultural segregaţionist şi marginalizant.

Ethnische und kulturelle ldentităl Das Fallheispiel der Stahmarer Schwahen
Zusammenfassung
Eine Folge der Interkulturalităt ist die Tatsache, dass die sozialen Interaktionen zwischen den
Kulturgruppen zu einem Neuverstăndnis der ldentităt beitrug. Da die Verănderungsproble
matik zu einer multikulturellen Diskussion fiihrte, sind wir davon ausgegangen, dass sich die
ethnische Identităt semantisch mit der psychosozialen Identităt des lndividuums ilberschneidet. Die erste entsteht durch die Zugehorigkeit zu einer Gruppe und ist also eine kollektive
ldentitiit; sie wird durch die Beziehung zum anderen, hervorgerufen. Folglich ist die Ethnizităt, als eine Dimension der Identităt, auf einem dynamischen Sozialisations- und Interaktionsprozess aufgebaut.
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Die Herausbildung der ldentităt durch die Sozialisationsfonnen und eine mogliche
kulturelle Interferenz in Gemeinschaften mit mehreren etnischen Minderheiten ist das Ziel
unserer Forschung. Unsere auf die Identitătsdefinition orientierten Interviews haben ergeben,
dass die Beziehungen zwischen den ethnisch unterschiedlichen Gruppen (Ungarn, Rumănen,
Schwaben), nicht unbedingt eine „positive ldentităt" des Gefragten, im Sinne der ethnischen
Zugehorigkeit, voraussetzen.
Eines der interkulturellen Elemente in multiethnischen Gemeinschaften ist ihr Verhălt
nis zu Mischehen. Offensichtlich ist dieser Aspekt sehr wichtig, denn oft kommt es zum
Gegensatz zwischen der allgemeinen Wahrnehmung und Beschreibung des Phănomens und
einem deutlich zuriickhaltendem Vorgehen in der Realisierung der Mischehen. Wenn im Fall
der Sozialisation die ethnischen Unterschiede nicht relevant sind, ist die gemeinschaftliche
Zugehorigkeit wichtiger als die ethnische. Unter den Bedingungen einer sprachlichen
Vennischung (die Rumănen sprechen Ungarisch, und manche magyarisierten Schwaben
konnen Rumănisch sprechen) wird die gegenwărtige religiose Zugehorigkeit zum wesentlichen Faktor în der Identitătsabgrenzung.
Diese Arbeit stellt zwei Haltungen unserer Gesprăchspartner zur Problematik der
Mischehen vor. Entsprechend den Prinzipien der Multikulturalităt habe ich mich fiir eine
vergleichende Perspektive entschieden, indem ich die Vorschlăge eines Insiders (Schwabe)
parallel zu denen eines Outsiders (Rumăne) fiir eine einheitliche Betrachtung des Phănomens
untersuche. Die leicht paradoxen Schlussfolgerungen demonstrieren, dass die Haltung
gegenilber die Mischehen im Falle der minorităren ethnischen Gruppe noch eingeschrănkter
sind (im Sinne von Ablehnung der „Vennischung") als im Falle der Rumănen.
Sicherlich sind die Schlussfolgerungen keine allgemein gilltigen, denn die Wahrnehmung des Phănomens ist stark vom befragten Subjekt abhăngig. Ich konnte feststellen, dass
die maximale Aufgeschlossenheit des schwăbischen Gesprăchspartner groBtenteils seiner
beruflichen Stellung zu verdanken ist, die ihm die sozialen und multiethnischen Interaktionen
innerhalb und auBerhalb der Gemeinschaft erleichtert hat. Nach ihm herrscht în der Partnerwahl das Prinzip des „Verstehens". Da die konfessionellen Unterschiede durch dieses Prinzip
vennittelt wurden, war die Beibehaltung der Konfession moglich.
Eine der Schlussfolgerungen der Feldforschung bezieht sich auf die Tatsache, dass die
unterschiedliche ethnische Identităt în der Sozialisation kaum vorkommt. Im alltăglichen
Leben spielt die gemeinsame Zugehorigkeit des Individuums zur Gemeinschaft und nicht zur
ethnische Gruppe eine Rolle. lch konnte feststellen, dass die wichtigsten Faktoren der Glaube
und die Riten im Zusammenhang mit dem Tod sind. Zugleich ergab sich, dass die kulturelle
ldentităt am meisten von der Religionszugehorigkeit bestimmt wird. Die rumănische Todesvorstellung ist stark mythologisch ausgerichtet.
Unsere Gesprăchspartner haben sich in der interne und externen Kommunikation in
diesem Bereich eindeutig abgegrenzt. Trotz ethnischer Unterscheidung wurde jedoch eine
konfessionsbedingte ldentităt festgestellt. Die Alterităt wird hăufig durch den Ausspruch der
Rumănen verdeutlicht: „Die Schwaben haben keine Hexengeschichten geglaubt". Eine
Nachfrage bezilglich Geistergeschichten und Gespenster ergab, dass die Schwaben die
Hexengeschichten als unglaubwilrdige Mărchen oder als religios nicht vertretbar betrachten.
Gemeinschaftliche Elemente im Bereich der Totenriten ergeben sich nur în der Aufbewahrungszeit der Toten bis zur Bestattung. Dieser Zeitraum ist, unabhăngig von ethnischer
und religioser Zugehorigkeit, auf einen einzigen Tag (24 Stunden) beschrănkt. Das trifft flir
Schwaben und Ungarn zu, schlieBt jedoch die (symbolische) gemeinsame Mahlzeit mit der
Seele des Verstorbenen aus, wie sie bei den Rumăne vorkommt. Bei diesen spielen
wirtschaftlichen Betrachtungen în der Organisation und Vorbereitung der Almosenspende mit
und zwar die Mobilisierung vieler Krăfte in der Vorbereitung der ritualen Lebensmittel.
Wir vertreten die Meinung, dass die Interkulturalităt die Herausbildung einer Gemeinschaftsidee unterstiltzt. Die Interferenzen sind vielseitig und betreffen die wechselseitige
https://biblioteca-digitala.ro
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Beeinflussung der ethnischen Mehrheiten und Minderheiten. Es gibt Beispiele dafiir, dass
konfessionelle Beschrănkungen durch die Sozialisierungsprozesse tiberschritten werden, denn
das Bedtirfnis zum Kontakt und zum Zusammenleben ist stărker als die Trennung und die
kulturellen Isolierung, die immer nur marginalisieret werden kann.
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LAURA TĂUTU, Ttibingen (Deutschland)
INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND MACHTDISTANZ IN DER GESELLSCHAFf
0STMITTELEUROPAS

