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CUVÂNT ÎNAINTE
Stimaţi participanţi

ai

conferinţei ştiinţifice internaţionale!

Din partea întregului colectiv al Universităţii Naţionale din Ujgorod suntem
bucuroşi să vă salutăm cu prilejul a celei de-a doua întâlniri a istoricilor români şi
ucramem.
Ne face plăcere să remarcăm, că de la prima conferinţă ştiinţifică (noiembrie 1998)
au avut loc schimbări pozitive importante în viaţa practico-ştiinţifică a instituţiilor noastre.
În tot acest timp noi am continuat colaborarea cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
Napoca, Institutul de Tracologie, Bucureşti, Muzeul Judeţean Satu Mare. Cercetările
noastre comune în domeniul istoriei, arheologiei şi etnologiei au devenit mult mai bune din
punct de vedere calitativ. Cercetătorii români şi ucraineni au elaborat o metodologie
comună de cercetare ştiinţifică, au editat rezultatele cercetărilor, au susţinut licenţe, etc.
Ca urmare a situării geografice a regiunii Transcarpatia în vecinătatea României
(regiunea noastră se învecinează cu judeţele Maramureş şi Satu Mare), prolifice au fost în
primul rând cercetările comune în domeniul istoriei. Cercetătorii au studiat patrimoniul
istorico-cultural bogat, care uneşte ţările noastre. Acestea fiind: săpăturile arheologice la
Mala Kopania, munca de cercetare în Arhiva de Stat a regiunii Transcarpatia, cercetări
etnologice de teren. Rezultatele deosebite au fost cele în domeniul cercetărilor etno-sociale
comparative privind etniile ucraineană din judeţele Maramureş şi Satu Mare, cea
românească din raioanele Teceu şi Rahiv din Transcarpatia. De asemenea s-a cercetat
problematica complexităţii identităţii etno-culturale a valahilor, complexitatea
problematicii socio-culturale a nemţilor din România, Ucraina, Slovacia, etc.
Transformările social-politice şi cerinţele europene actuale ne îndeamnă la noi
realizări practico-ştiinţifice.

Noi avem sarcina de a elabora proiecte practice, care să ajute la întărirea
democratice a ţărilor noastre. Noi trebuie să aprofundăm nu numai istoria,
ci trebuie să enunţăm recomandările practice în vederea îmbunătăţirii domeniului practico-

transformărilor

ştiinţific.

Suntem ferm convinşi, că a doua întâlnire a specialiştilor români şi ucraineni va fi
la discuţii, se vor aborda obiectivele viitoarelor conferinţe a celor două instituţii, a
proiectelor cercetărilor viitoare care vor apropia ţările noastre de valorile comunităţii
europene. În acest sens doresc participanţilor discuţii fructuoase şi creatoare, succese în
întărirea colaborării ştiinţifice dintre specialiştii români şi ucraineni.
prolifică

Prof. univ. dr. Mikola Vegheş
Rectorul Universităţii Naţionale din Ujgorod
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BCTYilHE CJIOBO
BenhMHmanoBHi y<-rncnHKH Mi)Knapo.zmoi' nayKono'I Koml>cpenuiî!
Bia iMeni BChoro ReJIHKoro KOJieKrnuy Y )l<ropO.IlC&Koro naruo11aJJ&1rnro
yniBcpcHTeTy pa;li BiTaTH Bac B paMKax apyroî 3yCTpiY:i pyMy11c1>KHX rn yKpaî11c1>KHX
.
.
ICTOpHKIB.
CTpHcMno BimnaY:HTH, ll{O Bill qacy nepworo 11ayKouoro qwpyMy (1mcTonaJJ. 1998
p.) Bi,n:6yJIHCH 3naq11i 1103HTHBHi 3pywemrn B nayKOBOMY Ta ne.ztaroriY:HOMY )KHTri HalllHX
oCBinrix incTHTYIJJH. Ynponmrn< IlhOro qacy MH npo.zwu)KYBaJJH cni1mpauro 3
yninepcHTCTOM M.KJiy)K-Ha110Ka, IncTHTYTOM cj>paKonoriî, noBiTOBHM My3ecM CaTy
Mape. I Iami cnim,ni nayKoBi .z1oc11i,rpKCHIIH B raJJy3i icrnpii', apxeo1roriî Ta eTno1roriî
BHHllJJIH Ha HKicno BHnlHH piBeHh. PyMyHChKi Ta yKpai'HChKi 11ayKOBI{i BHpo6HJm
cniJihHHH MCTO)lOJIOriY:IIHH inCTpyMenrnpitt nayKOBHX J(OCJIIJ{)Kenh, anpo6yBaJJH
pe3yJibTaTH CBOÎX pmBiJ(OK, 3aXHCTHJIH JIHCepTau.ii' TOll{O.
Licpe3 6JIH%Ke reorpacl>iY:11e pmrnwynamrn 3aKapnaTChKOÎ 061raCTi J{O PyMy11iî
(uam Kpatt MC)l(YE: 3 nonirnMH MapaMypem rn CaTy Mape) mri.zumMH BHHBHJIHCH cni111>ni
Jl.OCJiiL()l<eIIII51 nacal\rnepcJJ. B iCTopHY:Hitt nayui. )J,oc11immKH BHBY:aJJH 6araTy iCTOpttKOKYJihTyp1ry cnaall{mry, 1110 11ocm1yc IIawi nep)l(aBH. Ue - apxeonoriY:11i po3KOl1KH B MaJJitt
Kona11i, po6orn 3 apxi1mttMH LlOKyMeHTaMH B )J,ep)KaJmoMy apxiui 3aKapnaTChKOÎ o6JracTi,
IlOJlhOBl eTJIOJIOrIY:III JIOCJIIJl)l<CHH51. LJ.ocHTb IIJIIJ-lHHMH BH5:1BHJIHC51 KOMnapaTHBHI
JIOCJiil{)KeIU15:1 CTI-IOCOUi011oriY:noro nJiaHy IllO CTocyrOThC5:1 yKpaÎHChKOÎ nauiollaJihnoî
Mermrmrn IIOBiTiB MapaMypcw Ta CaTy Mape i PYMYIIChKOÎ nar1ioIIaJJbHoi' MeHwmrn
TH'Ii BChKOro rn Paxiucr,Koro pai1oniB 3aKapnarrn. J(ocniJI)KYRaJracb cK1ra,r1ua npo6neMa
eTHOKYJihTypnoî i)leHTHl.JHOCTi BOJIOXiB, KOMIIJICKC couioKyJihTyprmx rrpo6neM niMeUbKOÎ
MeIIrnmrn B PyMyniî rn YKpai'rri i T.Jl.
C01{iaJJ1>Ho-noniTHY:Hi TpaHccpopMa11iî ocrnrmhoro qacy Ta 1msini1auii1ni BHKJIHKH
CbOro)lemrH cnonyKarOTh nac .llO HORHX HayKoBo-npaKTHY:HHX 3BeprneHb. MH noBmmi
npal(JOBaTH
na.[{
npaKTHY:IIHMH
npoeKTaMH,
HKi
6
)lOHOMOrJIH
)'TBep.ur1THCb
)leMoKpaTHY:IIHM ncpeTnopenHHM B rraumx Kpai'Hax. MH MaE:Mo ne 1mwe 1anm6m0Ba-rnc5:1
B icrnpiro, aJJe H BHpo6HTH npaKTHl.JHi peKOMCII)lailiÎ ,l{J151 HOKpall{emrn cy'IaCHoro
nayKoBo-neaaronqnoro npoCTopy.
MH rnepno nepeKonaIIi, ll{O .llpyra 3ycTpiq pyMynchKHX rn yKpai"nchKHX iCTopHKiB
6y.lle rn1imroro na JIHCKyciî, BHpo6nem151 Mai16y-rnix ttayKoBo-npaKTHY:HHX 3axoniB Hanmx
iHCTHTyuitt, )lOCJii.L!HHUhKHX npoeKTiB, lllO na6JIH)l(aTHMYTb Hami nep)l(aBII ,[{O uiHnOCTett
rnponei1c1>Ko·i cr.iJihIIOTH. OTO)I(, 6mr<a10 yqacHHKaM rn1imroî rn rnopqoî JIHCKyciî,
BaroMHX ycnixis y norn116nemri nayKoBoî cnisnpaui Mi)I( yKpaînchKHMH rn PYMYHChKHMH
Bl.JCHHMH!

npo<t>. MnKoJra Bcrcm
PeKTop Y)l(ropo.llChKoro rrnuioHaJrhnoro yttiBepcHTeTy
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DANIELA BĂLU, SATU MARE (ROMÂNIA)
Relaţii

româno-ucrainene. Istoric

şi

contemporaneitate

Rezultatele pozitive obţinute de Muzeul Judeţean Satu Mare în colaborările cu
diferite instituţii de nivel internaţional, precum şi derularea unor programe de cercetare
care nu s-au limitat doar la teritoriul judeţului Satu Mare ci s-au extins într-o arie
geografică mult mai amplă, au avut drept consecinţă inclusiv câştigarea unor finanţări din
fondurile Uniunii Europene, prin intennediul programului Phare CBC România-Ucraina
2004.
Cercetările pluridisciplinare cc vizau aspecte complexe ale evoluţiei istorico-sociale
din estul, centrul şi vestul Europei, au captat interesul unor personalităţi remarcabile,
specialişti din România, Ucraina, Ungaria, Slovacia, Austria şi Gennania conlucrând cu
succes, conferind un nivel academic proiectelor de cercetare propuse de instituţia noastră.
Publicaţiile tipărite în Editura Muzeului Sătmărean, ce fructifică baza de date
obţinută în cercetările arhivistice şi de teren efectuate în bazinul Tisei Superioare,
constituită într-o arhivă documentar-ştiinţifică multidisciplinară, au întregit rezultatele
cooperărilor interculturale şi multinaţionale, contribuind la conceperea unui nou program
de cercetare finanţat prin grantul Phare CBC România-Ucraina, având drept obiectiv
"Cercetarea şi valorificarea transfrontalieră a moştenirii culturale din judeţele Satu Mare
şi Transcarpatia ".
Implementarea programului a inclus şi orgamzarea Sesiunii ştiinţifice
internaţionale cu terna "Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contempo-raneitate",
organizată în parteneriat cu Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca. Lucrările
sesiunii au avut loc în perioada 28-30 septembrie 2007, în sălile "Nicolae Iorga'', "Vasile
Bogrea" şi Aula Magna desfăşurîndu-se cele 3 secţiuni: 1. arheologie 2. istoric 3. istorie
contemporană-politologie-relaţii internaţionale-studii europene.
Cei 67 de participanţi, profesori universitari, cercetători, studenţi, au dezbătut
problemele complexe generate de istoria comună a celor două ţări, lucrările prezentate
înscriindu-se într-o tematică largă, pluridisciplinară, ce analizează multiplele faţete ale
convieţuirii într-o regiune transfrontalieră cum este cea a Tisei Superioare.
Rezultatul sesiunii, concretizat în prezentul volum de studii, arc menirea de a
evidenţia colaborările rodnice dintre specialiştii români şi ucraineni, demonstrând că,
indiferent de graniţele statale sau de barierele mentalitare, cooperarea interculturală şi
potenţarea capacităţilor ştiinţifice pot contribui la cunoaşterea reciprocă şi mai buna
percepere a tumultuoasei istorii pe care au traversat-o cele două ţări vecine.
Domeniile cercetate, evidenţiate în conţinutul lucrărilor, reflectă aria vastă a
temelor abordate, începând cu epoca neolitică şi cea romană, analizând dezvoltarea
economică a regiunii sau prezentând infonnaţii de ordin istoric, lingvistic, confesional,
fumizate de cronici ucrainene şi de pagini ale literaturii slavo-române.
Evoluţia politicii externe şi a relaţiilor diplomatice, modul în care istoria cele două ţări a
fost influenţată de marile puteri europene, raporturile româno-ucrainene în contextul
realităţilor geopolitice interbelice din Europa Centrală şi de Sud-Est, "problema
basarabeană'', hotărârile politice dictatoriale, sunt abordate prin prisma documentelor
istorice inedite.
Habitatul multietnic şi pluriconfesional al regiunii, relaţiile interetnice, raporturile
dintre comunităţi majoritare şi minoritari, aculturaţia şi identitatea lingvistică, au captat
interesul cercetătorilor, prin studiile lor analizând contextele culturale şi transformările
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valorilor tradiţionale, influenţa sistemelor politice asupra caracteristicilor identitare,
permutările discursului identitar ca efect implicit al migrării transfrontaliere.
Personalităţi care s-au dedicat cercetării istoriei şi culturii celor două ţări,
documente care aduc infonnaţii inedite despre oameni marcanţi în epoca lor, dar mai puţin
cunoscuţi prin prisma scrierilor contemporane, vin să întregească conţinutul tematic al
volumului Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate, un volum care
promovează cooperarea transfrontalieră, dincolo de graniţele geografico-administrative sau
de mizele politico-ideologice.
De altfel, această carte este cea de-a treia publicaţie dedicată relaţiilor interetnice
din bazinul Tisei Superioare, toate tipărite în Editura Muzeului Sătmărean, beneficiind de
colaborarea unor instituţii prestigioase: Institutul de Istorie şi Etnocivilizaţie a Şvabilor
Dunăreni din Ti.ibingen, Universitatea Naţională din Ujgorod, Academia de Ştiinţe a
Ucrainei Kiev - Institutul de Istorie, Universitatea de Stat Transcarpatia Ujgorod, Arhiva
de Stat a Regiunii Transcarpatia, Universitatea „Babes Bolyai" Cluj Napoca.
Interesul de care s-au bucurat primele două volume a detenninat ca acestea să fie
incluse în colecţiile bibliotecilor americane şi europene: The Library of Congress
Washington, Tozzer Library Harvard University Cambridge SUA, Haddon Library
Cambridge England, Direction des Musees de France Bibliotheques ct Archives de Musees
Nationaux au Louvre Paris, Magyar Tudomanyos Akademia Kozponti Konyvtar Budapest,
precum şi în bibliotecile din Stuttgart, Milnchen, Berlin,Ti.ibingen, Ulm, Base!, Linz,
Viena, sau biblioteca pentru Europa de est din Londra.
Cu certitudine prezentul volum, prin aportul personalităţilor care publică cercetări
temeinice, se va înscrie în aceeaşi linie de performanţă, constituindu-se inclusiv într-un
model de cooperare ce aduce beneficii de ambele părţi, oferind o dată în plus oportunitatea
cunoaşterii identităţilor culturale, istorice, perceperea alterităţii ca pe un proces pozitiv,
iminent într-o regiune în care relaţiile interetnice sunt dependente de contextele
demografice eterogene şi de variabilitatea proceselor politice.
Colaborarea dintre specialiştii români şi ucraineni, devenită tradiţională prin
proiectele comune derulate de Muzeul Judeţean Satu Mare în ultimii 15 ani, concretizată şi
prin acest volum de studii, are menirea de a demonstra că relaţiile transfrontaliere bazate
pe o cunoaştere reciprocă, susţinută de documente istorice şi cercetări ştiinţifice, pot
reprezenta un exemplu al dialogului intercultural şi al convieţuirii nonagresive, valorile
identitare ale fiecărei comunităţi, într-o simbioză bivalent acceptată, desăvârşind benefic
tabloul european al diversităţii culturale.

YKpaiHCbKO - PYMYIICbKi Bi)J.HOCHllU. lcTopiH Ta cr1ac11iCTb

Pe3IOMe
ITo3ttTHBHi pe3yJihTaTH, JJ.OCHrnyTi IToBiTOBHM My3eeM CaTy - Mape y crriBrrpaui 3
pi3HHMH yCTaHoBaMH MÎ:>IrnapOJJ.HOro piBHH, a TaKO)K rrpoBe)J.eHHH pi3HHX rrporpaM
)J.OCJii)J.)KeHHH, HKi rrpoBO)J.HTbCH He JIHIIIe na Tepttrnpiî IIOBiTy CaTy-Mape, a IIOIIIttpeHi Ha
BeJIHKOMY reorpacpit.IHOMY rrpocrnpi, JJ.06HJIHCH ycrriIIIHOro KÎHUeBoro pe3yJihTaTY BlittrpaJm cpiHaHcyBaHHH BÎJJ. €poco103y B paMKax rrporpaMR «CEC PyMyHiH-YKpaîHa»
2004 p.
EaraTO)J.HCUHIIJIÎHapHi )J.OCJii)J.)l{eHHH, HKÎ TpaKTYBaJIH KOMIIJieKCHi icTOpHKOcouiaJihHÎ acrreKTR po3BRTKY y CxiJJ.HÎH, UeHTpaJihHÎH Ta I1iBJJ.e1rnii1 €Bponi, JauiKaBRJIH
crreuiaJIÎCTÎB PyMyHiî, YKpaîHtt, YropIURHR, CJioBa'It.IRHH, ABcTpiî rn HiMet.It.IRHR, HKÎ ,
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ycrrmrno crrmrrpam010 1-rn:, 1-ia.uam1 aKa.ueMP-moro pmmo rrpoeKTaM .uocm)l)Kemrn,
JarrporrorrnnarrnM rrnmHM JaKJta.llOM.
36ipHHKH, orry611iKonaHi B11.uamrnurnM CaTyMapcbKoro My1ero, BHKop11crnnyroqw
6aJy .uarrnx, 1no6yry rriemi: apximrnx rn en1orpaqJÎqrmx noe1rÎJ.D1<errh y 6aceH:ni BepxHho"i
THeH, lllO CKJia,llaIOTh 6araTonpocpÎJihlIHH ,HOKyMeHTaJibIIO - HayKOBHH apxiB, JlOITOBIIHJIH
pe1yJihTaTH Mi)!<KYJibTYPIIHX Ta 6araTOIIal{ÎOHaJihHHX BÎJ{IIOCHH i J{OITOMOf'JIH p03p06HTH
non iH rnran .uoCJiiJl)!(eIII>, qJirrnncoBarrnH: €Bpocor010M y paMKax nporaMH PIIARE «CBC
PyMyrri51-Y Kpa"ina», Maroqw rra MeTi «JJ.oc11in)!(errn5! Ta rrepcnmpcnrrn B nirmicTh
MÎ)!(rrnpomwro Kym;ryprroro cnaJJ.KY rroniTy CaTy - Mape Ta 3aKapnaTCI>Ko"i o6JraCTÎ».
3arrpoBamr<emrn nporpaMH BKJIIOLIHJro i oprarriJaniro 1-IayKoHoi· KomlJepcrmi"i rra
TeMy «PyMyHCbKo-yKpa'i"HehKÎ nimrocmm. Icrnpi51 rn cyqaenicTb», oprani10Barro"i crriJJhHO
3 YHiBepettTeTOM ÎM.5a6ern l)onr,o"i (M.K11y)1<-Ha110Ka). Kornpepem{Î51 rrpoxo.uw1rn 28-30
sepecrrn 2007 poKy n ay.u11rnpi5!x «I-liKonae Vropra», «Baci11e 6op4a», rn «Ayna Marna»
3a ceKI{Î5!MH: apxe011ori5!, nona Ta IIOBÎTIHI ÎCTopi51, ITOJIÎTOJIOf'Î51, MÎ)K!Iapomri BÎ){IIOCHIIH,
rnponeH:cbKÎ CTy,niL
67 yqaeHHKiB Kor1qJepem{Î°i - npoqJeeoptt, .nocni.urrnKH, CTyncrrTH - o6roBopmrn
KOMTIJieKeHy npo6neMaTHKY )lBOX Kpa"in; npenCTaBJieIIi l{OTIOBIJU OXOIIHJIH nmpOKHH
cneKTp npo611eM, 5!Ki ananiJyroTh 6araTorpamricTh enirrnrnTT5! B npttKopnonniH: 1om
Bepxnho"i Tttett.
PeJyJihTaT KOilqJepenni"i KOIIKpeTHJOBIIHH y L{ÎH 16ipKi CTaTeH, HKa Maf na MeTi
noKaJaTH rnrinne eniBpo6inrn1rrno MÎ)I< pyMyrrcI>KHMH rn yKpa"inchKHMH cnerlianicrnMH,
Jl0Ka3YI04H Te, IL{O HeJaJie)!(IIO Bill .uep)!(ammx KOpJ{O!IÎB a6o Meil'raJiiTeTIIHX nepeIIOII,
Mi)!(rrapom1e KYJibTypue cninpo6iTHHl{TBO Ta BHHBJICHII5! nayKOBHX JJJ.i6nocTCH, MmI<yTb
3po6Hrn BCJIHKHH BIIeCOK y KpaLQe nop03yMÎIIIl5! 5!CKpaBo"i iCTopi"i o6HJ{BOX Kpa"irr Ta
6JIH)!(qe 3IlaHOMeTBO O)lIIOfO 3 iHlllHM.
JJ.oenimKeIIi ranyJi, BHeBiTJICHi B CTaTr51X, sino6pa)!<al0Th urnpoKy TeMaTHKY
o6roBopcmrn, rroqmiaroqw 3 HeOJIÎTHqno"i Ta pHMJI5!IICbKO"i CIIOX J{O eKOIIOMÎqrroro
poJBHTKY periony a6o inqJOpMaui"i H{OJ{O iernpi"i, MOBH, KompeciH, rronarrnx yKpa"incLKHMH
xpoHiKaMH Ta PYMYHCbKo-yKpa"inchKOIO JIÎTcpaTyporo.
PoJBHTOK Mi)!(Hapomrn"i rroniTHKH Ta 1mrr110MaT11qrrnx BÎ.11.HOCHH, cnoco6tt , HKHMH
snJIHBaJIH Ha iernpiro .llBOX Kpa"iH BeJIHKÎ rnporreH:chKi )lep)KaBH, pyMyHchKO - yKpa"irrchKi
BÎLUIOCHIIH B KOHTeKcTi Mi)!miH:ebKOBHX rcononiTH4IIHX pea.niH: UcrrTpaJ11>no"i Ta CTiBncrmoCxi.uHo"i E:nporrtt, «6acapa6cbKa npo611eMaTHKa», JlHKrnrnpebKi rro11iT11qrri pimenrrn,
.
.
.
npcneTaBJICIII qepe3 nptt3MY HOBHX ICTOpH4IIHX ,llOKYMCIITIB.
6araTOCTHÎqHHH Ta 6araTOKOHCpeciH:nHH perioH, Mi)KCTHÎLIIIÎ 3B»H3KH, BÎ.11.HOCHHH
Mi)!( 6iJibllIOIO rpoMaJ{OIO (pyMy1rn) Ta nauioIIaJihIIHMH MeHLllHHaMH, nirrrnieTH4Ha
CXO)!(iCTh, 3aUiKaBHJIH }{OCJIÎl{IIHKÎB, 51KÎ B CTaTUIX 3po6HJIH ananiJ KYJihTYPIIOfO
KOHTCKCTY Ta rrepeTBOperrH51 TpanHUiHHHX UÎIIIIOCTCH, BIIJIHB rroniTH4IIHX ettcTeM na
xapaKTepHeTHKY cxmKoeTi, 3Mina i"i, 5!K rrp5!MHH eclJeKT MÎ)!(IIapo)lHO°i MirpaniL
BHJHaYHÎ oco6w, 5!Ki npHeBHHJIH CBOIO .ui5!JibHÎeTb ieTopi"i Ta KYJihTypi l{BOX Kpai"n,
noKyMelITH, lllO npttrroc5!Th rrony impopMarliro npo oei6 "ixni,oro nepiony, J{aIOTh
MO)!(JIHBÎeTb ){OTIOBIIHTH TCMHTH4HY J6ipKy «PyMyIICbKO-yKpa"irrChKi BÎJ{IIOCHIIH. Icrnpi51
Ta cyyacnieTI»>, 51Ka peKJiaMyc MÎ)KIIapo.une crrinpo6inmrrrno nma rcorpaclJiYrro.
.
.
.
a,llMIIIICTpaTHBHHMH KOp){OI-IaMH, neJaJie)!(l!O Bl.ll IIOJilTHKO-IJ{COJIO['[qJIHX eTaBOK.
IJ,e B)!<e Tpcrn J6ipKa, rrptteB514ena Mi)!<eTJiiqrrwM Bi.unoemiaM y 6aeeH:rri Bepxnho"i
Tttett. Bei BOJIH BHJlaHi Btt){aBHHUTBOM CTosirnBoro MyJero CaTy-Mape, eninhHO 3
BÎl{OMHMH ycrnHOBaMH: h1ernTyT icrnpi"i Ta CTIIOUHBÎJiiJal{i"i JJ.ynattChKHX Ufoa6iB (M.
Tro6inrcn),
Y)!(ropo)lChKHH
Hanionanr,nwH:
ynincpeHTCT,
JJ,ep)!(aBIIHH
apxin
3aKapnaTCbKo·i o6nacTi, 3aKapnaTCbI<nH J..{ep)KaBHHH y11inepc11TeT, IncTHTYT icTopi"i
AKa)leMi"i HayK YKpa"i1m, YHinepcttTCT ÎM. Ea6em 60111>o"i, M. Kny)K-HanoKa.
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3auiKaBneuicrh, HKY BHKJIHKaJrn nepmi JlBi 36ipKtt, 3a6e3neLJmrn IlKJIIOLJemrn îx Jto
KOJieKniH: TaKHX 3IIaMCHHTHX 6i6nioTeK cniTy, HK: The Library of Congress Washington,
Tozzer Library Harvard Univcrsity Cambridge SUA, Haddon Library Cambridge England,
Direction des Musecs de France Bibliothcqucs ct Archives de Musccs Nationaux au
Louvre Paris, Magyar Tudomanyos Akadcmia Kozponti Konyvtar Budapest, rn 13
6i6J1ioTeKax MiCT IlhyrrapJJ., Ecpnin, Tm6inre11, YJIM, Jliin, Binenr, Ta n 6i611ioTeKax
Cxinnoî f:Bpontt y MÎCTÎ Jiouno11.
Mtt BI1Cimcni, ruo nana 36ipKa, ne BIIeCOK .LlOCJii)lIIHKiB, HKi ny6JriKyIOTh cepH:m11i
CTaTri i HBJIHIOTbCH MO):{CJIJIIO cniBpo6iTHHUTBa, Il{O npHHOCHTh KOpHCTb Jll30M KpaYnaM i
l-laIOTh MmKJrnnicTh 3HattoMHTCH 3 KYJII>Typnoro Ta icToptt4HOIO cxmKicno, cnpttHIOTh
en1i 1-IIIHM BÎL{HOC11IlaM, HK II03HTHBIIOMY 6c3nocepe.u.nhOMY nponccy B perioni, i:te
Mi)KCTIIiLJIIi Ilim1ocmrn 3aJIC)f<aThIIi BÎ)l /_lCMorpacpi4IIOro KOHTCKCTY Ta rroniTWlllHX
npOQeCIB.
Cninpo6inmQTBO Mi)K pyMynchKHMH Ta yKpai"nchKHMH cnc1tias1icrnMH mKe CTaJio
TpaJtHilÎHHHM 3aBJlHKH npoBe)lCllHM CilÎJibllHM nporpaMaM, npOBCl{CIIHM floBÎTOBHM
MYJCCM CaTy- Mape Ja ocrn1mi 15 poKÎB i KOIIKpcTH3oBmmM nicio 16ipKoro, HKa Mar Ja
MeTy lteMOHCTpani10 Toro, 11{0 Mi)f(napo.u.ni 3B»H3KH, 3ac110BaHÎ na cniJihllOMY 3IrnHOMCTBi,
11i.u.p11Ma11i .LlOKYMCllTaMH Ta J(OCJIÎlt)f(elllrnl\rn, MO)f(YTh 6yTH rrpHKJJaJ!OM J(JIH
Mi)f(KYJibTYPllOro niaJIOry Ta HearpecHBllOro cniB)f(HTTH, CXO)KOCTi UÎIIHOCTett KO)KIJOro
Hapony, crnop1010 1 m CBpOIIeHChKY KaprnIIy KYJihTYPIIOÎ pÎ3IIOMaIIÎTIIOCTÎ.
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SMOLII V ALERII, VIDNEANSKll STEPAN, KIEV (UCRAINA)
lcTopuqni acneKTH yKpaîncbKo-pyMynchKOro ~iaJJory

51cKpase i CKJia.llHe Mirnyne o.uHoro 3 Hatt6i11hrn11x ue1npaIIhHo-rnponeH:cbKHX
Hapo.lliB - yKpa"iHCbKOro - Hep03pHBHa CKJia.llOBa 3araJibHOCBponettChKOro Ta BCecninibOro
u11si11i3auiH:Horo npouecy. Bi.ll caMHX no'laTKin csod icrnpi"i YKpa"ina HK eTHorpacl>i'lHHH
npoCTip, 6yna MicueM JiTKHeHHH H: cynepH11urna, a;1e H: pa3oM 3 THM - BJacMonn1111sin
pi3HHX u11si11i3auittHHx cninhHOT. Cneuml>iKa reorpacpi'IHoro p03rnrnynamrn YKpa"iHH y
ueHTpi €sponettCbKOro KOHTHHeHTY i BO.llHO'laC ri CBOcpi,uHa pOJih „npoMi)J(IIO"i'',
„py6i)J(HO"i" JeMni Mi)I< Cxo.llOM i 3axo.llOM, i"i npHpO.llHi 6araTcrna, po,umqi JeMni Ta
npailbOBHTHH Hapo.u o6yMOBJIIOBa.JIH 3aB)J(.llH i o6yMOBJIIOIOTb CbOrD.LlHi rnH60KHH iHTepec
.llO He"i He TiJihKH 3 6oKy cycinHix Kpa"iH, a.Jie H npoBi.llHHX nep)l<aB CBiTOBOro
cnisrnsap11crna. 3oKpeMa, y .llpaMaTH'lHi .llml €BponH nepio.llH icrnpii" yKpai"Hui Ta i"xHi
npe.llKH uiHOIO BeJIH'le3HHX BTpaT 6opOHHJIH HapO.llH KOHTHHellTY Bi.Ll 3ry6Jmx HaBa.JI
KO'lOBHKiB 3i CXO.lly. BO.llHO'laC yKpa"i11ui MaJOTb 6araTOBiKOBHH .llOCBi.ll cmnKyBaHHH 3
pi3HHMH HaponaMH H Kpa"iHaMH CBiTy, oco6JIHBO 3i CBO°iMH cyci.llaMH.
CHBO°i .llaBHHHH, 30KpeMa, CHraIOTb .llPY)J(lli 3B'H3KH yKpa°iHUiB 3 HapO.llaMH, HKi
npO)J(HBa.JIH Ha TepHrnpi"i TenepirnHhO°i PyMyHi"i. B)J(e xpecTOMaTittHHMH CTa.JIH npHKJia.llH
ITeTpa Morn1111 - ypo.ll)J(eHUH Cyqas11, HKHH, crnsw11 y 1631 p. MHTponoJIHTOM
K11i"BcbKHM, fa.JIHUhKHM Ta ycid YKpa"iHH, .llOnoMaraB MOJI.llaBaHaM Bi.llKp11BaT11 .llPYKapHi
Ta HaB'la.JibHI JaKJia.llH
Ha Tep11rnpi"i cyqacno"i PyMyHii". A6o OTUH ITa"iciH
BenH'lKOBCbKoro, c11Ha nonTaBCbKoro CBHIIJ,eHHKa, HKHH 3 KiJihKOMa necHTKaMH ':leHuis
ciHB rpaMoTy, .ll06po i HaB'laB )J(HTeJiiB U.hOro ni.llKapnaTCbKOro Kpmo, 6yB KafIOHi30BaJIHH
PyMyHCbKOIO npanocnanHom uepKBOIO i noxosaHHH B MOHacT11pi T11pry Mypew. TaKO)J(
He BHna.llKOBO ynpO.llOB)J( CTOJiiTb KHHrH Ty-r .llPYKYBa.JIHCH .llaBHbOyKpa"i11CbKOIO
K11p111111ue10, a 'lHMa.Jio MyJei°B Ta uepKOB Ha pyMyHchKiH: JeMni H: .llOHHHi MaJOTb CHMBOJIH
TiCHoro cniBpo6iTHHU.TBa ri HaceneHHH 3 yKpai HCbKHM HapO.llOM.
Oco61111se Micue B iCTopi"i B3aCMHH .llBOX Hapo.lliB JattMac iM'H KHH3H .D:MHTpa
B11rnHeBeU.hKOro - cpyH.llaTOpa 3anopo3bKo"i Ci'li, opraHi3aTopa yKpai"HChKoro KOJaurna Ta
HaTxHeHHHKa H:oro 6opoTh6H npoTH TypeUbKo-rnrnpcbKo"i sittchKOBO"i eKcnaHci"i. Moro
HeB.lla.JlHH noxi.ll y Mon.uasim B 1563 p. MaB He JIHWe BHpiWa.JibHHH BllJIHB Ha IlO)laJibWi
noxon11 yKpai"HCbKHX K03aKiB y Mo11.llaBi10, a.Jie H: cnpHHB cpopMyBaHHIO cninhnoro 3
MOJI.llaBaHaMH rn iHWHMH Hapo.llaMH periony cppoHTY 6opoTb6H npoTH OcMaHCbKO"i
Type'l'IHHH rn Kp11MCbKoro xaHcrna. He BHna.uKono B HaCTynHHH iCTopH'IHHH nepio.ll B
yKpa"i11cbKOMY K03aUhKOMY BittcbKY nepe6yBano 'lHMa.JIO pyMyHiB, HKi B XYII-XYIII CT.
BHCTynaIOTb B .ll)l{epenax ni.u Ha3BaMH „BOJIOXH" i „MOJI)laBaHH" - BHxi.uui 3 KHH3iBCTB
Ba.Jiaxi"i rn Mon.uoBH, mo nepe6yBa.JIH B CKJia.lli OcMaHCbKo"i Type'I'IHHH. 51K cni.ll'laTb
icrnpH'IHi )l)J(epena, B .llpyriH: no11on11Hi XYII CT. B YKpa"iHi 6ararn „Bonoxin" „rnyKa.JIH
cJiy)J(6H i macrn". IHo.ui BOHH oci.llaJIH ui1111MH cenaMH, HK npo ue cBi.ll'lHTb Bo11orn11HiBKa
6inH ITepeHcnasa rn BonocKiBui ni.ll l'lHem. .D:eHKi Bo11ox11 CTaJIH K03aUhKHMH
crnpIIIHHaMH, HK HanpHKJia.ll .D:MHTpo (.D:MHTpaw) PaH:'la, ByK (ByH:Ka) Cep611H, ITanno
Anocrnn, AH.llpiH: rn Anacrnc BonornHHH rn iH.
ITepeniK Bi.llOMHX i Ma.JIOBi.llOMHX cpaKTiB 3 icrnpii" rpoMa.llChKo-noniTH'lHHX H:
KYJibTYPHHX yKpa"iHCbKo-pyMyHCbKHX 3B'H3KiB, oco61111Bo B KapnaTCbKOMY perioHi, HKHH
3 .llaBnix qaciB 6yn ueHTpoM TH)J(iHHH rn cniBnpaui .unox cyci.uHix Hapo.lliB, MO)J(Ha
npO.llOB)J(yBaTH H .lla.Jli. mo.llO Mi)l{.llep)J(aBHHX Bi.llHOCHH Mi)I{ YKpa°iHOIO Ta PyMynicm, TO
BOHH MaIOTb He .llY)J(e .llaBHIO, ane .uocHTb CKJiaLJ:HY icTopim. A.u)l{e cyqacHa PYMYHCbKa
0
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.uep)l{aBa c<flopMyscIJiacH B pe3y11hrnTi o6'c.uHaHH5:1 Mo11.uos11 i Banaxii" y .upyriiî no11os11Hi
XIX CT., a yKpai"HChKa .uep)(<aBHicTb y BHnrn.ui YKpai"HChKOi" Hapo.uHoi" Pecny611iK11
si.upo.u1111ac5:1 11mue y 1917 p., 5:1KHH CTaB Ba)K11HBOIO BiXOIO ,[{115:1 yKpai"HCbKO-PYMYHChKHX
Bi.UHOCHH. Maroq11 o.uHaKoBe 3 yKpai"HUHMH p03yMiHH5:1 3arpo311 TO.UilllHboro pociiîcbKOro
iMnepiani3My, PYMYHH 3 c11MnaTic10 nocrnBHJIHCH .uo BH3BOJihHHX nparneHh YKpai"HH.
ToMy PyMyniH onnic10 3 nepumx uanic11ana rn.ui csoro noBHOBa)(<Horo npe.ucrnBHHKa .uo
K11rna. llpoTe HCBllOB3i c11TyauiH pi3Ko JMi1mnacH. CKop11crnBlllHCh iJ CHTyauii", w.o
BHHHK11a nic;rn poJna.uy PociiîchKoi" iMncpii", pyMyHcbKi siiîchKa y KBiTHi 1918 p.
Jaxon111111 Eeccapa6i10, npoTH aneKcii" HKoi" npoTecTysas yKpa"iHChKHiî ypH.U. A y
JIHCTOila.[li TOro )!{ poKy TaKa )!{ Y1-IaCTb cniTKaJia i niB)leHHy, i niBHiqHy qaCTHHH
nyKOBHIIH 3 nepeBa)KHO yKpai°HCbKHM Hace11eHH5:IM. llO.[laJlbllla ,[{0115:1 UHX 3CMeJib BillOMa: y
1940 p. Eeccapa6i5:1 Ta llisniqna nyKOBHHa ysittlllJIH ,[{O CK11a.uy CPCP, a y 1947 p.
BHacni.uoK IlOBO€IIHOro Bperymosamrn KOp)lOHH 6y110 BCTaHOB11eno 3 ypaxysaHH5:1M po11i,
5:1KY JlCp)K3BH Bi.nirpaBaJIH y L"{pyriiî CBiTOBiiî BittHi.
OT)KC, peBiJi"i rnponeiîchKHX Kop.uoHiB nic115:1 llepllloi" cBirnsoi" siiîHH, .uo i ni.u qac
L"{pyroi" CBiTOBOi" BiHIIH 3aK11a.JIH CKJiaJUIHll icrnp11q1111iî cna.QOK B npOl{CC p03BHTKY
yKpafr1cbKo-pyMyIIchKHX Bi.unocm1. llanimrn llHKrnTyp11 Y:aylllecKy, p03na.u Pall5:1HChKOro
Cm03y 3po6111111 Mi)(<JlCp)Kam1i si.unocmm Mi)(< nocTKOMynicTHqHoIO PyMynino rn
He3aJIC)IUJOio YKpai"nom, 5:1Ka 5:1K omm 3 npaBoHaCTynHHUb CPCP ycnaJIKysana i
paJl5:1IIChKO-pyMyIIcbKHll .uep)l<aBIIHH KOpJIOH, llY)J(e HcnpoCTHMH. 3oKpCMa, ninnHCaHHH B
1995 p. B llapm1<i llaKT MHPY rn crn6iJihHOcTi B €Bponi BH3HaqaB yKpai"nc1>Ko-pyMync1>Ki
TepHTopianbIIi npoT11piqq5:1 3a cK11am1icno Ta He6e3neqnicTIO aHanoriqHHMH JlO
pyMync1>Ko-yropc1>KHX. ,UittcHo, B .ueHKiH Mipi nepio.u .uo ni.un11caHII5:I ,Uorosopy npo
si.unocmm no6pocyci.ucrna i cnispo6irn11urna Mi)!{ YKpai"nmo rn PyMyHino Bill 2 qcpBIIH
1997 p. MO)Klla BH3HaqHTH 5:1K „MiHi X0110.UHY BiHHy" Mi)!{ o<PiuiHHHMH KH€BOM Ta
EyxapecTOM.
Icrnp11qne 311aqcmrn ,UoroBopy 1997 p., cK11a.uIIi nepcrosopH lllOllO TeKcTy HKoro
TPHBaJIH .una poKH, no11Hac HacaMnepe.u B ToMy, UlO YKpai"IIa i PyMyIIi5:1 ypoq11crn
noo6iil5:1JIH B3a€MHO ce6e noBa)KaTH i KepyBaTHC5:1 y B3a€MOCTOCYHKax npHHHHnaMH,
3aKJlafleHHMH y CrnTyTi OOH rn f'eJihcincbKOMY 3aKmoqHoMy AKTi. 0611nsi crnpo1m
3aCyJIHJIH „HccnpaBC,[{11HBi aKTH TOTanirnp1mx i BiHCbKOBO-)lHKTaTapCbKHX pe)KHMiB, 5:1Ki B
MHHYJIOMY HeraTHBHO BnJIHBaJIH Ha Bi.UHOCHHH Mi)!{ yKpai"HChKHM rn PYMYIIChKHM
HaponaMH" i BHCJIOBH11H nepeKoHamrn, „w.o 11iKsi.uauiH 6omoqoi" cna.uw.11HH MHHy11oro
MO)l{JIHBa 11HlllC lll115:1XOM po3BHTKY BiJIHOCHH llPY)K6H i cnispo6iT1murna Mi)!{ J-lBOMa
napo.uaMH, HKi nparnyTh no crnopeHH5:1 c.umrni" €Bpon11". OT)Ke, y pe3yJihTaTi KHi"B
.u0Mirc5:1 ni.urnepm1<emrn HcnopylllHOcTi Kop.uoHiB, a EyxapeCT - MO)l{JIHBOcTi naBiraui"i
nynattchKHM pyKaBoM Ki11i5:1 i npoTeKuii" .u115:1 pyMyHchKoi" MeHlllHHH B YKpai"Hi lll115:1XOM
crnopemrn npHKopnommx rnpopcrionis. HapelllTi, y qepBHi 2003 p. npe3HJieHTH YKpai"1m
Ta PyMynii" ni.un11can11 ,UoroBip npo pe)l{HM yKpai"HChKo-pyMyIIcbKoro nep)KaBHoro
KOp.UOHy, cnispo6iTIIHllTBO Ta B3a€MHY )lOilOMOry 3 npHKOpJIOHHHX IlHTaHb. f11aBa
YKpa"inchKoi" .uep)I<aBH KBani<fliKysas ueiî aKT HK „iCTop11qny no.uim" y sinnoc11Hax Mi)!{
YKpa"inom Ta PyMyHino, a caM .uoroBip - .uoKyMeHTOM, KOTpHtt „rpyHTYCTbC5:1 Ha HopMax
cyqacHoro Mi)l{Hapo.unoro npaBa i si.unosi.uac iHTepecaM o6ox ,LJ.ep)KaB rn napo.LJ.iB". Y
cB010 qepry, llpe311.uenT PyMynii" Ha3BaB ,LJ.oromp „Ba)K11HBHM .LlOKyMeHTOM .LI.JIH
Mai16yTn1>oro
IIalllHX
sinnoc11H",
mp11n11qHHM
rncTpyMeHTOM,
UlO
BIJIIIOBI.LJ.ac
„€BporreHCbKHM CTannapTaM".
Y 2004 p. PyMyHiH crnc qJ1enoM HA TO, a y 2007 p. - E:sponettcbKOro Cm03y.
llic115:1 „rr0Mapaw1esoi" pesomouii"" KiHUH 2004 p. B YKpa"iHi npo csiiî rnporrei1chKHH rn
rnpoaTJiaHTHqHHH BH6ip pilllyqo 3a5:1BH110 HOBe KepiBHHUTBO YKpai"HCbKOi" ,Llep)KaBH.
Cboro.uHi 0611nsi .LI.ep)KaBH crrosHeHi pilllyqocTi 6y.LI.yBaTH Hosi B3a€MHi crncyHKH na
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Jaca.uax .uo6pocyciitcnrn i cninnpaili m.unom.uno .uo uopM MDirnapo;moro npana. TaKi
.
.
. .
naMipH BHilJTHI3alOTb llC JIHllIC 3 ormuly na MDKnapO.llIIC CTallOBHll{e, aJie IICpC.Ll.YCIM 13
naranhnHx noTpe6 nnac1mx .llep)l{aB rn i"x naponiB. Ha noqaTKy XXI crnniTrH yKpai"nc1>1<0pyMync1>1<i BiJUIOCHnH CTaIOTh BCe 6inhlll B3)KJIHJ3HM qmIHHKOM 3MiUIICllllH CTa6iJihnocTi B
L{eirrpanbIIOCBponctîchKOMY Ta qopnOMOpCbKOMY perionax i p036Y.LlOBH 06'cm1anoi"
JleMoKpaTHqnoi" €npo1m.
3Miw1emrn .ll06pocyci.[lcrna Ta cninpo6inmnrna Mi){< YKpai"nmo Ta PyMynic10
BHMaraIOTh ne JIHlllC nocTitînoi" 11anoJ1ernHBoi" Ta MYJtpoi" npalli nOJfrrnKiB, ,TIHIIJIOMaTiB i
rpoManchKHx niHqiB, ane tî uinecnpHMOBanHx 3ycHnh B'1e1mx-icTopHKiB o6ox 1<pai"n,
oco6JTHBO na TJTi noncpe;u1ix iCTopwnmx KOJTi3iH yKpai'l!ChKO-pyMyllChKHX B33CMHII, HKi
MaJIH Micnc y XX CTOJiirri. I Ie BHnaJlKOBo B)l<e ne nepumtî piK nornH6mocThC5I nayKoBHtt
.
. .
. .
..
..
manor MI)l{ ICTOpHKaMH cyc1.nmx .L1.ep)I<aB, B HI<OMY aKTHBny Y'-IaCTh 3 yKpamc1>Ko1 cTopo1rn
6epyTh,
30KpeMa,
nayI<OBI{i
llepniBel{hI<Oro,
y )KropOJlChKOro
IIanioIIaJlhlIHX
yninepcHTeTiB Ta IncTHTYTY icTopii" YKpai"1rn HAH YKpai"1m B K11cni. )lnoMa ocrnm1iMH
iHCTHTY!liHMH, mmpHKna;t, y nHcrnnaili 1998 p. cninhHO 3 pyMynchKHMH KoncraMH 6yna
nponcnena n M. CaTy-Mape ncpma Mi)[mapomia nayKona I<omJ)epemli5! na TeMy
„PyMync1>Ko-y1<pai"nc1>Ki ni;u1ocmrn: icrnpiH i cyqacnicn", MaTepiaJIH HI<o"i 6y1rn 1rn1{a11i
oKpeMOIO J6ipKoIO. A y nepecni 2007 p. IIHMH n M. K11y)1<-Ha1101<a 6yJia npoBenena apyra
3ycTpiq PYMYHChKHX Ta yKpai"HchKHX icrnp1rnin, 11a 5!Kitî 6y1m npono1D1<c110 nayKoBHH
itianor 3 aKTyaJihllHX npo6JieM icrnpii' Ta cyqacnoro p03BHTKY yKpai'IIChKO-PYMYIIChKHX
.
. .
.
.
Bl.[lIIOCHH 3 MeTOIO 110,LlOJJaHirn 11eraTHBIB ICTOp11q1rnro MH11y11oro, Bl,L{MOBH Blfl po:ffJl5ILlY
nepcIICKTlIB

.nnocTopo1-n1ix

Bi.UIIOCHII

Kpi3b

rrpH3MY

rrorrepexu1ix

IICIIOp03YMÎIIh

H

neJal{oBoJTeHHX nauionanhno-nep)Kammx aM6iuitî.
OpraniJarnpH uic"i JyCTpiqi cnofliBaIOThCH, IllO ny6J1iKaUi5! "ii MaTepianiB CTaHc
HOBHM Ba)[<JUIBHM KpOKOM Ha IJIJIHXY nonm6nemrn cniBpo6in1mrrna Mi){< ic-ropHI<aMH
Y1<pai'1m rn PyMynii", JoKpeMa cmnr,noro J'HcyBamrn IIHMH JlHCKycitî1mx tî
ManOL{OCJii.L{)l(eHHX IIHTaIIh 3 iCTopii' yKpai"IICbKO-pyMyHChKHX 131,LlllOCHII Ta po3BHTKY
llBOCTOpOilllbOi" B3aCMO.[lii' na cyqacnoMy eTani.

Aspecte istorice ale dialogului româno-ucrainean
Rezumat
Din cele mai vechi timpuri ucrainenii au avut relaţii de prietenie cu popoarele care
locuiau pe teritoriul actual al României - Deja în letopiseţe sunt consemnate exemple ca cel
al lui Petru Movilă, cneazul Dumitru Veşneviţki- fondatorul Sicii Zaporojene, etc.
Lista cunoscutelor şi a mai puţin conoscutelor fapte din istoria relaţiilor politicosociale şi culturale dintre România şi Ucraina, îndeosebi în regiunea Carpatică, care din
cele mai vechi timpuri a fost centrul relaţiilor dintre două ţări vecine, poate fi continuată.
Semnarea Acordului de bună vecinătate şi colaborare dintre Ucraina şi România din 2
iunie 1997 şi a celui din iunie 2003 "Acordul privind regimul graniţelor de stat românoucrainene, colaborare şi ajutor reciproc legate de problemele graniţelor"au avut o mare
insemnătate istorică.

În 2004 Romînia devine membru NATO, iar în 2007 -membru al Uniunii
Europene. După "revoluţia portocalie" de la sfârşitul anului 2004 în Ucraina conducerea
Ucrainei vorbeşte despre alegerea cursului politic spre Europa şi Alianţa nord-atlantică.
Astăzi ambele ţări sunt hotărâte să construiască noi relaţii de prietenie şi colaborare
conform normelor dreptului internaţional. La începutul secolului XXI relaţiile românoucrainene devin tot mai active, indicator important în întărirea stabilităţii în regiunile
Central-eupropene şi a Mării Negre şi fonnarea unei Europe unite democratice.
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Întărirea bunei vecinătăţi şi colaborării dintre Ucraina şi România necesită nu
numai o muncă înţeleaptă din partea politicienilor, diplomaţilor şi a oamenilor de seamă, ci
şi acivitatea intensă a cercetătorilor şi istoricilor ambelor ţări în special pe fondul
confruntărilor istorice anterioare a relaţiilor româno-ucrainene care au avut loc în secolul al
XX-iea. Nu întămplător, deja de căţiva ani are loc un dialog ştiinţific dintre istoricii ţărilor
vecine la care iau parte activă specialiştii ucrainei, în special specialiştii universităţilor
naţionale de la Cernăuţi, Ujgorod şi a Institutul de istorie al Academiei de Stat a Ucrainei
din Kiev.
Ultimele două instituţii, în noiembrie 1998, împreună cu colegii români au
organizat la Satu Mare prima conferinţă internaţională cu tema "Relaţii româno-ucrainene.
Istorie şi contemporaneitate", ale cărei materiale au fost publicate în volumul cu acelaşi
nume. Iar în septembrie 2007 tot cu Muzeul Judeţean şi cu Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj Napoca a fost organizată a doua întâlnire istoricilor româno-ucraineni; unde a fost
continuat dialogul ştiinţific al problemelor actuale ale istoriei şi a dezvoltării actuale a
relaţiilor româno-ucrainene cu scopul de a înlătura trecutul istoric negative, renunţarea la
privirea negativă a perspectivelor bilaterale prin prisma neînţelegerilor anterioare şi a
nesatisfacerii ambiţiilor naţional statale.
Organizatorii acestei întâlniri speră că publicarea materialelor lor va fi un pas
înainte în drumul întăririi colaborării dintre istoricii Ucrainei şi României în special
explicarea de către aceştia a problematicii puţin cunoscute privind istoria relaţiilor romăno
ucrainene şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale din perioada actuală.