1. Was ist Kultur?
Das Konzept Kultur geht auf die metaphorische Verwendung CICEROS zurilck, der damit die
pflegende Bearbeitung des Geistes bezeichnet. Mit dieser Metapher wird die Bedeutung des
Wortes cultura (so wie den Landmann das Feld bearbeitet) auf das geistige Ebene tibertragen. Dieser Begriff wurde in deutschen theoretischen Kontext durch den der „B ildung" 1 oder
der ,,Zivilisation" 2 ersetzt.
GERD HOFSTEDE nennt dieses Konzept „culture one" oder „refinement of the mind"
(Verfeinerung des Geistes) worin er Bildung, Literatur und Kunst einschlieBt. In seiner
Arbeit „Culture and Organization. Software of the mind" bezieht sich HOFSTEDE grundsătz
lich auf ein breiteres Sinn des Wortes „Kultur", die ermit „culture two" bezeichnet. Dadurch
versteht er Alltagskultur: Wie man isst, wie man sich in der Gesellschaft verhălt, die
Intensităt, mit der man Gefiihle zeigt, Korperpflege, kulinarische Aspekte usw.
Die Kulturanthropologen haben mehr als hundert Definitionen fiir Kultur gegeben. So
zum Beispiel ist fiir Alexander Thomas Kultur „ein universelles, fiir eine Gesellschaft, eine
Organisation und fiir Gruppen aber sehr typisches Orientierungssystem. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der jeweiligen Gesellschaft
usw. tradiert. Es beeinflusst das Wahmehmen, Denken, Werten und Handeln aller Mitglieder
und definiert somit deren Zugehorigkeit zur Gesellschaft. Kultur als Orientierungssystem
strukturiert ein fiir die sich der Gesellschaft zugehorig fiihlenden Individuen spezifisches
Handlungsfeld und schafft damit die Voraussetzungen zur Entwicklung eigenstăndiger
Formen der Umweltbewăltigungen" 3 . KLAUS P. HANSEN bezeichnet Kultur als „die Gewohnheiten eines Kollektivs"4 und WOLF WAGNER sagt: „Kultur ist das, was Angehorige anderer
Kulturen zu Fremden macht."5 Interessant ist auch die von EDWARD HALL gebrachte
Definition: „Culture is communication and communication is culture" (Kultur ist Kommunikation und Kommunikation ist Kultur) 6 .
Diese Arbeit wird sich auf die von GERD HOFSTEDE entwickelten Konzept der Kultur,
deren Dimensionen wie zum Beispiel das Konzept von Machtdistanz in der Gesellschaft
(Power distance) und die Kommunikation, die sich auf dieser Ebene abspielt, konzentrieren.
Unter „Kultur zwei" versteht HOFSTEDE „ein kollektives Phănomen, da man sie zumindest
teilweise mit Menschen teilt, die im selben sozialen Umfeld leben oder lebten, d. h. dort, wo
diese Kultur erlemt wurde. Sie ist die kollektive Programmierung des Geistes, die die
Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet."7
Dieses Konzept des „kollektiven Programmierung des Geistes" geht auf das vom
franzosischen Soziologen PIERRE BOURDIEU entwickeltes Konzept des „Habitus" zurilck:
„Bestimmte Daseinzustănde erzeugen einen Habitus, ein System permanenter und tibertragbarer Dispositionen. ein Habitus ... dient als Basis fiir Praktiken und Vorstellungen ... , die
sich ohne eigentlichen Dirigenten orchestrieren lassen". 8
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Der Prozess der Programmienmg des Geistes beginnt in der Familie und wird dann im
sozialen Umfeld, in der Schule, in den Jugendgruppe, am Arbeitsplatz und in den komplexen
gesellschaftlichen Interaktionen fortgefiihrt. Innerhalb einer solchen Gruppe entwickeln sich
Symbole, Helden, Rituale und Werte, deren Bedeutung nur von den Angehorigen der Gruppe
vollkommen verstanden und geschătzt werden. Der konstante und bemerkenswerte Unterschied zwischen die verschiedenen Gruppen von Menschen wurde von den Philosophen in
der Vergangenheit der genetischen Vererbung zugeordnet. Sie unterschătzten die Făhigkeit
der alten Generation, diese kulturelle Charakterzi.ige an die kommende Generation weiterzugeben.
2. Interkulturelle Kommunikation

Die Notwendigkeit eines reiblosen Zusammenlebens und der Verstăndigung zwischen den
Angehorigen der verschiedenen Kulturen hat sich schon frilh in der Geschichte der
Menschheit ergeben. Das Zusammen-, oder Nebeneinanderleben von Volkem innerhalb
eines Kaiserreiches, wahrend der Kolonialmăchte, der Bevolkerungsansiedlungen im XVIII
Jahrhundert innerhalb der Kaiserreiche Europas (z. B Osterreich und Russland) hat die
Problematik der kulturellen Unterschiede gezeigt. In der heutigen vemetzten Welt ergibt sich
vielmehr die Notwendigkeit, eine Verstăndigung zwischen den VOlkem zu erreichen, die
weit iiber die sprachlichen Ebene hinausgeht. In einer Welt die „immer kleiner" wird, wo wir
in einem, wie es MARSHAL MCLUBAN genannt hat ,global village' leben, in der uns
Informationen aus fast allen Regionen der Welt zugănglich sind, in der wir dank der modernen Verkehrsmittel alle Winkel der Erde erreichen konnen, ergibt sich die Notwendigkeit
einer gegenseitigen Verstăndigung der Angehorigen verschiedener Kulturen. Um die
Kommunikationsprobleme, die sich in unserem - immer mehr intemationalisierten - Leben
ergeben, zu meistem, ist die sprachliche Ebene weit iiberfordert. Um eine interkulturelle
Kommunikation optimal durchfiihren zu konnen, brauchen die Kommunikationspartner ein
Weltbild, <las mit den Wertvorstellungen, Normen und Konventionen, Interessen und
Denkformen der anderen Kultur vertraut ist.
Die interkulturelle Kommunikation bezieht sich also auf die Vielfâltigkeit von
Verstăndigungshandlungen. Man muss den Blick sozusagen iiber den eigenen Tellerrand
werfen, um die eigenen Kulturwerte nicht als selbstverstăndlich und absolut zu halten,
sondem als einen Teii der wesentlichen Charakterzi.ige der zahlreichen uns umgebenden
Kulturen. URSULA OTT meint <lazu „Nur wer den eigenen kulturellen Wertekanon kennt,
kann tolerant sein gegeniiber anderen Kulturen" 9 .
3. Kulturelle Dimensionen

Eine kulturelle Dimension ist ein Aspekt der Kultur, der gemessen werden kann im Vergleich
zu den anderen Kulturen. GERD HOFSTEDE entwickelt vier Dimensionen zur Einordnung der
Kulturen auf eine Skala: Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Kollektivismus und
Individualismus und Maskulinităt und Femininităt. Neulich ist eine fiinfte Dimension
entwickelt worden, die sich auf langzeitige gegen kurzzeitige Orientierung (long-term vs.
short-term orientation) bezieht, in der Art, wie Angehorigen einer Kultur planen.
Machtdistanz (power distance) ist ein „AusmaB, bis zu welchem die weniger măchtigen
Mitglieder von Institutionen bzw. Organisationen eines Landes erwarten und akzeptieren,
dass Macht ungleich verteilt ist. Diese Dimension soll ausfiihrlicher in dieser Arbeit
beschrieben und als Beispiel fi.ir die durch unterschiedliche kulturelle Wertenskalen
entwickelten Missverstăndnisse verwendet werden. Die anderen Dimensionen werden nur
9

OIT, IN TANGREDI,
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https://biblioteca-digitala.ro

419
definiert, um einen generellen Blick der hierarchischen Einordnung zu erzeugen und um das
Machtdistanz-Konzept von den anderen zu isolieren und deutlicher prăsentieren zu konnen.
Unsicherheitsvermeidung bezieht sich auf den „Grad, in dem die Mitglieder einer
Kultur sich durch ungewisse oder unbekannte Situationen bedroht fiihlen".
Kollektivismus und Jndividualismus
lndividualismus beschreibt Gesellschaften, in denen die Bindungen zwischen den Individuen
locker sind; man erwartet von jedem, dass er fiir sich selbst und seine unmittelbare Familie
sorget. Sein Gegenstiick, der
Kollektivismus, beschreibt Gesellschaften, in denen der Mensch von Geburt an in starke,
geschlossene Wir-Gruppen integriert ist, die ihn ein Leben lang schiltzen und dafiir bedingungslose Loyalităt verlangen.
Maskulinităt und Femininităt:
Maskulinităt kennzeichnet eine Gesellschaft, in der die Rollen der Geschlechter klar
gegeneinander abgegrenzt sind: Mănner haben bestimmt, hart und materiell orientiert zu sein,
Frauen miissen bescheidener, sensibler sein und Wert auf Lebensqualităt legen.
Femininităt kennzeichnet eine Gesellschaft, in der sich die Rolle der Geschlechter
iiberschneiden; sowohl Frauen als auch Mănner sollen bescheiden und feinfiihlig sein und
Wert auf Lebensqualităt le gen." 10

4. Machtdistanz (Power distance)
Der Name wurde vom hollăndischen Sozio-Psychologen MAUK MULDER 11 geprăgt und misst
die Reaktion der Menschen gegeniiber der Tatsache, dass Menschen nicht gleich sind und
wie die Tatsache akzeptiert wird, dass Macht in der Gesellschaft nicht gleichmăBig verteilt
ist. Eine ausfiihrliche Darstellung dieser kulturellen Dimension und die Erwăhnung der
anderen sollte dem Zweck dienen, die eventuelle Konflikte, Bevolkerungsreibungen oder
Missverstăndnisse, die in einem multiethnischen Raum vorgekommen, besser zu verstehen
und eine optimale Kommunikation und Kooperation zwischen den unterschiedlichen Volkem
oder ethnischen Gruppen zu ermoglichen.
Die von GERD HOFSTEDE durchgefiihrte Feldforschung zeigt einen groBen Unterschied
auf der Messskala der Machtdistanz zwischen den Volkem, die zum Romischen Kaiserreich
gehort haben (und Ăhnlichkeiten mit den lateinamerikanischen Volkem aufweisen) und den
restlichen, nichtlateinischen Volkem in Europa. Ăhnlich den ehemaligen ostromischen
Provinzen weisen die osteuropăischen Lănder einen hoheren Koeffizient auf der Machtdistanz-Skala auf.

4.1 Was ist Power distance?
Die Machtdistanz-Werte zeigen die emotionelle Distanz zwischen den zu unterschiedlichen
hierarchischen Schichten der Gesellschaft gehorenden Menschen. Eine niedriger PD-Wert
zeigt, dass eine relativ lockere, unabhăngige Beziehung zwischen Ober- und Untergeordnete
besteht. Dadurch entsteht eine intensivere und aufgeschlossene Kommunikation. Die Lănder,
die hohe PD-Werte aufweisen, charakterisieren sich durch eine groBere Distanz zwischen den
hierarchisch unter- und iibergeordneten Personen. Charakteristisch ist gleichfalls eine starke
Abhăngigkeit.

Der Machtdistanz-Koeffizient zeigt also das „Ausmal3, bis zu welchem die weniger
măchtigen Mitglieder von Institutionen bzw. Organisationen eines Landes erwarten und
akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist. Unter Institutionen werden die Grundelemente
der Gesellschaft bezeichnet wie Familie, Schule, Arbeitsplatz wo die „mentale Programmie10
11
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rung" der Menschen durchgefiihrt wird. Die Unterschiede zwischen den Selbstverstănd
lichkeiten, die im Kommunikationsprozess der einbezogene Parteien vorkommen, finden
eine Erklărung im Abstand der kulturellen Dimensionen und Werte.

4.1.1 Machtdistanz innerhalb der Familie und die dazugehorigen kulturellen
Werte
Die mentale Programmierung der Individuen beginnt in der Familie, wenn die Kinder lernen,
die Werte der Eltern als Verhaltensmuster wahrzunehmen. In den Kulturen mit einer hohen
Machdistanz ist die enge Abhăngigkeit auch auf der familiăre Ebene charakteristisch. Es
wird von den Kinder erwartet, dass sie gehorsam sind, und oft ist auch selbst zwischen den
Kindern eine Altershierarchie vorhanden. Ein unabhăngiges und selbstbestimmtes Verhalten
des Kindes wird nicht erwartet, doch dafiir ist Respekt fiir die Ălteren eine wichtige Tugend,
die anerzogen wird und sich im ganzen Leben auswirkt. Dabei werden die Ji.ingeren mit
affektiver Wărme und Zuneigung behandelt. Diese emotionelle Abhăngigkeit wird auch dann
noch erhalten, wenn die Kinder bereits die Kontrolle i.iber das eigene Leben iibernommen
haben. Diese Abhăngigkeit ist Teii der „geistige Programmierung" der entsprechenden
BevOlkerung.
In den Lănden mit niedrigen Machdistanz-Werten werden die Kinder als gleichwertige
Personen behandelt, sobald sie selbstăndig handeln konnen. Kinder werden aufgefordert
Initiative zu haben, selber zu bestimmen, was sie fiir richtig hal ten, die Welt selbst wahrzunehmen. Formaler Respekt wird nicht grol3geschrieben, aber dafiir lernen die Kinder fri.ih
Opposition auszui.iben und sich gegen der Welt der Erwachsenen auszusprechen. Die
Beziehungen zwischen den Familienmitgliedem sind nicht von ihrem Status abhăngig. Die
Beziehungen innerhalb der Familie in einer Kultur mit extrem niedrigen Machdistanz-Werten
werden von den Mitgliedern anderer Kulturen als distant, kalt und mit schwachen Bindungen
bezeichnet. Das Streben nach individueller Unabhăngigkeit ist fiir die Individuen dieser
Kulturen charakteristisch und wird als Teii ihrer geistigen Programmierung angesehen.
Diese Beschreibungen bezeichnen die zwei Extremfalle, wobei die verschiedenen
Lănder nach den Merkmalen dieser zwei Gruppen eingestuft werden. Die Werte der Machtdistanz sind auch vom Bildungsniveau der Eltern abhăngig und nicht nur von den Kultur des
entsprechenden Volkes. Die Bedeutung der Familie in der geistigen Programmierung des
Menschen ist deshalb so wichtig, weil es von den Individuen ins Leben mitgenommen wird
und spăter kaum zum ăndern ist.