17
https://biblioteca-digitala.ro

ASTALOŞ

Două

CIPRIAN, SATU MARE (ROMÂNIA)

complexe neolitice "speciale" de la Halmcu -

Vamă,

jud. Satu Marc

Dintre descoperirile arheologice ale ultimilor ani de pe teritoriul judeţului Satu
Mare, am ales pentru un studiu detaliat două complexe mai deosebite de la Halmeu-Vamă.
Mai multe situri neolitice au fost identificate în împrejurimile frontierei româno-ucrainene
de la Halmeu. Aşezarea din neoliticul târziu este situată între vămile română şi ucraineană,
unde, în anul 2006 au fost făcute săpături preventive 1• În unna acestor cercetări au fost
identificate numeroase complexe arheologice, precum locuinţe, gropi sau şanţuri.
Cum spuneam, mă voi opri doar asupra prezentării a două dintre complexele
descoperite. Ele prezintă un interes deosebit, deoarece ar putea fi interpretate drept
„monninte simbolice". Cele două complexe sunt: C22 şi C24 (denumite convenţional şi
Ml, respectiv M2). Distanţa dintre cele două complexe este de cca. 8-10 m. În imediata
apropiere a celor două complexe studiate sunt, la prima vedere, gropi de diferite
dimensiuni, în general circulare. Materialele din aceste gropi nefiind încă prelucrate, e
prematur să facem comparaţii cu inventarele celor două complexe analizate în prezentul
studiu.
Ml (= C22) (planşa I-A) - complexul prezenta o fonnă dreptunghiulară (2,37x0,96
m) şi foarte probabil suprapunea o groapă circulară mai veche (C22a - l ,57x 1,55 m).
Adâncimea gropilor înregistrată pc teren este puţin relevantă datorită sistemului de
săpătură prin decapare mecanică până la nivelul „sterilului arheologic". Totuşi, menţionăm
că adâncimea de la nivelul de identificare a gropilor în sterilul arheologic este de 6 la 13
cm pentru groapa dreptunghiulară şi 30 cm pentru groapa circulară. La aceste adâncimi
putem adăuga, cu rezerve totuşi, grosimea medie a stratului de cultură din sit (20 cm) şi cea
a humusului recent (40 cm). Totuşi, relaţia dintre cele două gropi nu este foarte clară, dat
fiind că sedimentul din ambele gropi avea aceeaşi culoare şi consistentă (brun închis
argilos). Însă repartiţia artefactelor sugerează suficient de convingător poste~ioritatea gropii
dreptunghiulare faţă de groapa circulară. Groapa circulară C22a conţinea fragmente
ceramice mărunte şi izolate, precum şi doi galeţi de prund neprelucraţi pe fundul acesteia.
Fragmente ceramice mărunte sunt întâlnite şi în umplutura gropii complexului
dreptunghiular. O bucată de gresie sfărâmicioasă provine aparent din groapa
dreptunghiulară, dar datorită poziţiei relativ izolate de gruparea principală de artefacte şi a
situării la limita presupusă dintre cele două complexe, este posibil ca de fapt să aparţină
gropii circulare. Groapa dreptunghiulară era orientată pe direcţia SSE-NNV. Fundul
acesteia este relativ plat. O bucată de lemn ars (sau carbonizat natural?) de 80 cm lungime,
4-8 cm lăţime şi sub 1 cm grosime, era depusă pe fundul gropii, în marginea centralvestică a acesteia. Izolat, pot fi observate fragmente mici de oase şi dinţi, foarte distruse,
fapt ce nu a permis salvarea lor. Pe baza fragmentelor recoltate împreună cu sedimentul,
Andrei Soficaru a estimat că, foarte probabil sunt oase de animale 2 . Unul dintre dinţi s-a
păstrat totuşi intact şi a fost detenninat de Valentin Radu ca fiind un dinte faringian de la
un crap de 1 kg 3 . La capătul dinspre SSE al complexului se afla un vas ceramic spart,
aşezat pe fund. Majoritatea pieselor de inventar (ca dealtfel şi fragmentele de oase şi dinţi
menţionate mai sus) formează două aglomerări, cu aproximaţie la cele două capete ale
lemnului carbonizat. Prima grupare (dinspre capătul de SSE) conţinea: un topor, un ciocan
Săpături preventive în martie-mai 2006: Liviu Marta, Ciprian Astaloş, Cristian Virag, Zoltăn Kadas
Andrei Soficaru, comunicare personală
3
Valentin Radu, comunicare personală
1

2
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perforat, 12 piese litice cioplite, dinţii (inclusiv cel determinat ca fiind de peşte) şi doi
4
presupuşi colţi de mistreţ într-o stare de deteriorare foarte avansată, care ar putea fi resturi
ale unor pandantive. A doua grupare (situată spre capătul de NNV) conţinea: un topor
şlefuit, un şlefuitor, două netezitoare şănţuite şi patru piese din piatră cioplită. Se observă
că împreună, lemnul carbonizat, fragmentele de oase şi piesele de inventar par a fonna un
ansamblu relativ coerent în jumătatea central-vestică a gropii, vasul ceramic este amplasat
izolat în capătul de SSE, iar în capătul dinspre NNV a complexului nu s-a găsit nimic. În
ansamblu, piesele din piatră cioplită sunt tipologic variate: lame şi lamele, lame şi lamele
cu trunchiere retuşată, din care una şi cu lustru, piese geometrice, un gratoar şi un nucleu.
Materia primă utilizată pentru piesele cioplite este la rândul ei diversă: silex (9 piese),
obsidian (2 piese), cuarţit limnic (2 piese) şi cornean (homfels) (3 piese). Uneltele din
piatră şlefuită sunt la rândul lor variate din punct de vedere al tipologiei (topoare, ciocan
perforat, şlefuitor, netezitoare şănţuite) şi al materiei prime (mame, andezite sau bazalte,
gresii).
Descrierea inventarului:
- piesele din piatră cioplită:
I- lamă cu trunchiere oblică retuşată, din silex (5,4xl,7x0,4 cm) (planşa Il-14)
2- lamă (fragment mczial) din obsidian (2x l ,3x0,2 cm) (planşa II-I 3)
3- lamă din silex (2,7xl,8x0,2 cm) (planşa II-8)
4- lamă cu trunchiere concavă retuşată, din silex (4x I x0,3 cm) (planşa /1-9)
5- lamă din silex (3,8x l ,3x0,3 cm) (planşa II-JO)
6- lamă din silex (4,9xl,2x0,4 cm) (planşa II-I5)
7- nucleu din cuarţit limnic (4,7x2,9x2,2 cm) (planşa II-I I)
8- gratoar pc lamă din cornean (homfels) (3,2x l ,5x0,3 cm) (planşa II-7)
9- lamă cu trunchiere dreaptă retuşată şi cu lustru, din cornean (hornfcls)
(3,8x l ,8x0,4 cm) (planşa II-6)
IO-lamă cu retuşe de uzură inverse pe latura dreaptă, din cornean (hornfcls)
(7x3,lxl,2 cm) (planşa /1-20)
11- lamelă (fragment proxima)) cu retuşe de uzură, din obsidian (l ,8x0, 9x0,2
cm) (planşa II-I 2)
12- piesă geometrică cu trunchiere oblică retuşată invers din silex (0,9x0,9x0,2
cm) (planşa II-I6)
13- piesă geometrică cu trunchiere oblică retuşată invers din silex (I, Ix lx0,2
cm) (planşa Il-I9)
14- piesă geometrică cu trunchiere oblică retuşată invers din silex (0,8x0,9x0,2
cm) (planşa II-IR)
15- piesă geometrică cu trunchiere oblică retuşată direct din silex (1 x0,9x0,3
cm) (planşa II-I 7)
16- lamă din cuarţit !imnic (2,5x0,9x0,3 cm) (planşa II-2 I)
- piesele din piatră şlefuită:
17- topor, probabil din mamă (8x3,6xl,4 cm) (planşa I-3)
18- topor din marnă (9,2x4,7xl,8 cm) (planşa I-I)
19- şlefuitor din andezit sau bazalt, cu unne ce par de arsură (l l ,4x2,3x 1,5 cm)
(planşa

I-4)

20- ciocan (mace) perforat, cu mme de folosire, din andezit sau bazalt, cu urme
(9,5x8,3x3,4 cm; diametrul găurii este între 2,3 şi 2,8 cm) (planşa I-2)
21- fragment de netezitor şănţuit din gresie, folosit probabil pentru netezirea
cozilor de săgcţi 5 (6,4x3,5x2, I cm) (planşa /1-23)
ce par de

4

5

arsură

Elisahcta 13erenc.li, comunicare personală
Am adoptat pt:ntru acest tip c.le piese interpretarea din Stamini 1996, p. 190, 199.
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22- fragment de netezitor
cm)

(planşa

şănţuit

din gresie, similar celui anterior (5,2x2,6x2,5

Il-22)

- ceramica:
23- castron cu peretele puternic bombat şi buza invazată, pasta cu pleavă, nisip
şi cioburi pisate, ars reducător, cu slip portocaliu, parţial căzut (planşa 1-5)
- podoabele(?):
24- doi probabili colţi de mistreţ, foarte prost păstraţi, care ar fi putut fi
pandantive
M2 (= C24) (planşa III-A)- este o groapă de formă dreptunghiulară, cu orientare
SE-NV (1,40x0,65 m), fundul plat şi adâncimea de la nivelul sterilului arheologic de 1O
cm. Umplutura e o argilă brun închisă, cu fragmente mărunte şi izolate de oase calcinate
(probabil de animale6 ), cărbune şi ceramică. Inventarul complexului e constituit din trei
vase ceramice şi 1O piese litice (un topor şlefuit şi 9 piese cioplite: lame, lame cu
trunchiere retuşată, gratoare- şi o aşchie, dintre acestea, patru piese prezentând lustru).
Diversitatea rocilor folosite pentru confecţionarea pieselor litice este semnificativă şi în
acest caz, fiind prezente: cuarţitul !imnic (3 piese cioplite dintr-o variantă de rocă de foarte
bună calitate şi 3 piese din cuarţite !imnice comune), cornean (homfels) (3 piese) şi
probabil mama (toporul şlefuit). Vasele ceramice sunt amplasate în şir, pe linia imaginară
ce împarte groapa în două pe lungime. Primul vas, care conţinea ocru, era amplasat mai
izolat, spre capătul SE al gropii, celelalte două (cu umplutură din solul gropii) sunt situate
împreună aproximativ în centrul complexului. Toporul din piatră şlefuită este căzut peste
vasul din mijloc, iar majoritatea pieselor litice cioplite se concentrează lângă vasul dinspre
capătul NV al gropii.
Descrierea inventarului:
- piesele din piatră cioplită:
1- lamă (fragment proxima]) cu retuşe alterne pe latura stângă, din cuarţit
!imnic (2,2x 1, 7x0,3 cm) (planşa Ill-6)
2- gratoar pe aşchie din cuarţit ]imnic (3,5x3,3x 1,5 cm) (planşa I11-8)
3- lamă cu trunchiere oblică retuşată invers, din cornean (homfels) (4,2x2,3x0,6
cm) (planşa Ill-5)
4- lamă fragmentară retuşată cu trunchiere convexă retuşată, din cornean
(homfels) (2,7xl,6x0,4 cm) (planşa Ill-9)
5- gratoar pe lamă, cu lustru, din cuarţit !imnic (3,5x2,8x0,6 cm) (planşa IIl-2)
6- gratoar pe lamă, cu lustru, din cuarţit !imnic (4,2xl,5x0,6 cm) (planşa 111-3)
7- lamă (fragment proxima!) cu lustru, din cuarţit !imnic (4,lx2x0,8 cm)
(planşa

Ill-4)

8- lamă cu trunchiere convexă retuşată şi cu lustru, din cornean (hornfels)
(3,7xl ,7x0,3 cm) (planşa Ill-7)
9- aşchie fragmentară din cuarţit !imnic (3,3x2,8x0,7 cm) (planşa III-JO)
- piesa din piatră şlefuită:
10- topor, probabil din mamă (8,7x5,2xl,7 cm) (planşa III-I)
- ceramica:
11- vas cu profil S, cu corpul uşor bombat, două torţi perforate deasupra zonei de
bombare maximă, buza uşor evazată, pasta cu pleavă, nisip şi cioburi pisate, ars reducător,
cu slip portocaliu la exterior, parţial căzut (planşa IV-11); în jumătatea inferioară a vasului
era ocru roşu-cărămiziu 7 , probabil iniţial în granule, care, în urma dizolvării, au imprimat
culoarea lor şi sedimentului din complex ce a umplut vasul; partea superioară a vasului
conţinea acelaşi tip de sol ca în complex.
6

7

Andrei Soficaru, comunicare personală
Detennin:i··;:: Constantin Haită
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de mici dimensiuni, cu corpul puternic bombat, umăr scurt, buza uşor
evazată şi două perforaţii în zona gâtului, pasta din pleavă, nisip şi mică, ars reducător, cu
slip portocaliu parţial căzut (planşa IV-I 2); vasul conţinea acelaşi tip de sol ca în complex.
13- vas cu fundul plat, corpul uşor bombat, gât cilindric, cu două torţi-buton pe
gâtul vasului, pasta din pleavă, nisip şi cioburi pisate, ars reducător, cu slip portocaliu,
parţial căzut (planşa IV-I 3); vasul conţinea acelaşi tip de sol ca în complex.
Cronologic, complexele aparţin neoliticului târziu, ceramica fiind confecţionată în
stilul Iclod I (potrivit determinării lui Gh. Lazarovici, pe baza ceramicii din cele două
complexe.
Putem lua în considerare mai multe ipoteze cu privire la semnificaţia acestor
complexe, precum cea a unor depuneri rituale sau de altă natură, dar cea mai plauzibilă
pare totuşi aceea a unor morminte simbolice.
Cele două complexe au fost descoperite la mică distanţă unul de celălalt şi ambele
au forma dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Orientarea lor era pe direcţia SSE-NNV
(Ml), respectiv SE-NV (M2), deci aproape similară. Inventarul ambelor complexe este
bogat: ceramică (un vas în Ml, trei vase în M2, din care unul conţinea ocru), topoare de
piatră (două în M 1, unul în M2), un şlefuitor, două netezitoare şănţuite şi un ciocan
perforat (în Ml), piese litice cioplite (16 în Ml, 9 în M2). În plus, în Ml au fost observate
mici fragmente de oase şi dinţi, foarte fragmentare, dintre care un dinte a putut fi
identificat ca fiind de crap. Doi probabili colţi de mistreţ de asemenea foarte prost
conservaţi au fost identificaţi tot în M 1. În sfârşit, inventarul complexului M 1 e completat
de o scândură arsă sau numai carbonizată (rest de la o amenajare funerară?).
Ipoteza mormintelor simbolice se sprijină pe mai multe argumente. Astfel, în
neoliticul târziu din estul Ungariei sunt cunoscute complexe similare definite de asemenea,
drept cenotafuri. Ca aspect, ele păstrează forma gropilor mortuare reale, ceea ce este
valabil şi în cazul complexelor de la Halmeu. Inventarul cenotafurilor este cel întâlnit şi în
morminte. Pandantivele din colţi de mistreţ sunt întâlnite atât în mormintele propriu-zise
cât şi în cenotafuri în cultura Herpaly şi la Polgar-Cs6szhalom 8 . Mai mult, s-a observat că
aceste pandantive, precum şi maxilare de mistreţ, apar în conexiune cu mormintele de
bărbaţi. De asemenea, legat de mormintele de bărbaţi sunt şi depunerile de topoare şi alte
artefacte din piatră. Pe baza acestor observaţii P. Raczky defineşte cenotafurile cu
pandantive şi maxilare de mistreţ şi cu unelte din piatră, drept morminte simbolice
masculine, inventarul funerar reflectând statutul social al decedatului, care din varii motive
nu a putut fi înmormântat în locul care îi era rezervat 9 . Pandantivele din colţi de mistreţ
asociate cu numeroasele piese din piatră din M 1 de la Halmeu ne duc cu gândul exact la un
astfel de mormânt simbolic masculin. Inventarul litic din al doilea complex de la Halmeu,
ar putea fi de asemenea, asociat cu un mormânt simbolic masculin. Ceramica reprezintă o
categorie deseori întâlnită în morminte, atât masculine cât şi feminine. Ocrul este de
asemenea un bun simbolic frecvent depus în contexte funerare. Interesantă este prezenţa
oaselor de crap în M 1, poate o ofrandă alimentară. Dealtfel, deşi rar, oasele de peşte sunt
întâlnite în morminte din neoliticul târziu ungar 10 •
Interpretarea complexelor de la Halmeu ca morminte simbolice este deocamdată o
ipoteză şi nicidecum o certitudine, această propunere de interpretare fiind în acelaşi timp o
provocare la discuţii asupra problemei.
12-

oală
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Two „special" Ncolithic features from

Halmeu-Vamă,

Satu Marc County

(abstract)

I discuss in this study about two special features from Ha/meu (lclod I pottery
style): rectangular pits, without human skeletons , but with a grave specific inventory such
as clay potteries, polished and chipped stane tools, boar tusk pendants, ochre. The two
features from Ha/meu could probably be interpreted as symbolic graves (cenotaphs).
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Planşa I I Plate I
Halmeu -Vumii: A. Ml/2006 (a. pandantive din colţi de mistreţ ; b. fragmente de oase;
c. lemn carbonizat; d. gresie; e - f. gal eţi) I - 5. piese de inventar din MI : I, 3. topoare;
2. ciocan perforat; 4. şlefuitor; 5. vas ceramic
A. grave 1/2006 (a . boar tusk pendants; b. bone fragments ; c. charcoal ; d. sandstone; e - f. pebbles);
1 -5 . grave goods from grave 1: l, 3. axes; 2. perforat ed hamm er; 4. abrader; 5. pottery
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Planşa II I Plate II
Ilalmeu - Vanui: 6 - 23. piese de inventar din MI: 6 - 21. piese din piatră cioplită;
22 - 23. netezitoare şănţuite (numerotarea pieselor continuă din planşa IV)
6 - 23. grave goods from grave I: 6-21 chipped stone tools; 22 - 23 grooved srnoothers
(artifacts numbering follows in Plate IV)
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11 - 13. pottery from grave 2 (artifacts numbering follows in Plate VI)
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VIRAG CRISTIAN, SATU MARE (ROMÂNIA)
Materiale ceramice neolitice de la Blaja - Grind Cehal
Materialele provin din aşezarea neolitică de la Blaja-Grind Ceha!, situată pe un
grind în valea pârâului Cehal, în apropierea malului său drept, la cca. 200 m. S-V de
centrul localităţii Blaja. Aşezarea a fost descoperită în 2004 cu ocazia săpăturilor de
salvare realizate pe gazoductul Medieşu Aurit-Oradea. Traseul conductei străbate capătul
nord-estic al grindului pe o distanţă de cca. 50 m. Grindul a fost locuit intens, pe suprafaţa
sa există unne de locuire din epoca neolitică, eneolitică, epoca timpurie a fierului şi epoca
mediev al ă timpurie (sec.XI-XII).
Factura. Abordând materialele pe categorii ceramice, predomină categoria
cu un procentaj de 77%, ceramica uzuală reprezintă 22% iar ceramic fină doar

semifină

1% .

Degresarea. În amestecul pastei, creşte ponderea nisipului ca şi degresant.
vaselor nu mai are luciul metalic al neoliticului mijlociu, ceramica fiind slab
arsă, devenind poroasă, friabilă. Din aceste motive se foloseşte tot mai des angobarea cu
alb, fenomen larg răspândit în Transilvania. Însă această angobă este de proastă calitate,
fiind slab arsă sau doar calcinată din care motive aceasta cade sau cade pictura.
Suprafaţa

Amestec
nisip

Semifina
1

Grosiera

Fina

o

o

Nisip si

pleavă

40

6

Pleavă

si mâl

1

o

si nisip

52

4

11

21

o
o
o
o

o

o

1

Pleavă

nisip, cioburi si

pleavă

Nisip fin

Degresarea ceramicii este realizată cu prepondenţă cu pleavă şi nisip, diferind doar
raportul cantitativ dintre pleavă şi nisip. Procentual situaţia se prezintă astfel: degresare cu
N isip fin ~

. .
. b
n1s1p . CIO . u
ri si pleavâ
18°/c,

1%

..,....-nisip
~ .

m 11 isip

1%

• Nisip sî ple~vâ

Pleavă

mâl
1 O.fo
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si

m

Pleavă

si mâl

•

Pleavă

si nisip

• nisip. cioburi si
pleava
N isip fin

pleavă şi

nisip 43%, nisip şi pleavă 36%, nisip, cioburi şi pleavă 18%, nisip l %, nisip fin
1%, pleavă şi mâl I%. Abordând problematica pe categorii, situaţia se prezintă astfel:
• pentru ceramica semifină - Pleavă şi nisip 50%; Nisip şi pleavă 38%;
nisip, cioburi şi pleavă 10%; nisip 1%; pleavă şi mâl 1%
• pentru ceramica uzuală - nisip, cioburi şi pleavă 68%; Nisip şi pleavă
19%; Pleavă şi nisip 13%
Netezirea. În ce priveşte tehnica de netezire a ceramicii de la Blaja, este
utilizarea slipului, reprezentând 93%, netezit 4%, slip căzut 2%, angobă

preponderentă
roşie

1%.
Tehnica de

Grosiera

Semifina

Fina

Slip cazut

2

1

slip

28

99

Angoba ·r osie

o

l

o
o
o

netezit

1

4

l

netezire

Abordând problematica pe categorii, situaţia se prezintă astfel:
• pentru ceramica semifină este preponderent slipul, reprezentând slip
84%, netezit 4%, slip căzut 7%, angobă rosie 1%
• pentru ceramica uzuală slipul reprezintă 90%, slip căzut 7%, netezit 3%.
Există probabilitatea ca ponderea de utilizare a tehnicii de angobare să fi
fost mai mare însă aceasta să nu se fi păstrat.

tehnica de netezire
netezit

11 slip_cz1zut

a slip
angoba_rosie

• netezi t

Arderea este de bună factură, predomină arderea bună reductantă cu un procentaj
de 66%, urmată de arderea slabă reductantă cu 26%, slabă oxidantă 6%, bun ă oxidantă 2%.

28
https://biblioteca-digitala.ro

Bună

Ardere

oxidantă

2%

Slabă
oxidantă

6%

11 Bună

oxidanta

• Slabă o x idantă
Bună ·

Slabă reductantă

reductaf:lt~

660,4

• Bună

Procentual pe categorii, situaţia se prezintă astfel:
• pentru CS arderea bună reductantă 65%;
oxidantă 6%; Bună oxidantă 3%.
• pentru CU: ardere bună reductantă 71 %;
oxidantă 3%;
Ardere

reductantâ

slabă reductantă

26%;

Slabă

slabă reductantă

26%;

slabă

Semifina

Grosiera

Fina

Bună oxidantă

3

o

Slabă oxidantă

7

1

Slabă reductantă

27

8

o
o
o

Bună reductantă

68

22

1

Formele sunt cele obişnuite la acest nivel cronologic şi cultural: strachinile
tronconice sau semisferice cu buza lobată; castroane, cu corpul tronconic, globular sau
bitronconic; vase cu zona mediană împinsă din interior în patru locuri; amfora, cu corp
globular, toartă pe umăr şi o adâncitură care marchează umărul; cupa cu picior scund sau
înalt; vasele cu profil „S", mai scunde sau mai alungite (formă ce se dezvoltă în această
etapă) , vasele cu fonna globulară, tipsia este scundă, uneori cu buza crestată.
Formele

Grosiera

Semifina

Fina

1

o

26

75

2

15

o

4

o
o
o
o

amforă

Formă nedeterminabilă
oală
Cupă

cu picior
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1

pahar

o
o

1

o
o

strachină

2

9

1

Vas cu

ţeavă

de scurgere

Situaţia

fonnelor de vase se prezintă astfel: fonne nedeterminabile 73%,
strachină 9%, cupă cu picior 3%, pahar 1%, amforă 1%.

Vas cu ţeavă pahar
de scurgere

1%

oală

12%,

forme
____ amforă
1%

m amfora
•

Formă

nedeterminabila

• oal ă

a Cupă cu picior
a Vas cu ţeavă de
scurgere
• pahar

Abordând analiza pe categorii, situaţia se prezintă astfel:
• pentru ceramica semifină forme nedeterminabile reprezintă 71 %, oală
14%, strachină 9%, cupă cu picior 4%, vas cu ţeavă de scurgere 1%,
pahar 1%
• pentru ceramica uzuală: 84% forme nedeterminabile, oală 7%, strachină
6%, amforă 3 %.

Ornamentele. Se continuă evoluţia fazei precedente. Ornamentele incizate sunt
extrem de rare, uneori combinate cu ornamente pictate, iar cele în relief, fără a fii prea
variate, constau din proeminenţe conice, unele perforate, lunguieţe. Sunt întâlnite şi buzele
lobate şi crestate. Se foloseşte angobarea ca fond de pictură însă este foarte slab păstrată.
Motivele pictate constau din benzi în arcade, în ogive, benzi paralele verticale, oblice sau
orizontale.
Tehnică

Grosiera

Fina

Semifina

Aplicare

2

Împunsături

1

tăieturi

1

perforare

1

o
o
o
o

o
o
o
o

de ornamentare
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Barbotinare

1

o

2

pictură

2

1

7

23

o

96

Fără

ornament

În ansamblu, situaţia privind tehnica de ornamentare a ceramicii se prezintă astfel:
87% din ceramică este neornamentată, pictura este folosită în procent de 7%, barbotinarea
2%, împunsături , tăieturi , aplicare, perforare cu câte 1%. Datorită slipului şi a angobării,
care de cele mai multe ori s-au păstrat doar parţial , fiind de proastă factură , este posibil ca
procentajul ceramicii pictate să fi fost mai mare.

Aplicare

Orn ament
B<Jrbotinare
2%

Împunsături taieturi
1%
1%

""'~-----Pictură

7%

111

Api icJrc

• Împunsături
11 tăieturi

•perforare
li B<Hbo tinarc
Fără

m pictură

ornament
87%

Fară

ornament

L
Abordând analiza pe categorii, situaţia se prezintă astfel: pentru ceramica semifină
91 % este fără ornament, 7% pictură, 2% barbotinare. Pentru ceramica uzuală 74 % este
fără ornament, 7% aplicare, 7% pictură, împunsături 3%, tăieturi 3%, perforare 3%,
barbotinare 3%.
Motivele pictate constau din benzi în arcade, în ogive, cu analogii la Berea XColina cu măcriş (S6skas), Ciumeşti - Bostonărie/Tăkăs (JJB), la Săcuieni-Horo (Comşa
Nanasi 1972, 3/2-5, 7, 12-13, 16-17, 20, 22, 36), Pişcolt-Lutărie (Lazarovici-Nemeti 1983,
12/1) 1 la Halmeu - Vamă (Virag 2004a, fig 8/1 -3, 5), la Urziceni-Vamă (Virag 2004b), în
Ucraina la Zavtavne - Kovadomb I (Potushniak 1997, pi. III/1 , 4-6, 8-10, 13 -17, 19-22, 24;
VIIV7, 10, 14, 16, 18)
Benzi paralele verticale, oblice sau orizontale apar la Berea X-Colina cu măcriş
(S6skas), la Urziceni -Vamă (Virag 2004), la Săcuieni-Horo (Comşa-Nanasi 1972, 3/15,
5/17, 7/5), la Andrid-La păşune, Bicaz-Jgoaie.
Tăieturi scurte pe buza vasului apar la Berea X - Colina cu măcriş (S6skas) , Berea
XII - Viile Berei (Berei szălă), Ciumeşti - Lutărie/Cărămidărie (Csamakăzi
valyogveto/ Teglciveto), Blaja - Grind Ceha!, la Urziceni-Vamă (Virag 2004), în Ucraina la
Zavtavne - Kovadomb I (Potushniak 1997, PL. IIV5, 1O)
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MaTepiaJI ueoJiiTuquoro nepio.LJ.y - JiJia:>Ka-rpin.LJ. qexaJI
Pe3IOMe
MaTepian, 3HaifneHHH y I>na)l(a-fpiH.ll. lJexan, BI.ll.HOCHThCH no m3Hhoro nep10ny
KYJihTYPH ITiIIIKOJIT.
BinMiqanhcH npouec 3MiIIIaHoro 3aHenany. OpraHiq1-1i 3aJIHIIIKH 3aMiHeHi nicKoM
a6o MYJIOM. I1ocyn B)l(e He Ma€ MeTaJiiq1-1oi" UOBepxHi, xapaKTepHOi" cepe.ll.HhOMY HeoniTy,
qaCTiIIIe noqHHa€ BHKOpHCTOByBaTHCh noKpHTrn 6ino10 rJIHHOIO (noJIHB*HHHH nocyn),
<iJe1-10MeH, HKHH .ll.Y)l(e qacrn 3ycTpiqaeThCH B TpaHcinhBaHii". BHpi3Hi opHaMeHTH
3yCTpiqaJOThCH pi.li.KO, qaCTiwe - noKpHTTH rnHHOIO HK <PoH JJ.JIH 306pa)l(eHHH. MoTHBH JJ.JIH
MaJilOHKIB
BHrHYTI CTplqKH, CTpPIKH y <iJopMi KpHBHX, BepTHKaJihHHX a6o
ropH30HTaJihHHX niHiif.
<l>opMa nocyny 3aJIHWaE:ThCH TaKa, HKa 6yna xapaKTep1rn JJ.JIH nonepe.ll.Hhoro
nepiony, ane po3BHB3€ThCH i nocyn ubOro nepiony: MiHianopHHif nocyn y <iJopMi «S»,
Kpyrna MHCKa, MHCKa 3 pyqKoIO, aM<iJopa 3 MaJIHMH pyqKaMH Ta 3 HeBeJIHKHM
3arnH6JieHHHM, HKa BH3Haqae p03BHTOK niHiHHOi" KepaMiKH, CTaKaH Ha Hi)l(ui.
Ha UhOMY ernni 3aKiHqynhcH npouec po3BHTKY niniifHoi" KepaMiKH, po3BHTOK no
THcH, 6inhIIIiCTh i3 3HaifneHHX peqeif noqHHaIOTh BH3HaqaTHCH TepMinoM «THca», «THca
II», «THca-Kepnani», THcoin1-1i (Jla3apoBHq-HeifMeTi, 1983, cT. 33). Ui ni3Hi eneMeHTH
noni61-1i no rpyn: Kny)I(, JlyMH- Hoya, C3oKanxaT (MaKCHM, 1999, cT. 80)
E. KoMwa Bi.ll.HOCHTh 3HaxiJJ.KH i3 CaKyrni, ninHHKa C no Kinu» KYJihTYPH
lJyMewTi rn BCTaHOBHB po3BHTOK no THCH (KoMwa - Ha1-1awi, 1972, cT. 3-17).
OpHaMeHTH 3 TOHKHMH qopHHMH niHiHMH noB'H3aHi 3 noqaTKOM KYJihTYPH Xepnani.
Ha ocHoBi 3HaxinoK i3 3ayaH - ,[(aM6yn CnaH3ypouinop, nepwHif ernn ni3HhOro
nepiony noni6HHH no I-ro ernny KYJihTYPH THcH rn KiHueBoro ernny KYJihTYPH
C3aKanxaT.
BenHKi BHnyKnHHH, BHJJ.aBne1-1i 3cepe.ll.HHH, 3ycTpiqaioThCH y ITimKOJITKapaMiJJ.apie i MaIOTh a1-1anorn i B KYJihTypi C3KaKanxaT Ta B rpyni I>yKoseuh (Jla3aposiqHeifMeTi, 1983, cT. 30).
XBHJIHCTi MOTHBH, BY3hKi BepTHKahHi CTpiqKH MaIOTh aHaJIOrH i B 3ayaH-.D:aM6yn
CnaH3ypouinop, Opanea-CanKa II, CynnaKy ne I>apKHY - I-II piBHiB (HeifMeTi, 19861987, CT. 27-28)
ManboBaHi MOTHBH ni3Hhoro eTany noB'H3aHi 3 THM, mo 3ycTpiqaeThCH ni.li.
Ha3BOIO THca a6o THcoin B 3HaxinKax i3 Aifrn1-1y, ,[()l(inay rn in. TaKHM qmwM, rpyna 3
I1iwKonT po3BHBa€ThCH no THcH Ta no rpynH CynnaKy ne I>apKHy, HKa 3ano3HqHTh
eneMeHTH ocTaHHhOi" enoxH rpynH ITiwKOJIT (MaKCHM, 1999, CT. 80; IrnaT, 1978, CT. 21 ).
Ui ni3Hi eneMeHTH noni61-1i no eneMeHTiB rpyn Kny)I(, JlyMH Hoya Ta C3oKanxaT.
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I

ROBERT GINDELE, SATU MARE (ROMÂNIA)
Aşezarea

din epoca

romană

de la

Tăşnad-Sere

Situl arheologic de la Tăşnad-Sere este cunoscut în literatura de specialitate pentru
aşezarea neolitică. Pe terasa vestică a pârâului Ceha] alături de aşezarea neolitică au apărut
complexe din epoca bronzului şi din epoca romană 1 • Cercetările sistematice au fost
demarate în anii 1980 de Janos Ncmeti şi Neţa Iercoşan. Datorită investiţiilor legate de
amenajarea ştrandului termal şi a zonei de agrement Muzeul Judeţean Satu Marc a executat
2
săpături de salvare de mari dimensiuni între anii 2002-2007 . Aşezarea din epoca romană
este o aşezare cu complexe răsfirate, se întinde pe terasa pârâului foarte probabil pc o
lungime de câteva sute de metri.
Materialul arheologic constă în ceramică cenuşie modelată la roată, ornamentată cu
motive ştampilate, ceramică modelată cu mâna, brun cărămizie, ornamentată cu alveole, o
ceaşcă cu tortă şi patru picioare.
Descrierea materialului ceramic 3

Categoric

Subcatcgoric

ceramică

ceramică

rină, modelată

Cenuşie, unifonnă

Nr.
Vase
14

la roată
Fină, modelată

Cenuşie- deschisă

Planşa

PI.I.
1,3,4,5,7,8,9;
PI.II. 5.

Forme
6

strachină,

2 ulcior, 3

chiup, 1 fără

formă

2 ulcior, 1 fără

3

formă

la roată
Fină, modelată

Angobă cenuşie,

în

PI. I. 8,9;
PI.II. 1,3.

1

PI.I. 11.

1 ulcior

1

PI.II. 2.

1 strachină

2
2

PL.I. 12; PI.II.
8.
PI.I. 6

1 ulcior, 1 fără

fonnă

Cenuşie- deschisă

2

PI.I. 1O.

1 ulcior, 1 fără

formă

Cenuşie, uniformă

5

PI.II. 4; PI.III.
7.

secţiune cenuşie-

Fină, modelată

Angobă cenuşie-

3

strachină,

8

la roată

5 ulcior

deschisă

închisă,

la roată

în

secţiune

cenuşie

Fină, modelată

la roată

în

secţiune cenuşie

Fină, modelată

la roată
Fină, modelată

la roată
Semifină,
modelată

Angobă neagră,
Angobă neagră,

în
sectiune cafenie
Angobă cafenie, în
sectiune cenuşie

2

strachină,

la

roată
Zgrunţuroasă,

modelată

la

5

oală

Pentru cercetările neolitice vezi bibliografia la Băcucţ-Crişan - Virag 2007, p. 45, pentru istoricul cercetărilor vezi
Virag- Marta - Gindclc - Kadas 2007, nr. 188, p. 365-369.
1
Responsabilul de şantier este Cristian Virag, la săpături au mai participat Ciprian Aştaloş. Zoltan Kadas, Liviu Marta şi
Robert Gindele. Autorul mulţumeşte colectivului amabilitatea de a ceda dreptul de autor la complexele cercetate.
3
Descrierea a fost făcută pc baza sistemului tipologic al lui Stanciu, publicat în Matei - Stanciu 2000, p. 15-26
1
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roată
Zgrunţuroasă,

modelată

la

roată
Zgrunţuroasă,

modelată

la

Cenuşie, uniformă,

1

PI.II. 6.

1 oală

2

PI.II. 8;
PL.III. 3.

2 oală

cu tentă spre
albastriu
Angobă neagră,
secţiune

în
cafenie

roată
Zgrunţuroasă,

modelată

la

Cărămizie,

2 oală

2

unifonnă

roată
Zgrunţuroasă,

modelată

Cafenie,

uniformă

6 oală

6

PI.II. 7; PI.IV.
6.

1

PI.III. 1.

16

PI.III. 2,5,6,9;
PI.IV. 1,2,7,8.

14 oale, 1 ceaşcă,
I capac

9

PI.III. 4,8;
PI.IV. 3,4,5.

9 oale

la

roată

Fină, modelată

cu mâna
Grosolană,
modelată

Angobă neagră,

în
secţiune cafenie
cu pietricele

cu

I

strachină

mâna
Grosolană,

modelată

cu

şamotă

cu

mâna
Grosolană,

modelată

neidentificabil

32

neidentificabil

cu

mâna
Descrierea complexelor:
Complex 6/2004
Locuinţă adâncită

în pământ. Formă aproximativ rectangulară, pereţii coboară într-o pantă
uşoară, orientat V-SV - E-NE, 200 x 370 cm., adâncimea 20 cm de la nivelul de conturare.
Umplutură cenuşie, compactă. Materialul arheologic constă în câteva fragmente ceramice,
cenuşii, modelate la roată.
Complex 9/2004
Groapă rectangulară cu pereţi arşi. Formă aproximativ rectangulară, orientat nord-sud,
100 x 130 cm„ adâncimea 18 cm de la nivelul de conturare. Pereţii arşi, păstraţi pe anumite
porţiuni, umplutură brun-cenuşie, cu lentile de lut galben, cu lemn carbonizat şi fragmente
de chirpic şi lut ars. Fără material arheologic.
Complex 10/2004
Groapă rectangulară cu pereţi arşi. Formă aproximativ rectangulară, orientat nord-sud,
100 x 140 cm„ adâncimea 22 cm de la nivelul de conturare. Pereţii arşi, sesizabili numai
sub formă de concentrare de pigmenţi, umplutură brun-cenuşie, pe fund cu lemn carbonizat
şi fragmente de chirpic şi lut ars.
Complex 18/2005
Groapă rectangulară cu pereţi arşi. Formă aproximativ rectangulară, orientat nord-sud, 84
x 66 cm, adâncimea 14 cm de la nivelul de conturare. Pereţii arşi, foarte slab conservaţi
umplutură brun-cenuşie, cu lentile de lut galben, cu lemn carbonizat şi fragmente de
chirpic şi lut ars. Fără material arheologic.
Complex 19/2005
Groapă rectangulară cu pereţi arşi. Formă aproximativ rectangulară, orientat nord-sud,
100 x 92 cm„ adâncimea 24 cm de la nivelul de conturare. Pereţii arşi, păstraţi numai pe
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anumite porţiuni, umplutură brun-cenuşie, cu lentile de lut galben, cu lemn carbonizat şi
fragmente de chirpic şi lut ars. Fără material arheologic.
Complex 39/2006
Groapă rectangulară cu pereţi arşi. Formă rectangulară, cu colţuri rotunjite, orientat nordsud, 84 x 64 cm, adâncimea 13 cm de la nivelul de conturare. Pereţii arşi, păstraţi sub
formă de pigmenţi de lut ars, umplutură brun-cenuşie· cu fragmente de chirpic şi lut ars.
Fără material arheologic.
Complex 52/2006.
Probabil locuinţă adâncită in pământ. Formă rectangulară, orientat aproximativ est-vest,
cu colţuri rotunjite, 374 x 220 cm., adâncimea 62 cm de la nivelul de conturare. Pereţii
coboară drept, fundul este drept. Pe axul longitudinal, în zona centrală, a fost descoperită o
groapă de stâlp (5211) cu diameterul de 22 cm şi adâncime de 18 cm. În colţul sud-vestic
apare o alveolare ovală (52/3), cu diametrul de 60 x 64 cm iar în partea nord-vestică o
alveolare rectangulară (52/2), de 170 x 42 cm, orientată în aceleaşi direcţie cu locuinţa.
Umplutură negricioasă, cu fragmente de chirpic.

Gropi rectangulare cu pereţi arşi.
Gropile cu pereţi arşi apar în foarte multe aşezări din Bazinul Tisei Superioare, au o
formă rectangulară, dimensiunile sunt de 80-120 x 120-150 cm., şi sunt orientate, cu mici
devieri, pe axa nord-sud. Pereţii gropilor au fost lutuiţi cu un strat de 2-4 cm. de lut.
Umplutura lor constă în fragmente de oase, mult cărbune şi foarte puţine fragmente
ceramice. Fundul gropilor este nears, în schimb tutuiala pereţilor este arsă până la roşu. În
unele cazuri această tutuială s-a prăbuşit în groapă. La Lazuri-Lubi-tag avem indicii că
4
gropile au avut o suprastructură susţinută de un sistem de stâlpi .
A vând în vedere suprafeţele relativ mici cercetate este greu de stabilit dispunerea
acestor complexe în cadrul aşezărilor. La Tăşnad-Sere pe o suprafaţă compact cercetată
putem observa, că ele apar grupate în număr de 2-4 lângă alte tipuri de complexe, dar apar
şi disparate, câte unul pe suprafaţa aşezării. O situaţie asemănătoare se poate constatata în
aşezarea de la Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-1065 . La Malye Geevcy gropi rectangulare cu
pereţi arşi apar grupate într-un număr mare, la Cioncaş într-o linie, la Beregovo VI lângă
cuptoarele de ars ceramică6 . În aşezarea de la Petea/Csengersima - Vamă ele apar
singulare, dar şi într-un grup de câteva zeci de gropi. În consecinţă, putem să observăm, că
dispunerea acestei tip de complex nu urmăreşte o anumită regulă în structura aşezărilor,
putem să constatăm doar o tendinţă (fără să fie regulă) de amplasare în zone mai joase a
aşezărilor.

Datarea acestor complexe este foarte dificilă din cauza inventarului sărăcăcios. O
cu pereţi arşi a fost cercetată în aşezarea, probabil cu un singur nivel
cronologic de la Hereclean-Dâmbul lazului, cu o presupusă datere în faza Cla 7 şi un
asemenea complex a fost descoperit la Petea/Csengersima-Vamă în zona unei locuinţe
datată probabil în faza B2. În aşezarea cu mai multe nivele cronologice de la Zalău - Bd.
Mihai Viteazu I 04-106 în groapa 2 din S XIII/1979 a fost descoperit un fragment de oală
modelată cu mâna, cu brâu alveolat, în aşezarea de la Lazuri-Lubi tag în !:,>roapa ceramică
modelată la roată, cenuşie, ştampilată şi ceramică grosolană, modelată cu mâna 8 . Foarte
probabil că, în epoca romană târzie se poate data groapa rectangulară cu pereţi arşi de la
Urziceni-Vamă, unde pe o suprafaţă relativ mare cercetată apare numai o asemenea groapă
groapă rectangulară

Matei-Stanciu 2000, anexa 4. complex 3, suprafaţa 12
Matei-Stanciu 2000, Anexa 12
6
Kotigorosko 1995, fig. 69, 70, 93.
7
Stanciu-Matei 2005, p. 594
8
Matei-Stanciu 2000, Zalău PI. 240, 3; Lazuri PI. 96, 10, 12, 13, 14, 16; PI. 96, 2,3,4,6, 7,11
4

5
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şi

în pământ cu câte trei gropi de stâlpi pe laturile scurte datată cu un
piaptăn de os cu dinţi bilaterali. În stadiul actual al cercetărilor putem considera că în
Bazinul Tisei Superioare acest tip de complex apare în aşezări pe tot parcursul epocii
romane.
Funcţionalitatea gropilor rectangulare, cu pereţi arşi, orientate pe axa nord-sud încă
nu a fost stabilită. S-a exprimat idea, că ele pot fi puse în legătură cu producerea
manganului pentru activităţi metalurgice 9 . Pe amplasamentul unei atelier de redus minereu
din epoca timpurie a fierului din Ucraina Subcarpatică de la Irsava a fost cercetată o groapă
rectangulară cu pereţi arşi, diferită de cele din epoca romană, de mai mari dimensiuni, de
1,3 x 1,7 m şi orientată pe axa SV-NE 10 • În Slovacia vestică acest tip de complex apare
concentrat în aşezări în zone joase, aproape de cursul apelor. Kolnik nu se exprimă clar
pentru stabilirea funcţionalităţii lor, dar presupune, că este posibil, că ele au fost vetre şi
11
exprimă rezerve faţă de identificarea lor ca gropi pentru ars mangan • După părerea
noastră, bazându-ne pc numărul mare al acestor gropi în raport cu celelalte complexe din
aşezări, aceste gropi au fost construite cu scopul executării unor activităţi cu caracter
gospodăresc, cu o frecvenţă mai mare în timp decât construcţia de locuinţe. Fără îndoială
aceste activităţi aveau legătură cu arderea. Nu putem să neglijăm nici orientarea regulată pe
axa de nord-sud a gropilor în toate aşezările, care exclude funcţionalitatea acestei orientări
(direcţia vântului). Foarte probabil, că această orientare regulată poate fi pusă în legătură
cu anumite conotaţii cultice, legate de activităţi cotidiene, gospodăreşti.
o

locuinţă adâncită

Locuinţe.

Cele două locuinţe rectangulare C 6 şi C 52 au aceeaşi orientare, cu puţine diferenţe
pe axa est-vest. Locuinţe rectangulare, cu lungimea aproximativ dublă a laturii mai lungi
faţă de latura scurtă 12 apar în Bazinul Tisei Superioare într-un număr relativ scăzut şi variat
din punct de vedere a dispunerii stâlpilor de susţinere a acoperişului. În aşezarea de la
Petea-Csengersima complexul 442 are câte trei gropi de stâlpi de susţinere pe laturile
scurte 13 • În Barbaricumul Central European, analogii pentru locuinţele de la Tăşnad putem
aduce din Slovacia Vestică de la Bratislava-Trnavka, complexul 4, datat în sec. II. d. Chr 14 ,
din Bohemia de la Luzice cu câte trei gropi de stâlpi pe laturile scurte 15 , din aşezările
culturii Przeworsk din Bazinul Wartei Mijlocii 16 .

Ceramica.
În cadrul complexul 52 de la Tăşnad-Sere ceramica este singura categorie de
artefacte. Se poate observa că, anumite tehnologii de fabricare sunt destinate anumitor
forme de vase, foarte probabil, în funcţie de utilizarea gospodărească a acestora. În
compoziţia statistică 17 formele neidentificabile reprezintă 36 %. Din această categorie
majoritatea fragmentelor sunt modelate cu mâna, grosolane, foarte probabil sunt părţi ale
unor oale. Putem să presupunem că, procentajul oalelor modelate cu mâna de 23 % era în
realitate mai mare. Străchinile reprezintă 13 %, ele au fost confecţionate din ceramică fină
cenuşie, modelată la roată, 46 % dintre ele au fost ornamentate cu motive ştampilate, un
Istvănovits 2004, p. 219.
Popovici 1999, p. 144, fig. 6.
11
Kolnik 1998, p. 153.
12
În studiile tipologice privind fonnele locuinţelor din barbaricumul Central European.au fost luate în considerare
dispunerea gropilor de stâlp şi nu au fost analizate raporturile privind dimensiunile laturilor. Donat 1988; Drobejar 1997,
p. 17- 28;
13
Istvănovits 2004, fig. 3.
14
Varsik 2002, fig. 2
15
Salac 1994, fig.2
16
Abramek 1994, fig.5, fig. 9,
17
Baza statisticii a fost numărul de vase.
9

10
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singur fragment de strachină a fost modelat cu mâna, din ceramică fină, cenuşie închisă.
Ulcioarele sunt prezente într-un procentaj de 7 %, confecţionate din ceramică fină cenuşie,
cafenie sau din ceramică semifină. Chiupurile reprezintă doar 3 % din eşantionul fonnclor,
ele sunt cenuşii şi au fost modelate la roată. Foarte probabil, că o parte din oalele
grosolane, modelate cu mâna au fost folosite şi pentru păstrarea diferitelor alimente. Oalele
au fost folosite în principal la gătit, acestea reprezentând un procentaj total de 39 %, din
care zgrunţuroase, modelate la roată 16 % şi cele grosolane, modelate cu mâna 23 %. Un
capac şi o ceaşcă apar ca forme mai rare în cadrul eşantionului ceramicii grosolane,
modelată cu mâna. Caracterul eşantionului formelor din complexul 52 diferă mult faţă de
caracterului aşezării sannaticc de la Kompolt, unde predomină oalele şi chiupurile,
18
procentajul străchinilor fiind 5 %, cca a ulcioarelor de 1 % •
Ceramica modelată la roată, fină, cenuşie provine din 13 străchini, 7 ulcioare, 3
chiupuri şi 2 fragmente cu formă de vas neidentificabilă, având în total un procentaj de 28
% din eşantionul tehnologic al ceramicii. Străchinile au fonnc care imită pe cele din
provincia Dacia, 46 % dintre ele sunt ornamentate cu motive ştampilate.
Ceramica modelată la roată, fină, cafenie este reprezentată numai printr-un singur
fragment de strachină şi un alt fragment cu o fonnă neidentificabilă.
Ceramica modelată la roată, zgrunţuroasă, cenuşie este reprezentată prin
fragmentele a 6 oale, cea cărămizie/cafenie are un număr identic de vase.
Din categoria ceramicii modelate cu mâna, fină, apare un singur fragment de
strachină.

Ceramica modelată cu mâna, grosolană este degrasată cu şamot şi pietricele şi pot fi
identificate fragmentele a 23 de oale, l ceaşcă şi I capac. Majoritatea fragmentelor
ceramice ale cărei forme nu pot fi identificate fac parte din această categorie de ceramică.
Studierea caracteristicilor producţiei ceramicii modelate la roată în epoca romană
imperială în Bazinul Tisei Superioare este dificilă din cauza dificultăţilor de datare a
aşezărilor. Pentru orizontul dintre războaiele daco-romane şi războaiele marcomanice
datarea aşezărilor se poate sprijini pe fibule de bronz puternic profilate, dintre care mai
multe fiind probabil importuri din provincie. Dacă ne raportăm la încadrarea lor
cronologică din provincii, putem să datăm contextele din Bazinul Tisei Superioare la
începutul secolului al II-iea; dacă ne raportăm la răspândirea lor în Barbaricumul Central
European putem să le datăm în perioada sau după războaiele marcomanice. Caracteristică
pentru acest orizont poate fi locuinţa adâncită în pământ, cu câte trei gropi de stâlpi pe
laturile scurte (SI4, C3) de la Petea-Vamă, unde ceramica modelată la roată este prezentă
19
într-un procentaj de 38 %, fără ceramică ştampilată • În stadiul actual al cercetărilor, în
lipsa prelucrării sistematice a materialului arheologic din centrul de olari de la Medieşu
Aurit-Şucu/eu, unde deasemenea nu a fost atestată producţia ceramicii ştampilate nu ne
putem prununţa în privinţa caracteristicilor ceramicii modelate la roată din această fază a
epocii romane imperiale.
Apariţia atelierelor de ars ceramică modelată la roată din cadrul culturii Przeworsk
a fost considerată ca un import de tehnologie, pătruns fonnat deja şi nu este rezultatul unei
evoluţii interne. Ceramica modelată la roată apare deja sporadic în faza B2/C 1, dar se
generalizează numai în faza CI b. În Bazinul Superior al Vistulei, la Igolomia producţia pc
scară largă a început în faza CI b. Aici au fost produse vase zgrunţuroase în procent de 80
%, ceramică fină, deseori lustruită în proporţie de I 9 % şi chiupuri în proporţie de numai 1
%20_
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Y::iday-Bânffy-Bartosicwicz-13irb-Gogâltan-Horvath-Nagy 1999 p. 185
Gindclc 2004, p. 75
~ 0 Dohrzanska 1986, 25 I
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Problematica ceramicii modelate la roată în cadrul contextelor cu caracter
Przeworsk din Bazinul Tisei Superioare este complicată. Dacă luăm în considerare
folosirea pe scară largă a acestei categorii ceramice în Latene D putem să presupunem că
teoretic a fost foarte repede preluată în cultura materială a grupurilor Przeworsk nou
pătrunse.

În cadrul mormintelor cu caracter Przeworsk ceramică fină, negricioasă, modelată
cu mâna apare la Zemplin în M 23, M 26, M 69, ceramică grosolană modelată cu mâna în
M 23, M 69 21 . Aceste morminte se datează în general în fazele B2b- B2/Cl şi putem
constata că ceramica modelată la roată lipseşte. Această categorie lipseşte şi din
mormintele cu caracter dacic databile în această perioadă, deşi este prezentă în mormintele
anterioare. Situaţia este identică şi la mormintele de la Bratovo unde în M 1, M 2 apar urne
grosolane, modelate cu mâna, în M 4 apar fragmentele unui vas terra sigillata22 sau la
mormintele de la Badon unde urna din M 1 este un vas grosolan, modelat cu mâna şi un
fragment de fund modelat la roată, a cărui apartenenţă la monnânt nu este certă 23 . Putem să
constatăm că în orizontul funerar cu caracter Przeworsk din Bazinul Tisei Superioare,
databil în fazele B2b-B2/C 1, nu apare ceramică locală modelată la roată. Monnintele
databile în faza C 1a din Bazinul Tisei Superioare nu conţin vase ceramice, deci nu ne
putem pronunţa în privinţa lor.
Pentru orizontul aşezărilor culturii Przeworsk este definitorie locuirea de la
Hereclean-Dâmbul Iazului, datată cu o fibulă de fier Almgren VI.162 în faza Cla24 . Având
în vedere caractetul unitar al materialului arheologic, putem să presupunem existenţa unei
singure faze de evoluţie. Ceramica modelată cu mâna apare într-un procentaj covârşitor,
cele câteva fragmente ceramice modelate la roată provin din străchini 25 , fiind foarte
probabil importuri din provincie. În stadiul actual al cercetărilor nu putem să ne pronunţăm
cu certitudine, dacă aşezarea de la Hereclean-Dâmbul Iazului este caracteristică pentru
toată locuirea din faza C 1a din Bazinul Tisei Superioare, sau există unele microzone unde
pătrunderea culturii Przeworsk din fazele B2/Cl- Clanu a fost atât de masivă şi aşezările
anterioare au evoluat mai departe.
Ceramica modelată la roată, fină, cenuşie, cu motive ştampilate este o subcategorie
a ceramicii fine, modelate la roată şi foarte probabil, că producţia ei în Barbaricum este
rezultatul unui import tehnologic din provincia Dacia. Productia masivă a ceramicii
ştampilate la Porolissum a fost datată pe la mijlocul sec. II. d. Chr26, perioada răspândirii în
aşezările din Barbaricum este până în prezent încă neelucidată. După părerea unor
specialişti o producţie locală în Barbaricum a ceramicii zgrunţuroase şi fine ştampilate
poate fi datată în a doua jumătate a secolului III 27 • După părerea lui Stanciu o producţie
locală ar fi posibilă deja în prima jumătate a sec. ni2 8 . În cadrul aşezărilor, după părerea lui
Oledzki aşa zisa „cultură Bereg" cu producţie masivă a ceramicii ştampilate la
Beregsurany se formează din faza C 1a, cu principala caracteristică: folosirea pe scară largă
29
a ceramicii modelate la roată .
În lumina noilor cercetări părerea noastră este că trebuie să diferenţiem perioada de
început a producţiei locale a ceramicii ştampilate în zonele de vecinătate a limesului şi în
zonele mai îndepărtate din Barbaricum. Pe baza fibulei Augenfibel" Almgren III.53
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Budinsky Kricka-Lamiovâ-Schmiedlova 1990, pi. IV., 15-24; pi. V, 10 14; pi.VIII, 1-6.
Kotigorosko 1988
23
Matei-Stanciu 2000, p.30.
24
Stanciu- Matei 2005, p. 594
25
Matei-Stanciu 2000, p. 48- 60, pi. 66- 82.
26
Gudea-Filip 1997, p.72
27
Istvănovits 1997, p. 730; Gindclc 2004, p. 75.
28
Stanciu-Matei 2005, p. 596.
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Oledzki 1999, p. 118
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databilă

în faza B2b, descoperită în locuinţa 4a, a pintenului din grupul I Godlowski din
locuinţa 4, din aşezarea de la Zalău Bd. Mihai Viteazul, putem să observăm, că la cca. 9,5
km de limesul roman, foarte probabil intersectat de drumul principal care intra în
provincie, ceramica ştampilată şi zgrunţuroasă era folosită pe scară largă înaintea
războaielor marcomanice, în complexele bine databile procentajul ei se ridică la peste 90
%. Foarte probabil, că în vecinătatea limesului ceramica ştampilată a început să fie produsă
odată cu atelierele din provincie.
Datarea complexelor cu ceramica ştampilată din Bazinul Tisei Superioare este
dificilă, complexul de la Mocala din Ucraina Subcarpatică se poate încadra cronologic cu
ajutorul a două fibule cu picior întors dedesubt, care au fost datate de autorul publicaţiei în
a doua jumătate a secolului al III-lea30 . Ceramică ştampilată apare alături de fibula din
argint tip Straze-Sakrau de la Culciu Mare-Bogilaz 31 , cu datare în faza C2.
În cadrul ceramicii modelate cu mâna putem să definim două categorii de bază.
Ceramica modelată cu mâna, fină, negricioasă apare într-un singur exemplar. Fragmentul
atestă o formă mai puţin obişnuită, foarte probabil o strachină de mici dimensiuni. În
complexul 52 de la Tăşnad în categoria ceramicii modelate cu mâna predomină ceramica
grosolană, degrasată cu şamot şi pietricele, folosită probabil în mare parte la prepararea
hranei sau la provizii. Fragmentele atestă diferite fonne de oale, dar nu oferă indicii
suficiente pentru o încadrare tipologică riguroasă. O formă aparte este strachina cu trei
picioare şi cu toartă. Vase cu trei picioare sunt cunoscute de pe teritoriul culturii Wielbark
de la Bornice 32 , dar datorită fonnelor mult diferenţiate nu pot fi aduse ca analogii pentru
strachina de la Tăşnad.
Din punct de vedere a mediului cultural descoperirile din epoca romană de la
Tăşnad-Sere au analogii bune în mediul cultural dacic şi germanic din Bazinul Tisei
Superioare. Zona oraşului Tăşnad, unde râurile Ceha! şi Checheţ tind spre valea Ieriului,
din punct de vedere geografic aparţine Bazinului Tisei Mijlocii. Putem să afinnăm că
mediul cultural dacic şi germanic din epoca romană din bazinul Tisei Superioare nu
suprapune strict limitele geografice ale Bazinului Tisei Superioare şi că zona oraşului
Tăşnad, valea pârâului Cehăluţ în epoca romană a fost locuită de o populaţie cu o cultură
materială dacică şi germanică puternic influenţată de cultura materială provincială romană.
Studierea locuirii din epoca romană în microregiunea Tăşnadului este doar la începuturi.
Foarte probabil că complexele răsfirate cercetate cu ocazia modernizării ştrandului termal,
pe baza prezenţei masive a ceramicii ştampilate pot fi datate în secolul III. În microregiune
sunt cunoscute o serie de descoperiri din epoca romană: două gropi rectangulare cu pereţi
arşi au fost descoperite lângă drumul ce leagă localitătile Blaj a şi Cehăluţ 33 , sunt cunoscute
din periegheze aşezări la Cehăluţ-Fântâna Tătaruiu/34 , la Cehal-Pădurea Fanaghâşa 35 şi
au fost publicate descoperiri dintr-o necropolă de la Cehăluţ 36 .
Lista figurilor.
Fig.1.a. Hartă cu amplasarea localităţii Tăşnad.
Fig.1.b. Grafic cu caracteristicile tehnologice ale eşantionului ceramic din complexul 52.
Fig. 2. Grafice privind caracteristicile eşantionului ceramic din complexul 52.
Fig. 3. Planul general al săpăturilor de la Tăşnad-Sere.
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Nepublicate, săpătură R. Gindele
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Nepublicate, periegheze J. Nemeii, R. Gindele, N. Haga.
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Lazin 1975, nr.2.
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Fig. 4. Gropi rectangulară cu pereţi arşi de la Tăşnad-Sere.
Fig. 5. Locuinţe? de la Tăşnad-Sere.
Lista planşelor.
Planşa I. Tăşnad-Sere 2006, complex 52. 1. - 12. Ceramică modelată la roată, fină, cenuşie.
Planşa II. Tăşnad-Sere 2006, complex 52. 1. - 3, 5. Ceramică modelată la roată, fină,
cenuşie; 4, 6, 8. ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă, cenuşie; 7. ceramică modelată la
roată, zgrunţuroasă, cafenie.
Planşa III. Tăşnad-Sere 2006, complex 52. 1. Ceramică modelată cu mâna, fină, negriciosă;
3, 7. ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă, cenuşie; 2, 4 -6, 8,9. ceramică modelată cu
mâna, grosolană.
Planşa IV. Tăşnad-Sere 2006, complex 52. 6. ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă,
cenuşie; 1- 5., 7, 8. ceramică modelată cu mâna, grosolană.
Planşa V. Tipologia materialului arheologic din epoca romană de la Tăşnad-Sere. 1.
Groapă cu pereţi arşi, 2. locuinţă?, 3- 5. străchini modelate la roată, fine, cenuşii, cu motive
ştampilate, 6, 7. funduri modelate la roată, fine, cenuşii, 9, 11, 12. buze de oale modelate la
roată, fine, cenuşii, 8, 1O. oale modelate la roată, zgrunţuroase, cenuşii, 13. strachină
modelată cu mâna, fină, negricioasă, 14- 20. forme de ceramică modelată cu mâna,
grosolană, 21- 25. motive ştampilate pe ceramică modelată la roată, fină, cenuşie 26. motiv
lustruit pe ceramică modelată la roată, fină, cenuşie, 27, 28. motive pe ceramică modelată
cu mâna, grosolană.
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In: CCAR 2007 (Campania 2006),

IloceJiennH pnMCLKOÎ enoxu 3 Turnna,n-Cepe
Pe3IOMe
Apxeonori'-IHHH caifT 3 Tm1ma.n-Cepe si).J.OMHH y crreu.ianL11iH: niTepaTypi qepe3
HeOJIITH'-IHe rroceJieHHSI.
Ha 3axi).J.Hii1 Tepaci pi'-IKH qexan, rropsi:).J. 3 neoniTH'-IHHM rroce,L{eHirnM, 3'si:Bmmcsi: H:
imni KOMITJieKCH rrepio).J.y 6pOH3H Ta pHMChKOro rrepio).J.y.
CttcTeMaTH'-IHi ).J.OCJii).J.)l{e1-11-1si: y 1980 pou.i po3rro'-1anH 5I1-1om HeifMeTÎ Ta Hella
€pKoIIIaH. ITi).J. qac 6y).J.iBHHU.TBa TepMMhHoro 6acei1Hy B THIIIHa).J.i, ITosiTOBHH My3ei1
CaTy-Mape rrposo).J.HB po3KOITKH u.icî 30HH y rrepio).J. 2002-2007 poKiB.
IToceneHHSI pHMChKoi" erroxH - u.e p03ceneHHSI KOMrrnecaMH, si:Ke 1-1a rrporn31
KiJihKOX COT MeTpiB pocrnra€TbCSI no Tepaci pi'-IKH Tttca.
Eyno 3Hai1).J.eHo 5 psi:MOKYTHHX SIM Î3 3ropinHMH cTiHaMH Ta 2 rrpsi:MoKyT1-1i
KOMITJieKCH, 0).1.HII 3 SIKHX MaJIHX p03MipiB - 84x64 CM, 6inbIIIa - 140x 100 CM Ta )].Ba
rrpsi:MOKYTHHX KOMITJieKCH p03MipoM 200x370 CM Ta 374x220 CM.
Apxeonori'-IHHH MaTepian cKna).J.aCThCSI i3 cipoi" KepaMiKH o6po6nenoi" ron1:1apHHM
KonoM, 03).J.o6neHHH cTaMrrosaHHMH MOTHBaMH, py'-IHa KepaMiKa u.ernsi:noro KOJibopy,
03).J.o6neHa onhBeonaMH, cTaKa11 3 py'-IKOIO Ta 4-Ma Hi)l{KaMH.
3 TO'-IKH 3opy KYJihTypHoro cepe).J.OBHIIIa, 3Haxi).J.KH pHMCbKoro rrepio).J.y 3 Tmnna).1.Cepe MaIOTh aHanorn 3 ).J.aKiifchKOIO KynhTypom Ta HiMellhKOIO KYJihTypmo 6aceifny
BepxHhoi" TttcH.
301-1a MiCTa THIIIIrn).J., si:Ka rrpocrnra€ThCSI Mi)I{ pi'-IKaMH qexan Ta qeKeu., II(O TC'-IYTh
)].O pi1:1KH Ep, 3 reorpacpi1:1Hoi" T01:IKH 3opy, HaJie)l(HTh ).J.O 6acei1Hy Cepef(nhoi" TttcH.
Mo)l{eMo 3 srres1-1eHicno CTBep).J.)l{yBaTH, IIIO KYJihTyp1-1i ).J.aKiHCbKe Ta repMaHCbKe
cepe).J.OBHIIIa pHMChKOi" erroxH ITOCHneai rroceneHHSIMH, SIKi MaJIH ).J.aKiHChKY Ta repMaHChKY
KYJihTypy, Ha si:Ky senHKHH BITJIHB Mana pHMChKa rrposi1-1u.iHHa KYJihTypa.
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B1rnqemrn npo:>Iumamrn B pHMCbKHM rrepioJJ, y MiKpoperimri TmrmaJJ,a - ue nttme
noqarnK. MMoBipno, rr~o p03cismi JJ,ocniJJ.)KeHi KOMnneKcH niJJ, qac 6y.niBHHUTBa
TepMaIIbHOro 6acei1.ny, rrpH H<UIBIIOCTi BCJIHKOi" KiJibKOCTi lllTaHOBanoi" KepaMiKH, MO)l{YTb
.naTyBaTHC51 III crnniTT51M.
y MiKpoperioni Bi.UOMO 6araTO MiCUb p03KOilOK, 51Ki Bi.UHOC51TbC51 llO pHMCbKOi"
CllOXH: 2 np51MOKYTHi 51MH i3 3ropiJIHMH CTiHaMH 6iJI51 .uoporn, 51Ka IIOB' 513Y€ cena DJia)i( Ta
llexanyu, BH51BJieHi rriJJ. qac po3KonoK rroceneHb llexanyu-<l>HHTHIIa Tarnpynyi1. rn llexanCTa.uyp51 <l>arrnrmua, 51Ki 6y1rn orry6niKoBani pa3oM i3 pe3ynr,rnrnMH po3KorroK HeKpono1rn
llexanyua.
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4, 6, 8. ceramică modelată la roată , zgrunţuroasă , cenuşie ;
7. ceramică modelată la roată , zgrunţuroasă , cafenie.
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3, 7. ceramică modelată Ia roată, zgrun~uroasă, cenuşie ;
2, 4 -6, 8,9. ceramică modelată cu mâna, grosolană.
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V. Tipologia materialului arheologic din epoca romană de la Tăşnad- Sere.
1. Groapă cu pereţi arşi , 2. locuinţă ?, 3- 5. străchini modelate la roată, fine, cenuş ii ,
cu motive ştampilate , 6, 7. funduri modelate la roată , fine , cenuşii, 9, 11 , 12. buze
de oale modelate la roată , fine , cenuşii , 8, I O. oale modelate la roată, zgrunţuroase ,
cenuşii , 13 . strachi n ă modelată cu m âna, fină , negricioasă, 14- 20. forme de ceramică
mod elată cu mâna, grosolană , 21- 25. moti ve ştampilate pe ceramică modelată la roată,
fină, cenuşie 26. motiv lustrnit pe ceramică modelată la_roată , fină, cenuşie,
27, 28. motive pe ceramică modelată cu mâna, groso l ană.
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KOTIGOROSKO V. G. UJGOROD (UCRAINA)
HoBLIC .LJ.annLic

06

ucTopuu MaJioKonanhcKoro ropo.LJ.m.Qa

B noneBOM ceJoHe 2007 roL(a, OJlHOBpeMenno c pacKonKaMH }laKttttcKoro
ropo.llmna BOJJie c.ManaH KonaHH 3aKapnaTCKOH o6n. ( c 1977 r. ), naqanoch
o6cJieL(OBaHHe ero CeBepo - Jana,I{HOH nepmpepHH. 0Ha 3aHHMaeT B03BbIIIICIIHOCTb
(yp.qeJIJie1mua) B 200 M OT naMHTIIHKa. BocTOl.fIIaH H cenepo - BOCT0'1Ha51 qacTH ypo'1HII{a
06phIBHCTb1e, TPYJlHO,nocTynHhie, a JanaL(IIaH, co CJIO)l{IlbIM pe11becpoM MCCTHOCTH,
11po}lom1<ae-r PoKocoBo - XycTCKHtt BYJIKaHttl.feCKHH xpc6eT (pttc. l ).
B Konue XX B. J}lecb 6bIJIH npoBe}leHbI pa3Be}lKH H 06Hapy)!<enb1 JeMJI51Hhie
BhICTynbI, noXO)l{He Ha BaJibl. 0}lHaKO, OCIIOBHbie pa60Thl, cocpe,nOTOl.feHHbIC na
ropo.nmll:e, He Il03BOJIHJIH onpe}lCJIHTb HX ecTeCTBeimoe HJIH HCKYCCTBeHHOe
npo11cxo)l{.ne1me.
B 3TOM ro}ly B ypoq11rn:e 6hIJIH cL(eJiaHhI HeCKOJihKO npoKonoB H Ha rny6m1e 0,05
M 06Hapy)!<enb1 }lBe )l{eJie3Hhie np.51)1{KH. Haxo}lKH noJIO)!<HJili Hal.fano liJyqenli.51 ypol.fliU{a.
B OCHOBHOM, pa60Tb1 BeJiliCb B pai1one nana VI (ttyMepaUli.51 BaJIOB no napocrnmu{ett oT
OCHOBHOH l.faCTli ropO}lliW:a).
ITepBbIM IIIaroM B liJyqe1mli ypoqmua 61>1110 cocTaBne1me Tonorpacp11qecKoro
nnaHa pacnoJIO)l{eHli.51 BaJIOB. Ban V IIIeJI y no.nnmI<h.51 B03BhIIIIeHHOCTH B)..{OJih J.lOporli c
ropOJllilJ~a, c BhIXO}lOM Ha YPOl.fliW:e no BOCTO'IHOMY o6phmy. 0CTaJibHbie IIICCTb
np11Kp1>man11 ceBep li Jana.n ypo'IliW:a (pttc. l ). Bb1corn BaJIOB 0,5 - 1,5 M, IIIliplina
OCHOBaIIli51 .no 8 - 9 M.
I1cXO}l51 li3 Tonorpacpli'ICCKOro nJiaHa, Bli3YaJibHOro OCMOTpa TeppHTOplili,
3KCne,nlil{li.51 npliCTYIIHJia K IIIypcpOBKaM H nJiaHOMepHblM pacKOnKaM naM.51THliKa.
B o6rn:ei1 CJIO)l{HOCTH (IIIypcpbI H pacKon I) o6cne}loBaHa nnorn:a.ni, B 648 KB. M.
PeJyJibTaTbI liCCJie}loBm-mi1 HJJiara10TcH Hli)l{e.
illypcp I 3aJIO)l{eH B 22 M K 1ory oT Bana VI (plic.2). Ha nno11{a}ltt 4 x 4 M 11ai1L(eHo
6pOH30BOe KOJibUO (O, 15 M), 6pmnoBa51 no.51CHa51 3aCTe)l{Ka li cpparMCHT HO)!<a (plic.3, 1718; 4, 3).
lllypcl) II 3aJIO)l{eH B 25 M K ceBepy OT nana VI (10 x 2 M). Ha rny6liHe 0,2 - 0,25 M
Hatt,I{CHhl L(Be )l{CJIC3Hble np51)!(KH li HO)I{ (plic.3, 14, 16; 4, 8).
illypcp III (pa3pe3 nana VI) nnorn:a.nhm l O x 2 M. BepxH.5151 qacTb cocTOHJia 113
cepoi1 fJiliHhl (O - 0,4 M) c BKJIIO'ICHHCM 6yJibl)l{HliKOB. Hli)l{C, }lO MaTepttKa, IIIeJI CJIOH
cepo - )l{eJITOH fJiliHbl (nO'IBa, pacnpocTpaHeHHa.51 Ha BCCH TeppliTOplili yp01IliW:a)
MOW:HOCTbIO }lO 0,8 M. BbICOTa BaJia OT COBpeMeHIIOH nonepXHOCTli 0,9 M, IIIlipmrn
OCHOBaHH51 - 6 M. PoB umpHHOH 2,4 M, rny6liHa 0,6 M (pttc.5).
B Janomiemrn Hachrnli o6Hapy)l{eHhI MeJIKtte cpparMeHTbI KepaMHKli l{aKlittcKoro
o6JIHKa, a Ha rny6liHC 0,35 M - )l{CJIC3Ha51 n0.51CHa51 HaKJia,[{Ka c cepe6p51fIOH liIIKpycTaUHCH
(pttc.6, 2).
illypcp IV 3aJIO)l{eH B 40 M K ceBepy oT Bana VI (pttc.2). Ha nnorn:aJlli l O x 2 M
o6napy)l{eHbI (rny6mrn 0,3 M) YJlliJia c ncaJIH.51Mli (pttc.7, 2).
illypq) V JaJIO)l{eH B 5 M K mry OT Bana VII. B cepo - )l{eJITOH: rnttne, na rny6m1e
0,3 - 0,4 M o6Hapy)l{CHO 9 cpparMCHTOB nenHOH KepaMliKH }laKliHCKOro o6JiliKa.
illypcp VI 3aJIO)l{eH B 12 M K mry oT nana VI, r}le ero nepeceKaeT 11011eBM .nopora,
BeJlyrn:aH B c.BenliKa.51 KonaH51 (pttc. l ). Hai1:).leHhI necKOJibKO MeJIKliX 06110MKOB 11enHoi1:
KepaMttKH }laKliHCKOro Tttna.
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Wypcp VII 3aJIO)l(eH B IO)l(HOH qacnr ypoq1uua, nepepe3arr BhICTyn H JIO)l(6mry,
OT)lemnOII(yro OT OCHOBIIOH qacrn ypoqmr(a (pHc.2). MeJIKHC cpparMeHTbI KepaMHKH
o6rrnpy)l(eHbI TOJihKO na TeppHTopHH BbJCTyna. CpeJJ.H HHX BbIJJ.emreTcH BenqHKOBa5I qacTh
OT 6oqeHKOBHJJ.HOro ropIIIKa (pHc.8, 14).
IloCJie IIIypcpoBKH npHcTynHJIH K nnanoMepHoMy HJyqerrnro ypoqmua . .[(JIH :noro,
K IO)l(HOMY nOJJ.HO)l(bIO Bana VI, 6brn npttpe3aH pacKon I, pa3MepoM 36 x 16 M (BMeCTe c
HeTpOHYTbIMH yqacTKaMH B03JIC JJ.epeBbCB), n03.LlHCe paCIIIHpeHHbIH LI.O 496 KB. M (pHc.2;

5).

B xo.ae HCCJIC.[(OBaHmI pacKona co6pa11 o6HJihHbIH BCIUeBOH MaTepHarr Ha ypoBHC
0,05 - O, 7 M. CrpaTHrpaqrnqecKoc BbIJJ.CJ1e1rne c110eB oTcyTcrnyeT. 3rn o;::uroo6pa3IJaH
cepo - )l(eJITaH rnmrn, B KOTOpOH HCT )l(CCTKOCTH B KOHTypax OTKpbITbIX IIICCTH
3axoporreIIHH. fhITb H3 HHX pacnOJIO)l(eHbI Ha 0,L(HOH JIHHHH - 3aIIa)l - BOCTOK, c
yJJ.a;1entteM 3,2 - 4,4 M JJ.pyr oT ;:'pyra (pttc.5).
Ilorpe6erme 1 (KB.KB. E-3-4). IloMemeno B qepnaK (KOCTCH 1O IIIT),
nocTaBJICIIIIbIH B HMKY JJ.HaMeTpOM 0,4 M H rny6mroH: 0,65 M OT COBpeMermoH
nonepxnocTH. A6pttc HMKH ene npocJie)l(HBaeTCH. PHJJ.OM c ypnoiî JIC)l(arra )l(eJie3HCUI
cJrn6yna. KocTCH B HMKC OKOJIO 40 IIIT. (pHc.9, 1-2).
florpc6erme 2 (KB.KB. M-2). Ha rny6mre 0,3 M OT coBpeMerrnoiî noBepxnocrn
HaH)leIIbI JJ.Ba qepnaKa, B OJJ.HOM H3 KOTOpbIX HaxO)lHJIHCb qeTbipe KOCTOqKH (pHc.9, 3-4).
florpe6erme 3 (KB.KB. 11K-4-5). Ha rny6m1e 0,2 M CTaJIH noHBJIHTCH pa3p03neuhre
KaJibQHimpoBaIIHbIC KOCTOqKH, no KOTOpbIM 6hIJI yCTaHOBJICH J(HaMeTp HMKH - 0,75 M.
f ny6m1a HMKH 0,6 M OT COBpeMeIIIIOH nOBepXHOCTH. 3HaqHTeJibIIOC KOJilfqecTBO KOCTCH,
yroJib, a BMCCTC c TCM, YJIHJia c ncarrHHMH (noKpblTbl OKaJIHHOH), )l(CJie3HaH npH)l(Ka,
6pOH30Ba51 npoBOJIOKa H HC)(Harnoc·rnqHbIH npCJJ.MCT (pttc.9, 5-15).
florpe6e1me 4 (KB. Jl-6). Ha rny6mre 0,35 M noHBHJIOCb OKOJIO 20 KOCTCH, HmKe
(0,45 M) rraiî.aenbI )l(eJie3HaH qrn6yna (pttc.9, 16). Ilptt6mt3HTCJihIIbie KOHTYPhI HMKH (?)
eCJIH ne B KyqKe (0,45 M).
Ilorpe6crme 5 (KB. )1(3-4-5). YpHa - qepnaK CTOHJia B HMKe rny6HHOH 0,7 M OT
coBpeMeHHOH noBepxnocTH. KoCTeH oKono 20 - 30 IIIT. PH.LlOM 0611apy)l(eH o6noMoK
HeJJ.HarnoCTHqnoro )KeJie3noro npeJ.(Mern (pHc.9, 17).
Ilorpe6e1rne 6 (KB. H-8). Ha rny6m1e 0,3 M ofornpy)Keno cKom1e1me
KaJibllHIIHpOBaIIHhIX KOCTeH, c OCHOBHOH KOIU(em·pauHeH 11a yqacTKe 0,8 X 0,5 M (pHc.5).
BMeCTe c HHMH nattJJ.eH ne.nttanrocTHqnhIH )l(CJie3HhIH npeJJ.MeT. HeBJJ.aJICKe 0611apy)(<CHhr
cpparMeIITbI cpe)lHeBeKOBOH KepaMHKH (pHC.8, 19; 9, 18).
0T)leJihHbIH KOMnJieKC COCTaBJIHeT qepnaK (rny6mrn 0,4 M), B KOTOphIH 6MJIH
noMell(ellbl HaKOHeqHHK JJ.pOTHKa, HO)I(, BTYJIKa OT HaKOHeqHHKa CTpeJibI H )l(eJie3HaH
qrn6yna. KocTH oTcyTcmyroT (pttc.1 O, 6-1 O).
Ha nnoruaJJ.H pacKona, BMecTe c KepaMHKOH JJ.aKHHCKoro THna, co6pana JJ.OBOJibHO
311aqHTCJibHaH KOJIJieKI(HH HHJJ.HBHJ(YaJibHbIX BCII(eH, qacTb KOTOphIX HBIIO npHHaJJ.JIC)l(aJIH
K norpe6eHHHM, HO 6c3 conpoBO)l(,llerurn KOCTeH. 3To npH)l(KH, B TOM qHcJie OJJ.Ha c
H306pmKermeM IITHil (pHC.6, 1), Meq, cornyThIH B TpH pa3a, HaKoneqHHK JJ.POTHKa, YJJ.HJia,
IIIHOpbI (pHc.7; 12).
MeCTorraxmr<nenHH,
onpeJJ.eJieHHhre
KaK
norpe6eHHH
(3a
HCKmoqermeM
norpe6enHH 3 ), JJ.OBOJihIIO Heo6hrqHhI JJ.JIH 3axopo1-1eHHH, cyJJ.H no KOJIHqecTBY
KaJibl(HIIHpOBaHIIblX KOCTCH ( OT 2 - 4 JJ.O 20 - 30 llITYK).
JJ.pyroH: CTOpOIIbl, caMO
narrHqHe KOCTeiî, a TaK)l(C npe,nMeTOB, no6hmaBIIIHX B nnaMeIIH norpe6arrbnoro
rwCTpmna, yKa3bmaeT Ha HaJIHqHe B ypoqttme Lf ennermua HeKpononH. C1reJJ.yeT OTMeTHTb,
qTo aHaJIOrHqnaH CHTyaQHH npocJie)l(eHa H na 3eMnJIHHCKOM MOrHJibHHKe. I

c

1

V. 13udinsky - Kricka, M.Lamiova - Schmiedlova, A late Ist century B.C. - 2nd century A.D. cemetery at Zemplin li SA,
1990, XXVIII, 2, p.343.

63
https://biblioteca-digitala.ro

.[{oBOJJbHO lllHpOKHH J{Hana3011 3arreranm1 HH)JJiBHJJ:Ya.JihHOro mrnenTapH (0,05 0,7 M), a TaK)KC nrumqHc KcpaMHKH X - XI BB. n.3., HMCIOII(CH MCCTO B )KHJJHII(IIhIX
2
KOMnrrcKcax roponmua, 3acTaBmreT npe.r(JJO)KHTb rHnoTe3y o B03MO)KIIOM pa3pyme1mH
HJJH orpa6rrenHH MOrHJJhnHKa B 3I10XY cpC.LIIICBeKOBb51.
Heo6hrqnhIM nrr51 HCKponorr51 HBJrneTcH noMHHHpOBarmc JJ:BYX ocrroBnhlx qrnpM
KcpaMHKH: qepnaKH H Ba3hl .LIJJH cppyKTOB. llcpBa51, B OCHOBIIOM, I{CJibie HJJH qacTHqlJO
noBpe)l<JleHHbIC cocyJihI. Pa36poc HIIJimrnnyain,noro MaTcpHarra, BHC 3axopm1ermH:, no co
crre.rtaMH HX npHCYTCTBHSI ( OKarrmra) B on1c norpc6aJihHbIX KOCTpmn MO)l(eT JtaTh
OCHOBar-mc JIJJ51 IIpOBe}leIIH51 auarrorHH c 3eMnJJHIICKHM MOrHJJbllHKOM, rne qacTb BerueH:
~ 3
o 6napy)Ke!Ia 1me 3axoponcnHH.
TaKHM o6pa3oM, Bonpoc o pHTyarre pemHTC51 TOJJbKO JtonommTeJihIIblMH
IIIHpOKOMacmTa6nbIMH HCCJieJtoBaI-IHSIMH ypoqmna B nocrrcnymIItHe f'OJlhl.
B xonc pacKonoK ypoqHuta lleJIJJCIIHU:a co6pano 311aqHTerr1>1Ioc KOJJHqecTBO
MaTepHarra, llOMHIIHpymruce 6oJihllIHHCTBO KOTOporo HaXOJ{HJIOCh BIIC KOMilJICKCOB, c
npeo6JiaJiaIOU(HM pa3MCll(CHHCM na rny6m1e 0,3 - 0,4 M (37 npCJ_(MCTOB).
OcHOBHhie rpynni,r rraxonoK npeJ.(CTanrreHhI KepaMHKOH, npmranJie)Knocn1MH
one)KJlhI, B MCnhlllCH cTcneHH YllHJJaMH, wnopaMH H opy)lmeM.
KepaMHKa o6napy)Kena na ncex ypomrnx OT O, 1 no 0,7 M. ripco6JiaJ(aIOT MCJIKHC
cpparMCHTbI oT rrcru1b1x cocyitoB. CpcnH onpeJICJJHCMhIX clrnpM qeTKo BMnc1rn10TcH
qepnaKH H Ba3bl nm1 qlpyKTOB, KOTOphIC Ha ropOJIHll(e COCTaBJrnIOT B KOMnrreKcax, BMCCTC
~
4
c KOimqecKHMH qanIKaMH, KJJaccHqecKyIO }laKHHCKYJO TpHaJiy.
llepnaKH. CcMh 3K3CMrnrnpoB (1.(errr,re HJIH qacTHqno nonpe)l<Jtemrh1c), H3 IIHX TPH
6hmH yprrnMH. Jiermble. CqrnpM0Bmr1>1 H3 nmnHnoro TCCTa c npHMCCbIO MCJIKoro maMoTa
H MCJJK03epnHcToro necKa. Ha Tpex qepnaKax coxpanHrroch qcpnoe rroruenHe, Ha
OCTaJJMibIX OHO 6hIJJO CHSITO OrIICM norpe6arrbHOro KOCTpHII(a. CnafoKCHhI neTJJeBH)UIOH
pyqKoH:, npHKpenJiemroH: K BenqHKY H nepcrroMy TyJmna. BbI.LICJJ51IOTCH B nna napHarrTa.
BapHanT A. ll1HpoKoropJI1>1c, npH3CMHCThIC cocy.l(LI. Kopnyc onarrbHbIH, 06b1qrro c
HaH60JibllIHM pacumpeHHCM B UCIITparrbIIOH qacTH . .[lHaMCTp BeHqHKa 1o - 16 CM, JUia 6,6
-7 CM, BbICOTa 9,4- 16 CM (pHC.8, 1-2,4).
BapHaHT :G. roprro 6orree Y3KOC, nrreqHKH qeTKO BhlJICJICHhl, npHI10JIII51ThI HJJH
HeCKOJlbKO onyIUCHbl. .[{HaMeTp BenqHKa 8,2 - 11 CM, JI!Ia 5 - 6 CM, BbICOTa 8 - l CM
(pHc.8, 3,5-7).
Ha BTOpOM MCCTC, IIOCJIC qepnaKOB, I103Hl(HH Ba3 J(JJH clipyKTOB, KOTOpbIC
COOTBCTCTBYIOT napaMeTpaM KepaMHqecKOH KOJJJJCKI{HH ropOJ(HUta (pHc.8, 8-13, 15-16).
CpeJIH ocTarrb110H: rrenttoH: KepaMHKH .nHarttocTHKe noJIJIC)KHT TOJJhKO qlparMenT
rremrnro ropuIKa, HaHJICIUlhIH B wypcpe VII. Eol.feHKOBH.LUIOH cpopMhI c ropH30HTarrhnoH:
pa3}1CJISII0ll(CH KaIIaBKOH, IlO.ll KOTopoH: rranecenhI BpC31IbIC BOJJHHCThlC JJHnHH H pacqecbl
no TyJiony . .[{HaMeTp nenqHKa 25 CM (pHc.8, 14).

o

fonqapirn51
IlOCYJia
I1pCJlCTaI3JICHa
CJ{HJIHqHbIMH
3K3CMHJrnpaMH.
3TO
ceponmHHIIaH MHCKa OTKpbITOro THna c KOJlbl(CBbIM I10)]Jl0HOM (nHaMeTp BenqHKa 15 CM,
mra 6 CM, BbICOTa 6 CM) H BeHqHK nHcpoca (pHc.8, 17-18).
KepaMHKa, ne CBH3anna51 c ropH3onTOM norpe6e1mH:, npe;.(crn1rnena llBYMH
cpparMenTaMH cocynon no3JlHCH 6poH3hI H lllCCThlO o6rroMKaMH oT ronqapnhrx ropwKon X
- XI cT. 0)lHH H3 HHX c nenqHKOM JIHaMeTpOM 19,5 CM (pHc.8, 19).

2

I.AnpoxHCHKO, Cepeo11uoail/11uit zopu3011m Mcm0Kona11cwo?o ?opoouu1a li Carpatica - Kap11an1Ka . .[lalllrn iCTopi11
Kapnarn - /fy1ial-ici.Koro apeMy rn cyMi)l(llHX perio11in, Y)l(ropo11, 2004, 81-111-3 I, c.273-281, pHc.2-6.
3
V.Budinsky - Krickâ, M.Lamiovâ - Schmicdlovâ, Op.cit. p.247-266.
4
BT.KoTHropomKo, KAacc1ujJuKatfllH KepaM11K11 oaKwicKo,~o ,'opoou111a Marn11 Konwm li CaIŢJatica - Kap11aTHKa. fla11H11
icrnpi11 Kap11arn - .[ly11a1-ic1,Koro apea11y rn cyMÎ)l(llHX perio11i11, Y)l(ropo11, 2004, Bm!.31, c.182, pHc.3-5_
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AttanHJ
MaTCpHana -

MerannwiecKoii

KOJIJICKUHH

ttaq11eM

c

HaH6onee

npe.ucranttrenr,ttoro

npe.uMCTOB rrpHIIa.[{JIC)l{HOCTH 0.[{C)l(J(bl. 3To IlOHCHhlC rrpH)l{KH, JaCTe)J<KH H

HaKJia.[{KH IlOHCa, cptt6yJihl, l{erroqKH.
lloHCIIhIC rrpH)l{KH. OrKoBam,1 HJ )l{CJieJa. BMJlCJIHIOTCH 5 THIIOB.
Tm1

1.

Kpyrnh1e, npononoqHr,1e, .[{HaMeTp 3,5 - 5, 7 CM (pHc.3,

1-7).

Tttrr 2. 0MeroBH.llHhie, pmMcpoM 3,4 - 4,5 x 4 - 5,5 CM {pttc.3, 8-1 O).
Tttrr 3. Ilp}IMoyroJihHhie, paJMepoM 4-4,5 x 4-4,6 CM {pttc.3, 11-14).
THrr 4. flo.urrp}IMOyroJihlIOH cpopMbl c HCCKOJihKO BOrHYThIMH 6oKaMH. I-leKOTOphlC
H3 HHX HMCIOT BhICTyrr Ha nepe.uHeH nJiaHKC (pHc.3, 15). PmMepbI 4 - 4,5 X 5,5 - 6,8 CM
(pHc.3, 15-16}.
Tttrr 5. OrKoBana HJ )J<ene311oii rnmcTHHhI, Bhirnuyroii TparrcneBH.lJJIOH cpopMhI c
HJo6pa)l{CIIHeM

JlBYX

nTHil

( op11b1?),

HJo6pa)l{eHHe )l{HBOTHoro ( co6aKa?), c

.nep)l{aIIJ,HX

n

KOITHX

p1>16HIIhI.

Ha

KPIO'IKC

suyrpeuneii cropoHhI Bbicryrr mm Kpern1e1IHH

peMHH. llnmrn IIp}l)l<KH 12,5 CM, nrnpmrn 4,5 BH.UHMOMY OTHOCHTCH ern.e omrn )l{CJICJIIaH

6, 7 CM (pttc.6, 1 ). K

npH)l{Ka,

HO ee

IlJIOXaH

3TOMY rnny rrocoxpaHIIOCTh HC

rroJBOJIHCT nan qerKoe orrpe)lene1rne {pttc.6, 3).

c

yKpameIIHCM

peMirn

(7

rro.urrpHJ\rnyroJihIIOH cpopMbl

CBH3aHa

X 2,4 -

qacrHqno

CJIOMaHIIM

)l{CJIC31Ia}(

HaKJia)J,Ka

3, 1 CM), IlOKpbITM cepe6pHIIOH HHKpyCTaI{HCH B

BH.UC nepena c BCTBHMH (pHc.6, 2).
IlpocTaH KOHCTpyKl{HH npH)J<CK THna 1 - 4 cnoco6CTBOBaJia .llOBOJihlIO paHHCMY HX
noHnnenmo H urnpoKoMy pacrrpocrpaneumo n pHMCKoe speMH.

5

OmraKo, no ttameMy

MHCHHIO OIIH IIC HMCIOT xpononornqecKOH narpy3KH, TaK KaK JTH cpopMbI (HCKJJIOqe1me
THII 4) HM CIOT 6hITOBaIIHC H B 6onee pammii H 6011ee Il03)1HHH rrepHO).{.
flpH)l{KH THrra 4 BXOll.HT B THII 2 A.PycTOH.
.llO 11.3. -

I

B. H.3. Eonec yJKO

6

06II{M )J,aTa -

BTOpaH llOJIOBHIIa

I

B.

I

n . .llO H.3. onH ).{a-rnpyIOTCH rro KOMIIJieKcy norpe6eHHH 92
7
MOrHJihHHKa I>enrpan - Kapa6ypMa.
flpHMhIC

aHaJIOrHH

npH)l{CK

THna

5

HaM

HCH3BCCTHhl.

Ilo

CBOCMY

cpyHKI{HOHaJihHOMY HaJnaqenmo OIIH COOTBCTCTBYIOT IlOHCHhIM JaCTe)KKaM (TpaKTOBKa
pyMhIIICKHX HCCJIC.llOBareneii), KOTOphie, KaK MhI cqHracM, }IBJIHIOTCH npH)l{KaMH . .D:m1 IIHX
xapaKTepna )KCJICJIIa}I OCIIOBa c 6pOII30BblM llOKpbITHCM, Ha KOTOpOM qeKaHOM HaIICCCHhl
8
reoMeTpHqecKHe y3opb1, pe)l{e attrponoMopcpHhie HJo6pmKeHHH.
Il0).{06IIhIC IlO}ICllblC JaCTe)l{KH, a ŢQqHee, np}l)l{KH, HMCIOT MCCTO B JaxopoHCHHHX
9

3eMrnrnncKoro MorHJJhIIHKa, a raK)Ke B KOMIIJieKcax ManoKonm1hcKoro roponttrn.a.
Cornacrrn

M.6a6erna,

no)J.06Hb1e

JacTe)l{KH

peMneii

noHBJIHIOTCH

n

rero

)laKHHCKOH cpe)J.e H3 "cTpaHbl CKOp.llHCKOB", a TaK)l{C HMCJIH MCCTO H y 6acrapIIOB.
IlpH)l{Ka c

l.JeJIJICIIHUhI,

XOTH He HMCCT npHMblX

aIIaJIOrHH, IIO no

10

-

11

CJO)l{CTaM

HKOIIOrpacpHH MQ)KCT 6hITh COIIOCTaBHMa c llO)J.06HblMH MOTHBaMH reTCKOI'O HCKYCCTBa,
KOTOphIC B.Cb1p6y paccMaTpHnaeT KaK CKHcpo - KCJihTCKHH CHM6HOJ.

12

5

R. Madyda, Sprzaczki I ok11cia pasa na ziemiac/1 w okresie rzymskim li MCW, 1977, IV, p.364, 409, tab!. li, 6; Gh.
Bihir, Celo - dacii din M11nlenia in epoca romană, Bucureşti, 1984, tab!. XLVII, 3; K. Pieta, Die Puchov - Kult11r, Nitra,
1982, s.50, tab!. XVI, 29; B.M.L(HrHJJHK, llaceJ1e1111R /3epx11bo,•o /lod11icmpoa 'R neput1LT c111011imb 11auwi" epu, K11"iB, 1975,
c.118-119,p11c. l8-l9.
6
A. Rustoiu, Metalurgia bronzului la daci (sec. fi î. Chr. - sec. I d. Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz,
Bucureşti, 1996, p.117-118, fig.75, 5-7.
7
J. Todorovic, Praistorijska Karab11rma, I, Beograd, 1972, pi. XXVII, 14.
8
M.Babcş, Pafialele Latene tîrzii din sud-estul Europeil!SCIV A, 1983, 3, p.193-221; A. Rustoiu, Metalurgia ... , p.120121; fig.79-85.
9
V. Budinsky - Krickâ, M.Lamiovâ - Schmiedlovâ, Op., cit., pi.I, 4.
10
B.f'.KoTttropowKo, /1ccJ1edoaa11ue Ma.noKona11bCK020 ?opouu111a a 1995-1996 ??.l/Carpatica-Kap11aT11Ka.
CTapOlKHTIJOCTi 13epxm,oro nornCCJI Ta cyMilKllHX perioHiB, YlKropo11, 1998, c.117, pHc.4, 9.
11
M. Babeş, Op.cit., p.212-214.
12

V. Sîrbu, The Getae "Gold and Silver Princes" (4'h_3"' Centuries BC). Some Considerationsl/Studia
Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia, 2006, 51, I, p.24-25, fig.6.
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MmKHO noJiaraTb, '-ITO no.uo6Ha.H npsDKKa OTpa)l(aJia COUHaJibHbIH CTaTyc ee
BJia.ueJihUa.
f1os1cnbre 3acTe)l(KH. Epmna, )l(eJie3o. B HX KOHCTpyKumo nxo.usrT: KOJihUO c
KpIOl.JKOM, HMeIOW,HM YTOJIIIleHHe, 3a KOTOpoe 3aKpenJISIJIOCb KOJibUO BTOpOH '-laCTH nosrca
13
{pttc.3, 17-19). XapaKTepttbI .UJISI I s. .uo H.3.
I1.Bepnep, npono.UHBllIHH aHaJIH3
no.uo6Horo po.ua 3acTe)l(eK, OTMe'-laeT, '-ITO MeCTO HX H3rOTOBJieHHSI HeH3Becnro, HO OHH
6hIJIH pacnpoCTpaHeHbI y KeJibTOB CesepHOH I1TaJIHH, a B no3,UHeJrnTencKoe npeMsr
~
14 I1
.UOMHHHpOBaJIH y HOpHKO - naHHOHCKHX 6 OHeB.
MCIOT MeCTO H cpe.uH KOMIIJICKCOB
15
ManoKonaHbCKoro ropo.uHma.
<l>H6ynh1 (8 3K3. ). f1pe.ucrnnneHbI 3acTb1<KaMH cpe;weJiaTencKoi1 cxeMbI (pHc.11,
1-7). 0.UHO'-IJieHHbie, )l(eJie3Hbie. f1py)l(mrn '-leTbipexBHTKOBa.H c nepxHei1 TeTHBOH. CnHHKa
yrnonaTO mrn 6oJiee nJianno cornyrn. U,eJihIH 3K3eMnnsrp HMeeT .UJIHHY 10,3 CM (pHc.11,
1). f1osrBJISIIOTcsr B CTa.UHH LT C2, no HMeIOT MecTO H B I B. .uo H.3., TO'-lnee s na'-laJie LT

Dl.16
<l>H6yJia c MHOroBHTKOBOH npy)l(HHOH H nepxnei1 TeTHBOH. Epoma. Kopnyc He
coxpaHHJicsr (pHc.11, 8). Mo)l(HO noJiaraTb, '-ITO 3Ta 3acTe)l(Ka cocrnnHOH KOHCTPYKUHH
OTHOCHTCSI K TaK Ha3bIBaeMOMY opHOBaCCKOMY THTIY (Cenepnasr I1rn1rnsr). B norpe6eHHSIX
MOrHJibHHKa CeH - Eepnap.uo OHH sxo.usrT B KOMnJieKcbr c MOHeTaM11 '-leKanK11 200 r. .uo
H.3. H nepshIX .usyx .uecsrT11JieT11i1 I B. .uo H.3., 113secTHbI 11 B norpe6eirnsrx 3nox11
1
18
Asrycrn.
3K3eMnJisrpbr c onn11.uyMa MaHx11nr B.KpaMep oTnec K CTyncn11 LT C, a
19
K.f1Hern, no.uo6nb1e qm6yrrhI c naMSITHHKOB nyxoncKoi1 KYJibTYPhI, K c~a3e LT D 1.
Ha naMSITH11Kax .uopHMCKOH .IJ:aK11H 3acTe)l(Kl1 3Toro T11na onpe.uensr10Tcsr, s
~
~ I
20
OCHOBHOM, KOHUOM II B. .uo H.3. - nepBOH noJIOBHI-1011 B. .uo H.3.
0.UHO'-IJieHHasr qm6yJia c 4-x Bl1TKOBOH npy)l(l1HOH, TeT11Ba HH)l(HSISI, KOpnyc B03Jie
roJIOBKl1 nJIOCKl1H (p11c. l l, 6). 0TCYTCTBHe OCHOBHOH l.JaCTl1 Kopnyca H npHeMHHKa He
no3BOJisreT c .uocrnTO'-IHOH .uocTOsepHOCTbIO onpe.uerr11Th 3TY qrn6yJiy. Ho, no
coxpaHl1BllleHCSI '-laCTl1 roJIOBKH, 3TO, CKopee scero, qm6yJia c .uyroo6pa3HOH JieHTO'-IHOH
cn11HKOH, KOTOpbre s KOMnJieKcax nyxoscKoH: KYJibTYPhI .uaTttpy10Tcsr nepnoi1 noJioB11Hoi1 I
21
B. .uo H.3., HO scTpe'-laIOTcsr H B cpa3e LT D2.
K np11Ha,UJie)l(HOCTSIM )l(eHCKOH o.ue)l(,UbI OTHOCSITCSI .use uenot.JKl1. f1epsrui:
OTKOBaHa 113 )KeJie3HbIX KOJieu (pHc.11, 11 ), a BTOpasr OTJIHTa 113 6pOH3bI. CoCTOl1T H3
3BeHbeB, 11MeIOW,11X KOJibUa Ha KOHUax 11 no TpH )l(eCTKHX nepexsaTa Me)l(.uy HHMH
(p11c. I l,
1O). Mo)l(HO norraraTb, '-ITO OHH SIBJISIIOTCSI npo.uyKTOM JiaTeHCKOro
22
23
npoH3BO.UCTBa nepHo.ua LT C2 - LT D 1.
KpoMe ueno'-leK, )l{eHCK11e aTp116yTb1 npe.ucrnsrrenhr .unyMsr 6yc11HaMH 11
6pacJieToM.
f1epBa.H 6yc11Ha OTJIHTa H3 CHHero CTeKJia, 6HKOHH'-leCKOH cpopMbl (pHc.11, 13).
BTopasr OTHOCHTcsr K THny 6yc c "rJia3KaMH". 0KpyrJirui:, nonepe'-IHO - C)l(aTasi:,
H3rOTOBJieHa H3 CBeTJIO - 3eJieHoro CTeKJia, yKpallleHHaSI "rJia3KaMH" c 6eno - CHHeH

13

M.Ii.1.UyKHH, HeKomopb1e npo6J1e.\1b1 xpoHoJ1ozuu paitHepu.McKozo ape.\1e1111 (K .Memoo11Ke ucmopuKo apxeoJ1ozu•wcKux conocmaaJ1eHuii) li ACf3, 1991, Bi.m. 31, p11c.5.
14
J. Werner, Spiiter Kelte11fu11d :.wische11 Rom u11d Germa11ie11, Miinchen, 1979, s.149.
15
V. Kotigorosko, Ţinlllurile Tisei Superioare in veacurile III i.e.n. - IV e.n. (Perioadele La Tene şi romană), Bucureşti,
1995, p. 99, fig.SO, 37-38.
16
K. Pieta, Op., cit., s.22.
17
J. Bi'cn, Vyznam spon pro datovani keltskyclz oppid v Cecluiclz li SNMP, 1964, XVIII, s. 213-214, 271; c.229.
18
W. Krămer, Manching li - Zu den Ausgrabungen in den Jahren 1957 bis 1961 li Gennania, 1962, 40, s. 306; Abb.1
19
K. Picta, Op .. cit., s.25-27; Taf.IV, 10-14.
20
A. Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec. li î.e.n. - I e.n.), Bucureşti, 1997, p.35-36, fig. 19, 2.
21
K. Pieta, Op.. cit., s.31, tabl.9,11,13.
22
J. Filip, Keltove ve Stfedni Evrope, Prahă, 1956, s.172.
23
K. Pieta, Op.• cil., s.4 7.
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~
A Ha.rrorwun,1e 6ychI xoporno H3BeCTHhI no MaTepwa.rraM ropo.nmua.-74
oKaHTOBKOH.
Cornacno E.M.ArreKceeBoii:, no)l06Hbie 6ycHHhI c "rrra3KaMH" .nosorrhHO rnwpoKoro
25
xpoHonorw1ecKoro )lHana3oHa (I B. .no H.3. - Haqa.rro II B. H.3 ).
EpacrreT OTHOCHTCH K neHToqHoMy Tttny co CTHJIH3HposaHHhIMH 3MeHHhIMH
roJIOBKaMH Ha KOHuax. EpoH3a. nomIOCTbIO pa3orttyT. Ll.rrmrn 10,3 CM (pHc.11, 9).
l1306pa)Ke1me 3MeH norryqwrro urnpoKoe pacnpoCTpaHeHHe cpe)lH napo)loB
26
EsponhI,
r)le
ona muepnpeTttpyeTCH
KaK CHMBOJI
nrro.nopOJI.HH.
WwpoKoe
pacnpocTpm1e1rne atta.rrorwqnb1e 6pacneThI norryqwnw B ,LlaKHHCKOH KYJihType, r)le
BCTpeqaJOTCH B KOMnJieKCaX C JIO)l(KOBHJl.HbIMH H BOHIICKHMH <~H6yrraMH. no
27
Krraccm~HKaUHH K.fope)lTa OTHOCHCH K Tttny Dla.
CTpe)lMeThI soopy)KeHHH cocTaBJIHIOT: Meq, 1raKoneqnHKH .npoTHKOB H cTpen.
Meq. CorHyT B TPH pa3a, c ttaKttneBIIIHMH HO>KHaMH. )l{erre3Hhie HO)l(HhI
pa3BaJIHJIHCh npH oqwcTKe. CoxpaHHrracb npHMoyrorrhttaH cKo6a - no.nsernwsattH51 c
OBa.JlbllblMH Kpene)l{HbIMH nnaCTHHaMH (pHc.12, 6-9), 1-IaKOHeqnHK HO)KeH {pttc.12, 9) H
nepeKpecTbe Meqa {pttc.12, 7). LI.rrmra KJIHHKa - 80 CM, urnpmra - 5, 7 CM, ,l{JIHHa PYKOHTKH
- 13,3 CM. no I{eHTpaJibHOH qaCTH KJIHHKa H}],eT TIJiaCTHqecKHH py6cu, OCTpHe 3aKpyrneHO
(pttc.12, 6-6a). fio CBOeH ~OpMe H 3aKpyrneHHOMY OCTpHIO Meq MO)KeT 6bITb OTHeCeH K
Ko11uy II - 1raqa.rry I B. )lO H.3. Ha 3TO yKa3bIBaIOT H TaKHe )leTrurn KaK nepeKpecThe
(pwc.1 O, 4) H cKo6a no.nnemHBaIIHH (pwc.1 O, 3). Ll.nH nee, B nepxneii: qacTH xapaKTepnhI
28
"KphIJiblllIKH", KOTOpbie H3-3a xpynKOCTH MaTepwa.rra ne coxpaHHJIHCb.
I-laKOHeqHHKH )lpOTHKOB npe)lCTaBJieHbl .LlBYMH 3K3eMnrr51paMH. llepBhIH c
JIHCTOBH)lIIblM ncpoM, cornyThIH. B ceqeHHH JIHH30BH.UHhIH. J{J1mia 17 CM (pttc.12, 1).
BTopoii: c qeTb1pcxrpam1hIM nepoM, )lJIHHa KOToporo noqTH cooTBeTCTByeT .urrwHe BTYJIKH
(5,5 + 5 cM) (pwc.12, 2). CTpHMaH aHa.rrornH c fp3.LlHlllrn MyHqerryrryii:. Onpe.LleJIHIOTCH I B.
29
H.3. 0)lliaKO, HaKOIIeqHHK 3TOro THna BXOJl.HJI B ypoqmue l.J.emieHHI{a B KOMnJieKC c
~H6yrroii: cpe)lHerraTeHCKOH cxeMbl (pHc.1 O, 7 ,9), KOTopaH He MO)KCT 6b!Tb OTneceHa K
pairnepHMCKOMY BpeMenH.
I-laKOHeqnHKH CTperr. LI.Ba uerrble H BTYJIKa OT TpeTbcro (pHc.12, 3-5). 0THOCHTCH K
Tttny BTYJihqaThIX HaKoneqHHKOB c JIHCTOBH)lIIhIM nepoM. CeqeHHe JIHH30BH)lnoe. BTyrrKa
c )lBYMH 3arnyThIMH JieneCTKaMH. 0)lHH 3K3CMnJIHp CHa6)KeH "KpbIJibllIIKaMH'', )_{JIHHa 7
CM.
A11a.rrorwqHhIC HaKoneqHHKH xopomo H3Becn1b1 no KOMnrreKcaM .LlOpHMCKoii:
30
31
Ll.aKHtt. B qac11ocTH, uerrhIH Ha6op CTperr Haii:)leH Ha .[{aBe B P3K3ny H norpe6enHH 106
32
3eMHJIHHCKOro MOI'HJibHHKa.
y )lHJia. llleCTb H3 HHX OTIIOCHTC51 K THny KOJlbl{eBblX YJlHJl. l13roTOBJieHbl H3
KpyrrrhIX >KeJIC3HbIX CTep)l<Heii:, KOIII.{bl KOTOpbIX corHyThl B KOJlbl{a. B )lBYX crryqMx
YJlHJia coxpanHJIHCh c nca.rrHHMH. Enle rrapa MaccHBHhIX nca.rrwii: Haii:.neHa B norpe6e1-rnH 3.
Xopoll!M coxpaHnocTh o6oHCH51eTcH HaJIHqHeM oKaJIHHhI, norryqe1-moii: B nrraMeHH
norpe6anbHOro KOCTpHn{a {pttc. 7' 3 ). 0TMeqaeM H "naKHnCBllIHC" KaJibl{HHHpOBaHHbie
KOCTH Ha HX IlOBepXHOCTH.