4.1.2 Machtdistanz in der Schule und die dazugehorigen kulturellen Werte
Die Schule spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Kindes, nicht nur als Informationsquelle, sondem auch zur Vermittlung neuer Werte, von Lebens- und Weltanschauungen.
In den meisten Kulturen verbringen die Kinder bis zur 20 Jahren ihres Lebens in Bildungsinstitutionen. Die geistige Programmierung wird also nicht in der Familie abgeschlossen,
sondem in der Schule weitergefiihrt. Ein Vergleich der Beziehungen in der Schulen der
verschiedenen Kulturen zeigt dieselben Ergebnisse wie im Fall der Familie, nur dass das Paar
Kind-Eltern durch das paar Schi.iler-Lehrer ersetzt wird.
In den Kulturen mit hohen Machtdistanz Werten unterscheidet man eine Ungleichheit
zwischen Lehrer und Schiller, die vom Schiller als selbstverstăndlich akzeptiert wird. Der
Unterricht ist auf den Lehrer zentriert. Das heil3t, dass immer der Lehrer beginnt oder die
Erlaubnis fiir jede Ăul3erung gibt. Der Lehrer darf nicht offentlich kritisiert werden. In Făllen
von extrem hoher Machtdistanz kommt es vor, dass eine Nachfrage des Schi.ilers als ăul3erst
unhoflich wahrgenommen und als Vorwurf fiir eine inkomplette Prăsentation des Lehrers
prăsentiert wird. Was der Lehrer vortrăgt, ist nicht als ein nicht personenbezogenes, neutrales
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Wissen, sondern die eigene Weisheit des Lehrers, der als Guru betrachtet wird. In solchen
Făllen ist das Wissen der Schiller voii abhăngig von der Performanz der Lehrkraft. Wichtig
zu erwăhnen ist, dass in Kulturen mit hohen Machtdistanz-Werten korperliche Zilchtigung
der Schiller nicht nur erlaubt, sondern sogar empfohlen wird. Ganz im Gegenteil wird das in
den Lăndern mit niedrigen Machdistanz-Werten wahrgenommen. Die Zilchtigung von
Kindern ist strafbar und kann auch die staatlichen Ordnungsdienste mit einbeziehen. Solche
Verhaltensmuster werden nicht akzeptiert, da der Schiller der Lehrkraft gleichgeordnet sei.
Der Unterrichtsablauf ist auf den Schiller zentriert und es werden von diesem unabhăngige
Forschung, Arbeit und Fortentwicklung gefordert und erwartet. Die Schiller dilrfen jederzeit
in der Diskussion eingreifen, Fragen stellen und sogar kritisieren. AuBerhalb der Schule wird
es nicht erwartet, dass Schiller Respekt vor dem Lehrer zeigen. Deshalb ist eine erfolgreiche
Durchfiihrung des Lehrprozesses sehr viei vom Schiller abhăngig. Die mentale Programmierung des Schillers in den Kulturen mit niedrigen Machdistanz-Werten zeigt deutlich deren
Streben nach totaler Unabhăngigkeit. Wie auch im Fall der Machtdistanz in der Familie,
situieren sich die Lănder im Fall der Machtdistanz in der Schule zwischen die zwei dargestellten Extreme. In der Analyse der PD am Arbeitsplatz bleibt der Verhăltnis der Beziehungen sehr ăhnlich, nur dass es auf das Paar Angestellte-Dbergeordnete ilbertragen wird.
Die ideale Losung, um ein problemlose Kommunikation und erfolgreiche Mitarbeit
zwischen den Angehorigen unterschiedlichen Kulturen zu ermoglichen, wăre, die Mitglieder
der Kommunikation auf dasselbe Niveau der Machtdistanz zu bringen und ihnen dieselbe
Werteskala zu vermitteln. Da diese Losung rein utopisch ist, schon auf Grund der unterschiedlichen kulturellen Werte und dadurch, dass eine kilnstliche Homogenisierung dieser
Werte zum Verlust oder Unterschiede und der nationalen ldentităt fiihren wilrde, wird ein
weitreichendes gegenseitige Verstăndnis empfohlen.
2. Interetnische Kommunikation in den

donauschwăbischen

Siedlungsgebieten

Ein besserer Verstăndnis dieser kulturellen Dimensionen konnte sicherlich sehr niltzlich seîn,
um den kulturellen Schock der Aussiedler zu verkleinern und um eine bessere Mitarbeit
zwischen den Individuen mit unterschiedlichen „geistigen Programmierung" zu sichern. In
einem gemeinsamen und vereinten Europa milssen diese Aspekte analysiert, verstanden und
effizient eingesetzt werden. Das Modell des Zusammenlebens von ethnischen Gruppen verschiedener Kultur, Konfession und Wertevorstellung în Oberwischau konnte metaphorisch
ăhnlich beschrieben werden wie im Schmelztiegel der Kulturen, den USA, allerdings bloB
auf einer reduzierten Skala." In Gegensatz zu den „melt-ing pot'', wird heute die nordamerikanische Gesellschaft metaphorisch als a „salad bowl" prăsentiert, wo jede Kultur ihre Eîgenschaften behalten und entwickeln kann und so zum gesamten Bild der globalisierten Welt
beîtrăgt

Trotz der vorhandenen unterschiedlichen Lebenseinstellungen, kulturellen Werte,
Sprachen und Konfessionen gab es im Oberen TheiBbecken seit Jahrhunderten ein friedliches
Nebeneinender- und Zusammenleben. Im Lebensalltag der multikulturellen und vielsprachîgen Bevolkerung ergaben sich zahlreiche Situationen, în denen die nationalen und konfessionellen Barrieren ilberschritten wurden. Die Vertreter verschiedener Ethnien haben die
Verschiedenheit des anderen akzeptiert, sind aufeinande~ zugegangen und haben eine Beziehung des kontinuierlichen Gebens und Nehmens geschaffen. Der Jahrhunderte Lange Kontakt
zwischen Deutschen, Ungarn, Juden und Ruthenen hat zu einer Annăherung der Lebensweisen gefiihrt. Dadurch entstanden sprachlîche, kulturelle und wirtschaftlîche lnterferenzen, als
auch bemerkenswerte Einflilsse in den Bereichen der Architektur, der Kilche und der
Lebensweise, der Brăuche usw. Die gegenseitige Achtung und Toleranz als auch das
lnteresse, uber den eigenen Tellerrand zu blicken, entspricht der kulturellen Einstellung und
der ilberlieferten Tradition, wodurch ein harmonisches Zusammenleben mit den Mitbilrgern
https://biblioteca-digitala.ro

422

anderer Nationalităten und Konfessionen ermoglicht wurde. Eine solche Einstellung ist
sicherlich ein wichtiger Vorteil auf dem Weg in ein einheitliches Europa.
2.2. Die Sprache als vitales Element des Zusammenlebens