24

V. Kotigorosko, Op., cit., fig.50, 11-14.
E. M. A11cKcecna, AHmll'l//b1e 6ycbt Ceaep110?0 llpu'lep110.11opb11 li CAVI, 1975, Bi,m. rl-12, c.50, rn611. l 6, 56.
26
l1.B.Me111.1111'1yK, f1306pm1ce11ue 3Meu G Tpuno,1be li Apxeo11orn'ICCKHC 11cc11e11oeaHHll Mo110111.1x r1etti.1x Mo1111aa1111,
KHlllHllCB, 1990, C. 44-45.
27
K. Horcdt, Die dakischen Silberfunde li Dacia, Bucarest, 1973, XVII, s.141, tab!. I, Abb.6.
28
J. Filip, Op.cit., s.492.
29
I. Glodariu, E. laroslavschi, Civi/izatia fierului la daci (sec. li i.e.n. - I e.n.), Cluj - Napoca, 1979, p.133, 135, fig.
69,26, 70, 17.
30
Ibidem, fig. 68.
31
V. Căpitanu, Unelte si arme de fier descoperite in asezarea geto-dacica de la Răcătău, cam. Horgeşti, jud. Bacau li
Carpica, 1985, XVII, p.55-56, fig.16, 1-6; 23-27.
32
V. Budinsky - Krickă, M. Lamiovă - Schmiedlovă, Op„ cit., pi. XV.
25
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no cpopMe H KOHCTPYKTHBHhlM oco6emrncn1M BhIJJ,eJUIJOTC.sJ )_(Ba nma ncaJIHH.
Tttn

I.

)l;ByXJJ.bipY:aTbie, OTKOBaIIHbie H3 )J<e11e3notî: mrncTHHbI c pacump.sJIOill,HMHc.sr

KOHUaMH, .UBYX BapttaHTOB.
BapttaIIT A. ncaJIHH c TpeyroJihIIOH cpopMOH KOHUOBOK. )l;JrnHa 15 CM (pttc. 7' 1 ).
np.sJMhle anaJiorHH HMeeM B KoCTeurrn H P3KJny. 061ll,a.sJ .n:aTttpoBKa no 11aMRTHHKaM
33
.uopHMCKotî: )l;aKHH I B. IlO H.3. - I B. H.3.
BapttaIIT I>. ncaJIHH c pacnmp.srmnmMttc.sr KorruaMH, nepcxOJl.sJIHHMH B CTep:>K1rn
(.unmra 2 CM) c KOIIHY:eCKHMH HanepIIIH.sJMH. )l;Jimra IlCaJIHH 16,5 CM (pttc.7, 2).
no CBOeH q>0pMe HaH60Jiee 6JIH3KH K HaXOJJ,KaM C repMaHCKOro ropO.UHU{a B
Ay.uc6ypr -

06epxay3epa.

Ha Teepttrnp1rn .n:opttMcKotî: )l;aKHH paccMaTpttnaeTc.sJ KaK

HMllOpT, B Y:aCTIIOCTH, B )l{If.llOBape.
Ttt11

II.

)l;nyx.uhlpY:aTbie MaccttBIIbie ncaJIHH c Kom,uenhIM 0Konqa1rneM na OJJ.IIOM

KOHUe H c KOHHl.J:eCKHM HaBepIIIHeM Ha KpIOl.J:KOBH.llHO 3amyroM BTOpOM. )l;JIHIIa 24,5 CM

3).

(pHc.7,

Myn.unnyK

lleJibHhIH,

11pHKpemrnJIHCb OTKOBaHHbie
roJIOBOK

(pttc. 9,

12, 14 ).

H3

JJ.yroBHJJ.HO

BhffIIYTbIH

:>KeJie3HOro CTep:>Kil.sJ

(pttc.9,

HaBepum.sr

Cocrnnn.srmmttMH

'3BeHheB
35
coe.n:HHeHH.sJ, KOTpbie HMeJIHCb B KOMllJieKcax ropO.llHlll,a.

y3.llbl

B

10),

K

KOTOpOMY

1rn.ue JIOllla,UHIIhIX

6bmH

KpccrnBHJlHhie

npRMa.sr a1-1aJiorn.sr 11caJIH.sJM naxonttTc.sr cpentt KOMnJieKCOB Kapa6ypM1>1 (I>enrpa;~),
36

r.ue OHH 011peJJ,eJI.sJIOTCR Hal.J:aJibHOH clJa30H 1103,llHero JiaTeHa.

1U11opbl. ripttHa.n:11e:>KaT K COCTaBHOH qacTH 3KH11HpOBKH Bca.n:HHKOB. l13roTOBJICilbl
H3 :>KeJie3HOH 11poBOJIOKH. B

ceY:eIIHH Kpyrnbie, llOJIYKPYrJibie HJIH npRMoyroJibHbie. no

IIIHpHHe H BbICOTe llJiel.J:HKOB Bbl.llCJIRJOTCR B .usa TH:lla. K 11epBOMY OTHOCHTC.sJ MaJICHbKHe
lIIllOpbl

c

KHOHKaMH.

pacumpeIIIIMMH

llJiel.J:HKaMH,

ll1m1

HJIH

KOpOTKHH

o6bll.J:HO

.UJIHIIHbIH,

3aKaHY:HBaIOU{Hec.sr

OCTphIH

(pttc.7,

16-17).

MaCCHBHbIMH
Brnpotî:

THH

COCTaBJI.sJJOT 6onee Kpym11>1e IIIllOphI c BbICOKHMH llJiel.J:HKaMH, KOTOpbie 3aKaH1.J:HBaJOTC.sJ
llJIOCKHH KHOHKaMH HJIH OKpyrnbIMH YTOJllil,CHHHMH. lllttn o6bI1.J:HO .llJIHHHbIH, OCTpbIH.
O.umr 3K3CMnJI.srp noJIHOCTbIO pa3ornyT, um11 cnoMan, c MacCHBHhIMH KHOllKaMH (pttc.7,
19).
Ill11opb1 110.srs11.sr10Tc.sr B 1103.n:HeJiaTeHcKoe npeM.sr Ha 01111ttnyMax,B .llllilbHetî:meM
pac11pocTpan.sr.src1>
xapaKTepHbI .UJIH

na

I

B.

11oceneHH.sJx.
no

H.3.,

a

37
c

CY:HTaeTcH,
BbICOKHM -

11aM.sJTHHKax llllleBOpCKOH KYJibTYPbI noJiblIIH THll
A68.

39

K

Y:To

III11op1>1

c

HH3KHM

11JieY:HKOM

.UJIH pan1-1epHMCKoro 11eptto.n:a.

II

38

Ha

HMCeT MCCTO B ropH30HTe cptt6yJI

6onee 1103.llIICMY speMerrn, CTy11eHH B2, OTHOCHT HX A.M10JIJiep.

40

lllttpoKo

pac11poCTpaHCHbI 3TH lIIllOpbl H B cpe.ue .uaKHHCKOH KYJibTYPbI, r.ue OIIH BbI,lleJICHbI B THllbl
41
HJIH sapttaHTbI, a HX cyMMapHa.sr .uaTttponKa I B. no H.3. - I B. H.3.
Ho:>KH.

Hatî:.ueHo 9

3K3eM11n.srpon,

KOTOpble MO:>KHO Bbl.lleJIHTb B .UBa THlla.

K

11epBOMY OTHOC.sJTC.sJ HO)l<lf c 11p.si:MOH CllHHKOH H, o6bI1.J:HO, .llJIHIIHbIM IIJIOCKHM qepeHKOM.
,UJIHHa He MCHCe 16 CM (pttc.4, 1-2).

33

I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Op., cit„ p.125, fig.73, 22-24.
A. Rustoiu, Metalurgia „„ p. 155, fig. 96, 5.
35
V. Kotigorosko, Op„ cit„ fig.SO, 57.
36
M.Schiinfelder, Das Spiitkeltische Wagengrab von Boe (Dep. Lot-et-Garonne). Studien z11 Wage11 11nd Wagengriibern
der Jiingeren Latenezeit, Mainz, 2002, s.251, Abb.157, 5.
37
E.Simck, Velka Germania Klaudia Ptolemeia, Bmo, 1953, s.200; J.Mcduna, Das keltische Oppidwn Stare Hradisko i11
Mahren li Gcnnania, 1970, 18, fig.6, 2,4.
38
J. Kostrzewski, Die ostgermanische Kultur der Spiitlatenezeit li MB, 1919, N 18, s.84-139; K. Pieta, Op„ cit„ s.78.
39
T. Liana, Ksztaltowanie sie stylu BI w k11lt11rze przeworskiej li Kultury archeologicznc i strefy kulturowe w Europie
srodwcj w okresie wplyw6w rzymskich, Warszawa-Krak6w, 1976, s.140; fig. I, 5.
40
A. Miiller, Formenkreise der ălteren rămischen Kaiserzeit, Berlin, 1957, s.140; tabl. I 3b.
41
I. Glodariu, E. laroslavschi, Op„ cit„ p. 126-127.
34
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Brnpoîi nm npe.ncrnsnen HO)f(aM11 c "rop6arnîi" cn11HKOH . .[{1111Ha He Menee 1O,1
CM (p11c.4, 3-9). Cq11rnroTCH KJiacc11qecK11M11 cpopMaM11 .naK11îicKoro y1msepcanhHoro
opy.n11H, 11CflOJih3YeMOro B 6hITy, a TaK)f(C B 6010.
06a ::rmx T11Ila HO)f(eH, 6011ee 60 JK3CMnJIHpOB, BXO)lHT B KOJIJieKl{HIO ropo.nml{a
ManaH KonanH. 42
KpoMe BhIIIIenp11se)leHHhIX serneîi, B xo.ue pacKonoK ofornpy)Ken pM.ll 113.ne1111îi 113
)f(eJie3a: rB03.lll1, BTYJIKl1, KOJihl{a, a TaK)f(e uenaH rpynna Bellleîi He no.u.nmOIIlaHCH
.u11arHOCTl1Ke B CBH311 co CBOeH nJIOXOH coxpaHHOCThIO (p11c.4, 12-15, 17-19).
ITpose.nemrI>IH anan113 MaTep11ana, nonyqeHHoro np11 11cc11e.n0Ba111111 ypoqml{a
lle1111e1mua, no3so1rneT c)leJiaTh c11e)lyio11{11e BhIBOJlhI. PaccMaTp11naeMaH Tepp11Top11H
MBJIMeTcH nepmpen11eîi ue1npanhnoro ropo.ll11ma Manoîi Konmm, )lonommTeJihHO
yKpennermoîi c ceBepo - 3ana)la c11cTeMoîi sanos 11 psoB. Ha yqacTKC, np11MbIKaromeMy K
sany VI, OTKphITbI KpeMaill10HHbie norpe6eHl1H, KOT0pb1e no cBoeîi cTpyKType 11 o6pHJlY
6mnK11 .naK11HcK0My ueKponomo B 3eMn1111ne. KepaM11Ka, ofornpy)KCHHaH B XOJle
pacKonoK, ananor11qna nocy.lle ropo.n11ma 11 MmKcT 6bITh onpencneua KaK )laK11HCKM
('-rcpnaKII, Ba3bl )lJIH cppyKTOB, ropIIIK11). 0)lIIaKO, 11H)ll1Bl1.llYaJihHhlH MaTcp11an (Meq,
ncan1I11, 1{enoqK11 11, rnaBnoc, cp116y11b1) HBHO KeJihTCKoro npo11cxm1<)le1111M. B CBH3II c 3Tl1M
IlOJUIHMaeTCH Bonpoc 06 3TimqcCKOH np11Ha)lJie)f(HOCTl1 OTKphITOro naMMTIIl1Ka, a Toqnce
BCKpb!ThlX KpeMaI~l1011HhIX norpe6eIIIIH. 0TBeT Ha 3TOT Bonpoc Tpe6ycT J{OflOJIHl1TeJibHhIX
11cc11e)l0Ba1mîi, 6e3 cKoponoJmTeJihHhIX BhIBOJlOB. BMecTe c TeM cne.uyeT nonqepKnyTh,
qTo pacKonK11 na Tepp11Top1111 ypoqm1{a lle1111en11ua no3BOJIHIOT nepecMoTpeTh paHee
43
npen11o:>I<e1rnyro Hl1)f(HIOIO .naTy Manoîi Konmm c 60 r. no H.3. na uaqano I B. JlO H.3.

Date noi privind istoria

Gorodiştci

de la Mala Kopania

Rezumat
În timpul cercetării periferiei Gorodiştei de la Mala Kopania în anul 2007 (locul
numit Celleniţa) pe o suprafaţă totală de 648 de m 2 (desen 1-2) au fost descoperite 6
morminte de incineraţie şi 1O obiecte individuale în afara complexului (desen 3-4, 6-12).
Acestea având model dacic (cană de apă, vaze de fructe, farfurii, pifosuri), annament
(sabie, vârfuri de sârmă şi de săgeţi, pinteni, obiecte ornamentale şi accesorii de
îmbrăcăminte, obiecte de fier neidentificate. Au fost descoperite mai mult de 100 de
obiecte.
MJimocTpaunn

P11c. l. Tonorpacp11qecK11îi nnan ManoKorranbcKoro KOMrrJieKca.
P11c.2. ManaH Korrairn. C11Tyau110HHbIH rrnan pacno11m1<eH11H IIIypciJoB 11 pacKona I
B yp.lle1rne1mua.
P11c.3. ManaM Konmrn (yp.lle1111e1mua). lloHCHhle rrpM)f(Kl1(1-16)11 3acTe)KK11 (1719).
P11c.4. ManaH Korrairn (yp. lle1111enm~a). Ho)f(11 11 e)lmmq11b1e 113)leJI11H 113 )f(eJie3a.
P11c.5. ManaH Korram1 (yp.lle1111enttrla). ITnaH H pa3pe3hI P-111 IIIypcpa 3. illypcp 3:
1-rroHcnaH naKJiaJlKa; 2-rrpM)f(Ka; PacKon I: 1-rrepeKpecne Meqa; 2-)K/rrpe)lMeT; 33aCTe)f(Ka; 4-Ho)f(; 5-npM)f(Ka; 6-qm6y11a; 7-oTmen; 8-ypna rrorpe6enttH 1; 9-cptt6yna
rrorpe6en11Hl; 10-qeprraK; 11-Meq; 12-qepnaK; l 3-HaK.JlpOTl1Ka; 14-Ho)f(; 15-BTYJIKa
42

V. Kotigorosko, Op.cit„ p.89.
V. Kotigorosko, Problemes de la chronologie de la cu/ture dace de la region de la Haute-Ti.sza li Relations
thraco-illyro-helleniques, Bucureşti, 1994, p.304-314.

43
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CTpenb1; 16-qm6yna; 17-)K/npe.uMeT; 18-IIITbipb; 19-no)K; 20-6pacneT; 21-y.uirna; 22rB03.Uh; 23-npH)l{Ka; 24-HaK.KOTibH; 25-yptta norpe6emrn 2; 26-t.JepnaK; 27-npH)l{Ka; 28npH)l{Ka; 29-BTYJIKa; 30-IIInopa; 31-npH)l{Ka; 32-Ho)K; 33-ymrna; 34-6pycot.JeK; 35-rno3.Uh;
36-KOJlbUO; 3 7-npH)l{Ka; 3 8-HaKOH .CTpeJibl; 39-naKOII.CTpen1>1; 40-onuen; 41-npH)l{Ka; 4 2KOJlhUO; 43-IIInopa; 44-qrn:6yna; 45-y.UHJia c TICaJIHHMH; 46-HmK; 47-IIITblpb; 48-KIIOHKa
IIITIOpb1; 49-npH)l{Ka; 50-nnaCTHHa; 51-TeTHBa qm6yJibI; 52-)K/npe.nMeT; 53-IIITblpb; 54IIITblpb; 55-6yctttta; 56-npH)l{Ka; 57-Ho)K; 58-)K/npe.llMeT; 59-y.n:ttna; 60-npoBOJIKa; 61)K/npe.nMeT; 62-npH)l{Ka norpe6eHHH 3; 63-nposonoKa norpe6eHHH 3; 64-y.nttna c
ncanHHMH norpe6eHHH 3; 65-uem,; 66-qm6yna; 67-)K/npe.nMeT; 68-)K/npe.nMeT; 69-LJepnaK
norpe6eHHH 5; 70-qm6yna; 71-nposonKa; 72-Ho)K; 73-)K/npe.llMeT norpe6e11HH 6; 74y.nttna; 75-IIInopa; 76-uenoLJKa; 77-)K/npe.nMeT; 78-KOJihuo; 79-:>Idnpe.n:MeT; 80-IIIJIHIIKa
rB03.UH; 81-IIInopa; 82-npH:>I<Ka; 83-:>Idnpe.n:MeT; 84-TeTHBa qm6yJihI; 85-npOilOJIKa; 866ycmrn.
Pttc.6. ManaH KonaHH (yp.l.Jenneirnua). llpH)KKH (1,3) H nosrcirnH HaKna.nKa (2).
Pttc.7. ManaH KonaHH (yp.l.JenneHHua). llpe.nMeTbI KOHCKOH ynpH)KH H
3KHTIHpOBKH BCa,LlHHKa.
Pttc.8. ManaH KonaHH (yp.l.JenneHHua). KepaMHKa.
Pttc.9. ManaH KonaHH (yp.l.JenneHHila). l11rnettrnpb norpe6eHHH 1 (1-2), 2 (3-4), 3
(5-15), 4 (16), 5 (17), 6 (18).
Pttc.1 O. ManaH Konairn (yp. l.Jenneirnua). KoMnneKChI BemeH: P-1. 1-5 - KB.P-3; 610 - KB.ll-3.
Pttc.11. Manasr KonaHH (yp.l.JenneHHua). YKpaIIIeHHH H npHHa.llJie)KHOCTH
O,Lle)K,Llbl.
Pttc.12. Manasr KonaHH (yp. l.Jennettmia). llpe.nMeTbI soopy)KeHHH.
Planşe
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Puc. 1. Tonorpa<)lw1ecKHH rnrnH MarroKonaHhCKoro KOMnJTeKca.
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Ptic.10. Manasr KonaHsr (yp.lfennemrua). KoMm1eKchr sern.etl P-T. 1-5 - Kn.P-3; 6-1 O - KB.n-3.
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PROHNENKO IGOR, HOMELEAC O. M. UJGOROD (UCRAINA)
,ll,ocJJii:.me111rn Bmrnrpai:.iscbKoro Ta KopoJJiBChKoro 33MKiB y 2007 pou,i
3aMKH Bepxnboro floTHCC5I 1rnCTyna10Th KJllO'IOBHMH naM'5ITKaMH npH BHB'IeHHi
0.llHOro 3 HaifMeHlll .llOCJii)l)l(eHHX Bi.llpi3KiB periOHaJibH0°i iCTopi"i - enoxH cepe.llHbOBi'I45I.
51K npaBHJIO, caMe 3 HHMH BOB, 5I3aHHH COJii)lHHH nnacT rrereH)l i 3Ha'IHHH KOMilJieKC
IlHCbMOBHX )l)l(epen, aHaJii3 5IKHX i3 3any1:1eHH5IM apxeonori'IHHX )laHHX .ll03BOJ15I€
Bi.llTBOpHTH OCHOBHY KaHBY icrnpH'IHOro p03BHTKY HaCeJieHH5I perioHy Bi.ll IlO'IaTKY II THC.
H.e . .llO XVII cT. H.e.
Bi.ll3Ha'IHMO, mo 3aMKH ninHi1:1Ho-cxi.llHO°i 0Kpai HH BepxHboro lloTHCC5I 3aKapnaTT5I, 5IKHX Ha CbOfO.llHirnHiH )leHb y HayKoBiH rriTepaTypi 3acf>iKCOBaHO 12 (pHc. l ), I
B apxeo11ori1:1H0My nnaHÎ npaKTH'IHO He .llOCJii)l)l(eHi. CrnuioHapHi pmKonKH npoBO.ll5IThC5I
TiJihKH Ha HeBHUhKOMy, )le 3 1991 poKy npau10c nocTÎHHO.llÎIO'Ia eKcne.llHUi5I Ha 1:1011i 3
2
O.B.,U3eM6acoM, a Ha Cepe.llH5IHCbKoMy, Y)l(ropo.llChKOMY rn MyKa1:1iBChKOMY 3aMKax
.~
.
.
3
3.lllHCHeHI JIHJlle nornyKH po3BI.llYBaJibHOro xapaKTepy.
flo)li6na CHTyaUÎ5I CTaJia OCHOBOIO .llJ15I 3BepHeHH5I yBarn .llO 3aMKiB 3aKapnaTT5I
apxeo11ori1:11rn"i
eKcne.llHUll
Y )l(ropo.llChKOro
HauioHaJibHoro
yHiBepcHTeTy.
,U115I
.llOCJii)l)l{eHb IlOJibOBOro Ce30HY 2007 poKy o6paHi naM'5ITKH BÎHCbKOBOro 30.ll'Iecrna B
M.BHHorpa.llOBO i ce11.Kopo11eBo (BHHorpa.lliBcbKHH paifoH 3aKapnaTChKo"i 0611. YKpa"iHH),
5IKi 3HaXO)l5ITbC5I B 1o KM O)lHa BÎ.ll .llpyro"i. PmBi.llKH 3.lliHCHIOBaJIHCb Ha OCHOBÎ
Bi.llKpHToro nttcrn N2 117/0865 BÎ.ll 17 KBÎTH5I 2007 poKy if ,UmBony ,Uep)l{aBHo"i c11y)l{6H 3
nHTaHh ttauioHaJihHo"i KYJihTypHo"i CilMlllHHH MiHicTepcrna KYJihTYPH rn TYPH3MY
YKpa"iHH N2 22-237/07 BÎ.ll 31 TpaBH5I 2007 poKy.
BHHorpa.niscbKHH 3aMoK po3MÎllleHHH B ypo1:1ttmi KaHKÎB Ha cxÎ.llHifi oKpa"iHi
M.BHHorpa.llOBO (.llO 1946 p. - M.CeBJIIOill) y ni)lHi)l{)l{5I YopHo"i ropH, npoTHJie)l{HHH CXHJI
5IKo·i OMHBaCThC5I p.Tttcmo. YKpinneHH5I 3Be.lleHi B cf>opMi 'IOTHpHKYTHHKa (po3MipoM 44,5
X 35 M) 3 BHCTynaIO'IHMH KYTOBHMH 6acTiOHaMH, Haif6iJihlll MÎUHHM 3 5IKHX 6ys
IlÎBHi'IHHH. 0KpÎM 6e3nocepe)lHbO 3aMKOBO"i cnopy.llH, .llO apxiTeKTypttoro aHCaM6JIIO
BXO)lHJIH KailJIH'IKa Ta uepKBa 3 nptt6y.llOBOIO, 5IKa CKJia)laJiaCb 3 IlÎ.llC06HHX Ta )l{HTJIOBHX
npHMimeHb. KoMnrreKc 6y.lliBeJih 6ys oT01:1eHHH MÎUHOJO KaM'5IHOIO cTiHoIO (pttc.2). Mi)I{
uepKBOIO Ta OCHOBHOIO cnopy.llOIO 3HaXO.llHBC5I KOJIO)l5I3b.
Icrnpi5I 3aMKY B HayKOBÎH JiiTepaTypi p03fJ15I)la€TbC5I 5IK 6e3nepepBHHH JiaHI(IOf
Ba)l{JIHBHX no.llÎH, IlO'IHHaJO'IH 3 IX i .llO XVI CT. H.e. (crnopeHH5I, nepe6y.llOBH, nepe)la1:1a 3
pyK y pyKH, 3axon11eHH5I, pyif11ysaHH5I, 3arn6e11b). KopoTKo pmrnm1eMo )l)l{epena, Ha
OCHOBi 5IKHX 6y11a ccf>opMOBaHa xpOHOJioriqHa KaHBa "ix p03BHTKy.
3se)lemrn Bmrnrpa.llÎBChKoro 3aMKY 5IK pe3H.lleHui"i MicueBoro cnos '5IHChKOro
4
ciJeo)lana BH3Haqanhc5I IX cT., xo1:1a B ni3Hirniif niTepaTypi yToqmocTbC5I, mo 3aMKY He
5
KaM'5IHoro, a 3eMJI5IHOro, rn6rn ropo.llHJlla. Bi.llHOCHO paHHbo"i icrnpi"i cf>opTttciJiKauiif
crnep.ll)l(YCThC5I, rno 3 KÎHU5I X cT. MicueBÎCTb HaBKorro Cesmorna noTpmurna ni.ll BJia.lly
yropCbKHX BO)l()liB, a CaMe noceneHH5I pa30M 3 yKpinnemrnM IlÎ3HÎille CHl.JIO OJ{HHM Î3
0

1

E.M. foMOJillK, 'laMKll 'JaKapnammR (6i6.7io?pa</JiR) li Carpatica - Kap11an1Ka. }laBllll Ta cepe.1111bOBÎ'!Ha icTopi11
Kapnarn - Jly11ai1ChKOro apeaJ1y, YlKropo11, 2006, Brni.34, c.230.
2
O.B. J],JeM6ac, XpoHoJ10,·i~11i ,•opu101m111 ma emanu w6yooau Heau11bKO?o 1a.M1<y li Carpatica - KapnaTHKa. }laBHll
icropill YKpa·11rn i cyMÎlKIIHX periouiB, YlKropo.11, 200 I, BHn.13, c.249-257; O. }lJeM6ac, VI. Ko6a,%, HeaUlJbKUÎI 1m10K,
YlKropo;r, 2005.
3
K.B. oCpllllKOBH'I, )îpea11ec.7aGRHCKlte nmtRmHllKll ]aKapnamciwu 06.wcmu (CCCP) li SA, 1957, V' 2, c.435-455; P.A.
Rappoport, Kârpâtaljai kozepkori vârak li AE, 1965. kiit.92, I, old.61-66.
~ J!U1. non, }l.YI. Jlon, f3 ?opw: li 00.'tltltW: ]aKapnambR, MOCKBa, 1971, c.76-77.
; Yl.YI. nou, JlllfUKJIOneâUR floâKapnamcKOÎI Pycu, YlKropo.11, 2001, c.116.
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6

ueHTpis rrpHKop.uottttoi" 30HH YropcbKoro Koponiscrna. KottKpeTH3YCTbcsi:, UlO B XI cT., y
npoueci BKmoqeHHSI Bepxtthoro TioTHccsi: .uo CKna.uy YropcbKoi· .uep)I<aBH, KaHKiB CTaB
7
JIHU:apchKHM 3aMKOM, a .uo cepe.uHHH XII CT. BiH pa30M 3 rroceneHHSIM Cesmorn ysiiirnos
.uo cKna.uy KoponischKoi" .uoMiHii" Hsi:na6 3 ueHTpoM y KipanbXa3ChKOMY 3aMKY (Koponeso
- .uo 1946 poKy Kipanbxa3a).
Y .upyriii rroJIOBHHi XII CT. yropcbKHH Koponh feiba II (1141 - 1162 pp.)
opraHi30BY€ B .uaHOMY pattoHi OKpeMy a.uMiHicTpaTHBHY O.UHHHUIO - KOMiTaT ()l(yrry)
8
Yroqy 3 ueHTpoM y 3aMKY KaHKiB, SIKHH nane)l(aB iioMy pa30M 3 CenmomeM. B)l(e .uo
cepe.UHHH XIII CT. rrocenenttsi: naBKOJIO KanKoBa nocTynoso tta6ysac xapaKTepHHX pHc
9
Micrn. 3.uii1cHIO€ThCSI i rrepe6y.uosa 3aMKy, oco6JIHBO aKTHBHO B rrepio.u npaBJiiHHSI
10
KOpOIISI Att.upisi: II (1205 - 1235 pp.).
Y 1241 poui, rri.u qac rnrnpo - MOHroJihChKOro Harnecrn, 3aMoK B3SITHH ne 6yB, ane
MiCTo Cesmorn 3pyi1ttoBaHe. 3 MeTmo iioro si.u6y.uoBH yropchKi Koponi 1arrpomy10Th ).lJISI
11
rroceneHHSI HiMeU:hKHX KononiCTiB.
C10.uH rrpH6ynH qrnaMaII.UChKi i caKconchKi
peMicHHKH i censi:HH. 3a rpaMOTOIO 1262 p. YropcbKOro Koponsi: Eei1JIH IV (1235 - 1270
pp.) i .UOK)'MeHTaM CTecpana V (1270 - 1272 pp.) oKpeMi KaTeropii" nace11emrn Cesmorna
OTpHMaJIH lllHpOKHH KOMITJieKC MiChKHX npHBiJieH i npaB "niJihHOro KOponiBChKOro MiCTa"
("cesmornchKe npaso"). BoHH 6y JIH rri.urnep.u)l(etti yropchKHMH Koponsi:MH B 1294, 1319 i
1329 poKax. 12 ,Umrnif cpaKT si.uo6pa)l(eHHH i B yropchKiif rpaMoTi rrepmoi" nonoBHHH XIV
CT., 3a SIKOIO TpattciJihBaHCbKe MiCTo KpoHrnTa.UT OTpHMaJIO TaKi caMi rrpaBa, SIKHMH
13 n
.
.
,
KOpHCTYBaJIOCh HaceJieHHSI C esmorna.
po ue CBl.UqHTh l naropo.u)l(eHHSI n SITH
14
MapoMopolllChKHX Kopommx MicT rro.ui6HHMH rrpHBinesi:MH B 1329 poui. 3aMoK KanKiB,
si:K i iHlllÎ IÎJopTeui periotty, y ueif rrepio.u nepe6y.uosycThCSI. TarnpH rri.u qac qeprosoro
15
Halllecrn 1285 poKy He HaBa)l(HJIHCh 6paTH )1(0.UHY 3 HHx.
Y 1307 poui Koponh Kapn I Po6epT (1301/1310 - 1342 pp.) rrepe.uac cesmolllChKHH
3aMoK 6ixapcbKOMY MarnaTy E.Eoplllo (Eene.ueKy), si:KHH 3 1308 poKy po3Mimyc TYT
noCTittHHH rapni3on i 3.Uiiicmoc rrostty peKoHcTpyKuim 3aXHCHHX crropy.u KaHKOBa na
16
nporn3i 1307 - 1308 pp. ,UocJiiJl.HHKH Bi}:{3HaqmoTh qaCTe BHKOpHCTaHIISI B .noKyMeHTaX
17
UhOro qacy Ha3BH "cesmolllChKHH 3aMoK". l.Jepe3 KiJihKa poKiB BJiaCHHK KaHKOBa EeKe
Eoplllo pa30M 3j csoi"M 6parnM, nanaTinoM KonacoM, BCTynac B Koaniuim MarnaTiB, si:Ka
6yna B KOHIÎJpmnauii" 3 npe.ucTaBHHKOM HOBOi" .UHHaCTii", KOponeM KapIIOM Po6eprnM
18
Att)l(yttchKHM (1301/1310 - 1342 pp.). .51K Hacni.uoK, y 1317 p01li rri.u qac lllTYPMY
19
KOponiBChKHMH BiHCbKaMH, 3aMOK pyiinycThCSI.
3 qacoM, KOpOIIh HaKa3Y€ Bi.UHOBHTH
KanKiB i .uapyc iforo Koponesi Mapii", a Cenmolll rrporonoIIIyc B 1329 poui KoponHHM
.
20 3
.
MlCTOM.
axHmene 3aMKOM, BOHO CTa€ Ba)l(JIHBHM ToprrneJibHHM
uenTpOM Ha " COJISIHOMY

6

HJ1. non, JHlfUKJIOneOUR floiJKapnamcKOU Pycu, Y)f{ropo.u, 2006, c.136.

7

H.H. non, JJ..H. non, YKaJ. CO'l., c.76-77.
H.H. non, YKaJ. CO'l., 2006, c.136.

8

9

Hapucu icmopff ]aKapnammR, Y)f{ropo.u, 1993, T. I, c.67; JJ.. non, I. non, lcmopiR floiJKapnamcbKOi' Pycu, Y)f{l'OpOJ\,
2005, c.52-53.
IO H.H. non, YKaJ. CO'l., 2006, c.137; S. Kovacs, Karpataljai 11travalo, Budapest, 1999, old.151.
li Hapucu ... , c.55-56,58-60; H.H. non, YKaJ. CO'I., 2006, c.137.
12
HcmopttR ?OpoiJoa u Ce!/ YKpaWICKOU CCP. ]aKapnamCKQJI o6nacmb, KHee, 1982, c.187; H.H. non, YKaJ. CO'l., 2006,
c.327; M. Risko, Ferencesek Nagyszoloson, Ungvar, 2006, old.39.
13
H.H. non, JJ..H. non, YKaJ. CO'l., c.72.
14
M. Risko, Op.cit, old.39.
15
JJ.. non, I. non, BKaJ. npau11, c.52.
16
Keresztyen, A Perenyiek es baro Perenyi Zsigmond elete, emleke Ugocsaban, Ungvar, 2000, old.120.
17 S. Kovacs, Bus duledekeiden. Karpatalja kozepkori varepiteszeti emlekei, Budapest, 2004, old. I 1-12.
18
Hcmop1111 ... , c.187.
19
H.11. non, JJ..H. non, YKaJ. CO'l., c.76; JJ.. non, H. non, ]CHIKll noiJKapnamCKOU Pycu, Y)f{ropo.u, 2004, c.86; M.
Risko, Op.cit, old.39-40.
20
H.H. non, J]..11. non, YKaJ. CO'I., c.71; M. Risko, Op.cit, old.40.

a.
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llIJUixy". XIV cT . .uocni.UHHKH BH3HaqaIOTh 3Be)leHHH 6iJIH 3aMKY MaJieHbKoi" O.llHOHpycHoi·
21
KaIIJIHqKH.
y 1399 poui yropcbKHH KOpOJib )KirMOH)l (CHri3MYH.ll) J1IOKCeM6yprcbKHH (1387 1437 pp.) B HKOcTi 6eHecpiuiH .uapyc MiCTo CeBJIIOlll pa30M 3 3aMKOM 6apony DeHTepy
DepeHi 3a Horo yqacTb y 6Hrni 3 TypKaMH ni.u HiKononeM y 1396 poui, o.uHoqacHo
npH3HaqafOqH Horo KOponillCbKHM ynpaBmnoqHM MapaMopollICbKHMH COJIHHHMH
22
lllaxrnMH.
Koponh Yropmmrn pa3oM 3 a.uMiHiCTpaTHBHO - npaBOBHMH cpyHKUiHMH
. o 6 OB ' H3KH no 3aXHCTY KOp)lOHIB
. .uep:>I<aBH, 23 3aoxoqy1oqH
TIOKJia)laB na MarHaTIIl
peKOHCTPYKUiIO 3PYHHOilaHHX 3aMKill i 3Be)leHHH HOBHX. ToMy, Ha noqaTKY xv CT.
BJiaCHHK 3aMKY 6apoH DepeHi Ha Micui crnporo 3aMKY 3BO)lHTb HOili KaM'HHi CTiHH.
0.uHaK, nicJIH 3asepllleHHH 6ynimmurna HOBoro po.uosoro nanauy B M.Cesmolll, 6apoH
DepeHi 11anpHKimli xv CT. nepe.uac 3aMOK MOHaXaM - cppaHUHCKaHUj!M, HKi nepernopHJIH
24
Ha TCpHTopii" 3aMKosoro KOMnneKcy Ha noqaTKY XVI cT.
Horo Ha MOHaCTHp.
cppaHUHCKanui no6y;:{yBaJIH KOCTeJI 3naqHHX p03Mipis, B HKOMY ni3Hime 6yB npoue.ueHHH
25
3'fan ycboro .uyxiuHHUTBa op.ueny. Icnyc npHnymennH, mo caMe Bi.ll Ha313H eneMeHTY
0.[{Hry MOHaxiu (KaTIIOllIOII - HaKH.[{Ka "KaHKo") 3aMOK OTpHMall CBOIO cyqacHy Ha3BY
26
"KaiIKiB".
lJepe3 )leKiJII>Ka )leCHTHpiq, B nepio.u pecpopMauii", DepeHi <l>epenu CTas
npoTeCTaHTOM i BHrHaB 3i csoi"x DOJIO)liHh BCe KaTOJIHUbKe .uyxiBimUTBO. y xo.ui UHX
noniH ( 1556 piK) Depeni opra11iJ0Byc nanan Ha 3aMOK - MonacTHp, B6HBae 6inhmicTb
MOHaxiB i CKH)laC i"x Tina pa30M 3 MOIUaMH CBHTOro 51na KanicTpaHa, j{Ki 36epiraJIHCb Ha
KanKoni 3 qacin Tparenii" 1526 poKy nin MoxaqeM, y 3aMKOBHH KOJIO.llH3h. DpoTH Depeni
6yB nocnaHHH 3ariH iMneparnpcbKHX BiHChK na qoni 3 TeneKellli. BiH llITYPMOM Y3HB i
27
3pyHnysaB yKpinneHHH B 1557 - 1558 pp., nicnH qoro 3aMoK He sin6ynonyBaBCH.
HaBiBmH KopoTKy iHcpopMaui10 npo yCTaneHy B niTcpaTypi Kairny icrnpHqnoro
po3BHTKY Bmwrpa.uinchKoro 3aMKY na nporn3i ceMH cToniTh, pmrnHHeMo MOMeHTH, HKi
HaM npe.ucrnBJIHIOThCH ManopeaJibHHMH a6o B 3HaqniH Mipi .llHCKyciHHHMH. TaK, .uaTy
3acnynaHHH 3aMKY a6o 3eMJIHHHX yKpinneHb )lOCJii)lHHKH BHBeJIH 3i CBi.uqellb anoniMHOro
nornpiH KopoJIH EeHJIH III (1172 - 1196 pp.), HKHH na py6e)l{i XII - XIII cT. H.e. nHcaB: "Y
903 poui nicnH 1-rnpo.u)l{eHHH focnona BiHChKO Apna.ua 3axonHJIO 3eMni, pa3oM i3
28
nace11eHHHMH, Mi)I{ THcom i Eo.uporoM, no caMoi" Yroqi".
BBa)l{aCMO nenpHHHHTHHM
onepysaTH 13Ka3aHHM CBi.uqeHHHM B HKOCTi nepllloi" 3fa.[{KH BHHOrpa.lliBCbKOro 3aMKy. Tionepllle, HaJBY Yroqa nornpiH He KOHKpeTHJyc H JacTocoByc Ti ne no JaMKy, a .llJIH
no3naqennH ncBnoi" Tep11rnpii". Ue naBnaKH cBi.llqHTh npo Te, iuo AHoniMy nanpHKiHui XII
cT. H.e. 3aMoK Yroqa 6yn Hesi.uoMHH. Do-npyre, 3 nnox 3aMKiB 3aKapnaTTH (Ynr i
EopllloBa), HKi 3ra)laB HornpiH EeHJIH III npH onHci no.uiH noqaTKY X cT. n.e., icnyBaHHH
nepmoro HaBiTh B jIKOCTi ropO.llHIUa UhOro qacy 3HaXO)lHTbCjl nin TIHTaHHHM, a .upyre
29
ropO.llHIUe 6yno 3Be.ueHe He pai-Iillle KiHUH XI cT. H.e. BBa)l{aeMo nocHJiaHHH noCJii.UHHKiB
Ha AHoniMa B .[{aHOMY BHna.uKy TIOMHJIKOIO i Bi)l3HaqaeMo, IUO no.ui6He BiJibHe
TpaKTyBaHHH .[{)l{epena npHBO.llHTh no 3naqnoro cnornopennH perioHaJihHoi" icrnpHqHoi"
.lliHCIIOCTi.
21

A. Ncmcth, Karpatalja, Gyor, 2002, old.121.
Hcmop11R .. „ c.187; Jl 11011, 1-1. 11011, YKa:i. co•1., c.86; 1-1.1-1. 11011, YKaJ. co'l„ 2006, c.136.
23
Hapucu .. „ c.55; )l. !fon, VI. llon, YKa3. co•1., c.87.
24
1-1.Vl. llon, YKa:i. co•1., 2006, c.137.
25
M. Risko, Op. cit, old.36,41-49.
26
A. Nemelh, Op. cit, old.120; S. Kovacs, Bus .. „ old.12.
27
1-1.1-1. 11011, )l.1-1. !Ion, YKa-J. co•1., c.77; S. Kovacs, Bus .. „ old.12-13.
28
Cesta H1111garor111n. Jlimonuc A11011iMyca npo OiR1111R y?op4ia nio 'lac nomyKiG i aio11miOeH11R EambKia111u11u, YJKropo.u,
2005, c.28.
29
l.J\. l1pox11e11Ko, Eop.J1CaGCbKe ?opoouuie li Carpatica - KapnaTttKa. Jl.aew1 rn cepem1i,osi•111a icTopi11 KapnaTo JlyHaiicbKoro apea;1y, YlKropo.u, 2006, Bttn.34, c.186-200.
22
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Ue crncyeTbCH i peKoHcTpyKuii' )l(HTTCJJ.iHnbHOcTi Ha BHHorpaJJ.iBCbKOMY JaMKY B
HacTyrrni KinhKa crnpiq (JJ.o XIII CT.), iHTYÎTHBHO Bcrnnosne1rni' Ha ocuoni naqe6rn
)l(OpCTKO BH3HaqeHOÎ rroqaTKOBOÎ .[J.aTH.
ITepwi KOHKpen1i aaHi rrpo CeBmow MicrnThCH B rpaMornx XIII - XIV cT. OaHaK,
B HHX TaKO)I( HeMa 3fa.[J.KH JaMKY' a TOpKaE:TbCH nHIIIe MiCTO i rrpHBinei' rreBIIOÎ KaTeropii'
iforo MCIIIKaHuiB. ,ll,aHHH cpaKT He JJ.03BOnHe 3anyqaTH i'x csiaqeHHH JJ.nH BHpiweHHH
IIHTaHb, IIOB'H3aHHX caMe 3 3aMKOM.
ITpH BHKnaaeHHi rrol{anhrnoi' iCTopii' BHHorpaJJ.iBCbKOro JaMKY L{ocnimrnKH, HK
rrpaBHno, BJarani Ja6ysaJOTb rrpo icHysaHHH JJ.)l(epen i He rriarnepJJ.)l(YIOTb CBOÎ rro6yaosH
JJ.OKyMeHTaMH, mo yrnop1oe Bpa)l(CIIHH He )l(OpCTKOÎ icTOpHqHoi' peKOHCTpyKuii', a
KOMrrneKcy iHTYÎTHBHHX npHIIYIIICHb. y .[J.aHiH CHTyauiY, HK i 3 6araThMa iIIIIIHMH
naM'HTKaMH, Haif6inbIII rrpoCTHH IIInHX BHpiweHHH npo6neMH - JanyqeHHH apxeonoriqHHX
.[J.aHHX, HKi BiJJ.o6pa)l(aJOTb KOHKpeTHi xpoHonoriqHi peaniL
3 uieio MCTOIO 6ynH 3aKna.[J.eHi TPH wypcpH (rrnomeJO 2 X 3 M) Bcepeam1i JaMKOBOÎ
TepHTOpiY, OJJ.HH (2 X 2,5 M) - B KannHqui i 0.[J.HH (2 X 3 M) B KOCTboni (pHc.2).
Wypcp 1 npHB'HJaHHH Jl.O nim1iqHo-Jaxi1uwi' cTiHKH miy-rpiIIIHhoro Jl.BOpHKa na
sepxHbOMY Hpyci JaMKy. OpirnrnuiH TpaHweY - rriBHiq11Hif JaxiLl - rriBJl.eHHHH cxia. ITiJJ.
qac i"i BCKpHTTH JacpiKcoBaimif HaCTyrrHHH rropHJJ.OK JanHramrn wapiB. Bepxuiif,
llOTY)l(HiCTJO 0,2 M, CTaHOBHna Jnaqno yTpaM6osana cipa rnHHa, HmJ<qe HKOÎ 3HaXO.[J.HBCH
wap (0,2 - 0,4 M) IIYXKOÎ 3eMni KOpHqnesoro KOnbopy. ITiJl.CTHnamqHM iforo BHCTyrraB
rrpowapoK )l(OBToro me6eHH, MiUHicno JJ.O 0,2 M, HH)l(qe Hhoro - wap ananoriqnoi'
3anHramqiif 3Bepxy rnmm KOpHqneBoro KOnbopy. y rriBJJ.CHl:IO-CXiJJ.HOÎ CTiHKH wypcpy 3
rnH6HHH O, 7 M JacpiKcoBani JaBantt KaMiHHH, JMirnaHoro 3 Bam-IHKOBHM p03qHHOM i
nicKOM, TOBIIlHHOJO O, 1 - 0,2 M. Wap KaMinnH nia HaxHnOM yxoJJ.HTb ao rriBHiqHoJaxiaHoro rrpocpimo, ao sonmma, HKe JHaXOJJ.HTbCH rria cTiHoJO, 6inH HKoi' JaKnaae1mif
wypcp. B rriBJJ.eHHo-cxianiif qacTHHi TpanweY, rria JaBanOM KaMiHHH, na rntt6Hni 0,65 M
BHHBneHa BepxiBKa Kna.[J.KH - KYT KaM'HHOÎ cnopyJJ.H, mo BHCTynae B wypcp Ha 1 M.
BepxiBKa KnaJJ.KH i rrill Bornmna cpiKcy1on JaKinqennH wapy JaBanenoro KaMiirnH, a
HJ1)1(qe 3HaxO.[J.HnHCb waptt TCMHO-cipoi' 3eMni (BiJJ. O, 7/0,85. Jl.O 1, 1 M) i )l(OBTOÎ B'H3KOÎ
rnHHH (1,1 - 1,7 M). Ocrn1rniif JanHrae na cKenHcToMy MaTepttKy, Ha HKOMY ne)l(HTb
OCHOBa CTiHKH B niBJJ.CHHO-CXiL{niif qacrnni wypcpy.
CTpaTttrpacpiqHi CIIOCTepe)l(eJnrn B wypcpi 1 y KOMIIneKci 3 aHaniJOM MaTepiany
.[J.03BOnHIOTb BCTaHOBHTH HacTynHy noqeproBiCTb JaceneHHH i 3a6yJJ.iBni TepHrnpii'
naM'HTKH. Haa cKenHCTOIO MaTepHKOBOJO ocHOBOIO JHaXOJJ.HBCH 6e3i1rne11TapHHH wap
s'HJKOÎ )l(OBTOÎ rnHHH - ocHoBa ropH30HTY erroxH rriJHboi' 6poH3H (KynhTypa CrnHoso
XIV - XII cT. JJ.O H.e.). 3i cnopyJJ. ur,oro qacy BiJJ.JHaqHMO qacTKono 3pyifHonane nonmme
l. Moro KOMrrneKc cKnaL{aB crnnoBHH i KyxonHHH nirrHHH rrocya (pHc.4, 38-43).
B CTaHiBCbKHH KynbTYPHHH" wap 6yna npiJaHa CTiHa, rrpocTe)l(eHa B rriB.[J.eHHOcxiJJ.Hiif qacTttHi wypcpy. BoHa BHCTynae cpyHJJ.aMeHTOM cnopyJJ.H, BHJ11aqaioqoi' noqaTOK
cepe.[J.HbOBiqHoi' 3a6yJJ.OBH naM'HTKH. 3 qacoM CTiHa 6yna 3pyifHOBaHa .[I.O cpyHllaMeHTy,
npo mo csiaqaTb JaBanH KaMiHHH (ropH30HT 3). XpmrnnoriH aaHoi' rroaii' scrnHoBnena Ha
OCHOBi cpparMeHTiB rronHBHoi· KepaMiKH Ta rrnHTKH (pHc.4, 34, 36), BHHBne1mx y Jasanax.
IToHBa rronHBHoi' KepaMiKH Ha cepeJJ.HhOBiqHHX naM'HTKax BepxHhoro IToTHCCH
BHJHaqanhcH XV cT., ane naif6inhIII IIIHpoKoro po3IIOBCJOJJ.)l(CHHH Bona oTpHMana B XVI
30
cT.
XVI B. Ha rraM'HTKax BHHorpaaismmm (KoponiscbKHH JaMoK) (JJ.HB. HmJ<qe)
JWTYJOTbCH i rrnHTKH, HKi xapaKTepHJye CTaHl{apTHa TOBil{HHa i JeneHHH BiJJ.TiHOK, mo,
Cf<Opiwe 3a BCe, CBiJJ.qHTb rrpo i'x BHroTOBneHHH B OJJ.Hiif MaHCTepHi. BHmecKa3aHe

30
M. Uli~ny, Premeny vychodoslovenskej keramiky v 13. - 17. s/oroCi [na poklade analyzy kermnickeho fondu z '1rad11
Saris] I Dizerta~nă prăca, Prcfov, 2004, graf. 7c.
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)l03BOJUIC BCTaHOBHTH qac pyifttyBaHH51 CTIHH rreprnoro cepe)lHhOBlqHoro 6y.uiBeJihHOfO
roptt30HTY - XVI cr.
MMoBiptto, ai.upaJy rricm1 po36ttpaHH51 rrepBHHHHX KaM'51HHX crropy.u B yp.KaHKOB
6yB yrnopeimif roptt30HT 2, 51KHH BH3HaqacThC51 BttpismosamrnM JaMKOBOÎ IIJIOIUi rriCJI51
pyifHyBaHH51 criH. BiH yrnopttBC51 WJI51XOM rri.uc11rraHH5I )l(OBToro rue6em1, s Hacni.uoK qoro
6yna orpttMaHa roptt30HTaJihHa IIJIOIUHHa. Ha )l(aJih, cepe.UHhOBiqHÎ Marepian11 s .uaHoMy
ropHJOHTÎ He rrpe.ucrnsneHi. hmenrnp cKna.uan11 .upi6Hi y1rnMKH KepaMIKH KYJihTYP"
CrnHono (p11c.4, 27-33).
CTicmI HiBeJIIOBaHirn IIOBepXHi Ha TepHTOpiî ypoq11rua BHKOIIaHÎ Tpanweî,
Ja6yroBaHÎ KaMÎHn51M 3 p03q11noM, O)lHaK He .uo CKeJihHOÎ OCHOBH, a JIHllie .uo pÎBH51
JaBaJIÎB i CTaHÎBChKOro BOrHHIUa. B peJyJihTaTi 6yn11 yrnopeHi cpyH)laMeHTH )lJ151 CTÎH, IUO
J6epernHC51 .uo .uanoro qacy i, si.urrosi)lHO, BOHH BH3HaqaroTh OCTaHHiif 6y.uiseJihHHH
ropHJOHT JaMKy. Y xo.ui BHKorrynamrn rpaHrneif pyifHysaacH craHÎBChKHH wap, a JeMJIH
BHKOpHCTOBYBaJiaCh )lJ151 rri.uc11rraum1 6iJI51 crin, IUO BHJHaqHJIO HaHBHiCTh 3Haquoî
KiJihKocri KepaMiqnoro Marepiany errox11 rriJHhOÎ 6poHJH s .usox nepxHix rnapax rnypcpy
(roptt30HT 1). KpiM cpparMeHTiB nirrnoî KepaMÎKH, 3 xapaKTepHHMH .n1rn erroxH rrÎJHhOÎ
6pon3H cpopMaMH Ta opI-rnMeHTaUicro (pttc.4, 4-20,23-26), y ropH30HTÎ 3acpÎKCOBaHÎ
KaM'51HÎ si.uruerr11 (pttc.4, 21-22). Cepe.unhoaiqH11if Marepian rrpe.ucrnsnen11if o.u11n11qn11M11
3Haxi.nKaMH (rrÎ)lKOBa, UB51X, .usa cpparMeHTH KepaMÎKH, O)lHH 3 HHX BiHqHK IIOJIHBHOi"
rrocy.umm).
IT0.ni6n11if xapaKrep Hac11qenocri roptt30HTY He yJro)l)l(ycncH 3 rnep)l)l(CHHHM rrpo
aKTHBIIY )l(HTTC)li51JihHiCTh Ha JaMKY i rrpoTHpeqHTh TeJi rrpo rrpHIIHHeHH51 if oro
cpyHKUÎonyaann51 B peJyJihTaTi rnrypMy. 5IK 611 TaM He 6yno, ane i ueif MÎ3epHHH MaTepian
.UOJBOJIHc .narysar11 ocrnrrniif ernrr cpyHKUÎoHysaHHH JaMKy. AHanorii" cepe)lHhOBÎqn11M
ropruttKaM .uanoro roptt30HTY rn11p0Ko rrpe.ucraa11eHi na rraM '51TKax Cxi.utto"i Cnosaqq11H11,
31
.ue .uaryroThC51 .upyrmo rroJioBHHOIO XVI - rroqarKoM XVII cr.
Illypcp 2 JaKJia)leHHH Ha HH)l(nhOMY Hpyci OCHOBHOÎ .usipueaoî crropy.u11, y
3axi.u110My KYTÎ rrisHiquoro 6acriouy. OpirnrnI!ÎH rpaHrneî, 51K i rrorrepe.UHhoi", rrisniqH11if
Jaxi.u - rris.uemmif cxi.u. B xo.ui scKpttrrH rrpocTe)l(eHi rnapH cipoî rnmrn 3 1ne6iHKOIO i
BaIIHOM, rue6inKH )1(08TOro KOJibopy, KaMÎHH51 3 rue6ÎHKOIO, rJIHHH KOpHqHeBoro KOJibopy.
Bei rnaptt rryxKi, a xapaKrep JarrosneHHH .UOJBOJIHc BHJHaq11r11 yrnopeHHH KYJihTypttoro
rnapy na .uauiif )lÎJ151HUi CKH)laHH51M 6y.uiseJihHOro CMiTT51. 5IK i B rnypcpi 1, .n0Minyroq11if
Marepian cKna.uana nirrua KepaMÎKa errox11 rrÎJHhOÎ 6poHJH (pttc.5, 11-26). Cepe.UHhoaiqui
.
.
.
.
.
.
.
3HaXI)lKH rrpe.ucraBJieHI HeJHaqHoIO KlJihKICTIO ynaMKIB ropIUHKIB, 51Kl .uaryIOThC51 Ja
32
aHanoricro xv CT. H.e., 3aJIÎ3HHMH llBHXaMH i cpparMCHTOM o6po6JieHOÎ KaM'51noi" IIJIHTKH
(pttc.5, 1-lOa). 0KpeMo ai.uJuaqacMo KaM'HHHH i.uon KYJihTYP" Crnuoao (pttc.5, 27),
Ja6py.uneHHH sarrHOM, IUO CBi)lqHTh rrpo BHKOpHCTanHH iforo rrpH 3Be.ue1-rni crin JaMKy.
,UJIH yrnqHeHH51 CTparttrpacpÎqHoî CHTyauiî, rrpocTe)l(eHOÎ B wypcpi 1, B 14 M Ha
rria.uemmif CXÎ)l Bi)l HhOro, y rrpOTHJie)l(HOÎ CTÎHKH BHyrpiWHhOro )lBOpttKa, 6yB
JaKJia)leHHH rnypcp 3, TaKO)I( opicHTOBaHHH 3 rriBHÎqHoro Jaxo.uy Ha rria.ueHHHH cxi.u.
CTpar11rpacpiqna KapTttHa rro.ui6ua rnypcpy 1. ,Uo rn11611n11 0,6 - O, 7 M 3aJI51raB rnap cipoî
rmrnH 3 BÎ)lXO)laMH Barrua Ta WTyKaTypKH. B iforo 3aIIOBHeHHÎ, Ja BHHHTKOM cpparMeHTa
)lHa IIOJIHBnoro cepe)lHhOBiqnoro ropIUHKa (pttc.6, 1), 3HaXO)lHJiaCh JIÎIIHa KepaMÎKa
KYJihTYPH CrnHOBO (pttc.6, 2-16). npaKTHqHo ITO Beiu IIJIOIUÎ rnypcpy rnap rri)lCTHJlaJIH
JaBaJIH KaMiHI-rn, MillHiCTIO 0,3 M. f n116rne 3aJI51raB rnap TeMHO-CÎpoi" rJIHHH (KyJihTypHHH
rnap errOXH rriJHhOl 6pOH3H), 3 auanoriqHHM BepXHhOMY ropH30HTY KepaMiqHHM
MaTepianoM (pttc.6, 22-36). 3i CTaHÎBChKHX o6'cKTÎB TYT BH51BJieHa 51Ma rpyrnorro.n.i6HOÎ

31
32

Ibidem„ tab. XXIX, 7; XXXVI, 3,46; XXXVII, 1-4,7; XXXVIII, 3-5; XXXIX, 1,3-6; XL, 1-3,5,7.
M. Uli~ny, Op. cit., tab. XVIII, 6-7.
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cpopMH, y 3anOBHeHHÎ HKOl 3HaXO.[lHJiaCb CHJibHO yTpaM6oBaHa fJIHHa TeMHO-C!poro
KOJibopy 3Î 3HaqHHM BMÎCTOM nim-roi' KepaMÎKH (pHc.6,

40-54).

3 MeTOIO YTOqHeHHH xpOHOJiorii' cepe.[lHbOBÎqHoro ropH30HTY naM, HTKH 6yB
3aKJia.[leHHH rnypcp

4 y 3aXÎ.[lHOMY KYTÎ KanJIHqKH, HKa 3HaXO.[lHTbCH B 30 M Ha nÎBHÎ'-IHHH

3aXÎ.[l BÎ.[l OCHOBHOl 3aMKOBOl cnopy.LlH. Oco6JIHBÎCTIO KanJIH'-IKH, npH

ri He3naqniii nnomi,

€ cpyH.[laMeHT KBa.[lpan1oi' y nnani cpopMH, IIIHpmrn CTÎHH HKOro nepeBHlll,YC

3,5 M. B XO.[li

BCKpHTIH rnypcpy npoCTe)l{eHa HaCTynHa CTpaTHrpacpÎ'-IHa CHTyauiH. BepxHitt map, B
oKpeMHX MicuHx .LlO rntt6HHH I M, c cyqacHHM rrepeKorroM. HH)l{'-Ie Hboro, .LlO 2,9 M, no
Bciii JTJIOlll,Î rnypcpy 3acpÎKCOBaHi 3aBaJm BeJIHKOro aH.[le3HTOBOro KaMÎHHH i IIITyKaTypKH.
3yCTpÎ'-IaJIHCb

i

cpparMeHTH

3pyiiHOBaimX

i

3BaJieHHX

BCepe.[lHHY

6y,i:ti1rni

CTÎH.

I1i.LlCTHJialO'-IHM BHCTyrraB rnap ryMycoBaIIOl rJIHHH 3 He3HaqHHM BMÎCTOM KepaMi'-IIIOro
MaTepia.rry (pttc.8,

1-5).

ITpocTe)l{eHa CHTyauiH .[l03BOJIHC 3p06HTH BHCHOBOK, lll,O KaJTJIHqKa 6yna 3Be.[leHa
Ha Micui qaCTKOBO 3pyiiHOBaHoi' Be)l{i, B XO.[li p0360pKH CTÎH HKOl 6yna 3a6yrnsaHa
KaMiHHHM

ri

BHYTPÎIIIHH qacTHHa. B pe3yJihTaTÎ 6ys rrepeKpHTHH wap, BH311aqaio'-IHH qac

3aKJia.[lKH 6aIIITH.

<l>parMeHTH BHHBJieHHX roplll,HKÎB MaIOTb ana.rrorii' Ha naM'HTKax
33
L(aHHii cpaKT

Cxi.LlHOi' CnoBa'-I'-Imm, .[le .[laTyIOThCH KÎHUeM XIII - rroqaTKOM XIV cT. n.e.

.[l03BOJIHC caMe UHM '-IaCOM .[laTyBaTH JTO'-IaTOK 6y.[liBHHUTBa 3aXHCHHX crropy.Ll B ypoq11mi
KaHKÎB.
OKpeMo simnaqacMo rnypcp B 3axi.[{Hiii qacTHHi KOCTeny. Horo 3arroBHeHHH
CKJia.[laJIH KÎJibKa cpparMeHTÎB JTOJIHBHOl KepaMiKH i 6y.[liBeJibHe CMÎTIH, nepeMiIIIaHe 3
cpparMeHTaMH 3pyiiH0BaHHX JIIO.LlChKHX KicrnKÎB, HKÎ 3HaXO.LlHJIHCh Ha rntt6HHi Bi.Ll

O, I .LlO 2

M. XapaKTep rnapy He .[l03BOJIHC BCTaHOBHTH .[laTy 3Be.[leHHH KOCTeJiy i p03rJIHHYTH
CTpaTHrpacpim rraM'HTKH Ha .[laHitt .[{ÎJIHHUÎ.
AHaJii3

MaTepiariiB,

y

OTpHMaHHX

apxeonorÎqHQfO

XO)ll

J(OCJIÎ)l)KeHH.sl

BHHOrpa.[lÎBCbKOro 3aMKy, CTaB OCHOBOIO .[lJIH BCTanoBJiemrn HacTyrrnoi' CTpaTHrpacpi'-IHOl
KapTHHH. ITepwonoqaTKOBe 3aceneHHH ypo'-IHlll,a .[laTyCThCH XIV -

XII CT . .LlO H.e. i

rros'H3ane 3 nociHMH KYJihTYPH CTanoso. Micue po3TarnysaHm1 naM'HTKH Ha ni.LlBHlll,eHHi
.Ll03BOJIHC BH3HaqHTH

i"i

HK rryHKT, rrpHpO.LlHO yKpirrnenHii CXHJiaMH ropH. YcTanoBHTH

HaHBniCTb KOHKpeTHHX cl>opTHcpiKauiiiHHX crropy.Ll erroxH JTÎ3Hb0l 6pon3H na .[lanHH
MOMenT ne MO)l(JIHBO Î3-3a pyiinauii' rrynKTY rri.[l qac cepe.[lHhOBi'-InHX 6y.LliBeJihHHX po6iT.
YTBOpeHHH

CHCTeMH

KaM'HHHX

yKpirrJieHb,

T06To

BHHHKHeHHH

3aMKy,

3a

MaTepia.rraMH rnypcpy 4 BH3Ha'-IaCThCH py6e)l{eM XIII - XIV cT. H.e., mo He crrisrra.[lac 3
npttiinHTOIO B icrnpiorpacpii' 6inhrn paHHhOIO .[larnro. Ha BÎ.LlCYTHÎCTh apryMeHrnuii' rrpH i"i
BHBe.[leHHi MH 3BepTa.rIH ysary BHlll,e. BH3Ha'-IeHa Ha OCHOBÎ )l{OpCTKOro apxeonori'-IHOro
MaTepia.rry .[laTa BHHHKHeHnH 3aMKY Y3fO.[l)l{YCTbCH 3 iCTopHqHOIO CHT~au,icm B €sporri, .[le
4
Macose 3Be.[leHnH cepe.LlHhOBiqn11x cpopTeUb .[laryCThCH XIII CT. n.e. L(anHii rrpouec He
BHJTa.[lKOBHH i 3aKOHHO JTOB 'H3YCTbCH 3 rrepÎO.[lOM llÎCJIH OCHOBHOl XBHJii TaTapo MonroJibChKoro HarnecTH. Ee3cyMHÎBHO, mo .[lJIH 3Be.[leHHH ciTKH 3aMKÎB neo6xi.[lne 6yno
icHyBaHHH MÎUHOro .[lep)l{aBHOro ÎHCTHTYTY i 3naqne BKJia.[laHHH KOIIITÎB, lll,O Ha rrepttcl>epii"

YMOBax

YropcbKOfO KOpOJIÎBCTBa B

MOHfOJIÎB

6yno

Bl.[l'3HaqHTH,

lll,O

po3pyx11 ITÎCJIR HarnecTSI TaTapo -

HeMO)l(JIHBHM .LlO KÎHUH XIII CT. H.e.

y CTaHOBHBIIIH
cepe.[{HbOBiqni

.[laTy

ropH30HTH

BHnHKHenHH

3aMKy,

Heo6XÎ.[lHO

Ha rraM'HTUÎ CJia6oHaCH'-IeHi. L(aHHH

cpaKT CBÎ.[l'-IHTb rrpo

He3Ha'-IHHH rrpouec )l{HTIC.[lÎHJibHOCTi B ueii qac.
I1epe6y.LloBa cl>opTHcpiKauiiiHHX crropy.Ll 6yna 3.LlittcHena B XVI CT. n.e., O.[lnaK
)l{HTIC.LliHJihHicTb Ha rraM'HTUi i B ueii rrepio.Ll He BÎ.Ll3Haqa.rracb aKTHBHicTIO. Mo)l(JIHBO,
.ll:aHRH
33
34

cpaKT

llOHCHIOCTbCH

cpyHKUÎOHyBaHHHM

3aMKY

He

fbidem., tab. VII, 2; VIII, 11; XIV, 3; XV, 10.
M. Slivka, A. Vallasek, Hrady a hr!idky na Vychodnom Slovensku, Kosice, 1991.
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HK

KJiacHqHoro

MÎCUH

npm1umanm1 cpeo.na.rriB, a B HKOCTÎ MOHaCTIIpH. TaKO)I{ He MO)l{eMO noro.UHTHCh 3 .UYMKOIO
npo 3artt6e11h 3aMKY B pe3yJihTaTi llITYPMY, HKa He 3HaXO.UHTh ni.UTBep.u)l{eHHH B
.
.
apxeo11onqn11x MaTep1a.rrax .
.lJ.pyrni1 3 .UOCJii.U)l{eHHX HaMH 3aMKÎB (Kopo11iBChKHH) p03MÎll{eHHH B yp.HH11a6 na
3axi.unii1 oKpaîHi ce11.Kopo11cso Bmmrpa.uischKOro pai1oHy. 3ai1Mac BÎH sepxisKy KpyTOî
ropH (BHCOTa 52 M). y nJiaHi Tpaneuicno.ui6noî cpopMH, n11oma 52 X 47 M. 0CHOBHi
yKpin11eHHH CKJia.UaIOThCH 3 .UBOX napa.rreJihHO p03TaWOBaHHX CTiH. flocepe.uttni
BHYTPÎillHhOfO .UBOpHKa 3HaXO.UHBCH KOJ10.UH3h. y 30 M Bi.I( OCHOBflOÎ 3aMKOBOÎ cnopy.UH
npoxo.u1111a 1ue o.una 3ax11cna 11iniH, npe.ucrns11eHa cnopy.uoio npHMOKYTHoî cpopMH. Y
nisniqHo-cxi.uHiH qacTHHi BepxiBKH ropH 3Be.ueHHH CTOpO)l{OBHH 6aCTÎOH ni.rrrphOXKYTHOÎ
cpopMtt, po3MipoM 1O,15 x 9,65 M.
Kopo11iBChKOMY 3aMKy, HK i BttHorpa.uiBChKOMy, np11.ui11eHa 3naqna ysara B
HayKoBii1 11iTepaTypi. KopoTKO nepepaxycMo onttcani no.uiî, noB'H3aHi 3 icrnpicm naHoî
naM'HTKH. Ynepmc MÎCL(enicTh ni.u IIaJBOIO I-fa11a6 3ra.uycThCH B rpaMoTi XII cT. H.e.,
3fi.UHO 3 HKOIO yropChKHH KOpOJih y CBOÎX yrÎMHX, Ha 3aMKOBÎH ropi, IrnKaJaB 36y.uysaTH
.
.uepeB ' HHHH~ MHCJIHBChKHH~ 6 Y.I(HHOK. 35 3 UhOfO MOMeHTY po3Mlll(eHC
nopyq noccnemrn
oTpHMa.rro Ha3BY Kipa.rrhxa3a - niM KoponH. Ha .UYMKY .uocni.uHHKÎB, cnopy.ua Ma.na
36
cpyrrKui10 Micuenepe6yBaHirn BHll{oi" yropcbKOÎ 3HaTi B MHCJIHBChKHH ce3011.
flicJIH rnrnpo - MOHroJihChKOro 11arnecrn yropchKHH Koponh Eei1na IV (1235 1270 pp.) .uopyqac oxopoHy npHKOp.UOHHHX o6naCTei1 oKpeMHM MarnarnM i 3anpornyc B
MicuesicTh Kipa.rrbxa3a KonouicTiB. KoponiBchKa rRaMorn 1242 poKy cni.uqttTh npo
7
HaTIC)l{IIÎCTh TepHTOpiî KopommM 3CMJieBOJIO.UÎHHHM.
y 1262 poui IlHChMOBi JJ.)l(epena
BKa3yIOTh Ha nocenenHH Kipa.rrhxaJa HK na KoponiBChKY snacuicTh - Micue nomonaHHH Ha
38
3y6pis, a 3 1272 poKy Koponh Jlacno IV ("KyH", 1272 - 1290 pp.) csocro rpaMoTmo
39
.ll03BOJIHC Ha uii1 TepttTopiY 3aHMaTHCH nomoBaHHHM i HÎMeUhKHM KOJIOHÎCTaM. 3 qacoM
40
TYT oprani3osa11e Kop01riBChKe 1ricose ynpaBJ1iHHH YroqaHChKOro KoMirnTy ()l(yntt). 3
cepe.umrn XIII cTOpiqqH, nptt Jlacno IV, 6y.u11noK KoponH rrn ropi HH11a6 noCTynoso
41
yKpinmoCThCH i CTaC 3aMKOM. y 1279 poui B yropChKHX rpaMOTaX 3'HBJIHCThCH neprna
3ra.UKa npo HHna6chKHH 3aMoK. HanpttKinui XIII CTOJIÎTTH 3aMoK 3MÎrnoc cpynKuiona.rrhne
42
npH3naqenHH i 3 clwpTeui na "coJIHHOMY rnnHxy" crnc pe3tt.UeHuicJO Micuesoro Marnarn.
Y .upyrii1 nonoBHHÎ XIII - neprnii1 nonoBHHi XIV CT. na HHna6i qacTO MiHHIOThCH
. 43
rocno.uapi.
Ha noqaTKy XIV cT. H.e. nnacHHK 3aMKY npttHHHB aKTHBHY yqacTh y cppon.ui npoTH
yropchKoro Kop01rn Kapna Po6eprn A11)1(yi1chKOro (1301/131 O - 1342 pp.), Ha.uanrntt
npttTynoK ona.rrhHOMY MarnaTy Eoprno 3 Cesmorna. Bii1chKO KoponH B3HJro 3aMoK B
44
o6nory i 3axon11no i1oro B 1312 por(i. flicnH 3axonneHHH 3aMKY Kapn Po6epT naKa3aB
si.u6y.uynaTH 1pyi1nonani cpopTmpiKauii1Hi cnopy.utt. 3 uicm MCTOJO Koponh 3anpomyc
45
rpyny ÎTa.rrii1chKHX apxiTCKTopis Ha qoni 3 A.<l>iopaseini. 3 qacoM 3aMoK crnc uernpoM
.uoMiniî l-fana6, si:Ka nepe.uacThCH 13 13 78 poui yropchKHM KoporreM Jlai1orneM I BenttKHM

35

H.H. non, )l.H. non, YKa.J. CO'!„ c.78-79.
n. CoBa, ApxumeKmypHble naAtRmHUKU 3aKapnambR, Yll<ropon, 1961, c.16.
37
I. Xnaurn, CeioKu MUHYJIU:X cmoJ1imb li 3aKapnaTci.Ki JaMKH y nere1max, ncpcKaJax rn J1iTcpaTypu11x rnopax,
Yll<ropoJt, 1995, c.16.
38 H.H. llon, YKaJ. co'!„ 2006, c.223.
39 HcmopuR„., c.208.
40
A. Nemeth, Op. cit„ old. 132.
41
S. Kovacs, Karpataljai„„ old.147.
42 H.J.1. non, )l.H. non, YKa3. CO'!„ c.78.
43 L. Ozsvath, Kiralyhaza korok va/tain, Ungvar - Budapest. 1995, old.8-9.
44
S. Kovacs, Karpataljai„„ old.147.
45
)l. non, H. non, Y1;a:J. CO'I., c.94.
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(1342 - 1382 pp.) Ha npaBax JieHHOro BOJIO.UiHHH BOJIOIIIChKOMY BOrno.ui .[(pa3i. 46 ~ara

7
npOBO.llHTh Ha HHna6cbKOMY 3aMKY peKOHCTPYKUiIO cpopTmpiKauiH:Hoi" cttcTeMH.
B
pe3yJihTaTi .UBipueBHX 3aKynicHHX irop, y 1405 poui 3a 3acnyrn nepe.u yropcbKOIO
Kopo11010 HHna6cbKHH 3aMoK oTpHMaB MarnaT DepeHi. Donepe.uHi rocno.uapi 3aMKY i
H:oro OKOJlHUh, BOJIOChKi MarHaTH, He 3MHpHJIHCh 3 BTpaTOIO BJiaCHOCTi i opraHi30BYBaJIH
nocTiH:Hi Hana.utt 1rn Bono.uiHHH DepeHi B cyci.UHhOMY CeBmorni. MarnaTH DepeHi TaKO:>K
npoMHIIIJIHJIH p036ocM. Dpo i"x He 30BciM UHBini3oBaHe si.u1rnrneHHH .uo ToproBHX
KapaBaHiB CBi.U'-laTh '-IHCJleHHi CKaprn Kynuin KOpomo y JiaCJIO II 5IreJIJIOHY ( 1490 - 1516
.
.~
pp. ) .48 3 .llOTIOMOfOIO KOpOJllBChKHX
BIHChK,
3a y'-laCTIO KHH3H <I> e.uopa K opHTOBH'-:Ia,
MarnaTH DepeHi 3MOfJIH peani3yBaTH CBO( npano Ha BOJIO.UiHHH l-hrna6oM. flocTiHHi
cyTH'-IKH 3 cyci.uHiMH nonochKHMH cpeo.uanaMH 3MYCHJIH nama.uKin Depeni n XV cT.
peK0HcTpy10BaTH 3aMOK HHna6 i nocHJIHTH H:oro .uo.uaTKOBHMH 3axttcnHMH cnopy.uaMH. Y
49
ueH: '-lac nepe6y.uoBy€ThCH .ll030pHa Be:>Ka B niB.UeHniH: '-laCTHHÎ BepxiBKH 3aMKOBoi" roptt.
0.UHO'-laCHO 6y.uynhCH 3aMKOBa KaTIJIH'·IKa, B HKiH 3anoBi.UaB TIOXOBaTH ce6e nicm1 CMepTi
50
yropcbKHH Koponh Ynacno II 5Irennon.
Hama.UKH BOJIOChKHX MarnaTiB .[(pari He 3MHpHJIHCh 3 yTpaToIO 3aMKY HHna6 i
51
po3TIO'-laJIH cy.uoBy rn:>K6y 3 6aponaMH Depeni, HKa rnrnynacb MaH::>Ke crnpi'-1'-IH.
B
pe3yJihTaTi, pirneHHH cy.uy Ha KOpHCTh OCTaHHix 6yno ni.urnep,ll)Kene KOponiBChKOIO
52
rpaMoToIO, 1110 ocTaTo'-lno 3aKpintt11a 3aMOK HHna6 3a MarnaTaMH DepeHi. Ha oco6JIHBY
poJih 3aMKY n KapnaTChKOMY apeani nanpHKiHui XV - Ha no'-laTKy XVI CT. BKa:Jyc rnH:
53
cpaKT, mo B ueH: '-lac B cpopTeui HHna6 nepio.UH'-IHO npoBO.llHThCH 3i6pamrn 11eMerniB.
Y 1511 poui MarnaT Depeni npH€.llHY€ .uo cBoi"x nono.uinh n HH11a6i rn Cesmorni
3aMOK XycT 3 MapaMOpOIIIChKHMH COJIHHHMH KOTiaJihHHMH, OTpHMaHHMH B HKOCTi 3aCTaBH
54
si.u KoponH Ynacno II .51rennoHa. B 1514 poui, ni.u '-lac noscrnHHH Kypyui Ha qo11i 3
.[(.,[(o:>KeIO, HaTOBTI HeB.UOBOJieHHX MernKaHUiB HaBKOJIHIIIHix noceJieHb 6e3pe3yJihTaTHO
55
HaMaraBCH 3aXOTIHTH HHJia6.
Ane, nicJIH BHCTyny ra6opa DepeHi Ha '-IOJIÎ rapHÎ30HY
XycTChKoro 3aMKY na .uonoMory oTo'-leHoMy HHna6y, noncTaHui 3IIHIUHJIH rocno.uapchKi
56
6y.uisni HaBKono cpopTeui i Bi.UcTynttJIH. Y 1526 poui B 6ttrni ni.u Moxa'-leM 3arnnys
ra6op DepeHi - npasa pyKa yropcbKOro KOpOJIH JlaH:orna II 5Irennona (1516 - 1526 pp.) i
3aMoK nepeH:rnos y snacnicTh H:oro B.llOBH - KaTepttnH <I>panrenan. DesnttH: qac B cpopTeui
36epiranacb Kopona "KoponH" - KnH3H TpanciJihBanii" .51norna 3anoJihHi" ( 1526/1528 - 1541
57
pp.), mo cBi.ll'-IHTh npo noTeHuian cpopTttcpiKauiH:noi" cttcTeMH 3aMKY HHna6.
Crnsrntt
npHTYJIKOM MarnaTCbKOl pO.UHHH, cpopTeUH CTaJia BHKOHyBaTH i cpyHKUii" KYJihTYPHOro
uenTpy. TaK, noCJii.UoBnHKOM Epa:JMa Porrep.uaMChKOro, po.uttnnHM KanoniKOM s11acnttui
3aMKY Eene.UHKTOM KoM 'HTi, TYT 6ys 3po6nenttH: neprnttH: nepeKna.u "Hosoro 3asiTy" 3
naTHHi na yropcbKY Mosy. Btt.uanttH: y 1533 poui B KpaKoBi, sin CTaB neprno10 ne'-laTno10
58
yropCbKOIO KnHfOIO.
y XVII CT., nicJIH '-leprosoro BHCTyny npOTH ra6c6ypriB MarnaTiB <I>panrenaniB,
mo 6yJIH 6JIH3hKHMH PO.llH'-laMH BJiacnHKaM 3aMKy, iMnepaTopcbKe BiHChKO 3aXOTIJll0€

46

JfcmopUR ... , c.208; H.H. non, YKa.:J. CO'I., 2006, c.223.
A. Nemeth, Op. cit., old.132.
48
L. Ozsvath, Op. cit., old.11.
49
H.H. non, )l.H. non, YKa.:J. CO'I., c.78.
50
L. Ozsvath, Op. cit., old.12-13.
51
S. Kovacs, Bus ... , Op. cit„ old.8-9.
52
H.H. non, )l.H. non, YKaJ. CO'!„ c.78.
Sl f.,. Ozsvath, Op. cit„ old.9.
H Ibidem, old. 11.
ss M. Fakasz, Sasfeszek a latorca volgyeben, Ungvar, 2006, old.37.
56
H.H. non, JJ..H. non, YKa.:J. CO'I„ c.78.
57
L. Ozsvath, Op. cit„ old.14.
58
Ibidem, old.9-10.
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59

3aMoK. Y 1661 poui KpHMChKa op.ua rpa6ysana Kipanbxa3y, ane 3aMoK He rnTypMysana.
Ili3HÎIIIC, nicm1 .uo KÎHUSI He3 'SICOBaHoro cpaKry yqacTi TiepeHi B 3MOBÎ 3piHi, y 1672 POllÎ
60
3a HaKa30M ÎMneparnpa JleonoJih.Ua I (1655 - 1687 pp.) 3aMOK H~rna6 6ys 3pyH:HoBaH11H: i
IlÎCJISI B:>Ke He Bi.u6y.uosyBaBCSI.
He3Ba:>Ka10q11 Ha .uosoJii Hac11qeHy icrnpiIO 3aMKy, apxeoJioriqHo BÎH .uo .uaHoro
qacy He J{OCJIÎ.U:>KyBaBCSI. LJ:m1 OTpHMaHHSI KOHKpeTHHX .uaHHX npo CTpaTHrpacpim naM'SITKH
HaMH 3aKJia.ueHi .[{Ba mypqm, pmMipoM 3 X 2 M. 0.UHH - Ha TepHTopiî OCHOBHOÎ 3aMKOBOÎ
cnopy.u11, .upyrnH: - B yJiorosm1i Ha .uopmi 3a Me:>KaMH yKpinJieHh.
Wypcp 1. OpirnrnsaHHH 3 nis.ueHHoro 3axo.uy Ha niBHÎqHHH cxi.u. 3 Tphox 6oKÎB
o6Me:>KeHHH KaM'SIHHMH cTinaMH. BepxHÎH rnap (O - 0,7 M) - TeMHo-cipa rnttHa 3j
3HaqHoIO KÎJihKÎCTIO KÎCTOK i KepaMÎKH. Cepe.u ocrnHHhOÎ BÎ.U3Haq11Mo cpparMeHT 6oKosoî
qacTHHH yHiKanbnoro JJ:JISI perioHy cepe.UHbosiqHoro nocy.uy - CTaKaHy 3 rn11611H11 0,4 M 3
OJ{HHM uiJIHM i OJ{HHM BÎJ{JiaMaHHM syuIKaMH - pyqKaMH, Ha.[{ SIKHMH H:.ue ropH30HTaJibHHH
pSI.U .upi6HHX 3am11nis. TiCTo .uo6pe si.uMyqeHe, o6naneHe .uo Ll3BÎHKoro crnHy. llosepxHSI
6op.uosoro KOJibopy, piBHOMipHO BKpHTa "6opo.uaBKaMH" (pttc.11, 33). y cepe.UHbOBÎqIJHX
KepaMÎqIJHX KOMilJieKcax €Bporrn no.ui6Hi BHCOKOSIKÎCHi CTaKaHH Ta Ky6KH 3aHMaIOTb
oco6JittBe Micue. BttroTOBJieni BOHH, 3ri.uHo Kaprnrpacpysa:mno 3Haxi.uoK 3 6iJihrne Hi:>K
61
100 nyHKTÎB, Ha MopaBiî, HMOBÎpHo B JlomTHUSIX ( oKpyr 0JioMoyu)
a6o B îx
6
HaH6JIH)l{qiH: 0Kpy3i.
B.fomeM i .51.HoBaKOM USI TepttrnpiSI BH3HaqeHa SIK
63
niBHiqHoMopascbKHH KepaMiqHHH s11po6H11q11H: paH:oH.
KepaMiKa xapaKTeptt3YCThCSI
o6naneHHSIM .uo .[{3BÎHKOfO CTaHy, B pe3yJihTaTÎ qoro Ha6yBaBCSI qepBOH0-6op.noBHH KOIIip,
i piBHOMipHHM noKpHTTSIM "6opo.uasKaMtt", SIKi yrnop1osan11 rnopoxysaTy nosepxmo. Îî
cneu11cpiKa BH3Haqa€TbCSI CKJiaJ{OM .uo6pe Bi.UMyqeHoro TiCTa, SIKe CTaHOBHJia fJIHHa 3j
3HaqHHMH
3aJIÎ3HCTHMH
BKmoqeHHSIMH.
BoHH
nptt
BHCOKm
TeMnepaTypi
nepernopIOBaJIHCb B IlOJii nynttpHIIIKH. floqaTOK BHp06HHUTBa JIOIIITHUbKOÎ KepaMiKH
64
BÎJ{HOCHTbCSI .uo XIV CT.
0KpeMy rpyny nocy.uy Tttny JlornTiue CKJiaJ{aIOTb no.ui6Hi HaIIIOMY CTaKaHH 3
.
.
.
npSIMHM BHCOKHM BlHqHKOM 3 XBHJISICTOIO nosepxHeIO I BYIIIKaMH - pyqKaMH, SIKI
BHKOHYBaJIH cyTo .ueKopaTHBHY cpyHKUÎIO. KiJihKÎCTh pyqoK KOJIHBa€ThCSI si.u Tpbox .uo
CÎMHa.UUSITH. qac BHfOTOBJieHHSI CTaKaHiB UbOfO THilY J{OCJIÎJ{HHKH BH3IIaqaIOTb .upyroIO
noJIOBHHOIO XV cT., a îx iMnopT nos'SI3YIOTh 3 iMeHeM yropchKoro Kopom1 Marnrna
65
KopsiHa, BOJio.uisrnoro MopasieIO .uo 1490 p. B11Kop11crnHHS1 JIOIIITHUhKOÎ KepaMÎKH Ha
Mopasi npo.uos:>Kysanocb i B XVI cT., npo mo csi.uq11Tb nocrnHoBa pa.u11 Micrn
HopiM6epra B 1530 p. i B:>KHBaHHSI B MeJ{JiqHÎH TepMiHOJIOriî UbOfO CTOJIÎTTSI Ha3BH
"JIOIIITHUbKHH BH.U" J{JISI Il03Haqemrn neBHOfO 3aXBOpIOBaHHSI IIIKipH. JloIIITHUhKi CTaKaHH
.uo KÎHUSI cepe.UHhOBÎqqS{, Î3-3a CBO€Î oco6JIHBOÎ cpopMH, CTaJIH peqaMH KOJieKuioHyBaHHSI i
peJiiKBÎSIMH J{BOpSIHCbKHX po.uiB, a BHCOKa SIKÎCTb .uaHOÎ KepaMiKH IlOSICHIO€ 36epe:>KeHiCTb
66
6iJihrnocTi eK3eMnIISipis .uo .uaHoro qacy.
Ha TepttTopii" BepxHhOro TloTttccSI si.uoMi Jimue O.UHHHqHi 3Haxi.UKH JIOIIITHUhKOÎ
KepaMiKH 3 3axi.uHoî qacTHHH perioHy (KpacHa Ha.u fopHa,noM, WapirnchKHH rpa.u,
liap.ueH:os). Bi.U3HaqHMO, IUO cepe.u HHX He npe.ucTaBJieHHH :>KOJ{eH eK3eMnIISip CTaKaHÎB 3

59

Hcmopu11 ... , c.208.
11.11. llon, )1,.11. llon, YKa3. co'I., c.79.
.
61
Z. Drobnâ, Losticke pohary. K otazce jeich datovani a slohovelio zarazeni li Cesky Lid, 1957, 44, s.98-107; V.
Nekuda, K. Reichertovâ, Stredoveka keramika v Cechach a na Morave, Brno, 1968, s.150, obr.48.
62
B. Palia, Kosice Krâsna. K stredovekym dejinâm Krâsnej nad Hornâdom, Kosice, 1986, s.232.
63
V. Gos, J. Novâk, Pocatky vyroby losticke keramiky li Archeologicke rozhledy, Praha, 1978, XXV HI, 5, s.399-404.
64
V. Nekuda, K. Rcichcrtovâ, Op. cit., s.151.
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67

syuIKaMH - PY'-IKaMH. Bi.uoMi cpparMeHTH .uarnsaHi XV - neprnmo TpeTHHOIO XVI cT.
BoHH KJiaCHcpiKyIOThCH HK iMrropT, TOMY IUO Bei )lOCJii.UIIHKH O)J,HOCTaih10 CXO)lHThCH B
.
.
.
.
.
.UYMl.U He TlJihKH rrpo MICQe BHfOTOBJieHHH .uaHoro THITY KepaMIKH, ane I B TOMy, IUO 3a
68
Me)J(aMH MopaBi"i BOHa 3aB)J()lH npHBi3Ha. E.flo1111a Bi.U3Ha'-IHB, lllO Ha MOMeHT ny6niKaQi"i
H:oro MOHOrpa~ii", qJparMeHTH 3 BKa3aHHX nyHKTiB BHCTYilaJIH HaH:cxi.uHillIHMH
6
eK3eMilJIHpaMH.
.l1,ocJii.UHHK 110B'H3)'C cxi.nHOCJIOBallhKi 3HaxiJlKH 3 TopriBeJihHHMH
3B'H3KaMH 3 MopaBicio, BCTaHOBJleHHMH B XV cT.
BHXO.UH'-IH 3 1mme1rnBe.ue1rnro, MO)f<Ha roBopHTH rrpo 3B'H3KH uaceneHHH cximrni·
qacTHHH BepxHhOro floTHCCH 3 Mopasic10 B XV - Ha rro'-IaTKY XVI CT. i Ha .uaHHM MOMeHT
BH3Ha'-IHTH KpaH:Hitt KOp.UOH p03IlOBCIO)l)J(eHlrn MOpaBCbKO"i KepaMiKH y cxi.n110My
HanpHMKY - KoponiBChKHM 3aMKOM. Ue, i 3Haxi.UKH nornTHllhKO"i KepaMiKH Ha TepHrnpi"i
PyMyHi"i .no3BOJIHIOTh 3Ha'-IHO po3rnttpHTH (Ha 160 KM) apean po3rroBCIO.U)f<eHHH
MopaBChKOro iMrropTy. KpiM rnro, KoponiBChKi e1<3eMn11HpH iue pa3 rri.urnepm1<y10Th
BHCHOBOK CJIOBaQhKHX .UOCJii.UHHKiB (E.f101111a, M.CJiiBKa) rrpo HaHBHiCTh KepaMiKH THilY
. BHKJIIO'-IHO B rryHKTax, IUO HaJie)J(aJIH ':IJeo.uanaM
~
ro
J1 OllITille
BHIUOfO paHry.
3 rntt6HHH O, 7 i .uo 1, l M 3ac}liKCOBaimH: rnap qopuo"i ryMycoBmrn"i 3eMni,
HaCH'-IeHHM iHBeHrnpeM, B TOM)' '-IHCJii lliJia IlOC)'.UHHa (pttc.12-3 7) i 036poCHHH
(HaKOHe'-IHHKH ap6aneTHHX CTpin 3j cni.uaMH BHKOpHCTaHHH) (pHc.13, 31-32, 61 ), IUO
)l03BOJIHC IlOB'H3aTH yrnopeHHH rnapy 3i llITYPMOM 3aMKy. 8i)l3I-Ia'-IHMO HaHBHiCTh cepe.u
KepaMiKH cpparMenrn iMnopTHo"i rrocy.UHHH, auanori'-IHO"i 3ttaH:.ueuiH: Ha rntt6HHi 0,4 M. Ue
ynaMOK
CTaKaHy
3
npHMHM
BHCOKHM
BiH'-IHKOM,
opHaMel!TOBaIIHM
rr'HTbMa
ropH30HTaJihHHMH )J(OJio6KaMH, i .uecHTbMa ByrnKaMH - pyqKaMH B Miclli HaH:6inhrnoro
po3rnHpeHHH Tyny6a, .ue rrpoCTe)J(yIOThCH IUe .UBa )J(OJI06KH. Bttme py'-IoK crnKaH
npHKparneHHM pH.UOM Haci'-IOK . .l1,iaMeTp BiH'-IHKa 6,7 CM. TiCTo .uo6pe Bi.UMy'-IeHe,
o6naneHe .uo )l3BiHKOfO CTaH)'. IloBepXHH 6op.uonoro KOJibopy, piBHOMipHO BKpHTa
"6opo.uaBKaMH" (pHc.13, 1). f11H6HHa 3aJIHraHHH cpparMeHTY (O, 7 M) BH3Ha'-IaC Bepxmo
Me)J(y rnapy. IHBeHrnpHa KOJieKUiH rnapy .uaTycThCH XV - neprnmo nonoBHHOIO XVI cT.
CTpaTHrpacpi'-IHi cnoCTepe)J(eHHH .U03BOJIHIOTh o6Me)J(HTH .uaTyBaHHH lliKaBJIH'-Ioro nac
rnapy, a, Bi.unoBi.UHO, i cpparMeHTY JIOllITHllhKOi" KepaMiKH, .upyroio llOJIOBHHOIO
no'-IaTKOM XVI cT., mo y3ro,U)J()'CThCH 3 qacoM icHynaHHH 3Haxi.uoK THny JlornTiue Ha
Tepttrnpi"i l.Jexi"i, YropIUHHH i CnoBa'-I'-IHHH.
HH)J('-Ie rnapy 3HHIUeHHH, .uo rnH6HHH 1,8/2, 1 M, 3aJIHrac rnap )J(OBTO"i rnHHH 3
6y.uiseJibHHM CMiTTHM. y HH)J(HiH qacmHi rnapy (rntt6HHa 2,05 M), Ha Me)J(i 3 3aBaJiaMH
QernH i o6Ma3KH, BHHBJieHa MOHeTa. BH3Ha'-IeHHH HyMi3MaTH'-IHHX MaTepianis 3aMKiB
npoBe.ueHe .uoKrnpoM €.KonHiKOBOIO (IHCTHTYT apxeonori"i CnosaQbKoi· aKa.ueMi"i HayK,
71
M.HiTpa) . .L1,aHHH eK3eMnnHp - yropcbKa MOHern Anh6eprn (1437 - 1439 pp.).
BoHa
BH3Haqac qac 3aCHnaHHH 6y.uiseJibHHMH si.uxo.uaMH JIJIOIUi Mi)J( .UBOMa 3Be,UeHHMH
KaM'HHHMH cTiHaMH. HH)J('-Ie rnapy uernH 3Haxo.UHThCH 3aBaJIH BeJIHKoro aH.ue3HTOBoro
KaMiHHH, 6yJIH)f(HHKiB, cepe.u HKHX TpanJIHIOTbCH cpparMeHTH ocpopMJieHHH BiKOHHHX
BiTpa)f(iB - o6TecaHe KaMiHHH (pHc.15, 55). BoHH CBi,U'-IaTb npo Te, IUO CMiTTH 3CHilaJIOCH B
xo.ui nepe6y.UOBH 3aMK)', a He ni.u qac nepBHHHOfO yrnopeHHH KaM'HHOi" cpopTHcpiKaQi"i.
Cepe.u iHBeHTap10, BHHBJieHoro B 3aBanax KaMiHHH, oKpeMo BH.UiJIHcMo cpparMeHT BiH'-IHKa
nocy.UHHH 3 rnH6HHH 2,4 M. BHroTOBJiettttH: BiH 3 no6pe Bi.UMy'-IeHoro TiCTa 3i 3Ha'-Ino10
.uoMirnK010 rpacpiTy . .l1,iaMeTp BiH'-IHKa - 32 CM (pHc.15, 56). Cepe.UHhOBi'-IHa rpacpirnBa
KepaMiKa, no6pe rrpe.uCTaBJieHa B KOMrrneKcax Ha Tep11rnpi"i l.Jexi"i i flim1i'-IHO - 3axi.uno"i

xv -
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CnoBaqqmm, Bi.UoMa B Cxi.uniH CnoBa':l':IHHi 3a O.UHHH'IHHMH cpparMcHrnpHHMH
111axi.uKaMH, B 3aKaprrarri no .nanoro qacy ne cpiKcynanach.
lllypcp 2. OpicnrnBaHHH 3 niB.ue1rnoro cxo.uy na 11i1mi'IHHH 3axi.n. Y xo.ni Horo
BCKpHTT51 3ac}>iKcoBa110 TPH maptt. BcpxniH - TeMJio-cipa ryMycoBana rnmrn, ni.n HHM rnmra Kopwmenoro KOnbopy. B cxi.nIIoMy KyTi rnypcpy, Ha.n MaTCpHKOM npOCTC)KCIIHH
map ranbKonoi" ui.ncttnKH. Y 3arrom1cnni nrypcJ>y KicTKH i KPY)Ka111>1Ia KepaMiKa.
Bi.znIIa':IHMO, IIlO 1a npocl>imonanmrM BiH'IHKa oKpcMi rrocy.nmm IIH)!<IIhoro mapy no.ni6ni
72
ni3HiM cpopMaM ccpCJlHhOBi'IHOi" KcpaMiKH Mai10Ko1rnIIChKOro ropo.nmna.
Mo)!<nHBo,
caMe na ManiH Konani rreprnono':laTKOBO rnra11ynanoc1> 3Be.ucmrn JaMKY 3 BHKopHCTaIIII51M
J6epC)l<cnoi" nasmIIoi" Mi1uroi" JlaKiHChKoi" cpoprncpiKauii" (nantt, pontt, ecKap1m). OmraK,
nicn51 IICB)laJIOi" crrpo6H BHpimHTH npo6J1eMy 3 )..l)!<epcnoM BCJIH'IC3IIOi" KinhKOCTi BO.UH,
neo6ximroi" Jln51 6y.nimm1{rna KaM'51IIHX cTiII (poJKorr XXXI - "KonOJl513h") pimem151 6y110
3MineHc i o6paHc poJMillleHe Bi.upa3y 3a p.T11coro yp.Hsrna6. Bimrra'IHMO Jnaxi.ziK11 .UBOX
yropChKHX MOIICT. CTcpma 3 rJIH6HIIH 1,3 M - IIOMiIIaJI cDcp;iinaII,[{a l (1526 - 1564 pp.),
73
MOHCTHHH .unip - KpeMnHI{51, .ueHap 1553 p. .[(pyra MOHCTa 3 rntt6mrn 1 M -- HOMHiIIaJI
74
MaKCHMiniaHa II (1564 - 1577 pp. ), MOIIeTIIHH .nnip - KpcMnm{51, 11c1rap 1577 p.
Cepe.u rri.uHoMnoro MaTepiany 3 ypo'IHllla I-fana6 nimHa1rnMo q>parMCIIT yropcbKOi"
MOnern Marnma Kopnina (1458 - 1490 pp.), MOllCTIIHH ){Bip - Ho;{h :Gairn = na51 Mape,
75
.uenap 1482 - 1490 pp.
Mo)!<Jmno, 3 Kopo11iBChKOro JaMKY noxOJIHTh i Jrraxi.nKa,
BHJnaqcna 51K yropchKHH Me':I XIV cT. 11.e., 5i:Ka JIIaxo;ittThC51 B cKcrroJmiii" MyJcro
36poH:rrnx cttn YKpai"HH (M.Ktti"B).
Apxconori'IIIi .noCJii.U)r<emr51 .UBOX JaMKiB, poJMiIIlCimx y Bmrorpa;1iBChKOMY
paH:orri 3aKaprraTChKoi" o6n. YKpai"11tt .umBonttnH yTo'IIIHTH, a 13 0KpeM11x Bttrra.nKax i
cnpoCTynaTH ycTancni B nayKoBiH niTepaTypi IIonmI<cmrn. Ha KOIIKpeTnoMy peqonoMy
. .
.
.
MaTep1an1 rrporrOIIYE:TbC5{ HOBa xpoI!OJIOrI':IHa CXCMa ICTOpH'IHOro p03BHTKY /{BOX orrop1mx
rraM'51TOK pcrioHanr,noro ccpc.UIIhOBi'I'I51. 3 .nmaMKOBOro MaTepiai1y 13 ypoqmni KaIIKiB
c}>iKcycMo MiUHHH map cnoxH rri3IIhoi" 6pomH (KynhTypa Cranono XIV - XII CT. uo 1r.e.),
ne Bi.UMi'IeHHH y JiayKol3iH JfrrepaTypi, 51K HepCaJihIIi BH3Ha':laCMO rncp.n)KeIIIrn npo
na51n11icTh na JaMKOBiH ropi .nam11>opychKOro ropH30IITY X - XI CT. H.c. 3ne.ncmrn
KaM'mrnx cpopnHpiKalliH um·ycMo Kinl{eM XIII - rro':laTKOM XIV CT. II.c., rri1iKpccmocMo,
ruo ni Ha Bmrnrpa.uiBChKOMy, ni na KoponiBChKOMY JaMKax y XIV cT. H.e. ne cpiKcycThC51
irrTeIICHBIIHH npol{ec )KHTrC.Ui51nbHOCTi
i KynhTYPIIHH
ropH30HT l{hOro qacy
npCJWTaBJlCllHH HC3Ha':IIIOIO KinhKiCTIO KepaMiKH. flepe6y.uon11 JaMKiB cpiKCYIOThC}l: ,lln}l
Koponil3ChKOro B cepeJ{HHi XV cT. H.e., Bmrnrpa;:1inc1>Koro - rranp11Kimli XV - na
llO'IaTKy XVI CT. I-1.e. nicn51 peKOIICTPYKUii" yKpirnreIIb Koponcna cpopMyCThC}l MilUIHH
KynhTYPIHIH map, }JKHH CBiJ{'IHTh npo iHTeIICHBHHH rrp011ec )l<HTTC.Ili51JlbIIOCTi, a na
BmrorpauinchKOMY JaMKY ccpeJ{HhOBi'IHHH KynhTyprmi1 map npc;1crns11entti1 MiJepHHM
cpparMeHTaplIHM MaTepianoM, C,llHIIHM Il0}JCHeHH51M 'IOMY MO)l(C 6yTH cpyHKI{iOHaJIMie
HaBaffra)!<CHirn rraM'SITKH - BHKopttcrnHII51 Horo B si:KocTi MonaCTttp}l. He rri.nTncpi1ttnttch
rnepJl)KCHH51 rrpo rroCTiih1i oca.utt i lllTYPMH Bm1orpa.uiBCbKoro JaMKy. B KoponeBo
mTypM JaMKY q>iKcycThC51 n MC)Kax rro':laTKY XVI CT. n.e .. , omraK, nttTamrn Horo
ycrriumoCTi
3anmnacTbC}l
Bi.UKPHTHM.
AKTHBira
)KH1TC.Ili}lnhnicTh
na
Hsi:na6i
rrpo.uoB)!<yBairnch, 51K MiHiMyM, .no rro':laTKy XVII cT. rr.e.
Ha JaBcpmemrn si;n1ra':IHMO, 11{0 oTpHMani apxeonori'InOio eKcrre.uttnic10 Y)KHY
l\taTcpiantt no iCTopii" .IlBOX 3aMKin 3aKapna1T5! 3IIa':IHO yTo'ImoroTh i /{orrornnoroTh .IlaHi

72

K0Tttrnpo111Ko BT., llpox11e11Ko "1.J\. "1cCJJellOBa11ttc ropo11mu 3aKapnaThll n 2006 1·. I OP1L'T o 11onc11i.1x
HCCJleJlORallttllX. - Y)f(ropo;1, 2007, pttc.3; 5.
73
74

75

L. Huszar, Munzkatalog Ungarn von I OOO bis llcutc, Budapcst, 1979, 935; E. Ungcr, Op. cit., 744.
L. Huszar, Op. cit., 993; E. Unger, Op. cit., 767.
L. Huszar, Op. cit., 720.
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The Research of Vynogradiv and Korolevo Castlcs in 2007
Summary
The materials (findings and stratigraphics) received as a resuit of archeological
investigation of the castles of Vynogradovo district allowed to precise chronological
scheme of the monuments historical development, which was common for scientific
literature. Amang pre-castle materials of Vynogradiv, the high layer of the late bronze
period (Stanovo culture of XIV - XII BC), which had not been described in scientific
literature, was discovered; the statements about ancient Rus layer (X - XI AD) on the castle
hill have been defined as unrealistic. Construction of stone-made fortification was dated by
the end of XIII - beginning of XIV AD. It is worth to highlight that intense vital activity in
XIV AD was not traced neither in Vynogradiv, nor in Korolevo castles. Reconstruction of
the fortifications in Korolevo were dated by the mid of XV AD and in Vynogradiv by the
end of XV - beginning of XVI AD. High cultural layer fonned in Korolevo after
renovation, which proves intense vital activity, although the medieval layer in Vynogradiv
is represented by rare material findings, which can he only explained by the functional
utilization of the monument - as a monastery. The statements about regular assaults of
Vynogradiv castle were not proven. An assault of Korolevo castle was dated by XVI AD;
and intense vital activity lasted there at least till the beginning of XVII AD.