Die Mehrsprachigkeit in den untersuchten Regionen war eine wichtige Vorausetzung fur das
gegenseitige Verstăndnis zwischen den unterschiedlichen Ethnien. Eine Gewăhrsperson
berichtet liber die Stuation vor 1945 in Grol3betschkerek (Zrenjanin, Wojwodina):

Jch glaub, siihr viele habn gegenseitich die Sprach iirliirnt. Die Ungarn un die
Deutschn musstn natiirlich als Staatssprache die siirbische Sprache iirliirnen. Also die
im Gescheft, im Handwiirk ode im Ami gewesn warn, die konnten alle Sprachn. Mein
Valer sprach auch rumiinisch piirfekt, da er Notar gewesn war, und da hat er jedn Tag
mitn Leutn zu tun ghabt. " 12
Die Mehrsprachigkeit war sowohl im offentlichen als auch im privaten Leben eine
Lebensnotwendigkeit. Auf dem Wochenmarkt musste man die Sprachen der verschiedenen
Verkăufer aus der Region verstehen, sich mit dem anderssprachigen Nachbam unterhalten
konnen, und in der Spinnstube wurden Lieder gesungen, die aus dem Zusammenleben
verschiedener Ethnien entstanden sind. Es gibt im Banat (und in anderen Regionen)
mehrsprachige Lieder, die denselben Text in alle hier gesprochenen Sprachen ilbersetzen. Als
Beispiel folgt ein Banater Lied mit dreisprachigem (deutschem, rumănischem und
ungarischem) Text:

1. Und wer keine Liebste hat, tralai, lai, lai,
Gehe in den griinen Wald, tralai, lai, lai,
Schreibe er auf ein Blatt,
dass er keine Liebste hat,
Tralai, lai, lai, tralai, !ai, lai.
2. Cine n-are mândruliţă, tralai, !ai, !ai,
Să se ducă-n păduriţă, tralai, /ai, lai
Să scrie pe o foiţă
că n-are mândruliţă,
Tralai, lai, /ai, tralai, /ai, /ai.
3. Kinek nincsen szeretoje, tralai, /ai, /ai
Menjen a zăld erdobe, tralai, lai, lai.
Îrjon ra egy falevelre,
hogy neki nincsen szeretoje,
Tralai, !ai, lai, tralai, lai, lai 13 .
2.3. Interkulturelle Interferenzen bei der multiethnischen BevOlkerung im Oberen
TheiObecken
HANS DIPLICH beschreibt auch die friedliche Zusammenleben in Grol3kolmosch
Mare, Banat) in der Zwischenkriegszeit:

(Comloşul

So lebten in meiner Zeit neben dreitausend Rumiinen tausend Deutsche urspriinglich
nach Gassen getrennt, seif zwei bis drei Generationen in buntem Gemenge. Die
Spielgemeinschaften der Kinder in den Dorfgassen waren zweisprachig. Wir nahmen
12
13

Tonband 256-A im Tonarchiv des IdGL Tiibingen.
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wechselseitig an den Festen der Familien und an den groj3en Kirchenfeiertagen teii,
und an einem Tag des Jahres, wenn wir die Auferstehung des Herren feierten, ging die
Prozession der Katholiken nach a/tem Brauch um die Kirchen der griechisch-unierten
und der griechisch-ortodoxen Gemeinden herum, gleichsam bezeugend, dass sie
hineingenommen wurden in unsere Gemeinschaft, und wir mit ihnen einig waren im
Zeichen des Kreuzes ". 14
Bemerkenswert is die Art und Weise, wie dieses Zitat die Einstellung der Mitglieder der
Gemeinde darstellt. Die Bereitschaft, die Ăhnlichkeiten der Anderen zu schătzeri und nicht
das Aderssein zu beurteilen, zeigt eine hoch entwickelte Gesellschaft aus der Sicht der
interkulturellen Kommunikation. Selbst die konfesionellen Barrieren werden durchlăssig und
ermoglichen Interferenzen auf der Ebene des Glaubens und der Gebrăuche.
Interessant zu analysieren ist die Dimension der Machtdistanz in der interkulturellen
bzw. interethnischen Kommunikation. Was im Fall der interkulturellen Kommunikation eine
utopische Losung zu sein scheint, ist im Falie der interethnischen Kommunikation (wie zum
Beispiel in den donauschwăbischen Gemeinden) eine alltagliche Realităt. Das beste Argument dafiir ist die gemeinsame „geistige Programmierung", die schon in der Kindheit
stattfindet. „Eine wichtige Rolle in der Vermittlung von Sprachkenntnissen und kulturellen
Besonderheiten spielten in Miletitsch und anderen Gemeinden der Batschka die sog.
Tauschbuben, d. h. Kinder, die sich wăhrend der zweimonatigen Sommerferien in ungarischen oder serbischen Dorfern aufhielten, um die fremde Sprache zu erlernen, wăhrend junge
Serben und Ungarn nach Miletitsch kamen, um Deutsch zu lernen." 15 Ăhnliche Austausche
fanden nicht nur zwischen Kinder, sondern auch zwischen Jugendlichen statt. Es gab einen
Austausch auch zwischen deutschen und serbischen Handwerkslehrlingen und die Dorfmăd
chen gingen zeitweise in die Stadt, um als Dienstboten in den Haushalten von ungarischen
und serbischen, rumănischen oder jiidischen Beamten zu arbeiten. Eine Moglichkeit, iiber
den Rand des Dorfes zu blicken, war fiir junge Mănner auch der Militărdienst.
Alle, die in eine fremde Umgebung gingen, brachten neue Worter, Sitten und Gewohnheiten ins Dorf mit und trugen dadurch zur Erweiterung des Horizontes der Dorfbewohner
bei. Das System der Tauschkinder ist auch in den donauschwăbischen Dorfern aus Ungarn
bekannt. Zum Beispiel in Wudersch (Budaors) gingen die ăltesten Sohne der deutschen
Familien in ungarische Dorfer, um die Sprache zu lernen. Durch den Kinderaustausch sind
Bekannschaften und Freundschaften entwickelt worden, die oft iiber Generationen gepflegt
wurden. Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache ergab sich auch in den wirtschaftlichen Beziehungen, wenn die Bauern ihre Produkte auf dem Markt verkaufen wollten und
<labei die Sprache der mitlebenden Ethnien beherrschen mussten.
Auch das Kirchweihfest war eine gute Gelegenheit, um Bekannte aus den Nachbardorfern unterschiedlicher Ethnien einzuladen und dadurch die Freundschaftsbeziehung zu
stărken. HANS GEHL beschreibt in den Materialien Heft 4 des IdGL die Verhăltnisse des
Zusammenlebenden:

In friedlichen Verhiiltnisse entstehen die Freundbilder von den andersnationalen und konfessionellen Nachbarn. lhre Kehrseite sind die Feindbilder, die hiiufig durch
Einflussnahme der Staatsmacht und der Medien au/ die Volksmassen entstehen und das
friedliche Zusammenleben erschweren. HANS DIPLICH ist der Meinung, dass sich das
alte Freundbild der Deutschen bei den Rumiinen trotz aller widriger Umstiinde im
Laufe ihres Zusammenlebens immer wieder durchzusetzen scheint. " 16