94
https://biblioteca-digitala.ro

ADRIAN ANDREI RUSU, PETER LEVENTE

sz6cs, CLUJ NAPOCA

(ROMÂNIA)
Mănăstirea

Peri.

Contribuţii

arheologice

Binecunoscută

în istoriografie, mănăstirea Peri a fost cea mai importantă instituţie
din nordul Transilvaniei. Evoluţia sa istorică este schiţată de
documentele scrise, păstrate în număr mai mare decât în cazul celorlalte ctitorii medievale
din regiune. Totuşi, informaţiile sunt trunchiate, iar momentele importante din istoria sa
(înfiinţarea, distrugerea, refacerea la turnura secolelor XVI-XVII, încetarea definitivă a
activităţii, funcţionarea sau nu a unei tipografii) sunt insuficient elucidate. Cercetările
arheologice ar fi trebuit să aibă un rol crucial în reconstituirea istorici acestui lăcaş de cult.
Posibilitatea de a întreprinde investigaţii arheologice s-a ivit în anii 1997 şi 1998, la
iniţiativa Muzeului Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Universitatea Naţională din
Ujgorod (Transcarpatia, Ucraina).
1
După o primă abordare legată de cercetarea arheologică a obiectivului , revenim cu
date tehnice privind săpătura şi materialele descoperite. În primul rând, sunt redate
planurile de săpătură şi profilele relevante, ilustrând stratigrafia sitului în zona cercetată (v.
fig. 1-5). În continuare sunt prezentate materialele descoperite în săpătură, iar în. final sunt
formulate concis concluziile celor două campanii de cercetare.
monahală

ortodoxă

Materialele arheologice.
1. Pietre profilate. Toate pietrele profilate descoperite pot fi socotite ca avându-şi
originea într-un soclu. Cele mai elaborate conţin alternanţa şănţuire în V, kyma largă şi o
bandă destul de largă. Profilatura este clar de origine renascentistă (fig. 6- 7).
Din păcate nu putem indica nici o analogie foarte apropiată pentru asemenea
materiale. Construcţii similare trebuie să fi existat însă pe undeva prin apropiere. Pietrele
soclului sunt create de un atelier din vecinătăţi, într-o perioadă istorică care gravitează în
jurul secolului al XVII-iea.
Alte câteva pietre, care provin, probabil, tot de la un alt sector de soclu, conţin o
muchie încadrată de două planuri în unghi obtuz. Calitatea pietrei folosite este
asemănătoare cu aceea de la grupa înainte pomenită. Pe pietre se distinge unna unei
văruieli simple, care a utilizat o culoare (gălbui-roşiatică după zacerea în pământ).
2. Fragmente de stucatură. Termenul poate nu este cel mai potrivit. Modelajul pe
tencuială nu s-a realizat, la Peri, prin fonne care să amintească de sculptură. Este vorba
doar de tratarea plană a tencuielii exterioare într-o oarecare manieră decorativă. S-au trasat
adică, cercuri concentrice şi grupuri de valuri. Instrumentul de lucru a fost un simplu vârf
ascuţit. (fig. 8).
3. Fragmentele de frescă. Sunt bucăţi care nu depăşesc dimensiunea de I O cm.
Suportul este compus din mortar de o calitate relativ bună. Culorile înregistrate sunt:
galben, alb, roşu pal, cenuşiu (probabil culori de pământ degradate, negru, albastru). Se pot
identifica chenare, cu mai multe registre verticale ori orizontale, delimitate de linii albe.
Câteva fragmente, care pornesc de la galben, apoi au linii curbe albe şi o a treia culoare, ar
putea fi bănuite ca aparţinând unor chipuri de sfinţi. (fig. 8-9).
Pe nici un fragment nu s-au identificat inscripţii, registre suprapuse, multiple
straturi de pictare ori grafice.
Adrian Andrei Rusu, Mănăstirea Peri (Hruşevo, Ucraina) (Elemente preliminare noi privitoare la istoria şi arheologia
ei), în voi.: Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate. Satu Mare, 1999, p. 169-173.
1
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4. Ceramica de construcţie. Constă în fragmente de cahle.
Distingem cahle de mai multe tipuri.
Cahlă de colţ, cu mai multe fragmente. Este vorba despre o piesă care dispune de
doi pereţi în unghi de 90°, cu colţul tăiat (teşit). Pe acelaşi colţ se înregistrează un decor de
floare stilizată. Piesa nu a fost smălţuită (fig. 1O).
Asemenea componente sunt de regăsit, cel puţin în România, numai de la sfârşitul
secolului al XVI-lca şi foarte frecvent în unnătoarele două sccole 2 .
Grupul al doilea este compus din două grupe de fragmente, fără să avem
certitudinea că ar aparţine aceleiaşi piese. Două fragmente care se întregesc provin de la un
chenar semicircular, cu un colţ în unghi drept. Alt fragment vine de la câmpul central al
unei plăci în care un chenar multiplu liniat, care conţine trei semicilindrii, unul mai mare,
central, încadrat de două mai scunde. După toate probabilităţile ar fi vorba despre un romb.
La interiorul său se găseşte, în relief, o stea în opt colţuri de mărimi diferite, dar alternate
simetric(fig.11).
Aceste fragmente provin din cahle angobate cu pastă de culoare gălbuie.
Cahlele cu medalioane centrale şi feline rampante. Sunt fragmente de la cel puţin
două piese diferite. Medalionul a avut un diametru de circa 8-9 cm. Spre interior are o
profilatură dublă, cu scotie şi tor. Identitatea felinei rezultă doar din partea sa dorsală care
conţine o labă şi o coadă. Piesa a avut un smalţ verde deschis.
Chiar dacă nu am descoperit vreo încadrare de felină întru-totul identică, felina/leu
3
se poate regăsit în mai multe locuri .
Cahlele-plăci cu motiv decorativ în romburi delimitate de chemare în relief sunt
reprezentate de patru fragmente (fig. 12-13 ). Materialul suport este de foarte bună calitate,
ars la roşu, în timp ce deasupra, smalţul este dens, strălucitor, de un verde pământiu. Deşi
4
decorul îl întâlnim încă la piese de secol XVI , acestea, de la Peri, sunt, categoric, de
provenienţă târzie. Am propune o datare care ar putea urca până în secolele XVIII-XIX.
5. Vesela ceramică este reprezentată de un număr ce circa 17 fragmente de buze de
oale (fig. 14-17). Majoritatea este din pastă cenuşie, cu pereţi subţiri. Profilatura este
modelată elegant, pentru conturarea unor gulere exterioare şi umere de capace la interior.
Mai multe fragmente atipice proveneau de la vase arse la roşu.
Alte fragmente provin de la vase cu pastă albicioasă, fără a fi caolinică. Lor le
aparţine un fund de oală mică, o margine de capac ori farfurie; câteva fragmente de pereţi
de vas.
Un fragment provine de la un capac, cu buton de prindere scund şi masiv.
Nici unul dintre fragmentele recuperate nu pare a aparţine Evului Mediu, ci numai
epocii moderne.

Concluzii
În unna celor două campanii arheologice se impun următoarele afinnaţii:
1. Vechea mănăstirea, de la sfârşitul secolului al XIV-iea, nu se află pe
amplasamentul cercetat.
2. Construcţiile aparţin, în mod sigur, unei clădiri şi unui ansamblu de mănăstire,
datat cel mai devreme în secolul al XVII-iea.
3. În jurul acestei construcţii nu s-au descoperit urme care să ateste activităţi
speciale (în speţă tipografice).
Crişan (jud. Hunedoara) - Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania şi Banat de la încep11111ri pânâ la 1700. ClujNapoea, 2004, p. 382, pi. 44/21; Făgăraş- ibidem, p. 415, pi. 77/192; Lugoj - ibidem, p. 434, pi. 95/17 etc.
3
Cluj- Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania, p. 363, pi. 24/3.
~ Cluj - Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania, p. 360, pi. 22Nl 4-15; 362, pi. 24/5; Făgăraş - ibidem, p. 425, pi.
86/7a; Vinţu de Jos - ibidem, p. 505, pi. 166/133 etc.
2
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Pentru identificarea lăcaşului de secol XIV ar trebui extinsă cercetarea pe o arie
mai largă, aplicând în primul rând periegheze intensive şi prospectări de teren.

rpymiBCbKHH MOll3CTHp. ApxeoJiori•utHH BlleCOK
PE3IOME
f pyrniBChKHH MOHaCTHp O)lHH iJ caMHX roJIOBHHX npaBOCJiaBHHX 4epHeU.hKHX
csirnsttx JaKnanis nistti4Hoi" TpattciJihBattii". ICToptt4HHH poJBHTOK MOHaCTttpj{
Jo6pa:lKe1mti n nttchMOBHX )l:lKepenax, }[Ki J6epernttcj{ Kparu.e. Hi:lK ittrni noni6tti
cepe)lHhOBi4Hi no6ynostt periotty. Ane, sce )I{, impopMau.ii" KOpOTKi, a OCHOBHi MOMeHTH J
icrnpii" MOHacTttpj{ (JacttysaHHj{, pytittysaHH}[ , nepe6ynosa tioro y XVI-XVII CT., nostte
npHilHHeHH}[ ni}[JihlIOCTi, po6orn .llPYKapHi) 6iJihlII p03KpttTi.
Y CTarri nonaHa TexHi4Ha impopMau.i}[ mono poJKonoK Ta JHatineHttx MaTepianis.
Onttcatti qacTHHH cppecKtt, npocpinhosattttx KaMeHis, }[Ki 6yntt 4acnrno10
cpyH)laMeHTy, )leKiJihKa cpparMeHTiB Kacpemo Ta KYXOHHa KepaMiKa.
OcHOBHHH BHCHOBOK )lOCJii)l:lKeHHH e Te, ll(O CTapttti MOHaCTHp, CTBopeKHHj{ HKOro
naTynhcsi Kittu.eM XIV CT., He BHSIBJieHttti Ha Micu.i nposeneHHSI nocnin:lKeHHj{.
lne1nmpiKOBaHi no6ynostt B T04HOCTi HaJie:lKaTh )lO a11caM6mo MOHaCTttpsi, SIKHH
naTynhcsi XVII CT. Bsa)l{aE:MO, ru.o noTpi6tto nposecn1 ru.e pa3 in1ettctts11i nocni:lKne1111si
Ta apxeonori4Hi pmKonKH Ha 6inhrn rnttpoKiti Tepttrnpii".
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Fig. 1. Zona înaintea

cercetării,

cu

denivelările

Fig. 2. Situl în cursul

indicând zidurile bisericii

cercetării
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Fig. 7. Pietre profilate
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Fig. 1O. Fragment de

cahlă

de

colţ

'

'

''

'

\

--------

O

Fig. 11. Fragment de

cahlă

104
https://biblioteca-digitala.ro

~cm

O-·-·--···--····-············--·--:' rm

Fig. 12. Fragmente de

cahlă

cu motiv romboidal

o

Fig. 13. Fragment de

cahlă

cu motiv romboidal

105
https://biblioteca-digitala.ro

Sem

r

~----·--31·

O

Sem

Fig. 14. Fragmente de vase ceramice

(
tt::J)
\3

EJ
'!......_

Fig. 15. fragmente de vase ceramice
106
https://biblioteca-digitala.ro

--~rm

======jl

,

()::=:=\

~-1

I

Yd~m-----7

r

î

c'\[57

O

Sem

fig. 16. Fragmente de vase ceramice

i-~

\___)

ICJ

t

I

4

-----

r---~------,-------------------

c~~/

o

Fig. 17. Fragmente de vase ceramice
107
https://biblioteca-digitala.ro

::; l'lll

GABRIEL
Prezenţe

ŞTREMPEL, BUCUREŞTI (ROMÂNIA)

manuscrise şi testamentul mitropolitului Dimitrie al Rostovului
în colecţiile Bibliotecii Academici Române

În primăvara anului 1985, când mă pregăteam să încheiu volumul IV din Catalogul
manuscriselor româneşti, înainte cu un an de adaosul neaşteptat al fondului mitropolitului
Vasile Mangra, cumpărat la 30 aprilie 1986 de la Ana Manolescu, am dat peste un text de
două pagini, aşezate la începutul volumului 5805, cu care nu avea nici o legătură.
Era vorba de o diată alcătuită la 4 aprilie 1704 şi tradusă în româneşte la o dată
neprecizată, poate aceia a anului 1803, de când datează copia Teatrului Politic al lui
Ambrosius Martianus, carc,ocupă întregul manuscris, cu excepţia a 5-6 file de istorioare
morale şi un fragment din Iosif şi Asinetha. *
Am parcurs textul fără dificultate, căci este scris limpede, într-o grafie curată de
cărturar şi m-a impresionat modestia, mai rar întâlnită la un arhiereu. Am reţinut
dimensiunea pe care a dat-o propriei existenţe: „ ... atflta mi s-a părut < viaţa> ca când am
intrat pă o uşă şi am cşit pă alta", şi am raportat-o anilor mei de viaţă: perfectă similitudine.
Dimitrie Rostovski, mare arhiereu, mare învăţat, marc predicator, marc istoric, căci
despre ci este vorba, a fost unul dintre cei mai traduşi autori cclisiastici ucrainieni în
româneşte. Doar Paisic Velicicovschi mai este prezent cu atâta aplomb în traducerile
româneşti din ruseşte, ca şi Dimitrie Rostovski.
Dar cine a fost, cc a făcut, cum a trăit şi cc a lăsat în urma lui în cultura cclisiastică
ortodoxă acest fiu al Malorusiei, adică al Ucrainei?!
Puţinele infonnaţii bibliografice pc care le-am putut folosi, toate dinaintea
revoluţiei ruse dau posibilitatea creionării biografiei sale. S-a născut în anul 1651 la câţiva
km. de Kiev, în localitatea Macarov. Tatăl său se chema Sava Grigorievici Tuptalo şi a
făcut parte din armata cazacilor, luptători la început alături de polonezi, mai apoi sub egida
Moscovei. Amândoi părinţii erau recunoscuţi pentru cuvioşia lor. A fost botezat cu numele
de Danii!. La vârsta de 11 ani a intrat în colegiul de la Kiev, înfiinţat de Petru Movilă, al
cărui rector atunci (1662) era foarte cunoscutul şi învăţatul Ioanichie Galcatovschi, autorul
operei dogmatice Kliuci Razumeanie, adică Cheia întelesului.
Studiile includeau şi limba latină, pe lângă tematici teologice, dar nu ofereau şi
cunoştinţe laice suficiente. Trei ani a studiat Danii! Tuptalo la Kiev, până în anul 1665,
când colegiul a fost ruinat de hatmanul Doroşenco, aliat pc rând cu ucrainienii, cu turcii, cu
moscoviţii. Neavând ce face şi cu inclinaţii înnăscute pentru lucrurile sfinte s-a îndreptat
spre mănăstirea Sf.Chirii, înălţată la câţiva km. de Kiev, unde în anul 1668 a fost tuns întru
monahism de foarte învăţatul egumen Mclatic Dzic. Acesta, împreună cu mitropolitul
Kievului, Iosif Tukalişki şi cu arhiepiscopul de Ccmigov Lazăr Baranovici au făcut o
aprigă opoziţie mişcărilor iezuite din Ucraina, la acea vreme stăpânită de polonezi, ca şi
tendinţelor moscovite de acaparare a bisericii ucrainiene.
Dimitrie colindă prin mai multe mănăstiri ucrainiene, ca să cunoască din plin viaţa
monahală. În 1669 pc când se afla pe Nipru la mănăstirea Kancv, mitropolitul Iosif îl
consacră ierodiacon. Începe activitatea de predicator şi este observat de mitropolitul Lazăr
Baranovici al Cernigovului, care îl numeşte în această calitate în 1675. În acclaş an fusese
sfinţit ieromonah la Mănăstirea Sfănta Treime din localitatea Gustăi. Tine predici de mare
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adâncime la mănăstiri din Ucraina şi Lituania şi se face cunoscut ca o apreciabilă
personalitate cclcsiastică.
În anul 1682 este numit egumen al mănăstirii Baturin, dar preocupările sale pentru
omiletică şi pentru combaterea marilor scăderi ale populaţiei, în special a beţiilor , l-au
detenninat să renunţe la această sarcină administrativă. Un an mai târziu îl întâlnim
predicator la lavra Pcccrska, foarte apreciat de mitropolitul Kievului, Varlaam lasinski.
Ceea ce l-a legat, mai ales, de prestigioasa mănăstire ucrainiană a fost tipografia acesteia,
unde Dimitrie Rostovski îşi va imprima succesiv, volumele din prestigioasa sa operă
religioasă.

La Victilc sfintilor a început lucrul la 6 mai 1684 şi a durat 20 de ani. Din opera de
predicator nu s-au păstrat decât puţine omilii. Cea mai veche dintre ele datează din anul
1685.
Mincelc sale s-au bucurat de o marc răspândire nu numai în Ucraina, ci în întreaga
Rusie. În anul 1690 ci a călătorit la Moscova şi a prezentat primele volume ale lucrării. J\
fost numit, pe rând, egumen al mai multor mănăstiri: Baturin, Glahov, Chirilov, Elcţia, dar
preocuparea sa de căpetenie a rămas scrisul şi predica.
În anul 1701 Dimitrie Tuptalo a fost numit mitropolit al Siberiei. Pornit la drum,
slăbit de post şi rugăciuni, sănătatea i s-a deteriorat de aşa manieră, încât ajuns de la Kiev
la Moscova a fost nevoit să-i ceară lui Petru cel Marc, să-şi întrerupă călăto1ia şi să rămână
în capitală, în stoliţa rusească. I s-a îngăduit acest lucru şi un an mai târziu, în 1702, a fost
numit mitropolit al Rostovului, oraş aşezat aproape de vărsarea Donului în Marca de Azov.
S-a gTăbit să ajungă în eparhia încredinţată, pe care a găsit-o într-o îngrijorătoare
stare de înapoiere, sub toate aspectele. A pus bazele învăţământului, pc care l-a organizat
după sistemul Kicvian, cu latina şi greaca limbi obligatorii de studiu. J\ desfăşurat o
intensă activitate de predicator, pc înţelesul oamenilor simpli şi a combătut scăderile grave
ale ruşilor şi ucrainienilor, în primul rând beţia. S-a ridicat împotriva rascolnicilor şi a
separatismului acestora, elaborând o lucrare cc nu şi-a pierdut până astăzi actualitatea. A
lucrat intens la Victilc sfintilor şi la Cronograful de la facerea lumii şi până la patriarhul
Iacov. Şi, mai presus de orice, a dus o viaţă de adevărat călugăr, exemplu de ascet şi de om
desprins de cele materiale.
În toamna anului 1709 Dimitrie Rostovski ajunsese la capătul puterilor, din cauza
muncii intense şi a vieţii de privaţiuni pe care şi Ic-a impus. În dimineaţa zilei de 28
octomvric a fost găsit m011 în chilia sa, îngenunchiat în poziţie de rugăciune. Îndată s-a
procedat la inventarierea averii în folosul bisericii, după legislaţia călugărească. Au fost
găsite 6 ruble şi îmbrăcăminte modestă de monah.
Marele învăţat avea o înţelegere cu Ştefan lavorski, mitropolitul Riazanului, autorul
operei de polemică religioasă intitulată Piatra crcdintci, tradusă şi în româneşte şi păstrată
în mai multe copii manuscrise, ca cel ce va supravieţui, să oficieze slujba de înmormântare
a celui decedat. Aproape o lună a aşteptat trupul lui Dimitrie al Rostovului neîngrnpat. A
fost prohidit la 25 novcmbric în catedrala Rostovului de către mitropolitul Riazanului, care
a impus îngroparea la mănăstirea Zaciaticvsk, aşa cum ceruse Dimitrie prin testament, şi
nu în catedrală, cum voia publicul. Astrucarea s-a făcut cam în grabă, căci Ştefan lavorski
voia să se înapoieze la Riazan, aşa că nu a fost timp pentru construirea unei cripte de zid,
au fost folosite bârne, care cu vremea au putrezit. În toamna anului 1752 mormântul s-a
prăbuşit. Făcându-se cercetări s-a găsit trupul mitropolitului intact. A fost aşezat într-o
raclă nouă şi sfântul sinod al bisericii moscovite, sub presiunea credincioşilor şi mai ales a
împărătesei Elisabeta Petrovna, fiica lui Petru cel Marc, a hotărât sanctificarea marelui
prelat. În anul 1763 moaştele sfântului Dimitrie Rostovski au fost puse într-l'n sicriu măreţ
şi transferate în catedrala Rostovului. Dacă este să dăm crezare unei reproduceri din ca11ca
lui M.I. Popov, Sviatitcl Dimitrii Rostovskii i ego trudî, Sanct Pctcrburg, 191 O, p.343, la
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ceremonie a part1c1pat însăşi Ecaterina a II-a şi curtea. Bogat costumată,
majestoasă, aproape severă, ea sprijină cu o mână sicriul, purtat de înalţi prelaţi.
Cine poate preciza unde va fi fiind astăzi trupul sfinţit al marelui predicator? !După
Revoluţie au secat călimările bisericii ruse şi nu s-a mai scris nimica cu privire la viaţa şi
opera lui Dimitrie Rostovski mai bine de 70 de ani. În orice caz, nu avem cunoştinţe despre
bibliografia religioasă rusă din această lungă perioadă întunecată din istoria eclesiastică
răsăriteană.

Înainte să ne referim la prezenţa operei mitropolitului în fondurile de manuscrise
ale Bibliotecii Academiei redăm în întregime unicul text cunoscut cu traducerea în
româneşte a testamentului, a diatei, cunoscutului prelat. Acesta se găseşte, cum precizam la
început, în manuscrisul 5805, zilele 1-2, iar textul coincide - mai puţin preambulul - cu
paginile 277-279 din cartea lui M.I. Popov.
PyKonucu Ta JanoBÎT MHTponoJIHTa )l,MnTpa PocTonc1>Koro y KOJICKUÎSIX
6i6JIÎOTCKH PyMync1>Koî AKa,lJ,cMiî

PE3IOME

.ll.MHTpo PocTOBChKHH BeJIHKHH Bqe1111H:, npmroni.urrnK, iCTopHK Ta OJlHII 3 caMHX
nepeKJiaJlacMHX yKpaî11cbKHX l{epKoB1111x ainopin B PyMy11ii".
I-Iapo.LlHBC}[ y 1651 poui y ceni MaKapoB 3a neKiJibKa KiJ10MeTpin Bill Kttrna.
HasqaBcH y KHÎBChKOMY Kone).{)Ki. Y 1675 poui MHTponoJIHT Mocmp npH3IIalfac H:oro
icpo).{HHKOHOM. Dpononinan y MOHaCTHp}[X YKpaî1111 Ta JlHTBH i CTan npH3HanHi1 HK oco6a
BHCOKOÎ )~YXOillfOCTi .. Y 1682 poni npH3IIaqeHHH iryMeIJOM MOIIaCTHp5I naTypiII. Y J683 p.
3yCTpi4aCMOCH 3 HHM, HK 3 nponoBi).{IIHKOM, y fleqepchKiH Jlanpi. Te, IUO IIOB'H3YC H:oro 3i
3HaMeIIHTHM yKpaî11c11KHM MOHaCTttpeM - lle npyKapirn, ne .ll.Mm-po PocToBChKHH 6yJle
noCTynoso BH).{aBaTH CBOl 3HaMeHHTi npaui.
bllH3bKO 20-TH poKiB npatUOBaB Ha).{ CBOCIO po6oTOIO <<)J(HTrn CBHTHX», HKY
po3IIOlfaB 16 Tpamrn 1684 poKy. Y 1690 poui, nin qac nOÎ3llKH no MocKBH, 6yn11
npencrnBJrcni nepmi p03nin11 uici" po60T11. 3 H:oro po6iT, npononineH:, 3aJmmmrocr, TinhKH
neKin1>Ka OMHniH:. €nmia, HKa 36epernacH, llaTy€ThC5I 1685 poKoM. Moro MHIIei"
po3noBCIO).{)Ke1mi no nciH: YKpai"Hi rn Pocii". Eyn npH3naqeIIHH iryMcIIOM pÎ3HHX
MOHaCTttpiB: .6aTypi11, rnaxoB, KttpHnOB, y lllnettl{apil, ane H:oro OCIIOBIIa po6oTa - ue
.
.
nttceMIIICTb Ta nponomnynamrn.
hrTeIICHBHO npaumnaB Ha).{ po6oTaMH <<)J(HTTH CBHTHX» Ta «Xpouorpacjrn BÎ)l
CTBopemrn cBiTy no naTpiapxa hi:Kona. A caMe ronomre, 1uo )l<HB nin HK MOHax, 6yllyq11
.
.
npHKna).{OM )_.{ll}[ BCIX Monaxrn.
Bocerm 1709 poKy .ll.MHTpo PocTOBCbKHH noMHpac 28 )l<OBTIIH H:oro 3IIaXOJlHTh y
CBOi°H: Keniî MepTBHM. flolfHIIaCTbC}[ i1rne1napH3aUi5I H:oro MaH:na, 3ri;wo MOIIaCTHpCbKOMy
3aKononancrna. Eyno 311ail:neno nmne 6 py6J1in Ta upoCTHH O).{Hr Monaxa.
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GOROBEŢ

VIKTOR, KIEV (UCRAINA)

Ilpu.u.ynaiicbKHH BCKTop y 10B11i11111ho110JiiTnq11iff JJ.inJihnocTi
l'CThMana liori•ana XMCJlbllHI(hKOI'O

(1648-1657)

y Ha.[l3BH'Iai1:110 CK11a.u11ii1, iuo.ni !J.OBOJTi cynepC'"IJIHBitî, J(HHJIOMaTH'IJJitî rpi, HKY
11aMaraBCH peaJTi3oByBaTH reThMa11 BiiicI>Ka 3arropo31>Koro ('roroqacua caMona3na
YKpai"nchKoi" K03aUI>Koi" .uep)l<aBH) :Gor;ca11 XMeJII>IIHUbKHH yupo.nomK yc1>0ro csoro
fCTbManysamrn, npHJcynattCbKHH BCKTOp, HK npmmno, Bl.UirpaBaB Ba)I<JIHBy, a iHKOJIH ii
rrp10pHTCTIIY pOJTb.
flpH'IHIIH TaKoro CTaIIOBHII(a BapTO myKaTH uacaMnepe.n y TpaicmliHIIO TiCIIHX
3B'H3Kax yKpai°IIChKOJ'O K03aI(TBa 3 napOJ(aMH ripH.ll.YllaHCbl<OfO pcrim1y (npHraJJ.aHMO,
XO'I 6H MOJTJ(aBChKÎ IlOXO)(H K03aKÎB na 'IOJTi 3 fCThMaIIOM rpHropÎ€M JJo60J(OIO 'IH
CcsepHHOM l-IaJTHBaHKOM nanp11Ki11ni XYI CT., aKTHBHe 1npyqamrn Ko3aurna y
6opon,6y 1a BJiaJlY B MoJIJJ.aBChKOMY rn Bo11ochKOMY KHH3iBcTsax; a6o )K Ticni
KYJII>Typ110-oc1frn1i i IlCpKOBIIÎ KOIITaKTH, rno na6ynH oco6Jmsoi" .lJ.HIIaMiKH y qacH, KOJIH
MHTp0110JlHl.fY KacpeJCpy y KHcBi 01.JOJIIOBaB MOJIJ(aBChKHH BOCBOJ(H'I rICTpO MorHJm).
KpiM Torn, npH'IHnH rocTpoi" 3auiKaB11cnocTi reTI>Mana XMe111>HHU1>Koro caMc
IlHM 30BIIilllllbOIIOJJiTI11.JIIHM BCKTOpOM KpHJIHCH i B ycsinoMJICillli 3pOCTaJO'IOi° po11i
npoTecTaHTCbKHX CHJT €npmm HK rroTCHiliiiuoro coJ03HHKa Bitîc1>Ka 3anopo3hKoro y
6opon,6i 3 KaTOJIHilhKOIO pjqq10 flocrro1mT010. Am1<e npaBJTHl.fHH y Tpauci11r,na11ii" .niM
PaKoui (HK si.uoMo, npoTeCTaHTChKHH 3a BipocnoBi!J.aIUIHM), nparnrm 3Bi11h11mmch Bi.li.
oniKH HK KaTOJTIU(bKOro JlOMY aBCTpiHChKHX f a6c6ypriB, TaK i OCMalliB, BHHBJTHB
ynpo.uomK 40-x pp. XYII cT. ttca6HHKY aKnrnnicTI> na Mi)K11apo.n11itî apeni, i BHcTynan
uce OJ(HHM (nopyq 3 yKpai"nchKHM K03arcrnoM) 36ypmBal.fCM cnoK010 n Ue1npaJTI>110Cxi.u11iH: €nporri. KHH3i PaKmci B rcetî qac He 6e3rrincrns 3aHBJTHJTH rrpeTemII 11a po11b
perioHaJI1>11oro ni.uepa i BrnryBaJm y cpapnaTep cnod rroniTHl.fIIoi" rpH ii npaBHTe11is
rrpanocnammx MonJ(anii" i BaJTaxii'.
fIO'"JaTKH crri1mpaui reThMaIICbKOro yp».Lly Ta Tpa11ciJTbBancbKOi" rrpaBJTHl.fOi"
mmaCTii" C51faJOTb oceni 1648 p., KOJTH XMeJTbHHUbKHH BCepH03 rrepetîMaBCH i;cecJO
ninTpHMKH KaII!J.HnaTypH Tpa11ci11I>Banc1>1<oro KHH3H )l,'cp.u» I PaKoui 1.fH Korocr, i3 H:oro
CHHiB na BaKannrnH: nicnH cMepTi BJia!J.HCJTasa IY KoponischKHH Tpott Peqi flocnoJTHToi'.
qepe3
I1011iTH'Ini pmpaxynKH rcT1>Ma11a 6ynH oqeBH.ll.Hi: a611 B TaKHH crroci6 Koponaui10 MOHapxa-HeKaTOJTHKa CTBOpHTH YMOBH .ll.JlH pe11iriiittoi" TOJiepauii" B
pecny6J1iui, qacTHHOIO HKoi" npOJ(OB)KYBaJTO crrpHHMaTH ce6e yKpai'nChKC Kmaurno.
He ocrnmno pom, y cpopMyBmmi Ko3aUI>KHX CHMrraTiii ;co Tpattci111>1rnnc1>Koi"
!1.HnaCTii" Bi;cirpanaJTa H: ÎCTopHqna rraM'»Th npo poKH npan11im1» na 110JihChKOMY
npccrnni TpaHcinhBanu» CTeqrnna Earnpi», 3 oco6om KOTporo Tpanmciiiuo rron 'H3YBaJTH
npanoBe 3aKpinnemrn K03a!lhKHX 11pHBi11ei"B i BOJJhHOCTetî B Peqi flocnonHTitî. 3oKpcMa
ii XMCJThIIHUhKHH y JTHCTi no PaKoui 3-ITi.ll. 3aMocrn ni.li. 17 Jmcrnrra;ca 1648 p.,
nar011omyJ01.fH Ha TOMy, lllO K03aKH «BCiM cep1ceM i .ll.YUICJO» uinTpHMYIOTh KIIH351 y H:oro
6opon,6i 3a HOJlhCbKY KOpony, BCJlhMH Il03HTHBHO 3ranynaB npo KOpOJ151 CTecJrnna,
KOTpHtî rroJCapyBaB BiiicbKY 3an. «multa privilegia et libertates» (6ararn rrpHBine"in i
BOJTLnOCTCH~)I .
fli;rrpHMKa BitîchKOM 3arropo3bKHM na 3aBepmru11>noMy eTa11i eneKnmnoi"
6opoTb6H KaIIJ(HJ(aTypH MOJIOJ(llIOro 6parn IlOKitînoro Kopom1, 5Ina Ka3HMHpa HK 6iJJblll
1

)loKyM..:11rn I>or;wrn1 XMc;ii.1111111.Koro ( 1648-1658) I Ynopl!Jl. I. Kp1111'J1KCBH'I
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peai11>11oro npeTeHJWHTa Lle1no oxonol{HJIO crncy11K11 crnpin. YriM i nicm1 eneKuii" 5Ina II
Ka3HMHpa CTocynKH Mi)K XMeJihnHUbKHM i noBHM TpanciJihBaIIChKHM KIHl3CM )1cp)lh0M
II PaKoui po3BHBaIOThCH llOCTaTIIbO ncpcncKTHBno. flp11t.J0My, n1>oro pa3y JlJUI nonoro
Tpancin1>Banc1>Koro KIIH3H ronoBHHM 3aiucamrnM H: na}l,a.ni 3a.JmmaCThCH 6opon,6a 3a
noJibChKY Kopouy JlJIH ce6e t.JH cnoro MOJIO}l,moro 6paTa C11ri:n.1yn;w, TO LVIH
yKpaÎIIChKOI CTOpOim HJleThCH npo 51Kicuo IIOBi 3aB}l,aHII51, a BiJUIOBi)llIO npHIIUHllOBO
imne MiCilC npHllYIIattChKOro BCKTOpa 30BHiIIIIIhOllOJiiTH'-lllOI Lli51JlhHOCTi fCThMaIIaTy.
Am1<c caMc na ncpcnoMi 1648/49 pp. yKpai"IIc1>1<c Kcpimml{TBO Bncpmc 3aroBop11rm upo
cBoi" uaMip11 .uo611BaTHCh IIC3aJIC)KIIOCTi Bill Kopmrn flonbcb1<01. Bi.r1Ta1<, ronoBHHM
MOTHBOM p03IntTKY B3aCMHll 3 TpaIIciJihBanino BHCTynac fl0Tpc6a y CTBOpc1111i 111HpOKOI
anTHllOJibCLKoi" Koairiuii" 1cep)I<aB. I caMc qepc3 36nm1<emrn 3 KIIH3CM PaKOili rcT1>Ma11
XMeJihIIHilhKHtt nparnc 3anyt.JHTH llO 6opoT1>611 3 BapmaB010 Baimxi10 Ta Momiani10, a
TaKmK BTpHMaTH Bill BTpyqamrn y niH:11y npOTH K03aKiB COI03IIHKa TpanciJibBaIIChKOfO
npan11TeJ1H - JIHTOBChKoro rCThMana KH51351 Jluyma Pa.2l3iBiJia, npoTecTmrra 3a
nipoc110Bi1m1mHM i ni.llepa .r111c111cell'riB y MC)Kax Bcic"i Pct.Ji I Iocnormrnl. KpiM rnro,
nanaromKcIIIIH cTocy11KiB 3 rip111cy11aH:c1>KHMH KH513iBcTBaMH o6inHno cyrrcno
npw6opKaTH H: aneTHTH e.l{HHoro na TOH I.Jac coro3ttHKa BittCLKa 3anopo31>Koro Kp11Mc1>Koro xauaTy.
flpoTe ,ri,ocHITH 6a)Kanoro llhOro pa3y XMCJihHHilhKOMY 11c BJWJIOCh.
florom1<yroq11ch na cxo,ri,)1<cm1H O)lttoro 3 6paTiB PaKoui 11a noJ1hChKHi1 Tpon,
yKpai"nChKHH rCTbMaH ne 6yn fOTOBHH llO TOro, a6H .llOpory Tpa11ciJlhBaHI{HM ,Tl,O Tpo11y
npo6HBaTH )KHTUIMH yKpai"nChKHX K03aKiB (a caMC na TaKOMY p03BHTKY llOJlitt
11anonHraB ,Z:(epllh II, 3aKJIHKaIOt.JH XMeJihIIHULKoro no IIeraH:noro Mapmy IIa KpaKiB,
3pttBaimi KopoIIanii" 5J11a II Ka3HMHpa Ta rapmnynmmi 6c3nCKH ;urn ncpccynamrn
Tpancin1>Ba11c1>K11x npeTeII.llCIITiB llOporaMH floJiblllif 3 imnoro 6oKy, i Jlepllh II ne
nocnimaB nananaTH reTLMany BittcLKony .nonoMory y KaMna11il, 1no po3noqanacb na
necni 1649 p.; ne MaIOl.JH cepH:mnHX rapanTitt 11{0.2{0 CBOIX BJiacnwx J{HBil{eil]liB ua
1mna.r10K nepcMorn. He Ka)KYI.JH m1<c rapainyBamrn pH3HKiB IIa BHnal{OK nopa3KH. TaK
cal\rn ne B.llaJIOCh XMeJILHHUhKOMY .llOCHITH 6a)Ka11oro i y B3aeMHnax 3 5InyrneM
PamininoM. Hac11i.nKoM )KC llhOro BKpaH: necnpHHTJIHBoro 3on11imIILononiTH'-moro
naCLHIICY CTaB BHMymeIIHH MHp 3 llOJIHKaMH, YKJial{eHHH ni.n 36opOBHM y ceprmi 1649

p.
P03.2lparnBmrnH: HCBJiat.Jero, 3 oce11i 1649 p. y1<pai"11cLKHtt reTbl\IaII neMOIICTpyc
3acsoc111rn nono! TaKTHKH 301mim111>011011iTH4HOÎ .HiHJILHOCTi - 6iJibl1I arpec11m10·i, 6iJiblll
11aCTynaJih1101. I HKlUO y cTocynKax 3 MocKBOIO (HKa TaK caMo HK i TpauciJ11>na11iH 11e
Ha.nana Y Kpai"ni .nonoMorn BJiiTKy 1649 p.) XMeJILinIUbKHH 06Mc:>1rnncH roCTpHMH
.nwnnoMaTHt.JHHMH n11na.2{aMH, norpo3aMH cniJ1Lno 3 KpHMChKHMH TaTapaMH ttTH
«BOIOBaTH MOCKOBCbKl ropOllH», TO 110 Bi)lHOI11ClllIIO .2{0 JlCp)KaB fi pHL{yttaHCbKHX
ren,Man B.llaBCH .llO uinoro pH.llY .llHllJIOMaTHt.JIIHX, noniTHt.JIIHX i 11aifrrb Bii1c1>KOBHx
aKuiH:.
,Z:(ocni.n )lHIUIOMaTHl.JIIOro cniJ1KyBamrn, CKa)KiMo, 3 KIIH3eM PaKoni, KOTpHtt
npaKTHl.JHO 3aB)K.2{H naronomynaB na npHIIUHllOBHX ni.uMiIIIIOCTHX y CTm·ycax - H:oro,
KHH3H (naniTh i BacaJihIIO JaJ1e:>1moro ni.u cynTana) Ta rcThMana, o6panoro niH:chKOM
noJIKOBOLUlH - ni.ru11TOBXIIYB .llO inei" yrnep.rt)KCHIIH Monapxit.J11oi" nnam1 B YKpai"ni.
On11ino 3i cKJia.llOBHX npouccy yrnep.l{)Kemrn uic"i inel Ma.im CTaTH po;cwt.Jamrn
XMeJihHHilLKHx 3 MOJI.llaBchKOIO KIIH3iBChKOIO .llHIIacTino JJyny, qepe3 mmo6
reTLMaIIonoro cmra 3 JlOHbKOIO Bacine JJyny P03annmo. KpiM 3a6e3ncqemrn yMon l{JIH
peani3aui1 .llHHaCTHt.JHHX JaJtyMiB XMcJILHHUbKoro, po.llttt.Jamrn 3 JJyny, Ma.JIO cnpttHTH
" UJHp1uc 11po ne .llHll.: fc6c'i UJ. JlHnHOMaTH'llli 3llOCHllH Mi)f( Tpa11ciJib11a11c1>KHM Kllll3i11cT110M Ta
Bii1ci.KOM y 1648 po1ti// YKpa'i11a-Yrop111H11a: cniJlbllC MH11yJ1e Ta ci.oro11c1111S1. K„ 2006. - C.113-114.
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3anopo3bKHM

yrnep.u)l{eHHIO rro3HUÎH: reTbMana y CTpu.uynaH:cbKOMY perioHi, rrocm1eHmo Brnrnsy Ha
noJIÎTHKY Mon.uaniî Ta Banaxiî, i, BÎ.llIIOBÎ.llHO, HisemoBamrn BTIJIHBY KHmÎBChKoro .llOMY
3
PaKoui .
3a.uyMH XMeJII>IIHUhKOro 6ynu na.uTo aM6ÎTIIHMH, a6u Mornu BBa)KaTHCH
nerKHMH .no BHKOHaHHH. CrrpoTHB PaKOilÎ y noc.uHaHHÎ 3 aKTHBHOIO rro3HUÎE:IO Bapwasu
npH3BeJIH .uo rnu6oKoî KpH3H y cTocyHKax. PeaJibHHM )Ke rrpoHBOM uid KpH3H CTaJia
yqacTb TpaHCÎJibBaHChKHX, BOJIOChKHX i MOJI,llaBChKHX BÎHChK y KaMnaHiî 1653 p. Ha 6oui
cyrrpoTHBHHKa BiH:chKa 3arropmbKoro - rroJihChKOro KoponH.
CTpttHUHTIOBO nosi MO)KJIHBOCTÎ .UJIH po3BHTKY .llBOCTopoHHix B3a€MHH
f eThMaHaTy Ta Ilpu.uyHaHCbKHX KHH3ÎBCTB cpopMyIOTbCH B rrpoueci Ba)KJIHBl1X
reonoJIÎT11qH11x neperpynysanh 1655-56 pp., BHKJil1KaJ-IHX BCTYTIOM illBe,llCbKOro
KoponiBcrna y siH:ny npoT11 Pcqi nocrron11rnî, oroJiowemrn PociH:cbKOIO .uep)l{aB010
BÎHHH Wneuii" Ta cpopMynamrn na L(ÎH OCHOBÎ HOBHX BÎHChKOBO-IIOJIÎTl1qH11x 6JIOKÎB
.uep)l{aB.
nonp11 Tl1CK 3 6oKy MocKBl1, XMeJihIIl1UbKl1H cepe.rumi cepmrn 1655 p.
no3HTl1BHO cnp11H:Mac nponmm~iî KapJia X f ycrnsa mo.no yKJia.neHIIH yron11 npo
.upy)l{6y i B3aE:Mo.uonoMory. IlapaneJihHO 3 nanaro.u)l{eHHHM CTocy1miB 3 WBe.llCbK11M
KopoJieM XMeJibllHllhKl1H po611Th neBHÎ KpOKl1 Ha llIJIHXY HOpMaJIÎ3al{ÎÎ BÎ.llHOCl111 3
CTptt.llyHaHChKHMH KHH3ÎBCTBaMH. MoTHBH IIOJIÎTHqHoi" .llOUÎJibHOCTÎ 3MYllIYIOTh oor.umrn
nepeCTynHTH qepe3 oco6HcTy 6iJih - BTpaTy cuna TttMowa y 6urni ni.u CyqaBOIO, a
4
TaKO)I{ pmrpoM K03aKÎB rri.u CipKmo .
HanpHKÎHUÎ 1655 p. TpaHcim,nanchKHH npaBHTeJI1> BÎ.llnpaBJIHC .llO lfarnpmia
CBOro IIOCJiaJil{5:1, KOTpHH MeTy CBOE:Î Micii" ,lleKJiapyc He inaKwe HK: " ... ocpopMJieHI-IH i
5
3aKpÎnJieHirn BÎqnoi" i HC3MÎIIHOi" npHH3HÎ ... " . Bi.u ÎMeHÎ CBOro rocrro.uapH BÎH
3arrpHcHra€ThCH B TOMy, mo nacKÎJihKl1 reThMan i BiH:chKO 3anopo3hKe .uoTpttMyBaT11MeTbC5f rrpHH3Hi no BÎ)lllOllieIIHÎ .llO TpancÎJihBaJIChKOro KHH3H Ta H:oro COI03HHKa
rocno.napH MOJI.llaBChKoro, nacTIJihKl1
PaKoui HÎHKOMY nerrpHHTeJieBi îx He
. . .
. .
.llOTIOMaraTHMe HI MlJIITapHO, 111 rplllIMH.
YKpaînchKO-TpaHcÎJihBaHchKHH cmo3 Matt)l{e aBTOMaTHqHo 3a6e3neqynaB 611
XMeJihHHLlhKOMY np11H3HÎ cTocynKH 3 MoJI.uanicIO Ta BanaxiE:Io, rocrro.uapi HKl1X H:mJIH y
<t>apBaTepi TpaHCÎJihBaIIChKOÎ IIOJIÎTHKH, a OT)Ke - rapainyBaB 6H 6e3neKy rris.uemm3aXÎ.llHHX py6c)l{ÎB KmailhKOro feT1>ManaTy H: oCTaToqHo BHnpaB1rnn 611 rropywe1rnH: He
Ha KOpHCTb yKpai"HCbKHX ÎHTepecÎB 6anaHC CHJI y perioni.
BTÎM, y XMeJibHHUbKOro, HK cni.uqaTb .uoKyMeHTH, 6yJio, npmrnH:Mni, .usi
npuqun11 ne nocnimaT11 3 Bi.nnpanKmo rroBHOBa)l{HHX rrocJIÎB .uo Tpai1cÎJibBaHÎi", Ha qoMy
nanoJIHraB PaKoui. HacaMrrepe.u, MapeHHH KHH3H rroJihChKOIO KopoHmo i H:oro
,llHTIJIOMaTHqHÎ MaIICBpyBaHIIH BOCeHl1 1655 p. He ,ll03BOJIHJil1 reTbMaHy HCXTyBaTH
rrow11pIOBaHOIO B IlOJihLUÎ impopMal{ÎE:IO CTOCOBHO TOro, LUO PaKoui o6iUH€ H: Ha.uani
Ha,naBaTH 51ny Ka3HMHPY siH:cbKOBY .uonoMory, B TOMY qucJii i rrpoT11 K03aKÎB.
IUe O.llHHM, .uonoJIÎ cepH:o3HHM KaMeHeM crroT11Kamrn B nanaro.rvKem1i
COJ03HHilbKl1X B3aE:MHII feT1>ManaTy 3 TpancÎJibBaHÎE:Io, HK i 3Î 111Beui€Io, 6yJm
TepurnpianbHÎ npeTemii" renMana na nci yKpai"HChKÎ JeMJIÎ - .ne c MOBa pychKa Ta Bipa
npaBocJiaBHa - na qaCTHHY 5:1K11X npeTeH.nysaB TaKO)!< i )l'cp.llb II. HaTOMÎCTb, mse.ucbKÎ
,llHTIJIOMaTH, Benyqu y cepenmii TpaBHH 1656 p. neperonop11 3 TpaHCÎJibBaHChKHM
KHH3CM npo MO)KJIHBHH BÎHCbKOBl1H aJibHHC, ÎMeHeM CBOro KOpOJIH o6iUHJIH B pmi

c.

II1Hpmc npo l(C ,c1HB.: c~onii:f B. A., CTCflaJIKOll B.
Eor.uaH XMCHbllHllbKHH. C011iai11.110-no1IiTH'lllHH nopTpeT. BHJt. ;1pyrc. - K., 1995; "ix )l(C. YKpai"11c1>Ka uauiomrni.11a pc11omoui11 XVII cT. ( 1648-1676 pp.). - K., 1999.
4
U1Hp111c 11po ue ;1Hll.: ropo6c11i, B. EHiTa KOJaU1>Ko·i YKpa"i11H B l!OlllyKax 110.1iT1.f'IHOi" J1erin1~rnui"i: CTOC)'llKH ]
J

MocK11mo Ta Bap111ano10, 1654-1665. - K. , 200 I.
Monumenta Hungariac Historica, Diplomataria. -

5

T. 23. -

Budapest, 1874. -· p.313.
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rrepeMorn

II

Ha,n: .51ttoM

Ka3HMHpoM

8Î.llllaTH Kml3e8i

PaKoui

1:1acTHHY PychKoro

80€80.UCTBa (faJIHUhKY i Jlh8Î8ChKY 3eMrri), 3 THM, a6H pernrn 80€80.UCTBa, a TaKO)I(
oeJI3hKe

80€BO.UCT80

Ta

XorrMChKa

3eMJIH

3aJIHlllHJIHCh

rri.u

8Jia,UOIO

lll8e.UChKOro

Koporri.
OuiHIOI01:1H 8rractti pH3HKH 8Î.U 8CTyrry y 8ÎH:tty, PaKoui HarrorrHra8 Ha 3Ha1:1Ho
6iJihlllHX TepHTOpÎarihHHX rroCTyrrKaX, a CaMe: a6H rri.u H:oro 8Jia,n:y rrepeHlllJIH 8CÎ 3eMJIÎ
7
PychKOro, a TaKO)I( oeJI3hKOro 80€BO.UCT8 .
3 OrJIH.UY Ha roCTpy 3aUÎKa8JieHÎCTh Kaprra X rycrn8a y 8CTyrri TpaHCÎJih8aHÎÎ,
pa3oM 3 Morr.ua8ino rn 8aJiaxi€IO y 8ÎHHY rrpoTH Pe1:1i flocrrorrttrnî, HarrpHKiHui )1(08THH

1656

p. KOpOJih .U0380JIH8 C80ÎM .UHIIJIOMarnM 3a,U080JlhHHTH TepHTOpÎarihHÎ arreTHTH

KHH3H PaKoui. florrÎTH1:1HHH pearii3M rrpOH8H8CH JIHllle 8 TOMy, mo .UHIIJIOMaTH MaJIH
.UOHeCTH 3aHeIIOKO€HHH KOpOJIH TÎ€l0 o6crn8HHOIO, mo rrepe.ua1:1a crripHHX TepHTopiH:
KHH3l0 MO)l(e Hea6HHK 3Îrrcy8aTH crrpa8y 80€HHOÎ KOOrrepauiî 3 BiHChKOM 3arrop03hKHM,
8

HKa € .uy)l(e 8a)l(JIH80l0 y 6opoTh6i «3Î CIIÎJihHHM 80poroM» .

I

.UÎHCHO, 3a TaKHX o6crn8HH XMeJihHHUhKHH y JIHCTaX .uo Kaprra X rycrn8a

1

JII06 H3HO .UHKy8a8 a.upecaT08Î 3a 8Hpa3H .uo6po3H1:1JIH80CTÎ, 8HCJI08JII08a8 CIIO.UÎ8aHHH
Ha Te, mo "„.UH rrpHH3Hh, HKa 3apa3 TÎJihKH-HO 3a8°H3Y€ThCH Ha IIHChMÎ, .U03pÎ€ 8 rrrri.u
83a€MHOfO eclleKTy„.", aJie, 80.UH01:1ac, yxHJIH8CH 8Î.U 8Î.Urrpa8KH .uo KOpOAA C80ÎX IIOCJIÎ8
9

„

.UJIH yKrra,n:eHHH COl03HOl yro.uH .
flornT08XOM )l(e .UJIH aKTH8Î3auiî yKpaÎHChKOÎ 308HÎlllHhOÎ IIOJIÎTHKH, Ha Ham
IIOrJIH.U,

IIOCJIY)l(HJia

iHcllopMaUÎH

rrpo

rro1:1aTOK

(22

ceprrHH

1656 p.)

IIOJihChKO-

pociiichKOro MHpHoro rrpouecy, mo 3a8eprnH8CH rri.urrttcaHHHM BirreHChKoro rrepeMttp'H.
3arpo3a 308HÎlllHhorrorriTH1:1HOÎ Î30JIHUii' BiiichKa 3arropo3hKoro 8 yMo8ax cerrapaTHoro 3
T01:1KH 3opy lfornpHHa pociH:ChKO-IIOJihChKOro MHpy,

.

IIÎ.UlllT08XYIOTh reThMaHa .uo

.

KOpHry8aHHH C80ro 308HllllHhOIIOJI1TH1:1HOro Kypcy.
HaH:rreplllHM rrpOH80M UhOro H080ro Kypcy CTa€ yKrra.ueHHH y)l(e y )1(08THÎ

1656 p.

.uoro8Îp

rrpo

.upy)l(6y

3

rrpe.UCTa8HHKaMH

TpaHCÎJih8aHChKOro

KHH3H,

mo

rrepe.u6a1:1a8: HerrpH€.UHaHHH o6ox crnpiH .uo HKHXOCh 80p0)1(HX HaMipi8 1:1H ÎHTpHr
TpeThOÎ CTOpOHH, OI108ÎllleHHH COl03HHKa rrpo rri.uroT08KY rro.ui6HHX aKUÎH i, Ha8ÎTh,
IIÎ.UTPHMKY

C80ro

COl03HHKY

8

pa3Î

Harra.n:y

Ha

HhOro

HerrpHHTeJIH.

(EirrhllIOi'

KOHKpeTH3auii' .uoro8ip He MÎCTH8, OCKÎJihKH KOHKpeTH3Yl01:1H .UOM08JieHOCTÎ, .ll:'€p.Uh

II

aKUeHTy8a8 y8ary Ha C80€MY 38epXHhOMY CTaH08HlllÎ ITO 8Î.UHOllleHHi .uo BiHchKa
„
)10
CTopoHa .
3arropo3hKOro, rrpoTH 1:1oro aKTH8HO 3arrepe1:1y8aJia yKparnchKa
<l>opMarIÎ3aUiH CTocyHKÎ8 3 TpaHcÎJih8aHÎ€IO crrpHHrra ii rro.UaJihlllOMY 36JIH)l(eHHIO
3Î ll18euieIO.
rro3HUÎH

I

TYT 8apTo 3ay8a)l(HTH, mo 8 yMo8ax 80€HHoro rrpoTHCTOHHHH 3 MocK80IO

rn8e.UchKoro

Kepi8HHUTBa

mo.uo

TepHTopÎarihHHX

rrpeTeH3m

3arropo3hKOro 8 3axi.uHiii YKpai'Hi 3Ha1:1Ho rroM'HKlllY€ThCH. Arre Kaprr X

BiiichKa
ii Ha,n:aJii

HaH8a)l(JIH8ÎlllHM C80ÎM coI03HHKOM y 6opoTh6i 3 Pi1:11:1IO flocrrorrHTOIO rn ÎHlllHMH
KaTOJIHUhKHMH .uep)l(a8aMH UeHTparihHOÎ €8porrH 88a)l(a8 TpaHcirrh8aHChKOro KHH3H ii
.UJIH TOro, a6H CXHJIHTH .ll:'€p.UH

II .uo

80€HHOro COI03y, lll8e.UChKHH KOpOJih IIOfO.UH8CH Ha

MaKCHMaJihHO MO)l(JIH8Î IIOCTYIIKH (morrpa8.ua, 3aJIHlllH8lllH 3a co6oIO MO)l(JIH8ÎCTh
8Î.UM08H 8Î.U HHX rrpH paTHclliKauiî .uoro8opy).

6

Apx110 lOro-3anauHoii Pocc1111, 113.11. KoM11cc11eii .11m1 pa36opa .11pee1111x aKToe. -

115.

lf. III, T. 6. -

K., 1908. -

C.114-

7 re6e11 W. .[{11nnoMaTH'ICCKl1C neperoeopb! Weeu1111 11 TpaHc11m.eaHCKoro KHlllKCCTBa
no pa3.11eneHl1IO Pe'll1
nocnon11TOH B 1656 ro.11y // rocy.11apcTBef!HOCTb, .1111nn0Marn11, KynbTypa B UeuTpanbHOH 11 BoCTO'lllOH Eepone XlXYlll eeKae. - M., 2005. - C.92-93
8 TaM caMo.
9 Apx11e l0ro-3anauuoi1 Pocc1111. - lf. III, T. 6. - K., 1908. - C.114-115
10
fpyll!eBCbK11ii M. C. Tcrnpi11 YKpa'iH11-PyCH. - T. 9, '1.2. - K„ 1997. - 1307-1312.
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6 rpy;::i:m1 1656 p. llIBe.L(ChKO-TpaHciJihBaHChKi neperoBOpH npo BOeHHO-IlOJiiTuqHY cniBnparuo 3aBeprnttBWHCh yKJia;::i:eHH51M Pa;::i:HoTChKoro TpaKrnTy . .LJ:oroBip BHXO.L(HB
Ja paMKH 3BHqaifHOÎ .L(BOCTOpOHHhOÎ yro;::i:H, OCKiJihKH nepe;::i:6aqaB npHHl{HTIOBY 3MiHy
KOHcpirypauiî noJiiTHqHoÎ ManH IJ,eHTpaJibHO-CXi.L(HOÎ €BpOnH
3a):{OBOJieHH51
TepttrnpiMhHHX npeTeH3m ll1Beuiî, TpaHciJihBaHiî, EpaH;::i:eH6ypry, YKpaîHH rn
npoTeCTaHTCbKOÎ 0Il03Hl{iî JlHTBH KOlllTOM 3eMeJib Peqi nocnOJIHTOÎ (B TIOJlbChKiH
icrnpiorpacpiî ;::i:oroBip KJiarncpiKy€ThC51 51K neprna cnpo6a p03no;::i:iJiy JeMeJih Peqi
CTOCilOJIHTOi").
3pa3y )I{ no 3aBeprneHHIO TpaKrnTiB 3 npe;::i:crnBHHKaMH .D:'€p;::i:51 II PaKoui, nocoJI
1
KapJia X oTpttMaB HaKaJ Ha Bi;::i:'î3;::i: ;::i:o qttrttpttHa. HaKa3 3060B 513YBaB nocJia: ;::i:oHeCTH
;::i:o KepiBHHUTBa BiiichKa 3anopo3hKoro roTOBHiCTh rnBe;::i:cbKoro KopoJI51 BH3HaTH Ja
reTbMaHoM Tptt KOJIHrnHix Borno;::i:crna Peqi nocnoJIHTOÎ, a caMe: KttîBChKe, qepHiriBChKe rn EpauJiaBcbKe. CrncoBHO )I{ ;::i:oJii Jaxi;::i:HoyKpaîHChKHX JeMeJih iHCTPYKlli51
MiCTHJia .L(HTIJIOMaTHqHy Bi.L(MOBy, KOHCTHTYIOIOqH TaKe: "KOJIH CBiTJIHH naH reTbMaH,
OKpiM llHX BeJIHKHX 3eMeJib i BOJIO.L(iHh, 51KHMH BiH BOJIO.L(i€, 6a)l{a€ npttJiyqHTH ):{O CBO€Î
Tepinopiî me 51Kich iHrni qacTHHH Pyci, uoro KopoJiiBChKa BeJIHqHiCTh He Ma€ npoTH
.
.
.
. .
.
l{hOfO mqoro, 1 HaBITb ll{O.L(O THX, 51Kl BIH ):{03BOJIHB OKynyBaTH KH513eBI
TpanciJihBaHCbKOMy, KOpOJib o6il{51€ .L(OKJiaCTH Bcix CTapaHb, mo6 no-npH51TeJibCbKH 6e3
tti51KOÎ o6pa3H H 6e3 nopymeHH51 npHC51rH JaJiaro;::i:ttTH UIO cnpaB( 3 KH513eM
1
TpaHciJihBaHChKHM, i cnpaBe.L(JIHBi 6a)l{aHH51 n. reTbMaHa 3a.L(OBOJlhHHTH ... "
Bi;::i: ni;::i:nttcaHH51 yro;::i:tt, na JanpononoBaHHX KapJIOM X yMoBax, yKpaîHChKHH
yp51;::i: Bi.L(MOBHBC51. YTiM, 1O ciqJI51 1657 p. E. XMeJihHHllhKHH Bi;::i:p51;::i:HB na ;::i:onoMory
TpaHciJihBaHChKOMY KH513eBi eKcne.L(Hl{iHHHH Kopnyc Ha qoJii 3 HaKa3HHM reThMaHOM
AHTOHOM )l(;::i:aHOBHqeM, mo JacBi;::i:qHJIO Jal{iKaBJieHiCTb yKpaÎHChKOÎ CTOpOHH B
po3BHTKY cniBnpaui 3 yqacHHKaMH Pa;::i:HOTChKOÎ KoMiuiî. I TYT XMeJihHHllhKoro ne
JynunttJia HaBiTh HamBttqauHo rocTpa i Bi;::i:BepTo HeraTHBHa peaKUi51 MocKBH. l;::i:e51
mttpoKoî aHTHTIOJihChKoî KoMiuiî .L(JI51 XMeJihHHllhKoro 6yJia o;::i:Hid 3 Haii6a)l{aHimttx ;::i:o
peaJiiJauiî i Bi.L(MOBJI51THC51 Bi):{ iT peaJiiJal{iî, HaBiTh KOillTOM 3arocTpeHH51 crncyHKiB 3
uapeM, BiH He 6a)l{aB.
Inma cnpaBa, mo H llhOro pa3y ;::i:oJI51 6yJia He BeJihMH JiacKaBa .L(O
XMeJibHHl{bKOfO. HacaMnepe;::i:, IllBe.L(ChKHH KOpOJib 3 BeCHH 1657 p. BCe 6iJihllle BHXO.L(HB
3 «TIOJlbCbKHX cnpaB» . .LJ:o Torn )I{ ;::i:o6iraB KiHI.{51 3eMHHH IllJl51X yKpaÎHChKOro reTbMaHa.
Horo cMepTh y cepnHi 1657 p. cyrrrno nocJia6ttJia BHyTpimmo uiJiiCHiCTh YKpaîHH. TaK
caMo HeBnttnno MaJiiJia H noTyra TpaHciJihBaHiî, a Ja HeIO i MoJI;::i:aBiî rn BMaxiî, nicm
nopa3KH noxo;::i:y KH51351 PaKoui na KopoHHi JeMJii BJiiTKy 1657 p. Ha;::i:Mi HacTynHHKH
reTbMaHa XMeJihHHllhKoro me Heo;::i:HopaJoBo npo6yBaTHMYTh, y TOMY qHcJii H: cniJihHO 3
nptt;::i:yHaHI.{51MH, TIOBepHyTH co6i KOJIHlllHIO CHJIY i BTIJIHB i perioHi, npoTe peaJibHHH
p03BHTOK no;::i:iH: l{hOMY He cnpH51THMe.

Orientarea

dunăreană

activităţii

a

Bogdan

în domeniul politicii externe a lui

Hmelniţki

Rezumat
În articol este prezentată dezvoltarea relaţiilor dintre statului cazăcesc Ucrainean
(Armatele Zapororojene) şi Statele Dunărene, în special cu principatul Transilvănean, în
timpul domniei lui Bogdan Hmelniţki (1648-1657). Sunt clarificate condiţiile favorabile în

11

ApxHe 10ro-3amUIHOH PocrnH. -

Y. III,

T.

6. -

K., 1908. -

C.201-207.

115
https://biblioteca-digitala.ro

dezvoltarea relaţiilor politico-militare ale
dezvoltarea acestor relaţii.

părţilor,

precum
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ş1

a celor care împiedicau

GEBEI S.Ă.NDOR, EGER (UNGARIA)
)J,unJ10MaTn11ecKuii <)>011 IloJihCKoii KaMnauuu ,ll.cp;:i:H II PaKou.u (1657)

K

1655-1656

rr. 110.ll yrpo3oi1 oKa3aJiach caMa 110JibCKm1 rocy.llapcrnennocTh,

CTaTYC pO,llHIHIIeHCH B pe3yJihTaTC J1I06JIHHCKOH YHHH
cpe,llHeeBponeHCKOH

.llep:>1<aBhI.

B

BeJittKonoJibCKHX

H

1569

r.

BeJIHKOH BOCTO'lHO-

npttMopcKHX

(CT0Mepmrnsi:-

CT0Mop3csi:) ropo.llax (Crnporap.ll, En6naHr, CT03HaHb, Topynh, KypHHK, JloBH'l H .llp.)
naxo)lHJIHCb

mBC.llCKHe

H

6pa11)leH6yprcKtte

ropHH30IIbI,

Bapmasa

H

KpaKOB

110).l'lHHHJIHCh IIIBC.llCKOMY Kopomo Kapny X fycrnsy ( 1654- 1660), BOHCKa uapsi: AneKcesi:
M11xai1nos11qa

(1645-1676)

3aHHJIH CTOJIHUY JlttTBhI - BttJihHO, Ka3aKH reTMa11a Eor)laHa
1

XMeJihHHUKoro .nep)KaJIH B cBottx pyKax YKpattHy, OT KtteBa .no caMoro Jlhnosa •
nonhCKHH Koponh 51H Ka3HMttp
110HHJIH, 'lTO e.nttHCTBeHHhIH

(1648-1668)

H ceHarnphI Pe'ltt noc11onttrnî1 TOJibKO Toma

c11oco6, KOTOpbIM MO)l{eT IIOMO'lb H36e)l{aTh rp03HllleH

KaTaCTpocphI - JlHl1JIOMaTHH.
KopOJlb H ero rocy,llapCTBO cornalllaJIHCb B OTHOIIIeHHH npHOpHTeTOB, KOHKpenIO c
TeM, 'lTO sotiny 11pOTHB urne.nos neo6xo)lHMO 11po.llOJI)l{aTh mo6oi1 ueHoti, TaK KaK

1621- 1629

110TepHHHaH B nepsoti CeBepnoti Botine

rr. JlHBOHHH MmKeT 61>rrh B03Bpauiena

TOJibKO B cnyqae 1106e.nb1 CToJibIIIH. TaKHM o6pa3oM, nepBooqepe.llHOH 3a)la'lei1 nonhcKoti
)lHl1JIOMaTHH

6bIJIO

C03.UaHHe

JIHfH

11pOTHB

IIIBe.ncKo-6paH.nep6yprcKOH

KOaJIHUHH,

KOTopasi: 6hrna 6hI c11ocofora 11pO.UOJI)l{HTh BOHHy, a BO-BTOpbIX, BhIHY.llHTb uapH Ha
11epeMttptte, )la)l{e 11yTeM TeppttrnpHaJihHhIX yCTy110K (3a cqeT YKpaHHhI). B coorneTCTBHH
c

3THMH

ueJIHMH

H

11pttop11TeTaMH

Ha'laJIOCb

cornacosmu1oe

)lHl1JIOMaTH'leCKOe

HaCTYl1JieHHe, Me)KJJ.Y TeM KaK IIIBe)lCK0-110J1hCKHe pa3Hornacm1 He 11peKpamaJIHCb HH Ha
MHHyTy.
CTOJihCKHe y110JIIIOMO'leHHbie o6paTHJ1HCb K Ka)KJlOH CTOpOHe, KOTOpaH MOrJia 6bI
BKJ1101lHTbCH B BOHHy. nepBhlH 11YTh BeJI B Beny H ,[(mnacpexepsap (Anh6a IOnm1).
11Menno c1o;xa 110T0My, 'lTO KaTOJIH'leCKHH rocy.llaph 51H Ka3HMHp He TOJihKO Ha)lesi:ncsi:, HO
H O)KHJlaJI OT HM11eparnpa <l>ep,llttHaH)la

III (1637-1657)

c11aceHHH CBOeH KOpOHbl H CBOero

rocy,llapCTBa. 11cxo.nsi: 113 3Toro OCHOBHOro 11pHHUH11a, OH, 110MHMO TOro, 'lTO 11pOCHJ1
BOeHHOH H qrnHaHCOBOH 110MOillH y HM11epaTopa, XOTeJI, 1lT06bI HM11epaTop B3HJ1 Ha ce6si:
pOJib )lH11JIOMaTH'leCKOro

110Cpe,IUIHKa B OTHOIIIeHHH

f>paH,lleH6ypra

H

POCCHH.

11pe,llcTasne1-1mo 11onhcKoro Koponsi: H3 .llHHaCTHH Ba3a HM11epaTop <l>ep.llHHaH.ll
«0rnepHyTh» 6paH.nen6ypcKoro
Kapna

X

Kypcp1opcrn <l>pH.llpHxa BHnhrenhMa

MO)l{eT

(1640-1688)

OT

f ycTaBa, a B crna)l{ttBaHHH 11onhcKo-pyccKoro KOHcpnttKTa B3HTh Ha ce6si: ponb

11ocpe.nnttKa. ,[(1onac~exepsap, T.e. TpaHCHJihBaHCKHH KHH3h ,[(ep.uh
y)l{e B

III

CTo

1653

1656

r. 110MOr 110J1HKaM, TaK H Te11epb B

II

PaKOUH, TaK )l{e, KaK

r. MO)l{eT 110BTOpHTh 3TOT .npy)l{eCKHH,

)l06pococe)lCKHH )l{CCT.
1ho )l{e 11pe,llnaraJIH B3aMeH KOpOJih H Pe'lb noc110JIHTaH? 3a BOeHHOe H /HJIH
)lHl1JIOMaTtt'lecKoe

COTPY.UHH'leCTBO

BeHa

Morna

paccqHThIBaTh

Ha

MaTepHaJihHYIO

1
WIMMER, Jan: Pr,-:cgl<td opcracji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1660. In: Wojna polsko-szwedzka 1655-1660.
(Redaktor: WIMMER, Jan) Warszawa, 1973. c. 158-178. (Przegl<td operacji)- no.11 KOMa11.11osa11HeM Kap11a rycrnsa X H
ero .llBYX llOMOlllllHKOB, ApBH.lla BHrrc116epra, Marnyca ra6pH111a 113 Jla rap.11H (Arvid Wittcnberg, Magnus Gabriel de
la Gardic) B 1655 r. apMHll, 11ac'!HTb1Ba1onia11 34 TbIC. 'Je11oneK (mse.11os, <Im111100, J1HB011ucs) nanana Ha Pe'lb
nocno11H"ry10, c1011a BXO.LIHJIH H apTHJIHepHCTLI, 06c11yi1rnsaion1Hc 294 opy.LIHll H 5 MopTHp. K ncrne 1656 r. ee
'IHCJICIHIOCTb BblpOCJJa 3a C'ICT KanHTy,1HpooaBJUHX H nepeUIC.LIWHX Ha CTOpouy WRC.llOll TIOJJJIKOB H JIHTOBllCll JIO 57 TLIC.
'ICJJORCK. - rnM lKC c. 132-133., 158-159., MACZAK, Antoni: W czasach ,.potopu". Wroclaw, 2004. c. 177-195.
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KOMnencaumo (np1rnrreqemi:e norrbCKHX HCToqHHKOB JJ.OXOJW), )J.arrec nocrre CMepTH
Kopom1 .5IHa Ka3HMHpa Baprnana ofo13arra 6hr cefo1 noMep)l(aTb KaIIJlH)l,aTypy f a6c6ypra
na Bbr6opax Kopom1. TiomIKH noMmrnrrH norrbcKOH Koponoii H )J,ep)l.H II PaKOUH, nnaqarre
(y)l(e B 1655 r.!) o6elllaJIH KOpOHY CbIHY (<l>eperruy I PaKOUH), KOTOpbIH y)l(e B 1654 r.
norryqHJI OT IlOJlbCKOro cei1Ma IlOJlbCKOe rpa)l()J.aHCTBO (indigenatus) 3a IlOMOIUb
TpaHCHJibBaHHH B 1653 r. B Kaqecrne npe)l.JIO)l(eHHH-MaKcHMYM na neperosopax peqb
rnna 06 H36paHHH KoporreM )J,ep.1l.H II PaKOUH. ).1,eneraThr npe)l.rrararrn Tpo11 caMoMy KHH3IO,
ToqHee THTYJI rex electus (U36pa1111b1u KopoHb), qTo cpaKrnqecKH HBJIHJIOCb TOJihKO
HJIJ1I03Hei1. Bc)l.b rex electus ()J,ep)l,b II PaKOUH) npH )l(H3HH rex coronatus (.51Ha Ka3HMHpa,
KopoHonmrnoro KoporrH) noroii ne Mor cTynHn, Ha norrhcKy10 JeMmo. B KOHeqHoM
pe3yJibTaTe Ha)l,O CKa3aTb, qŢO IlOJIHKH )l,OBeJIH TeXHHKY neperonopoB )l,0 HaCTOHIUero
HCKYCCTBa, TaK KaK TaKOH TOBap npe)l,nararrH K npo)l,a)l(e, ueHa KOTopoMy - TOJlbKO
BH)l,HMOCTb. Be)l.b B PeqH TiocnorrHTOH, 3TOM Heo6brqHoM rocy.1l.apcTBe, Koporrb H
COCJIOBHOe rocy)l,apcrneHHOe co6paime (cei1M) B3aHMHO 3aBHCeJIH .1l.pyr OT .1l.pyra, 0)].HH
6hrn 6e3srracTeH 6e3 corrracHH .1l.Plroro, HH O)l.Ha CTopoHa He Morrra BhmecTH HMe1ornee
CHJIY perneHHe 6e3 BOJIH .1l.pyroi1. TipHMeHHH 3TO cneuHarrbHOe npaBOBOe IlOJlO)l(eHHe K
)J,ep)l,IO II PaKOUH, MhI MO)l(eM c)l,erraTb cne)l.yIOIUHH BhIBO)l.: mo6oe âun.rw.Hamu'-tecKoe
11a'-tww11ue, npeâ.rw.J1ce11ue, Komopoe npu6bl6aJto u1 llo.rtbUW a Tpa11cu.'lbea11cKoe
KHJD1cecmeo om Kopo11R .rtu, om omâe.rtbllblX ce11amopoe .rzu, eeuây omcymcmeuR eâu11cmea
KOpO!lb - 2ocyâapcmeo, ue coomeemcmeoGGJlO KpumepuJLM 1aK01111ocmu.
Ho qTo npe)l,nararra llfoeuHH, 3rrei1rnHi1 spar PeqH TiocnorrHTOH, CBOHM
cmoJHHKaM Epan)l,en6ypry H TpancHJihBaHcKoy KHH)l<ecrny?
EcrrH B ocHoBe JaKrr10qe1umro B KeHHrc6epre (Kporreseu - ceromrn KarrHHHHrpa.1l.,
PoccHH) 17 mmapH 1656 r. rnse)l,cKo-6paH)l,eH6yprcKoro )l.oronopa Jie)l(arrO H36pmme
Kaprra X fyCTana norrbCKHM KoporrcM, B03MO)l(HOCTH soem1oro coTpy)l.1mqccTBa, ycrroBHH
HCilOJ1b30BaHHH 6arrTHHCKHX nopTOB H nepe)l,aqa 3pMrraH)l,CKOro enHCKOilCTBa (BapMHH 3
cero)l,IIHWHHH OrrrnThIH H oKpecTHOCTH) EpaH)l,en6ypry , - TO rreToM 1656 r. rnne)..ICKOMY
nonHTHqecKoMy pyKoBO)l,CTBY na)l,o 6hrno JaHHMaTbCH TeM, qT06b1 o6e3npeAHTb
ycH11Hsa10meecH B EeprrHHe HMneparnpcKoe BJIHHHHe. Kaprr X fycrnn pernHn 3TY
meKOTJIHBYIO npo6rreMy TaK, qŢQ CTarr TOproBaTb cqHTaBlllHMCH c 1525 r. IlOJlbCKHM
saccarroM TipyccKHM KHH)l(eCTBOM, T. e. npoBHHUHei1, naxo)l,HIUeiicH BHe HeMeUKOpHMCKOH HMnepHH. 15/25 moHH 1656 r. B MaptteH6ypre ( cero)l,HH Marr6opK, Tiorrhrna)
lllseuHH H EpaH)l,eH6ypr 3aKmoqHrrH no)l,rnep)l()l,aIOmee Ke1mrc6eprcKHH )l,orosop, HO no
cyTH Hosoe corrrallleHHe.

2 WISNER, Henryk: Najjasniejsza Rzcczpospolita. Szkice z dzicj6w Polski szlachcckicj XVI-XVII wieku. Warszawa,
1978. c. 193., JASIENICA, Pawc/: Rzcczpospolita Obajga Narod6w. Srcbrny wick. Warszawa, 1992. c. 26„
KUTRZEBA, Stanistaw: Historia ustroju Polski. Korona. Poznan, 2001. (Reprint) c. 140-144„177-186„ MICHALSKI,
Jerzy: A szcjm hanyatlâsa es ujjâszuletcsc a 18. szâzadban. ln: Szâzadok 1988/5-6. c. 852-853„ BARDACH, Juliusz:
Orszâggyiilcsi kovctvălasztâs Lengyelorszâgban a 16-18. szâzadban. ln: Vilâgtortcnet 85/4. c. I 06„ 113.
3 CTaTbl1 Kc111111rc6cprcKoro cornaweum1, non'lcpK11Baioiu11c «BJa11M11yio npyJK6y 11 JlOBcp11e» - opa11nep6yprcK11fî
Kyp<~IOpCT np11CllrlleT lllHC)lCKOMY Kopomo Ila BCpllOCTb, CCJJl1 ero 1136epyr 11 KOpo11y10T 110JJl.CK11M KOpOHCM;
opa11;\e116ypr 11pCJIOCTUlll1T llOJl llJlleltCKOC KOMa1IJIOBa1me 1500 <fe,10llCK TOJJbKO B CJIY'IU , CCJJl1 11X lll.ICTallHT 11pOTl11l
no.11.cKoro KOPO-~ll; 3a npw11111c1111i.1e 11me,1aM11 y6b1TKl1KypcjuopcT110JJy'l11T n Ka'ICCTllC naccaJm JPMJJaH.UCKOe (cero.a11ll
0JllUTl111 11 OKpCCTllOCTl1 - flOJJbllIU) Clll1CKOllCTBO; B llO)lTBCplK,llClll1e ,llOfOBOpa C0103 opUIUlCll6ypra C fOJJJiallJ111CH
Tepllcr CHJJy; Kypcjuopcr nepc.uaeT mneJICKOMY Kopomo nonosm1y .aoxonon OT 1111JJJJancKOH (ccro;rnll oaJJTHHCK PoccHll) H MCMCJil.CKOH (ccrom1ll Knafînena - IlHTna) TaMOJKc11; rI111mncKHH rop11113011 cTa11eT c~1c11rn1111h1~1 (111Bc,1cKo6pa11.uc116yprcKHH); B CJiy'lae ll)"lK,11.1 wnc.acKHC Kopa6.11! BOH/lyr n nopT flHJrnay; lllBcllhl yfîlt)'T H3 Map11c116ypra
(cerOJIHll Manb6opK - floJJbUJa) 11 Te'lc1111c 'ICTb1pex 11e1teJ1b 11 ncpenanyT ero 6paHllep6ypJK1iaM; '":ho corna111cHHe 11e
OTllOCHTCll K Jlmnmry (fJ!UllbCKy) H T. .U. - .[lllCBllHK re11cpaJJa flaTpHKa rOP Jl,QJ IA, BCJlellllblH H~1 BO npeMll ero
111ne;1cKOH 11 HOJlbCKOH c11yJK6 OT 1655 llO 1661 r. „ . (llcpeso.a c 11eMCLtKoro) MocKna, 1892. c. 74-75. (.[lHemmK
fOPJlOHA), RUDAWSKI, Jan: Historja Polska od smierci Wtadystawa IV ai: do pokoju oliwskicgo. t. li. PetcrsburgMohylcw, 1855. c. 65-66. (RUDAWSKI: Historja Polska)
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B cooTBeTCTBIHi c 3THM .uoKyMenTOM nonhcKoe saccanbCTBO CTpyccKoro
KHSDKecrna npeKparuaeTC51, BMeCTO ncro npyccKHH KH513b (=6paH)leH6yprCKHH KypcpIOpCT)
cTaHOBHTC51
urne.ucKHM
naccanoM.
Bce
cornawenm1
( conventiones,
pacta
et
correspondentiae) - 6y.uh 3TO 11a rocy.uapcrneHHOM mm Ha s1111moM yposne - Me)J{.uy
Epan.ueH6yproM H PeqbJO nocnoJIHTOH c MOMe1rra no.un11caHH5! )lOKYMe1na Tep51IOT CHJIY
(vim nullam habeant a momento conclusae hujus transactionis). KypqnopCT <l>p11.up11x
BttnhreJibM 11 «ero np51Mbie Hacne.UHHKH» (legitimi succcssores masculi) 3a OT.UaHHYJO B
BaccanbCTBO Opyccmo, nmoc JpMIIan.ucKoe enttcKoncTno .uomKHhI nnaTHTh e)J{eromrn 40
Tb!C. HMnepCKHX TaJIJiepoB. KopOJib Kapn X rycTaB o6eruaeT H OT HMeHH IlOTOMKOB, qŢO
ynOM51HYTbIC TeppttTOpHH lllBeIJ,ml, IIOBh!H ceHHOp, ne non KaKHM npe.rcnoroM He MO)J{eT
3axnaTHTh. B cnyqae 06opoH11TeJibIIOH BOHHhI EpaH.ne116ypr oKmKeT coI03IIHKY noMOIUb
4-MH TbIC51qaMH COJI).laT, lllBeUHH - 6-b!O TbICHqaMH, eCJIH BOeHHa51 IIOMOll{b nona.uo6HTCH
B Opycc1111 HJIH Epan.ucn6ypre. Epa11.uen6yprcKoe BOHCKO urnencKHH Koponh MO)J{eT
npttMeHHTb TOJihKO npOTHB noJibCKOro KOpOJI51 no.a CBOHM KOMall).{OBaimeM, npOTHB )J{e
pyccKoro napH 11 KypnHII.UCKoro KHH3H - HeT. lllBe.ucKHH KopoJih MO)J{eT yKoMnneKTOBbITh
4
nonom1e1me 11 Bep6onaTh coJI){aT B 3eMJIHX Kypcp1opcrn. Map11e1-16yprcK11i1 noroBop
.uonOJIHHJI ceKpCT!IbIH naKT, KOTOpb!H TaK)J{e )lOKa3bJBaeT ToproBJIIO IIOJibCKHMH
TeppttrnpHHMH.
Kap11
X fycrnB nepe.rcacT <l>p11.up11xy Bm1bre11bMY qcT1>1pe
BeJIHKOnOJibCKHX BOeBO)lCTBa: KaJIHWCKOe, n03HaJibCKOe, neuqm{KOe, wepa)l3KOe BMeCTe c
BenynhCKHM oKpyroM(vier Woywodschafften in Gross-Polen Kalisch, Posen, Laussiz,
Siradien mit dem Wiclunischen Kraisse), KOTOphIH (<l>p11.rcp11x BHJihreJihM) BJlaJ{eeT HMH
~
5
KaK cynepc111-1hm rocy).lapb.
«neCKOpbICTH3H» nepc.rcaqa BeJIHKOnOJibCKHX BOeBO.L{CTB 6bIJia )lOCTaToqna .um1
rnro, qrn6bi lllBeUHH .L{OCTHrna CBOeH UCJIH, Be.L{b qepe3 OKKynaL{HIO :Gpan).leH6ypr
CTaHOBHJICH aKTHBHbIM yqacTIIHKOM WBe)lCKO-TIOJlbCKOH BOHHbl. l1MnepaTopCKHH TIOCOJI
<l>pa1-1u
Oaynh
ql011
Jfocona,
CTpeMHIUHHCH
pacCTpoHTb/copBaTb
wne.ucKo6pa1-1.rce1-16yprcK11tt .rcoronop, y.uaquo 3aMeTHJI: KapJI rycrnB X y)J{e IlO)leJmJI ILIKYPY
Me.rcne.nH, no a MC.LCBCJIH e1ue 1-1e .rco6brntt (Der Schwedenkonig teilte so, mit dem Kurfiirsten
6
vorzeitig <las Fell des Barcn, den er noch nicht vollstandig gebandigt hatte).
Kap11 X fyCTaB 1mqero He H3Me1mn B 11cnbrra1-1Hott TaKTHKe, 3aKmoqeHHy10 c
<l>ptt.npHXOM BHJibreJibMOM c;~eJIKY OH IlOilblTaJICH npHMCHHTb H no OTHOWeHmo K LJ.epmo
II.PaKOLlH lfro6b1 noMemaTh aHTHLIIBC.LlCKOH KOaJIHUttH «ABCTpttttcKoro .rcoMa» c
Oonhweii, ueo6xon11Mo 6hrno co3.rcaTb co crnpoHhI MaJiott CT011bLLIH {KpaKoB) .no c11x nop
He CYllleCTBYIOLL{HH HCToq1mK yrp03bl. flo MbICJIH (()J(eJie3llOrO» KOpOJIH JTO JierKO MO)KHO
ocym:ecTBHTh, BC.llb KIUl3H PaKOUtt, nonyqttsLLiero norpa1mqHb1e c KllH)KCCTBOM noJihCKtte
3eMJIH, nerno MO)J{HO 6y.ueT 110.L{KJIIOqttTb K LLIBe.L{CK0-6pa1-1.rce116yprcKOH JIHre. B Mae 1656
r. Kapn X fyCTaB nocnaJI B TpaHCHJihBa11mo nnyx cno11x onhITHhIX .rcttnnoMaToB,
7
UeJIHCTHHa ll1Tep1-16axa H rornp.rca BeJIJIHIIra.

4

Samuelis de PUFENDORF: De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, Electoris Brandenburgici, commcntariorum.
Libri novcndecim. Berolini, MDCLXXXXV. c. 298-301. (PUFENDORF: De rebus gcstis Friderici Wilhclmi);
PUFENDORF Samuel: Sieben Biichem von denen Thaten Carl Gustavs Ki:inigs in Schwcdcn. Niimbcrg, MDCXCYll.
Drittes Buch c. 171-172. (PUFENDORF: von dencn Thaten Carl Gustavs); .IJ.11e1JllHK rOP.IJ.OHA, c. 84.; Apx11s 103P
11116. K11co, 1908. c. 123.
5
PUFENDORF: von dencn Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, 172., Gordon csak hârom vajdasăgr61 - poznani, kaliszi,
sieradzi - beszcl. - ropJIOll rDllOpHT TO!ll.KO O TpCX BOeB011CTBax: 1103lla1Jl,CKOM, Ka!lHlllCKOM 11 e11pa,..1CKOM. - .lJ.11ellll11K
ror.IJ.OIIA, c. 84.
6
NEUBER, Anton: Der schwedisch-polnischc Krieg und die i:istc1Tcichische Politik ( 1655-1657) Prag, 1915. 23.
7
Cclcsztin (Coelestin) STERNBACH: l~e11ecrn11 llhcpH6ax 0Ko11'111JI 11pao0Boi1 <l1aKp1.TCT s11rreM6cprCKoro
y111111epCHTCTa, Ja 11ay'lll)'IO JICllTe!ll.llOCTI. llOJIY'IHJl UllleJICKOC JIBO[JSlllCTBO. 13 1652-1655 IT. B BHCMapCKOM 11rne;1cKOM
KOpom:BCKOM cy.11c pa60Ta.JI, B 1656-1658 IT. noceTHJI c .llHll!lOMaTH'leCKOH MHCCHt:H Tpa11CH!lbBa111110, YKpa1111y H
llopTy. C 1670 no 1676 rr. pa6ornn 1op11crnM o Man1.MJ np11 6yprrpa<l1e. nocnem111e ro.ui.1 lKH3HH ( 1678-1679) nposcn
B Jlto6eKe.
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lfa

I10.lJ.p06HOH HHCTPYKI.Um, JJ.aHHOH .lJ.HIIJlOMaTaM, CTaHOBHTCH HCHblM, 4TO «3a

COI03 opy)KHH» IIIBeJJ.CKHH KOpOJlb rrepeJJ.aCT KHH310 H3 pyccKoro BOeBO.lJ.CTBa ( = JlbBOBCKOe
BOeBO.lJ.CTBO)

faJ1H4CKHH

rrpHHaJJ.Jle)KHOCTHMH.

ye3JJ.,

a

TaK)Ke

CTrneMbICJlbCKHH

Jlbl3013CKHH

H

CaHOKCKHH

ye3JJ.

c

ye3.lJ.bl

ropO.lJ.OM

JlbBOBCKOro

H

.ll.PYrHMH

BOeBO.lJ.CTl3a

BMecTe c 6enb3CKHMH H xenMCKHMH TeppHTOpHHMH Kapn fycTal3 C4HTaeT CBOHMH.
CosMeCTHYIO rnBeJJ.cKo-TpaHcH11bBaHcKy10 rpaHHUY Koponb rrpeJJ.naraeT B.ll.OJlb sepxnero
Te4eHHH

3arraJJ.HOfO

I>yra,

a

TaK)Ke

ITO

IO)KHbIM

oqepTaHirnM

mneMbICJlbCKOfO

H

caHoKcKoro ye3JJ.OB. PaKOUH HMeeT HeorpaHH4eHHYJO BrraCTb HaJJ. 3THMH TeppHTOpHHMH,
MO)KeT rrepeJJ.aTb HX no HacneJJ.CTBy, JJ.a)Ke MO)KeT BbI6paTb ce6e TaKOH HOBbIH THTyn,
KOTOpblH eMy 60J1bllle scero Hpa13HTCH, xorn Ha.ll.O CTpeMHTbCH, 4T06bl OH rrpHHHJI THTYJI
8
ranH4CKoro senwKoro KHH3H - 4HTaeM B HHCTPYKUHH.
Kapn X f ycrnB pacc4HTbIBan Ha 6b1cTpb1H: pe3y11bTa-r, ero JJ.eneraTbI JJ.a)Ke rrpoeKT
HOBoro JJ.Orosopa B3HJ1H c co6oli s TpaHCHJlbBaHmo. CTpeJJ.CTaBJleHHHM )Ke .ZJ:epJJ.H
PaKOUH He cooTBeTCTBOilano II1!3eJJ.CKoe rrpeJJ.JlO)KeHwe, BeJJ.b y)Ke B

II

165 5 r. rronHKH

o6emanw eMy THTyn rronbcKoro Kopomi:. CTpaBJJ.a, rronsrKH rrpeJJ.naranw KYTIHTb TOJlbKO
9
HJ1Jll030pHblH THTYJl rex electus , HO ceroJJ.HHlllHHH rro6eJJ.HTeJlb lllBeUHH TI04eMy 6bI He
Morna o6ecrre4HTb eMy HacToHmee KoponeBcrno? Kapny X.fycrnsy rrpurnnocb cepbe3HO
3aHHMaTbCH HeO)Klf.lJ.aHI-IO B03pOCIIIHMH TpaHCHJibBaHCKHMH rrpeTeH3HHMH, TaK KaK c
0.lJ.HOH CTOpOHbl, OH He MOr OTTOJlKHYTb .ZJ:epJJ.H PaKOUH Ha CTOpOHY IIOJlHKOB, c JJ.pyroli
crnpoHbI, Boe1rnoe rrono)KeHwe -

rroTepsr Bapl.llaBbI -

KypbepoM

rrpu6brnH

7 arrpenH 1656 r. rropa)KeHHe (rrepsoe!) y BapKH, I monsr

ocHoBaTenbHO rroBbICHJlO rnaHCbI PaKOUH. B TpaHCHJlbBaHmo c
.lJ.OTIOJlHHTeJlbHbie oT

16 HIOJlH HHCTPYKUHH rrocnaM, cornacHo

KOTOpbIM, eCJlH Ha rreperosopax IIOHJJ.eT pe4b 06 H36paHHH KHH3H TIOJlbCKHM KOponeM, 3TY
rrpocb6y

HeJlb3H

OTKJlOHHTb,

HO

o6H3aTenbHO

HY)KHO

rrpoBeCTH

cornacoBaHHH,

KOHCYJlbTaUHH c lllseuueH H I>paHJJ.eH6yproM. IO

B .lJ:IOna<t>exepBape {Alba Iulia) rnpr rrpoxoJJ.HJl HJlH TIO.lJ. pyKoBO.lJ.CTBOM caMoro
.ZJ:ep.ll.H PaKOUH unu ero .lJ.OBepeHHoro 51Horna KeMeHsr (lânos Kemeny). CTeperoBopbI JJ.O
KOHUa rrpoXO.llHJlH s uarrpsr)KeHHOH aTMoc<t>epe. K KOHUY asrycrn 51uorn KeMeHb eme
Bblllle TIO}l,HHJl ueHy .ll.PY)K6bl opy)KHSI. 0T6pocHB }l,HI1JlOMaTH4eCKHe TOHKOCTH, OH rrpHMO
TIOCTaBHJl

Borrpoc

rrepe.u

IIIBeJJ.CKHMH

TIOCJlaMH:

l\.llR310

Heo6xoâUMO

3Hamb,

11mo

Gotthard (Gothard) WELLING: rornpn Bc11m111r p0.lll1JICll a P11re B 1624 r., Y'll1JJCll B Jlci1,1c11c, CTpacc6yprc. B
Ka'ICCTBC llOCJJa Kap11a rycTaea COBMCCTllO co llhcpH6axoM B xone .lll111JJOMaTl1'1CCKOH Ml1CCl111 .ll0CTl1r cnopllblX
pe1y.1i,rnrns. B 1658 r. scpHyJJcll noMoiî s Jl11so111110 11 pa6orn11 y weencKoro ry6cpHaTopa Marnyca fa6p11e11ll .llJ 11a
rapn11. Cnycrn ron )'MCp OT ce11pc11CTBOBaBI11CH B P11re 'IYMbl.
HIL TEBRANDT C. J.: Dreifachc schwedische Gesandtschaftsreisc nach Siebenbiirgen, dcr Ukraine und Constantinopel
(1656--1658) Lciden, 1937.
8
SZILĂGYI Sândor (Szcrkesztette): Erdcly cs az cszakkeleti hâboru. Levelek es okiratok. II. k. Budapcst, 1891. c.
137.,141. (SZILĂGYI: Erdely li.)
9
)[{cpe11a .uo 11crop1111 YKpai1Hi.1-Pyc11 (MaTcp11a.ni.1 no 11crnp1111 yKpai111cKoi1 Ko1a•14111111). t. XII. L'viv, 1911. c.
373.()[{epe11a XII.), KUBALA, Ludwik: Wojna szwccka w roku 1655 i 1656. Lw6w, 1913. c. 310-311., Kl.ACZEWSKI,
Witold: Jerzy Sebastian Lubomirski. Wroclaw-Warszawa-Krak6w, 2002. c. 125. B 1111CbMC oT 17 110!16pll 1655 r.
J11060~111pcK11i1 yroeap11sa.~ PaKOL\11 11p11Hl1Th 11011bCK11i1 Tpo11 - «Lubomirski wyslal 17 listopada do ksic;cia !ist
wzywajqcy go do objt;cia tronu polskiego.»); MĂRKI Sândor: Orosz - magyar erintkczcsck az crdclyi fcjedclmek
korâban. In: Erdclyi Muzeum Xl.ki:itct/11. fiizet Kolozsvâr, 1894. c. 108. -(f11aeHb1i1 110.1Koeo;ie11 - wiclki hctman
koronny Stanislaw P. - «nornuK11i1 11pen11olK1111 PaK01111 11011bcKy10 Kopo11y - Potoczki pcdig mcgkinâlta R:lk6czyt a
Iengyel koronâval»); llo M11e111110 11cTop11Ka A11To11a Ba.nescKoro (Antoni Walewski) 5111 Ka:rn~mp ca~1 11pen11olK11JJ
Kopo11y )J,epmo PaKOU11, 11acTa11sa.n Ila TOM, '!TO 11J6pa1111oro 11p11 ero lKl131ll1 KOpOJJC~I PaK0!\11 MOlKHO KOpOllOBaTb
TOJJbKO 11oc11e cMcpT11 51ua Ka111M11pa. Ec1111 PaK01m yMpeT pa11b1UC, Tor.ua Ha 110.1bcK11i1 Tpo11 no.~lKeH ecTyn11Tb ero Cblll
<l>epeHu. - WALEWSKI, Anioni.: Historya wyzwolcnia Polski za panowania Jana Kazimierza ( 1655-1660) t. li. Krak6w,
1868. c. 3. (Historya wyzwolcnia); 5111 Ka111M11p no11bcK11i1 Kopo11b csoe 11pen11olKe1111e 11oeTopl111 11 'lepeJ csocro
Ka11u11epa npalKMOBCKOro (Rcvercndissimus Dnus Nicolaus Prazmovski) HaKaHyHC llOXO,'la PaKOU11 11 '1CpC3 ec11rcpcKoro
Kamv1epa JJ,ep.ull Ce11e11•1e1111 (Gyi:irgy Szelepcsenyi) 11a ncpsoM ·nane 11a'!aewerocll noxona. - MTA Keziratt:lra (<l>o11,1
pyK01111cei1 BAI-I) Ms. 4870/3. c. 3., 10-11.; l1c1y11T-11CTop11K <l>epe11u Bepew (Ferenc Yeress) 06111111lleT noJJbCKl1X
ap11a1JOB B npenaTCJJbCTBe, BC.llh - 110 ero MllCllHIO - 01111 yro11ap11sa.n11 PaKOl\11 ,'106b1Tb llOJlbCKYIO Kopo11y (eo consilio,
quod habita rcgni Poloniei Corona). - MTA Kczirattâra (<l>oun pyK01111cei1 BAH) Ms. 4870/3. c. 3-4.
!O SZILĂGYI: Erdely li. c. 142.