14
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16
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15
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2.4 Gegenseitige Wortentlehnungen im Bereich des sozialen Lebens
HANS DIPLICH hat rumănische und ungarische Lyrik ins Deutsche iibertragen.
Bemerkenswert ist ein Dankesbrief, den ihm CONSTANTIN DAICOVICIU, friiherer Rektor der
Klausenburger Universităt, als Anerkennung dafiir geschrieben hat, dass dieser die Lyrik der
Gegend fiir die mitwohnenden deutsche Bevolkerung zugănglich gemacht hat. Ich zitiere
einen Satz aus dem rumănischen Brief: „Ce bine-mi pare că sîntem amîndoi bănăţeni lanţmani - cum zicem noi. Eu mi-s de pe lingă Caransebeş." (Deutsch: „Wie freut es mich,
daB wir beide Banater sind - Landleute- wie wir sagen".) Worter wie Landsmann, Pauăr
(Bauer) und Maistur (Meister) gehoren zu den deutschen Entlehnungen im Rmănischen. Fiir
DIPLICH bedeutet der Ausdruck „Banater Landsmann" „sich auf die gemeinsame Heimat
berufen, heiBt auch Wertschătzung heriiber und hiniiber, die sich auf das gleiche Herkommen
berufen kann, ohne die verschiedene Abkunft zu beriihren. Im Deutschenbild der Rumănen
scheint sich mitunter etwas zu versammeln, was man Heimweh nach dem Zustand von einst
bezeichnen konnte". Die massive Auswanderung der Deutschen wurde von den rumănischen
Bekannten und Freunde bedauert und als ein bedeutender Verlust wahrgenommen. Dieses
wird anschaulich in dem Satz ausgedriickt: „Die Deutschen verlassen das Land und nehmen
den Reichtum des Landes in ihren leeren Hănden mit" 17 •
Neben der deutschen Entlehnung „Landsmann" (rum. „lanţman") ist auch die rumăni
sche Entlehnung „Pretschin" im deutschen Sprachgebrauch zu erwăhnen. Sie kommt aus
rum. „Pretin" oder „Prieten" ,Freund'. Der Begriff wird folgendermaBen beschrieben:

Pretschin, des ist Freind, des sind Leit aus die Derfr um Bakowa, mit deni wu mr sich
gut versteht ... Un mit deni wu mr zammgarweit hat. Die han iwer uns Precin gsaat, un
mir hen iwer sie Pretschin gsaat, un die sin vun Vater uf Sohn iwergang. ( ... )Des war
de richtige Pretschin, bei dem wu mer sei Sach ader sich selwer hat versteckle kenne,
wann schweri Zeide ware. Des war dann de richtige Freind. ( ... ) Un die ware stolz uf
ihre Pretschins, un wann mer zu ihne kumm is, die han am gut bedient, mi 'm beschte,
was se ghat han! Die sin uf die Kerwei doher zu uns kumm un uf die Hochzeite einglad
wor, un die Leit vun do sein niwer zu ihre uf die ruga [Kirchweihtag] un uf die
Hochzeide gang. lch waa aa. ( ... ) Un wann gebaut is wor, sein se helfe kumm. Mei
Pretschin is aa kumm, paar Tiich. Un jetz gsieh ich, is 's mit meim Seppi aach schun
Pretschin. Des geht so weider 18.
3. Der heutige Zustand und die voraussichtlichen Perspektiven
Eine anschauliche Schilderung der aktuellen Situation im Banat liefert ein junges Mitglied
des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat, BENJAMIN NEUROHR. Er wurde 1970
in GroBsanktnikolaus (Sânnicolau Mare) im Dreilăndereck (Rumanien, Ungaro, Jugoslawien)
in einer gemischten Familie geboren. Seine Vorfahren waren Deutschc, Rumănen und
Ungaro. Fiir den heutigen jungen Banater gehoren multikulturelle Erfahrungen zum Alltag.
Er berichtet der Neuen Zeitung (Budapest) folgendes:

Wir haben in unserer Familie immer zweimal Ostern gefeiert, weil das Datum far das
orthodoxe bzw. das katholische Fest nach verschiedenen Kalendern gerechnet wird.
lch habe Deutsch als Kleinkind bei meinen GrojJeltern gelernt. lch verstehe auch
passabel Ungarisch und spreche es ein bisschen, weil meine GrojJeltern immer
ungarisch miteinander redeten. Bei meinen Eltern war es so, dass wir Kinder Deutsch
mit dem Vater und Rumanisch mit der Mutter sprachen. Wir hatten in Rumanien das
17

18

DIPLICH

1975, 207 f: In: Materialien 4/1994, 34.
1975, 63 f. In: Materialien 4/ 1994, 35.

KONSCHITZKY

https://biblioteca-digitala.ro

425

Gliick gehabt, dass die Schulen in den Sprachen der Minderheiten erha/ten geblieben
sind. Aber ich hătte davon nicht Gebrauch machen konnen, wenn meine Mutter sich
nicht eingesetzt hătte. ln GrojJsanktnikolaus gab es damals noch sehr viele Banater
Schwaben und ein Platz im deutschen Kindergarten war gar nicht leicht zu bekommen.
Meine Mutter - obwohl rumănischer Abstammung - hat bei der Kindergartenleitung so
lange darauf bestanden, bis ich in den deutschen Kindergarten durfte. Ohne den
Besuch dieses Kindergartens hătte ich gar nicht auf die deutsche Schule gedurft. Von
da an war ich gleichberechtigtes Mitglied der deutschen Gemeinschaft in Rumănien
und bin es immer noch.
·
Meine
Hochschulaufnahmepriifung machte ich 1988, a/so noch vor der Wende. Jch habe in
Temeswar Schweij3technik studieri und mein Studium 1996 mit einer Diplomarbeit an
der Schweij3technischen Lehr- und Versuchsanstalt in Milnchen beendet19. Als
Journalist war ich ein Quereinsteiger wie viele meiner Kollegen nach der Wende. Noch
im Dezember 1989 nahm das staatliche Radio Temeswar seine fonf Jahre vorher
unterbrochenen Sendungen wieder auf Jch kam 1991 zum Radio, weil die deutsche
Redaktion jemanden far die Sportsendung brauchte. Ein Jahr spăter wurde ich fest
angestellt. Im Jahre 1995 sollte ich von der Bildung einer lokalen Jugendorganisation
des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat berichten, dessen
stellvertretender Vorsitzender ich seif damals bin.
Zur
Tătigkeit
des Deutschen Forums gehort der Erhalt des Kulturerbes der Rumăniendeutschen. ln
diesem Bereich sind viele Kultur- oder Jugendgruppen tătig. Das Forum unterhălt
eigene Vereine und iiber Stiftungen, Altenheime und andere Sozialeinrichtungen far
alleingebliebene Rumăniendeutsche im fortgeschrittenen Alter, die sich nicht selbst
versorgen konnen ( ... ) Unsere Reihen haben sich in den letzten zehn Jahren ordentlich
gelichtet, so dass wir jeden von uns brauchen konnen. lch mochte, dass die Deutschen
hier im Banat weiterhin prăsent sind und positive lmpulse far die Entwicklung dieser
Gesellschaft geben. Fur das Forum wilnsche ich mir, dass wir die notigen
Nachwuchskrăfte far den bevorstehenden Generationswechsel haben und diesen auch
rechtzeitig vollziehen konnen 20.
Im Februar 2000 fand in Bukarest anlasslich des 10. Jahrestags der Griindung des
Demokratischen Forums der Deutschen in Rumanien ein Empfang statt, bei dem der friihere
Staatsprasident Rumaniens, EMIL CONSTANTINESCU die Aussiedlung der Deutschen im
Zusammenhang mit dem Naherriicken Rumaniens an Europa beklagte und anerkennende
Worte fiir die 4Leistungen der deutschen Minderheit in Rumanien und ihre Tugenden fand,
die gerade in Deutschland nicht selten belachelt werden. Der Prasident sagte u. a.:

ln mehr als 800 Jahren des Zusammenlebens haben die deutschen Gemeinschaften in
Rumănien sich besondere Hochachtung erworben durch die Werte, die sie vertreten
und vorgelebt haben: durch Korrektheit und Fleij3, Effizienz und Zuverlăssigkeit. Jetzt,
wo unser Land eine klare Perspektive der lntegration in das geeinte Europa erzielt hat,
brauchen wir alle diese Tugenden. lch bin iiberzeugt, dass das Vorbild staatsbilrgerlichen Verhaltens, das die deutschen Gemeinschaften nach wie vor bieten, einen
wichtigen Beitrag zur Annăherung Rumăniens an die Europăische Union leisten wird,
obwohl die Mitgliederzahl dieser Gemeinschaften dramatisch gesunken ist. Eine der
schlimmsten Folgen des kommunistischen Systems war in der Tat die Herauslosung der
19
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deutschen Gemeinschaften aus dem lebendigen Organismus unserer Gesellschaft. /eh
weifi, dass far jede ausgesiedelte Familie dieser Abschied nicht leicht war. Fiir
Rumănien waren diese Abschiede ein wahres Ungliick, und sie haben tiefe und schwer
zu heilende Wunden hinterlassen. (... ) Liebe Freunde, das Europa des neuen Jahrhunderts wird gerade au/ der Grundlage des Dialogs und des Zusammenlebens errichtet.
/eh glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass die Rumiinen und die Deutschen
acht Jahrhunderte hindurch (gemeint ist Siebenbiirgen, Anm. d. Verf.) eine Viei/alt von
Beziehungen erprobt haben, gestiitzt au/ gegenseitige Achtung und den fruchtbaren
Dialog zwischen einander ergiinzenden ldentitiiten und dass sie dadurch nicht nur
ihren gemeinsamen Beitrag zur Geschichte Europas, sondern auch zu dessen Zukunft
erbracht haben. "21
4. Schlussfolgerungen
In einer Welt die immer "kleiner" wird, in der wir in einem "global village" leben, in der uns
Informationen aus fast allen Regionen der Welt zugănglich sind, in der wir dank der
modemen Verkehrsmittel alle Punkte der Erde erreichen konnen; in einer Welt, die in unserer
Wohnung ununterbrochen virtuell prăsent ist, ergibt sich die Notwendigkeit einer gegenseitigen Verstăndigung der Angehorigen verschiedener Kulturen. Die sprachliche Ebene schafft
es kaum mehr, den Kommunikationsproblemen unseres immer mehr intemationalisierten
Lebens gerecht zu werden.
Um eine interkulturelle Kommunikation optimal durchfiihren zu konnen, miissen die
Kommunikationspartner lemen "iiber den eigenen Tellerrand" zu schauen und ein Verstănd
nis fiir die Werte der anderen Kulturen zu entwickeln. Dafiir eignen sich die von GERD
HOFSTEDE eingefiihrten kulturellen Dimensionen. Eine Analyse der Machtdistanz, der
Unsicherheitsvermeidung, des Begriffs Kollektivismus und Individualismus oder des
Begriffs Maskulinităt und Femininităt in einer Gesellschaft erbringt wichtige Informationen
iiber die kulturellen Werte der analysierten Gruppe und konnte oft interkulturelle Missverstăndnisse vermeiden. Diese ergeben sich oft daraus - wie es HOFSTEDTE erlăutert - in den
verschiedenen Kulturen Mitglieder, die unterschiedlicher geistiger Programmierung unterworfen sind. Zum Beweis fiir die unterschiedlichen, sich oft gegenseitig ausschlieBenden
kulturellen Werte wird das Konzept der Machtdistanz "power distance" herangezogen. Mit
seiner Hilfe wird veranschaulicht, wie die geistige Programmierung in der Familie und in der
Schule von den kulturellen Umgebung bestimmt wird.
Dieselben Verhăltnisse gelten auch im Fall der interethnischen Kommunikation, in der
verschiedene Volksgruppen zusammen und nebeneinander wohnen und leben. Als
beispielhafte Modelle werden sie Verhăltnisse dargestellt, die in der multikulturellen Gesellschaft in Mittelosteuropa auftreten. Das Jahrhunderte lange Zusammenleben von deutsch-,
ungarisch-, rumănisch und serbisch sprechender Bevolkerung hat zu vielfaltigen sprachlichen
und kulturellen Interferenzen gefiihrt. Bemerkenswert ist die gegenseitige Achtung und
Toleranz sowie das lnteresse der Einwohner, iiber dcn Gartenzaun zu blicken, um so ein
harmonisches Zusammenleben mit allen Mitbiirgem anderen Nationalităten und Konfessionen in Europa fiihren zu konnen.

21
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Comunicarea

interculturală şi distanţa socială

în societatea Europei centrale şi de est

Rezumat
Într-o lume globalizată, în care publicul are acces la informaţii privitoare la toate regiunile
planetei, în care mulţumită mijloacelor moderne de transport se pot atinge punctele cele mai
îndepărtate ale globului pământesc, într-o lume permanent prezentă virtual în căminele
noastre, se impune necesitatea unei comunicări şi înţelegeri reciproce a reprezentanţilor
diferitelor culturi. Planul lingvistic este insuficient pentru a stabili o comunicare ideală şi
pentru a evita eventualele neînţelegeri şi conflicte de situaţie. Pentru a stabili o comunicare
optimă este necesar ca partenerii implicaţi în comunicare să-şi lărgească orizontul pentru a
putea înţelege mai bine valorile culturale ale celorlalţi. În acest scop este eficientă
înţelegerea dimensiunilor culturale prezentate de GERD HOFSTEDE.
Analiza conceptelor de distanţă socială, a evitării incertitudinilor, a aspectelor
privitoare la raportul dintre individualism şi colectivitate sau feminitate şi masculinitate în
contextul societăţii aduce informaţii vitale privitoare la societatea analizată şi contribuie cu
siguranţă la evitarea conflictelor interculturale. Aceste neînţelegeri apar în majoritatea
cazurilor, după cum precizează HOFSTEDE, ca urmare a faptului că indivizii implicaţi au fost
supuşi la procese diferite de programare mentală. Diferenţele de valori culturale sunt
exemplificate prin prezentarea conceptului de distanţă socială (power distance). La acest
capitol se va demonstra importanţa şi desfăşurarea procesului de programare mentală în
şcoală şi în familie şi importanţa mediului cultural în care aceasta are loc.
Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul comunicării interetnice la populaţia multiculturală şi multilingvă din Europa centrală şi de est. Acest caz este prezentat ca un model
ideal pentru societăţile multietnice. Convieţuirea de-a lungul secolelor a germanilor,
maghiarilor, sârbilor şi românilor a dus la interferenţe pe plan cultural şi lingvistic. De o
deosebită însemnătate este atenţia şi toleranţa reciprocă a locuitorilor acestei regiuni, care
au învăţat să preţuiască valorile culturale ale etniilor conlocuitoare. Aceasta a avut ca
rezultat o convieţuire armonioasă între naţiunile şi confesiunile conlocuitoare.
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ABSTRACT

The same authors signed four years ago the foreword of the trilingual volume edited at the
same publishing house on a similar theme: lnterethnical relations in the RomanianHungarian - Ukrainian contact region. Today, we can present- in a bilingual volume the
results of researches which have been conducted on various levels by scientific researchers
from western, central and eastern Europe. The field researches done in the countries situated
on the upper basin of the Tisa river were focused on the multiethnic communities.
Researches on the Swabian minority (in Romania and Hungary) or on the Carpathian
Germans (in Transcarpathia/Ukraine and Lower Spis/Slovakia) have been conducted during
the summer seasons of the years 2000 to 2003 and extended through intense studies within
libraries and archives in order to evaluate the huge amount of information stored in the
archives of this project. These were followed by an intemational conference that took place
between the 18th and 20th of September 2003 based on two main themes:
1. The Historical Section: Historical premises: the position of the majority or minority
ethnical groups within the state: the current economical and political situation in the upper
region of the Tisa river
2. The Section for Linguistics and Ethnography: Linguistic interferences in the case of
the multilingual population; issues of the material and spiritual culture. The aim of the
presentation was also to portray the prospects of economical and political development of the
countries and ethnical groups from this region.
The European spiritual heritage contains -among others- the experience of a friendly
together living of various ethnical groups. Living in the central or eastem Europe, most of
them, had to face a changing fate which led to a growing awareness towards their ethnical,
politica! and religious problems and nevertheless to those of their neighbours.
After the collapse of the Communistic regime in the states of the Central and eastem
Europe, new ways of cooperation with the other states were possible on the one hand, and on
the other hand the development of the own societies. lt is a Must of the present intemational
situation to offer the chance for all ethnical groups to develop within the state community. lt
is well-known that the integration of the Roma minority is still a problem of the developing
states situated in the eastem and south-eastern part of the continent. This problem is presented
in one of the essays of the volume and refers to the situation of the Roma minority in
Slovakia. lt is also well-known that a complete integration of the minorities is a condition for
these states to be accepted in the European Community. That's why the European Council
promotes and sponsors various programs for the integration of the Roma minority within the
candidate states to the European Union. The Romanian Govemment is concerned to improve
the living conditions of this minority and to promote the multiculturalism, issues discussed in
detail during the opening presentations of our conference and treated within this volume.
In September 2003 the presidents of Romania and Hungry met in Budapest to discuss
the request of the Romanian minority from Hungary to be represented in the Hungarian
Parliament and to receive the right for self-administration, schooling in the mother tongue and
support for the Orthodox Church. On the other hand, the Hungarian minority in Romania
requires that the properties of the church should be retumed. A Romanian-Hungarian
foundation is concerned with finding common elements in the Romanian -Hungarian relation
trying also to establish a common attitude for building historical monuments.
The scientific conference and the essays published in this volume refer to a wide field of
aspects, presenting the results of the researches done on the ethnical structure of the
population living in the upper basin of the Tisa river beginning from the l 81h century, the
economic structures and the problems referring to the national and confessional identity until
the 20 1h century. The essays bring information about the position of the national minorities
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within these states during the Communistic regime and after its collapse, showing also the
actual trend and the developmental perspectives for the ethnical minorities in this region.
The historical aspects have been completed by cultural and linguistic ones, as the usage
of the official language respectively that of the minorities in thc various fields has been
analysed as well as the continuity and changes through interferences within the material and
spiritual culture, the art of the settlements, traditions, rites, the family's role in the community, folk medicine and nourishment, exchanges at the levei of language, person names and
names of places, social cohesion and political changes. The essays are structured on a
comparative technique, analysing these phenomena in a broad social and geographical sphere,
presenting the interconfessional marriages and comparing the position of the ethnical groups
as for example, that of the Swabians or that of the Carpathian Germans within the countries of
this region, the position of Ruthenes in Romania, of the Volohs in Ukraine, of the Hungarians
in Slovakia, of the Slovaks in the north-eastern part of Hungary.
Remarkable is the attempt of the authors to present ways for a social and economical
improvement based on the development of tourism or on the foundation of handicraft
business (as for example in Vişeu de Sus, Hungary or Slovakia) supported either by the state
or by European organizations. Even if the European Council and the state governments from
this region show very much concern towards the integration of all ethnical minorities within
the state community, and work hard in order to avoid possible conflicts -the Romanian model
being presented as a positive example - we can tell that for some economical or social
reasons, a big part of the interviewed persons are sceptical towards the idea of a united
Europe. Probably, because of their lack of information or due to a nostalgic attitude towards
the old regime as they do not trust the changes brought by the new government or by a new
state organization centred on the western side of the continent, where the new-comers would
be referred to as stepchildren without having the same privileges as the other states.
Nevertheless, the central and eastern European countries will be soon received in this
community, if they fulfil thc conditions which have been established, and if they prove that
they are able to socially, geographically and politically fortify this organisation on the way
towards globalisation. In 2002 MI CHEL FOUCHER described the „European republic", meaning
the future Europe, perceived as „res publica", as a common and inherited property, as the
place for new organisation forms which will integrate but not substitute the national republics.
We will come to a Europe of the nations, where the cultural traditions and the ethnical
identities will be preserved, but through expanding the interethnical issue, especially within
the regions we have analysed, we will come to sec new euro regions, which will outgrow the
national borders and will lead to an universal spirit and develop a feeling of common overnational affiliation.
Our collaboration overgrew the state borders and provcd that putting together such a
scientific ability with an optimal human collaboration and mutual understanding can lead to
excellent results as shown in our case in this bilingual volume, in the archives containing the
written, audio and video documents as well as the exhibition of pictures shown at the museum
in Satu Mare and containing images referring to the cultural and spiritual cui ture of the region
collected by our researchers during the last years.
The remarkable collaboration of all the groups involved in this scientific program,
transgressing the lingual and mental boundaries, has shown that each person involved can
bring interesting information for the others, that every intercultural cooperation is welcome
and that the experience gained by the researchers during this project can serve as a model for
future events, for bigger and more ambitious on~s.
EDITORS
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