120
https://biblioteca-digitala.ro

«flORbCKoe Kopo.i/eGcKoe âocmow1cmeo Kap11 I'ycmae coxpaHum 1a co6oil, w1u ycmynum
âpyzo.wy? (Carolus Gustavus ... dignitatem regiam in Polonia usurpaturus ipse, an
eandem in alium translaturus sit?)» Be,n;h 3a PyccKoe H oeJib3CKOe BOeBOJlCTBa He CTOHT
pHcKosaTh crroKOHCTBHeM TpaHCHJihBaHHH. 51Horn KeMeHh rronaran, qTo HapH.n;y c
KoponescKHM THTYJIOM KHH3h crroKOHHO MO)KeT rrpeTeH.n;osaTh Ha 3eMJIH .n;o 3arra.n;Horo
11
Eyra, Ha KpaKOB H Ha .n;oxo.n; oT coJIHHhIX Korrei1: Manoi1: CTonhIIIH.
3Ty OTKphITYIO
)KaJlHOCTh He Morna 1rnchITHTh ,n;a)Ke rro.n;po6Hllil HHCTPYKllHH Kapna fyCTasa. illTepH6ax H
Bemnrnr o6paTHJIHCh K csoeMy rocy.n;apIO 1a HOBhIMH rrpHKa3aHHHMH.
LJ.ep.n;h II PaKOllH co3HaTCJihHO .n;o 6ecKoHeqHocTH 060CTpH11 rrono)KeHHe, se.n;h 7
ceun16pH B LJ.101iacpexepsape po.n;HJICH o6opoHHTeJibHbIH H HaCTynaTeJibHhIH COI03
TpancHJihBaHcKoro KHH)KeCTBa H 3arropo)KCKoro soi1:cKa. KHH3h )J.ep.n;h PaKOllH H KaHI.{Jiep
MHxaH: MttKern (Mihâly Mikes) B npHcyTcTBHH K03al{KHX rrocnoB KoBanescKoro H fpyum
~
~
(L,aszI o,
y.n;oCTOBepHJIH '.HOT .n;orosop CBOCH
ITOJlITHChIO H rreqaThIO. 12 JI acno y HJiaKH
1
Ujlaki) BMeCTe c K03al{KHMH rroCJiaMH oTrrpaBHJICH B CTOJIHllY KmaKOB -IHrnpHH 11.n;H
o6Mena .n;oKyMeHTaMH. KpoMe .n;eKnapaUHH B3aHMHOH .n;py)K6h1, npe.n;ocrnsnenHH noMOlllH,
B3aHMO,D;eHCTBHH npoTHB o6mero Bpara CTOpOHbI JlOfOBOpHJIHCb 06 BbI,D;eJieHHH ccpep
BJIHHHHH, xoTH ne 3aHHMaJIHCh ToqHhlM orrpe.n;eneHHeM rpaHHll. )J.ep.n;h II PaKOUH.
13
npH3HaBa.JI 3eMJrnMH 3anopO)KCKoro soi1:cKa «BCIO KpacHym Pych .n;o BttcJihI».
.D:osepeHHOCTbIO Kapna rycrnsa X, COCTaBJieHHOH 15/25 OKrn6pH B ct>pay:m6ypre
(ceromrn ct>poM6opK, CT011hrna) IllBe.n;cKo-TpaHcHJibBaHCKHH rnpr BCTYITHJI B 1rnsy10 cpa3y.
CTorraBIIIHH BO BCe 6011ee OCJIO)J:UrnBIIIeecH ITOJIO)KeHHe KOpOJih npHHHJI BCe ycJIOBHH H
Tpe6osaHHH TpancHJihBaHcKoro KHH3H H HHCTPYKTHposan rrocnos, qTo «Bce PyccKoe
BOeBOJlCTBO H 6eJib3CKOe CTapOCTBO co BCeMH 3eMJIHMH H rrpHna,n;Jie)KHOCTHMH» MO)KeT
nepei1TH K PaKOllH, HO TOJihKO B TOM cnyqae, ecnH rrpHHa,n;Jie)KHOCTh 3eMeJib ne 6y.n;eT
oTpaBJIHTh
OTHOIIIeHHH
TpancHJihBaHHH
c
3arropo)KCKHM
BOHCKOM.
Koponh
npe.n;yrrpe)K,D;aJI, «HHKOr,n;a He TepHHTe H3 rJia3 Ba)KHeHIIIYIO l{eJih- «rrepe.n; JIHl(OM o6mero
spara» KOaJIHllHH illBellHH - Tpa11cHJihBaHHH - 3anopo)KCKoe BOHCKO JlO)l(Ha ycTOHTh,
HHKaKoe MeU(aIOlllCe o6CTOHTeJibCTBO He MO)KeT 3a.n;ep)KaTb COBMeCTHOe Boopy)KeHHOe
HacTyrrneHHe. CTo)l 31-IaKOM 3Toi1 cTpaTerHH ut6eân:uu Kopo!Lb co?.r1acui/cR ua mumy.rz

noJLbCKozo Kopo.rzR ORR PaKoiţu, u âaJ1ce noo6eUţaJ1 nocoâeucmeoeamb «nepeâ
14
6pa11âe116yp?cKwt Kyprft1opcmoJW u nepeâ Ko1aKa.MW>.
EcnH )J.ep.n;h PaKOllH 6y.neT
npoCHTb B o6MeH Ha BOeHHbIH COI03 KpaKOBCKOe BOeBO)lCTBO BMeCTe c ropO)lOM KOCHYJICH KapJI fycTaB HOBOfO oqara HarrpH)KeHHH - ITOCJibl )lOJI)l(Hbl 6y.nyT IIOCTYITHTb
OCMOTpHTeJibHO.
3a ropo.n
KpaKOB Heo6XO)lHMO Ha3HaqHTb
BbICOKYIO l{eHy.
TpaHCHJibBaHCKHH KHH3b MO)KeT rronyqHTb HapH.llY c KOpOHOH .npeBHHH rrpecTOJibHbIH
ropo.n B o6MeH Ha yrrnaTy 1 MHJIJIHOHa, MHHHMYM 400-500 ThlCHq HMnepCKHX TaJIJiepoB. I s
Ka1anoch, qTo c 3THM pe3y11hTaTOM OTrrano rrocne.nHee nperrHTCTBHe )lJIH
rro.nrrHcaHHH IIIse.ncKo-TpaHCHJihBaHcKoro .norosopa, Kapn f yCTaB ,n;a)Ke He )lO)K)laBIIIHCh
uepeMOHHH ( cflopMaJihlIOH) IIOJllIHCaHHH OTrrpaBHJI f. BeJIJIHHra B Y KpaHHY, C UeJihIO
no.n;roToBHTh HapH.n;y co IIIBe)lcKo-TpaHCHJihBaHCKHM coI030M .norosop Me)K.ny WneuHei1 H

11 PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, c. 224-225., PUFENDORF: De rebus a Carolo Gustavo,
Liber III. c. 20 I. CM. e1ue CTaTblO W. rEEEH: )J.1m110Marn'ICCKHe neperooopbl llloeu1111 11 Tpal!Cl1JlhBal!CKOro
KmnKecToa no pa3ne;1eu1110 Pe•111 nocno1111Toi1 o 1656 rony. // rocynapcToem10CTt., n11n110MaT1111, KYJJbTyna o
Ll,eHTpaJJbflOH 11 l30CT0'111oi1 Eopone X-XVIII oeKOB. MpoCKBa, 2005. c. 88-99.
12 SZILĂGYI: Erdcly li. c. 110-111., Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria. XXIII. (MHHD) - Okmănytâr li.
Răk6czy Gyorgy diplomâcziai osszekottetcseihcz. (Szcrkesztette: SZILĂGYI Sândor) Budapest, 1874. c. 450--451.,
ÂKTbl 103P t. III. CrI6., 1861. c. 545--547., HCTO'IHl1Kl1 Ma.11opocc11i1cKoi1 11crnp1111 (Co6parr: )].. H. EAHTbllllKAMEHCKHH) Yacn I., MocKBa, 1858. c. 87-88.
n
.
. SZILAGYI: Erdely li. c. 160.
1
~ TaM lKe c. 177-179.
15 TaM lKe c. 180-181.
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3anopo:>KCKHM soil:cKOM.

16

IIIse.ucKHH KopoJih 6bm BeChMa 1rn6epane11 H no oTnornenmo K

3anopo:>KCKOMY soil:cKy. Cpe.LlH ero npe.UJio:>KeHHH 6hmH H TaKHe: «cso6o.z.urnH yKpamrcKaH
pecny6JIHKa», HJIH yqacTHe B pa.3.UeJie CToJihlllH, HJIH noJIHaH aBTOHOMHH B cocTase
CToJihlllH, HJIH npH3HaHHe BJiaCTH KopoJIH no CBOeMy ycMoTpeHmo. 3a npe.LlJIO)l{CIIHe
17
COI03a Oli na.ueHJICH noJiyqHTh c 6eperos ,UHenpa 30 TbIC. K03aKOB.
3a60TJIHBO cnJiaHHposamrnH, HJIH Ka)l{ylllaHCH TaKOBOH, nme.ucKaH KOHUenUHH B
TeqeHHe ro.[la K HOH6pIO 1656 r. nepe)l{HBa.Jla TpeTHH KpH3HCHhIH nepHO.Ll. 3Ty TPCThlO
KpH3HCHYIO BOJIHY Bhl3Ba.Jl 6paH.ueH6yprCKHH KypqnopcT <l>pH.llpHX BHJibreJihM.
00CKOJihKY o6Cll{3HH3H lIJBe.llCKHM KOpOJICM 6bICTpaH no6e.ua, .UeJie)l< nOJihCKHX TpocpeeB
He npoH30llIJIH .ua)l<e ttaKaHyHe oKonqaHHH Boem1oro ro.ua, <l>pH.UpHx BHJihrCJibM
JaCTaBHJI
«cesepHoro
JihBa»
KapJia
fycTasa
cecTh
Ja
CTOJI
neperoBopon.
EpaH.UeH6yprcKHH KypqnopCT KaK cynepeHHhIH rocyJJ:aph CTpyccHH, B ).laTHpOBamroM n r.
J1a6Hna (Labiau=Labiawa, cero.umi: CToJiecK, Poccm1) oT 10/20 HOH6pH 1656 r. naKTe
3aHBHJI, 4TO Epau.ueH6ypr H B .lla.JlbIIeil:meM 6epeT na ce6H BOeHHOe 6peMH, H o6e CTOpOHbl
Ja cBoil: C4CT nornmoT na nOJihCKYIO noil:Hy no 3500 nexoTHHl{eB H no 1500
~
~
KasanepHCTOB. 1s B KaqecTBe nonoJIHHTeJihIIOH
OTBeTHOH
ycJiyrH KpOMe BeJIHKOfIOJihCKHX
BOeBO.llCTB, o6ecneqeHHhIX Maptten6yprcKHM .uoronopoM, KypqnopCT IIOJIY4HJI OT
CKaH).{HHancKoro COI03HHKa rrpano HCKJIIOqHTeJibHOro IIOJib30BaIIHH npyccKHMH nopTaMH
19
na EanTHKe.
TpeTHH :nan eme He oKoHqHnrnHXCH neperoBopoB n ,UmJiacpexepnape npoxo;lHJI
no.uo6Ho rreperonopaM B J1a6HBe. KapJI X fycrnB ycTyrrHJI rroqTH so Bcex crropHhIX
sonpocax, HcnoJIHHB B HHTepecax conjunctio armorum sce ycJIOBHH PaKOUH. B
MapHeH6yprcKOH HHCTPYKUHH OT 14/24 HOH6pH 1656 r. OH rnporrHT CBOHX JIOCJIOB KaK
MO)l{HO 6hICTpee 3aneprnHTh rreperosopbI. KapJI X f yCTaB 6oJihme He «MeJioqHJICH».
PaKOUH oTxBaTHJI oT CToJihlllH Teppinopmo, .uocToil:Hym rroJihCKoro KopoJieBCTBa. On y)Ke
He nacTaHBa.Jl Ha JIHHHH peKH 3ana.UHhIH Eyr KaK rrorpa1mq11oil: noJIOChI, 011 6hm cK11011cn
rrpH3HaTh CToJihrneil: PaKOUH cesepHee 3TOH JIHHHH CTonJieche (.uo peKH HapeB ), a JarraJ(Hce
- Mo3oBmo. On xoTeJI y.uep)l{aTh Bcero TOJihKO peKH I:>yr H HapeB, TeppHTOpHH B ycTbe p.
20
Hapes H BttcJihI H 1-iaXO.LlHlllYIOCH 3.LleCh KperrocTh Hoso.usop.
On1rnKo PaKOUH na;w
6hmo ysa)l{aTb cysepettHoe rocyJ(apcTBO BTHHYThIX B .ueJie)I{ JIHTOBCKHX Pan3HBHJIJIOB (51n,
EorycJiaB), COCTOHll{ee HX CJIYUKOro KHH)l{CCTBa, HOBorpyncKoro noeBO).{CTBa, a TaK)l{e H3
21
JIH4HhIX rroMeCTHH MarHaTa.
(OTMeqeHHaH CTpatta Pa.U3HBHJIJIOB BKmoqana B ce6H
JieCHhie, HH3MCHHhie, 6oJIOTHCThie TeppHTOpHH Me)l{.uy peKoil: CTpHrrHThIO H BepxHHM
TeqeHHeM peKH HeMaH B COBpeMeHHOH oeJiopyccHH.) HecOMIICHHO, 110J(OrpeBaJI
Tll{eCJiaBHe PaKOUH H ero caMoynepeIIHOCTb H TOT cpaKT, qTo OH MO)l{eT BhI6HpaTh Me)K.llY
rrptt.llyMaHHhIMH npe.UJIO)l{eHHhIMH KapJIOM fycrnBoM X KopoJieBCKHMH THTYJiaMH. 3TH
ITO.LlKperrJieHIIhie rocy.uapcTBOM THTYJihI: «Kopo!Lb Bocmo1J11ou Jlo.r1bmu; KopoJtb I'a. 11U<ta u
Ma.rioil JloJ1bmu; KHRJb Jlumeb1» 22 - so BCHKOM cJiyqae BhirJIH.UeJIH ue1rnee 11
16

lKC c. 181.
PUFENDORF: De rebus a Carolo Gustavo, Liber III. c. 205-207.
18
PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, c. 188„ OH lKe: De rebus gestis Friderici Wilhclmi c.
349-354„ RUDAWSKI: Historja Polska li. c. 149-151.
19
PUFENDORF:von dcnen Thaten Carl Gustavs, Drittes Bueh c. 189. OH lKe: De rebus gestis Friderici Wilhelmi c. 354356.
20
SZILĂGYI: Erdely li. c. 184„ PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, c. 226-227„ 011 lKC: De
rebus a Carolo Gustavo, Liber lll. c. 202.
21
SZILĂGYI: Erdcly II. CTp. 185-186., PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, c. 226„ 011 lKe:
De rebus a Carolo Gustavo, Liber III. c. 202.
22
SZILĂGYI: Erdcly li. CTp. 185„ PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, c. 226„ 011 lKC: De
rebus a Carolo Gustavo, Liber III. c. 203.; WALEWSKI: Historya wyzwolenia li. c. 4-5.
„Caeterum titulo regni sive Minoris sive Citerioris sive Orientalis („literioris" nyomdahiba cs „Occidentalis" crtelmezcsi
hiba ,.Citerioris-ra" es 11 „Orientalis-ra" javitva - G. s - OllC'laTKa 11 ow116Ka B TOJlKOBa111111 11cnpaBJlCllO - w.r„)
Poloniae sive etiam regni Haliciae et dominii Minoris Poloniae, ducis Lithuaniae„. se seri bere possit,„."
TaM

17
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np1rnneKaTeJibHee npe):(JTO)l{emrn IIOJIHKOB. Cnoco6Hm1 npe):(CTaBHTeJibCTBOBaTb noJibCKYIO
KopoHy Manllil rioJibIIIa, ):(ononHe1rnaH Ma:mBHeti H rio.nnecheM, y)Ke cocTas1rnna TaKoti
KOMnJieKC TeppHTOpHH, 3a KOTOpbIH PaKOUH 6bIJI roTOB 3a6bITb o TypeUKOH yrp03e, roTOB
6brn BCTynHTb B Botiuy c BparaMH lllseuHH.

Iloc.rte nOI1y2oooeoil eo.rt0Kumb1, 6 âeKa6pR e Paâ11ome 6bu1 noonuca11 UJeeikKompa11cu.llbea11cKuil âo?oeop, Komopb1zl 11a ypom1e noJ1umu'lecK020 n.rta11upoea1111J1 cmupwt c
Kapmb1 JlumoecKo-Ilo/lbCKy10 oeopJlllCKy10 pecny6.11uKy, nRmb «cmpa11», 110 cKopee mtmb
cyeepe1111b1x
u
11ecyeepe1111b1x
npaeumeI1eu/2ocyoapeu
(ll/eeiţuJL,
Epa11âe116yp?,
Tpm1cw1bea11uR, 3anopoJ1ccKoe eoilcKo, Jlumaa), pmâe!lu.rtu .weJ1coy co6oi/ 6e1 ocmamKa
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o6mo6oeaHT/Oe 6 KG'lecmee oo6bl'lll ?ocyâapcmeo.
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noJibCKOM

BOeHHOM

GRONDSKI Samuel: Historia belii Cosacco-Polonici, (conscripta authorc Samuele Grondski de Grondi anno
MDLXXVI) Pestini, 1789. c. 358. (Historia belii); BEJH14KO (WIELICZKO) CaMyttJ1: Jlernnttcb co6bITHH B
IQr03ana.n1wi1 PocCHH B XVII BeKe. KtteB, 1848. c. 273-274. (JleTOnHCb); KOCTOMAPOB H. l1.: EornaH
XMeJJbllHUKHH (PyccKall HeTOpH'ICCKall 6tt6JJHOTCKa XII.) TepHOTIOJlb, 1889. c. 39.; nABJTHWEB H. l1.: Co'!HllCHHll II.
no,%CKall a11apx1111 npH 5!11e KaJHMHpe H BOHlla Ja YKpaHHy. 4aCTb II. Cfl6„ 1878. C. 199.;.Wairnop CHJ1'41H llC
ynoM1111acT crpaHyheMJJH Pa.nJHBHJJJJOB - SZILĂGYI S.: II. Râk6czy Gyiirgy. Budapest„ 1891. c. 170„ 011 lKC: Elsii
sziivetkezes Lengyelorszâg fclosztâsâra 1656-ban. (nepBbIH crosop no pa:ineny noJJbWH B 1656 r.) In: Budapesti Szcmle
1875. c. 326.; WIMMER: Przeglll_d operaeji, c. 177-178„ GIEROWSKI, J6zcf Andrzej: Rzeczpospolita w dobie zlotej
wolnosci ( 1648-1763). In: Wielka historia Polski. Tom III/I. Krak6w, 2003. c. 72-73„ 3AWKl1JlbH51K, JleoHHLI KPHKYI-1, MHKOJJa: l1cTOpHll noJlblllH. JlbBHB, 2002. C. 182„ 4YXJll1E, Tapac: feTbMaHH H MOHapxH. YKpaHllCbKa
neplKaea B MelKHapHLlllHX BHJlllOCHHaX 1648-1714 pp. KHHB, 2005. C. 95-96.
'
-'4 SZILAGYI:
Erdcly li. c. 184.
~ 5 TaM lKC c. 185„ PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch, c. 227.
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rrpe.urrpm1nun1 6e3 rapaHTHH ume.ucKOH CTopoHhI. OH rrpeKpacHo rronuMan xopeorpacpmo
Me)l(JlyHapo.llHhIX .uoronopon. B cnyqae c Eor,rwHoM XMeJibHHUKHM OH qyncTBonan cefor
6onee na)l{HbIM JIHllOM. B XMeJibHHUKOM on rrpHJnanan TOJibKO KaMrru.uyKTopa
( campiductor, <lux), rronKOBOJllla, con.nara, HO ne rrpttHHMaJI ero KaK pyKono.rr.uTemr
rocy.uapcrna, pasHoro no paHry rronuTuqecKoro napTHepa. Ha Kapna fycrnna X. )l{e OH
CMOTpen CHH3Y BBepx, yBa)KaJI B rreM OTJIHque KoponeBCKOro )lOCTOHHCTBa OT
Kmnr<ecKoro, cnerro nepun B HeHJMerrnocTb r<oponencKoro 06emanm1.
3Ty oum6Ky eme 6onee ycyry6m1 TeM, qTo conepmcrrno ne rrpoj{crrnn
IIOJIHTHqecKHC IIaMepeHHjJ 4IffHpHHa, rrpurnarnaj{ 3arropO)l{CKOe BOHCKO B COI03HHKH .
.D:10nacpexepnapcKHH rraKT Ja npttcoe]lttHe1me KpacnoH: Pycu K YKpamie rapmrmpoBaJI
PaKOUH JlJijJ rronbcKoro rroxo,o:a 20 TbIC. K03aKon. PaKOUH c JTHM ncnoMoraTeJibHhIM
BOHCKOM XOTeJI 61>1 ceCTb Ha noJibCKHH TpOH, O)lHaKO KaJaKH B cnoeH: OCIIOBe no-.upyroMy
HHTeprrpeTHpOBaJIH HOBbie IIIBeJI.CKO-TpaHCHJibBaHCKHe, llIBe)lCKO-K03aUKHC nnaHhI
paJ.uena, HMenrnue MecTo ua rreperonopax. Oim 6bmtt 3a noJIHbIH pa3.llCJI Ilon1>rntt. B
lJttrupmie po.umrncb caMajJ npocTajJ, HO caMajJ )l{eCTKajJ IIOJIHTHqecKajJ «KouuenuHjJ))
6y.uymero IloJibllIH: OKOIIqaTeJII,HO Heo6XO)lHMO BbJqepKHYTb CTpany lIIJijJXTHqej;j: H3
cnucKa rocy.uapcTB. «A Pmwiţe 6 ee112epcK0My ma1cJ1ce u eMy ceeilcKo.wy 11a Kopy11e
no.'lbcKmi 11e 6b1mb u Kopo!te~\1 noJtbCKW.1 11e ime11oeambcR, a c11ecmu 6 Kopy11a BCR, a
zopoâbt Ja npoMblCILb emlcKoeozi noâe.r1umb no ce6e, Ko.wy zâe cpy•mee ... A y1Jw1umu 6
maK, 'lmo6 Kopy11a no.r1bcKaR y PaKOLfbl u y ceeilcKo?o a mzmvwx 11e UM5lltO<WIWCb, maK 6b1
26
y1Jw1umu, 6yâmo Kopy11a noILbCKaR u 11e 6brnww».
0TCYTCTBHe rnne,QCKOH paTHCpHKaUHH H IIC3IIaime ueneiî K03aKOB caMO no ce6e
6bIJIO )lOCTaTOqHO )lJljJ TOro, qTo6bI C)leJiaTb HCXO.ll BOeHHOro noxo.na COMHHTeJibHblM. 11
nce )l{e caMoe 6on1>rnoe ynyrueHue ,[(ep.uj{ PaKOUH cocTOjJJIO n orntt6oqIIoiî OileIIKe
,o:eH:cTBHjJ enporreH:cKOH nonuTuqecKoH cucTeMbI. COJ.uannM JlJijJ pa1.uena Ilon1>rnu
KOaJIHl{HjJ aKTHBH3HpOBaJIO enponeHCKHe BCJIHKHe .uep)l{aBbl. ,[(Jrn fepMaHCKO-pHMCKOH
HMnepuu, OcMaHCKOH HMnepuu H Poccuu O.lJ.HHaKono rrenptteMJIHMbIM CTan TaKoH:
npouecc, KOTOp1>1H: yrpo)KaJI TeM, q·ro B U.errrpanbnoH: u BocToqJioH Enpone po.njJTCjJ
He3aBHCHMble rocy.uapcTBa co npomne.ucKoH: opuenTautteH:. B cne.rr.cTntte Troro, c IleJihIO
coxpaneHHjJ Tpa.uttUHOHHoro enponeH:cKoro nopjJJlKa neo6xo.llHMO 6Lmo coxpanHTh Peqh
IlocnoJIHTYIO, pacumpjJJOliIYIO )l{e CBOH ccpepbl BJIHjJHHR Illneumo - OTieCIIHTb HaJa.rr. Ha
rro6epe)l{be baJITHHCKOro MOpR.
K TOMY )l{e OcMaHCKM HMrrepuR .una)l{)lbl 6hma 3aTponyTa B JTOM KOHcpnHKTe, B
OTHorneHHH KaK TpancttnhnaHcKoro KHR)l{eCTBa, TaK u KpbIMCKoro xaucTna. ,[(ep.uh
PaKOUH RBJijJJICR qneHoM aHTttnon1>CKOH KOaJIHUHH, a MexMe.u-fupeH: c 1655 r. 6hm
coI03HHKOM Ilonhmtt. nhm He Hy)l{eII cepbe3HbIH aHaJIH3 .u1rn Toro, 4To61>1 IlopTa 3aJijJJia
IIOJIO)Keime, O)lH03HaqHo nanpannem1oe npOTHB lIIBe.[lCKO-TpaIICHJibBaIICKOH-K03aUKOH
JIHrn. Be)lb 6bmo Heo6xo.uuMo 1a6noKuponaTb BhI3hIBaIOIIlHH uerrnyro peaKilHIO npouecc.
,[(aBaH:Te no.llyMaeM! Ecnu 61>1 pyKoBOJlHMajJ wBe,naMH KOaJIHHHR IIo6c.uttna, rnr.rr.a Iloprn
rroTepRna 61>1 norpaimqHbre paiîoHhI TpaHCHJihBaHHR - MOJr,o:anttR - BanaxHR, 4TO
npuneno 6hI, c O)lHOH CTOpOIIbI, K TOMy, qŢQ KpbIMCKpe xaHCTBO OKaJaJIOCh 6hI Me)I<.llY
.rr.nyx orneH: (MoJI.uanmr, Banaxttj{ u 3anopo)l{CKoe noH:cKo ), c .upyroH: cTopoHbI, - qrn
caMoe rnannoe - JTO npuneno 6b! K OKOHqaHmo MHpa Me)l{.uy .llBYMR HMnepHRMH,
HaXO)lj{ll{HMHCjJ B paBHOBeCHH CHJI, Me)l{.uy fa6c6ypraMH H OcMaHCI<OH HMrrepueH:.
JloruqHo, qTo o)lmrnKono 3am1Tepeconanh1e n TeppuTopttaJibIIOM pa3.rr.ene 6acceH:1ra
,[(yHM, rnqHee BeHrpuu, f a6c6yprn u OcMaHcKajJ HMrrepttjJ ne Mornu Ha6mo.uaTh, CJIO)Ka
pyKH, 1a noTepeH: cnoero nenuKo.nep)I<aBHOro BJIHRIIHj{. Hu BeHa, HH CraM6yn ue
cornaCHJIHCb 6bI Ha nepeCMOTp enponeHCKHX ccpep BJIHj{IfHjJ.
26 AICThl

I03P t. III. c. 586.; CM. eule CMOJ111H, BaJ1ep11i1 - CTEnAHKOB, BaJJep11ii: Eior.1la11 XMeJJ1>1111ui,K11ii. (2-e
K111111, 1995. c. 557-558.
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,LJ.orosophI TpancMJihBaHcKoro KmDKeCTBa pemMJIM .UMJieMMY sotî:Ha MJIM MMp,
,llep.n:si PaKOUM II HMKTO M HWITO ne Morno ocso6o.n:MTh OT MhICJIM r1011yqMTh nonhcKoe
KoponeBCTBO. flo y.n:aqHoMy Bhipa)l{enmo sub rasa o.n:noro M3 ero Kanuem1pMcTos: KHSI3h
27
)l{MBeT TOJihKO pa.n:M Toro, qTo6hI CTaTh KoponeM (anhelat esse rex Poloniae). HanpacHo
M3
flopThI
B
,LJ.mna<jJexepsap
npM6hIBaJIM
TIMChMa,
co.n:ep)l{amMe
cHaqana
28
.n:o6po)l{eJiaTeJihHhie coseThI, TI03)1{e CTporMe npe.n:ynpe)l{.n:enMsi, Hanpacno TihITanach M
29
ceMhSI (MaTb - )Ky)l{aHHa JlopaHT<jJM, )l{eHa -Coqm5.1 naTOpM)
OTroBOpMTh KHSl3SI OT
.n:ep3Koro, HepeanhHOro nnaHa, ,LJ.ep.n:h II PaKOUM Bh16pan He nyn naTOpMsi. OH nepernen
TIOJihCKYJO rpaHMUY KaK 3aBoesaTeJih, 6e3.UYMHO M 6e30TBeTCTBeHHO CBSl3aJI cy.n:h6y CBOetî:
CTpaHhI c TaKOH CTpaHOH, MHTepecbI M uenM KOTOpOH 6hIJIM .n:aneKM OT MHTepecoB M l(eJieH
TpaHcMJihBaHMM.
11HTepecuo, qTo B oKpy)l{eHMM cqMTasrnero ,LJ.ep.n:5.1 PaKOUM II noTeHUMaJihHhIM
senrepcKMM (HaUMOHaJJhHhIM) KoponeM xopnaTcKoro 6a11a MMKJIOllla 3pMnM (Mikl6s
Zrinyi) no:JTa - TIOJIKOBO)..lUa, TaK)l{e pacuenMBaJIM '.JTOT TIOJlhCKMH noxo.n: KaK OllIM6Ky.
CeKpernph M .n:osepeHHoe JIMUO MMKJIOllla 3pMHM - 11lllrnaH BMTne.n:M (Istvan Vitnyedi)
npe.n:no11o)l{MTeJihHO He ne3aBMCMMO OT MnenMsi csoero rocno.n:MHa pa3MhillIJISIJI 06
HeocHoBaTeJihHOCTM TpancMJihBancKO-llIBe.n:o-Ka3aUKOro co103a ( l <jJespansi 1657 r. ). OH
cqMTaJI, qŢO Kapna rycTaBa «TipMHY.UMJia HY)l{.lla» K coniunctio armorum, TIOTOMY qŢo
TOJihKO TaKMM o6pa30M OH Mor OCB06o.n:MTh CBOM CMJihl no BCeH flOJihllle, M
neperpynnMposaTh MX B 3ane.n:oMo ne.n:ocTMraeMhie .UJI5.1 TpancMJihBaHMM npyccKMe
ropo.ua, B J1Msonmo M Kyp115.!H.UMIO. «floJIO)l{eHMe JlMTBhI coxpaHMThC5.I JIM, :no sonpoc,
Pych, TaK .n:yMmo, XMeJihHMUKMH M Ka3aKM .n:pyrnM 1-1e nepe.n:a.n:yT, TaK (KH5.13IO) ocrnHeTC5.I
TOJibKO major et minor Polonia». 3rn neysepenna5.I cTpana <<He 3ac11y)l{MBaeT, qrn6h1 ero
B eJIMqecTBO 835.IJI Ha ce 65.1 TaKOM~ pMCK» 30 - TIO.UMTO)l{MBaJI CBOM~ anaJIM3 B MTHe.[(M.
18 HIOH5.I 1657 r. M3 BMllIKa ( cero.n:Hsi BMcKoso, Y KpaMHa) soticKo PaKOUM BhillIJIO B
HanpasnenMM YpMe3o (Urmez6 - PyccKoe flone) - KosellIJIMreT (Kăvesliget - ,LJ.paroso) 11Mllla.n: (Imsed - ?) - CMnenep (Szinyever - CMnesMp) - 0Tc10.n:a nonepHyno Ha 3ana.u,
3aTponys 0KopMe3o (Okărmez6 - Me)Krophe) - 11cKa (Iszka - 11cKM) - XM.uernarnK
31
(Hidegpatak - CTy.n:eHb ), M 30 SIHBapsi y CKOJIM (Szkole) BCTYTIMJIO B noJihCKMe 3eMJIM.
ne3 MaJIOro qepe3 TPM He.[(eJIM B OTnpasJieHHOM M3 KynqMqa, He.n:aneKO OT 3aM6opa
(cero.n:H5.I CaM6op, YKpaMna) TIMChMe PaKOUM y)l{e M3BemaeT MaTh 06 coe.n:MHeHMM c
~
Ka3aUKMM BOMCKOM
(( K03aKaMM Mhl coe.n:MHMJIMCh, Hac oqeHh MHOrO» 32) , no.n: KOMaH.[(OM~
33
PaKOUM y)l{e HaXO.[(MJIOCh OKOJIO 40 ThIC. BOMHOB. HaKanyHe flacxM, 28 Maprn 1657 r.
HaXO.ll5.11UMHC5.I 3.[(eCh c oceHM 1655 r. llIBe.[(CKMH rapHM30H BhirHaJI )l{MTeJieH .n:pesnero
KoponaUMOIIHOro ropo.n:a Ha YJIMUhI, qTo6bI OHM CTaJIM CBM.[(eTeJI5.IMM TOp)l{eCTBeHnoro

(c

27

)l{cpe1ia XII. c. 417.
MHHD XXIII. c. 471-472„ SZILĂGYI: Erdely li. c. 380., )l{epena XII. c. 444., SZALĂRDI Janos: Siralmas magyar
kronikăja (Sajto ală rcndczte, a bevezeto tanulmănyt es a jegyzeteket irta SZAKĂL Y Ferenc) Bp., 1980. c. 355.
(SZALĂRDI: Siralmas magyar kronikăja)
29
M HHD XXIV. - A ket Răkoczy Gy6rgy fejedelem csalădi levelezese. 1632-1660. (CcMei111a11 nepem1cKa 11Byx KHllJeH
Jlep11ei1 PaKou11. Pe11aKTop: SZILĂGYI Săndor) Budapest., 1875. c. 510-511. - Bo BpeM11 no11rorneK11 K eoi111e Man.
KllllJll, )l{yl1<amrn Jlopaun]rn cpe1111 11pyroro nmIJeT CblHY cne11yiow11e CTpOK11: «HMCll KaKy10-JJ1160 c11ny ece 11an11cT1.1
Ha'IHYT (arnKy) KTO OTKpb!TO, KTO XHTpOCTblO, 3Hall, '!TO 60JJbWall 'laCTb 8aBHJJOHa nor11611CT, CCJJH B noJJbWC !IC 6y.llCT
nanHCTCKoro KOpOJJll, oco6eHHO CCJJH OTHHMYT ee opylKHCM.» - TaM lKC.
30
Magyar Tiirtenelmi Tăr (MTT) XV. Pest, 1871. c. 92-93.
31
MTT I. Pest, 1855. c. 228. - B 11HeeH11Kc Jlacno Pc11e11 (Laszlo Rhedei): «18 111rnap11. Ornpae1111c11 eMecTe c Haw11M
rocno1111110M» (Januăr 18. „lndultam urunkkal egyiitt.") l1 MapwpyT TaM lKe - c. 228.; no11po6Hocrn o 11on1.cKoM noxo.ac
PaKou11 1657 r. CM.: GEBEI Săndor: li. Răkoczi Gyiirgy lengyelorszăgi hadjărata, 1657. ln: Hadtiirtenclmi Kiizlcmenyek
1992/2. c. 30-63., OH lKe: li. Răkoczi Gyiirgy 1657-es hadi „itinerăriuma". In: Tanulmănyok az erdetyi-lengyel
kapcsolatok tiirtenctebol ( 16-17. szăzad) Eger, 2001. c. 199-214.
8 1111eHT11c]rnKau1111 Hacene11Hb1x nyHKTOB 1a rpa1111uei1 CCblJJKa ua :SEBOK Laszlo: Magyar neve? Hatărokon tuli
helyscgnev-szotăr. Bp., 1990.
32
SZILĂGYJ: Erdely li. c. 352.
33
MHHD XXIV. c. 513.
28
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BCTynnemrn: B ropo.u TpaHCHJihBaJ-ICKOro KH51351 ,n:ep.L(H 11.PaKOUH L(HTHPYH H3 IlHChMa
KH51351 OT 29 MapTa: «Bqepa H CIO.L(a npH6hIJIH c MHpOM, KpaCHBOe MeCTO, KpaCHBee HC
34
MO:>KeT 6h!Th, ... »
12 anpeJIH c6hmach BCJIHKaH MeqTa: llIBC)lCKO-TpaHCHJihBaHCKOKa3aUKHe soiicKa BCTpeTHJIHCh Ha nesoM 6epery BHCJihI, Ha paBHHHe Me:>K.uy ropo.uKaMH
4Menys H OnaTyB (Cme16w, Opat6w). ,n:ep.llh II PaKOUH B narepe «prope arce
35
Schmieloua» (4Menys) Mor npHBeTcTBoBaTh o6o:>KaeMoro urne.ucKoro rocy.uapH. LJ:aBirn
O:>KH)laeMM BCTpeqa npoXO)lHJia B IlOJIHOM cornacHH, O)lHaKO B rny6HHe .uyurn CTOpOHhl
6hIJIH ropbKO paJoqaposaHhl .upyr .upyroM. Kapn X fycrnB paccqHTbIBaJI Ha xopowo
opraHH30BaHHyIO, KaqeCTBeHHYIO apMHIO no.u xopomHM pyKOBO.llCTBOM, ,n:ep11,b PaKOUH
:>Ke npe.unonaran yBH)leTh mse.ncKym apMHIO, ropa311,o 6onhrnym, qeM e.usa
npeBbilliaIOIUHH 1O TbIC. qenoseK. HecMoTpH na pa1oqapoBaHHe BoenHbIH nnan sce )KC
36
po.UHJICH,
ToqHee roBOpH, ,n:ep.ui, II PaKOUH He Hawen HHqero HenpHeMJIHMoro B
CTpaTernqecKHX npe.ucTaBJieHHHX Kapna fyCTaBa X. On 6bm cornaceH c TeM, qTo
co6HpaBrnHecH n TpeyronhHHKe 11Io6JIHH - EpeCT - Bapwasa noJibCKHe soiicKa na.no
oKpy:>KHTh H npHny.UHTb K pewammeii cxsaTKe. Ycnex 3aBHcen oT 6b1cTpOTb1!
ECTeCTBeHHO, KOMaH.uymn(He noJibCKHMH H JIHTOBCKHMH OTpH.UaMH (lllTecpan
4apHeUKHH, E:>KH Jlm6oMHpCKHH, CrnnHCJiaB CTOTOUKHH, naseJI Canera, KopBHn
fonceBCKHH) TO)l(C TIOHHMaJIH peaJibHOe TIOJIO)KeIIHC H IIOJTOMY C)leJiaJIH BCe B HHTepecax
TOro, 4T06bI H36C)KaTb OTKpbITOro cpa:>KCHHH. 0HH HH4Cf0 He H3MeHHJIH B npHBbl4IIOH
TaKTHKe: 11yqme roTOBhI 6bmH noTepHTb ropo)la H KpenocTH (Jho6JIHn, EpeCT, Bapmasa),
HO coxpanHTb He06XO)lHMbie .um1 BOHHbl CHJihl. l1x JierKaH KasanepHH, pa36HTa51 Ha
OTpHLl,bl B neCKOJibKO TbICHq, .uep:>Kana 3axnaT4HKOB B IlOCTOHHnOM 6ecnoKOHCTBe, CBOHMH
HeO:>KH.L(annhTMH Hana.ueHHHMH npH4HH5151 Bpary qyscTBHTeJibHbie noTepH. 4epe3
KOpOTKOe BpeMH BbHICHHJIOCb, qTo TpaHCHJibBaHCKO-MOJI)laBCKO-BaJiallICKaH apMHH
Hecnoco6Ha npHcnoco6HTCH K noJihCKOMY MeTo.uy BOHHbI, He BhIHOCHT yToMHTeJibHbIX
Mapweii, HO 'ITO caMoe sa:>KHoe - He npH3HaeT noenHoii JlHCUHTIJIHHbI. Con.uaTbI PaKOUH H
Ka3aKH AHTOHa )l(.uaHOBHqa, copeBHYHCb .upyr c .upyroM, rpa6HJIH, OXOTHJIHCb 3a
.uo6bI4eii, He 3aIIHMaJIHCh ocHoBnhIMH uenHMH BOHHhl ( c0103a). CTano nosce.uHeBIIhIM
co6bITHeM, Kor.ua BeHrphI 3aXBaThIBaJIH )l06h1qy Ka3aKOB, a Ka3aKH - BenrpOB. LJ:paKH
4aCTO co CMepTeJibHhIM HCXO)lOM c Ka:>K)lhlM .zweM sce 6onee no.nphIBaJIH )lOBepHe
com3nHKOB .upyr K .upyry, OTHorneHHH Me:>K.UY PaKOUH, 5InorneM KeMeHeM H )l(.uaHOBHqeM
HcnopTHJIHCh. 0HH B3aHMHO o6BHHHJIH .upyr .upyra 3a JTH HHUH,UeHTbl. ,n:owno )lO Toro,
qTo Ka3aUKHH BO:>K.llb o6BHHHJI PaKOUH s TOM, 'ITO TpaHCHJihBaHCKHH KH513h JIHUeMepHT H
37
xoqeT 3axsaTHTh .UJIH ce651 scm Oonhrny, HrHopHpyH KaJaqecTBO.
DoKa TpaHCHJihBaHUhI H KaJaKH ccopHIIHCh .upyr c .upyroM, Kapn X f ycrnB
38
Heo:>KH)laHHO Bhrnen csoH soiicKa H3 KanHTYIIHponaBwero 17 MaH EpecTa
H
OTMapurnpoBan HX Ha 3arran B.llOJib peKH Eyr. DpHqHHY JToro Heo:>KH.UaHttoro peweHHH OH

SZILĂGYI: Erdely li. c. 273. - B OT'ICTe rnBeJlcKoro npeJ1crnu11Te!lll lUrcp116axa, KOTOphIH 11axoJtH!lCH 110 upeMJI
noxo.ua pR.uOM c PaKOUH, OT 22 c)iespa.nll 1657 r. n111ucr: «MelK.UY 5Ipoc!laooM 11 llweMbIC!leM» K apMHJIM Kllll3JI, 5111oma
KeMClllI 11 ra6opa oaKOWa np11coe.u11Hl1Jll1Cb Ka3aKH, K03aKOB A1rro11a )l{;ia11onwrn OKOJIO 20 TbIC. TaKHM o6pa30M
06bc;11111c1111a11 apM1111, «18000 equitum et 5000 peditum, Cozacorum in acie stantium, et samopallis utentium 20000 ....
Wallachorum numerantur 6000.» - To ecTb wse.ucKHH .llHII!lOMaT rooop11T o 43-TbICII'IllOH apMHH, BhICTyn11owei1 11poT110
lloJihUIH. oyJ1ai1cK11i1 nawa (Bassa zu Ofen berichtet) TaKlKC nHilICT B llopTy o 40 ThICII'Iax CO!l.llaT H 30 opy;11111x. )l{epe!la XII. c. 442.
35
MHHD XXIV. c. 515., - llo cornawe111110 MelK.UY Tpa11c11JlhDaJ111ei111 Wseu11ci1 (6 '-'eKa6p11 1656 r. Pa.u110T) PaK01111
BOHJtC"r B KpaKOB, «OBJla.ueeT HM», O)lHaKO UJBe.UCKHH rap11H3011 11 B JlaJlhlICHilleM OCTUHCTCII TaM COBMeCTllO c
Tpa11CfL%BUIICKHMl1 OKKynaUHOHflbIMH OTPII.!laMH. r!OJlKH 5!11oma Ee-rne11a 11 rarnnapa Eap'laH OCTaIIYTCII B KpaKOBC. GRONDSKI: Historia belii, c. 407.
36
PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Vicrdtcs Buch (sic!), c. 286., Y fpo11.ucKoro - „ct pcrvcnit ad
Civitatem Czmielow" c)rnryp11pycr- GRONDSKI: Historia belii, 407.: B 11pornoopc'111e KoxoecKHH C'lHTaCT MCCTOM
BCTpe'lH - Onarns. - KOCHOWSKI: Lata Potopu, c. 284.
37
MHHD XXIII. c. 532-534.
38
MTT I. c. 231.
34
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OTKphm PaKouu TOJihKO 23 Ma5I Ha BOeHHOM coseTe. IlpucyTCTBOBasnrni1 TaM PaKouu
coBMecTHO c soeHHhIM coseTOM yJHaJm o TOM, 'ITO J.(aHH5I o6b5IBmra lllseurm BOHHY u
II03TOMY KOpOJib rreperpyrrrrupoBaJI BOeHHbie CHJibI c IIOJibCKOro TeaTpa BOeHHbIX
.uei1CTBHH Ha no6epe)l{be, B IloMepaHHIO, B TaKHX ycJIOBH5IX COI03HHK MOr paCClJHTbIBaTh
Ha IIOMOIUb TOJibKO BCIIOMOraTeJibHbIX 0Tp5I.UOB.
PaCTep5IHOCTh u OT1.Ja5IHHe npornrnsaroruero pyKy K KopoHe Il5ICTOB PaKouu
nyqrne BCero xapaKTepu3yeT cpO'IHO HJ)laHHbIH rrpHKaJ: lJT06hI HH CJIY'IHJIOCb Ha)lO
.uorHaTb, HMelOIUYJO )lBa-TpH mm B Jarrace IIIBe)lCKYIO apMHIO. IlocJie TOro, KaK 3TO He
y.uanoch HH y I>poKa (rreperrpasa Ha I>yre), HH y IlynhTYCKa (rreperrpasa Ha Hapese),
6porneHHhIH Ha rrpouJBOJI cy.uL6hr KH5I3h TaK)l{e pernun cpo'IHO rroKHHYTh Ilonhrny. OH
IIOBepHyJI Ha ror MOpaJibHO CJIOMJieHHYIO CBOIO apMHIO " B cepe.uuHe HIOH5I rrpu6bIJI IIO)l
Baprnasy. «Hosa5I» cTonuua He 01.JeHh JaHHManacb corrpoTHBJieHueM, 17 HIOH5I c.uanacb
PaKouu, OTKphIB csou sopoTa TOJihKO rrepe.u PaKouu, rrepe.u KaJaKaMH - HeT. HecMoTp5I Ha
cornarneHue o KaIIHTYJI5IUHH saprnaB5IHe He uJ6e)l{aJIH cBo6o.uHoro rpa6e)l{a. Y o.uHoro
IIOJihCKOro cospeMeHHHKa MO)l{HO rrpo'IHTaTb: PaKouu B Baprnase «Bhrpe3aJI IIIJI5IXTy,
CB5IIUeHimKOB, ropO)l{aH, TOJibKO Ol.JeHb MaJIO mo.uei1, TOJibKO 6e)lHHbie JIIO)lH " )l{eHIUHHbl
ocTaJIHCh B )l{HBhIX». Bce 3TO OH c.uenan rroToMy, 'ITO JlI06oMupcKHH B TpaHCHJibBanuu
39
«grasszal» ( orrycTornaeT).
I>eccMhICJieHHa5I MeCTh He Morna JaCTaBHTh rrOJa6hITh, 'ITO
MelJTaBIIIeMy o TPHYM<ÎlaJihHOM rnecTBHH TpaHCHJihBaHcKoMy KH5IJIO, uMesrneMy B cBoux
pyKax KpaKoB, I>pecT, Baprnasy, HY)l{HO 6hrno .uyMaTh TOJihKO o 6erCTBe. B .UHeBHHKe
Jlacno Pe.u3u (Laszlo Rhedei), KoTOphri1 6hrn Herrocpe.ucrneHHhIM rrpu6nu)l{eHHhIM PaKouu
c JiaKOHHlJHOH KpaTKOCTbIO rrepequcJieHbl co6bITH5I, CBH)leTeJibCTByroruue o pa3.Up06JieHHH
40-TbIC5IlJHOH apMHH, TO)l{e o ee TOTaJibHOM YHHlJTO)l{eHHH. 3arJI5IHeM c IIOMOIUblO
)lHeBHHKa B IIOCJie)lHHe IIOJITOpa MeC5IUa IIOJihCKOro rroxo.ua!

Hrom.
22. «0Trrpasunuch HJ-rro.u BaprnaBhr.»40
23. «BhIIIIJIH Ha IIOJI5I ropo.ua IIO)l HaJBaHHeM BapKa (Warka), K peKe IIO)l
41

HaJBaHHeM Ilonua (peKa Ilunuua, Pilica) B 3TOT .ueHh rnse.uhr rroKuHynu Hac.»

HroJib
3. 3asuxocTCKM rreperrpasa (Zawichost, qepeJ Bucny) «rrpornna c 6onhrnoi1
~
42
orraCHOCTbIO, c ru 6eJibIO MHO)l{eCTBa mo.ueu " CKOTa».
11. Y Mareposa (Magier6w) 5000-M apMH5I soeBO.llhI CTe<flaHa lfapHeuKoro
Harrana u rrpuqurmna 6onhrnue rroTepu apMuu PaKouu, u.uyruei1 <<.uHeM u HO'IhIO», «'"1epe3
IIOJI5I u neca» rro Herrpoxo.uuMbIM .uoporaM, «BeHrepcKue rroTepu cocTaBJI5IIOT 6onee 1OOO
43
qenoBeK», HecKOJihKO ThIC5I'"I IIDJIHhIX .uo6h11.Ju Tener rrorranu B pyKu IIOJI5IKOB.
Me~y 11-21.
Y KynuKoBa (Kulik6w) rrpOJBaHHhIH «crnpoi1 nucoi1» qapHeUKHH co6pan HOBbie

soeHHhie Tpo<fleu, «.UeB5ITh spa)l{eCKHX JHaMeH u JIHl.J:Hoe soeHHoe JHaM5I 51Horna KeMeH5I».
OT 60JibIIIHX IIOTepb crracJia CIIYCTHBIIIa5IC5I HO'"lb " 6oJibIIIOe 6oJIOTO. IlyTh 6eryruux
44
YCTHJiaIOT Tpyrrhr )l{HBOTHhIX u JacTp5IBIIIHe B 6onoTe Teneru.
21. IleperrpaBHBIIIHCh qepe3 IO)l{HhIH I>yr, ocTaBHB Czarny Ostrow (cero.UH5I
qepHhIH OcTpoB) con.uaThI PaKouu u AHTOHa )l(.uaHOBHl.J:a rrpu6hrnu B rrepBhIH KaJaUKHH
rrocenoK «Mep3e6yp» (MeH)l)f(e6o)f( - MeH)l)f(H6o)f(). KoMaH.uup KaJaKOB - 6eJ Be.uoMa
PaKouu rrpo.UOJI)f(HJI .UaJihHei1rnee oTcTyrrneHue Ha BOCTOK. IleperrpaBHBIIIHCh qepe3
39

MTT I. c. 232., BEJH14KO (WIELICZKO): Jlernmtcb c. 279., KOCHOWSKI: Lata Potopu, c. 290-291., ETA I. c.
232-236., SZALĂRDI: Siralmas kr6nikăja, c. 358.
40
MTT I. c. 232.
41
TaM lKe.
4'
'
- MTT I. c. 233., SZILAGYI:
Erdely II. c. 316.
43
KOCHOWSKJ: Lata Potopu, c. 296-297., PIEKARSKI: Dyaryusz c. 261-262.
44
PIEKARSKI: Dyaryusz c. 263 ..
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Bna.naroII(HH B peKy IO)KHhrii. I>yr Ma.rtbIH: I>yr (I>y)l(oK). OH yHwnmKHJI MOCT, ocrnBHB Ha
npoH3BOJI

cy.uh 6 hI TpaHCHJihBaHueB.

(IO)l(HhIH

I>yr,

Ma.rthIH

I>yr)

45

oKpy)l(CHHhm~

MeH)l)l(H6o)I(

03Haqa.rt

eCTeCTBeHIIhIMH
.UJIH

PaKOUH

npernrrcTBHHMH

KOHeqHr,rii.

nyHKT

OTCTynneHHH. Bhrxona H3 TeppHrnpHH Me)l(JlY lJepHhIM OCTpOBOM H Men;urm6mKeM He
6bmo. BcTynHTh B cpmr<eHHe co BO MHoro pa3 npeshrmaromHMH CHJiaMH npoTHBHHKa
03Haqa.rto BepHyro CMepTb TOqHO TaK)l(e, KaI< 6ercrno 6e3 npOBOJ(HHKa. (.IJ:o yxona Ka3aKOB
H MOJI)laBaH -

no CBH)leTeJihCTHY HC3YHTa CTeKapcr<oro -

opyJJ:HHMH H npH6JIH3HTeJibHO 30 TbICH4aMH COJIJJ:a'rn

«Bpar pacnonara.rt 22-MH

46

22., 23. ffaqaBIIIHCCH 06 ycJIOBHHX CLJ.aqu ncpcroBOpLI no cy-ru LJ.CJia HBJIHJIHCL
LJ.HKTaToM noJIHKOB. 22-01·0 B 110.111.cKOM .1ia1·cpc B qep110M Oc-rpoBc PaKOilH - qcpe1
cBoero

ynoJI110Moqc1111oro

Ka11u.Jicpa-KaTo.1rnKa

MnxaH

MuKcma

-

«DOLJ.nncam>

paBIIOC Kanury JIHl{HH cor J13IIICIIHC, UOLJ.TBCpiKLJ.CilllOC 23 HIOJUI B MCIIJ1.:tKH60îKCKOM
Jiarepe

Tpa11cuJI1.na11ucB.

«)::(c.1rn

HLJ.CT

K

npHCHl'IIYJIH LJ.pyr .Ltpyry HOJUIKH H KIIH3h»

25.
qŢO

KOllllY „.

B

·noT LJ.CIIh

qcpc1

nocJion

47

«Czcrncustho mcllett - DOLJ. qcpnoycTO». PaKOJlH 111ne11tacT M3Th o TOM,

«MLI CJJ.CJI3JIH ncpCMHpnc, T3K KaK nparaM JTOro XOTCJIOCh, cJiyquJIOCh

B

BOCKpecc111.e,„.», a J1.3JlbIIIC o TOM, qŢO «nqcpa corJiaCHJIHCt. c UOJlhCKHMH BOHCK3MH,
~
nOH.LlCM,
CCJIH TaTapun llC noMcmacT, B

26.

)::(cpLJ.h

II

nnoma KCMCIIH -

M OJI)l3BHIO„.»48

T.C. qcpc3

M OJI)l3BlllO LI.OMOII.
„

PaKou.u - m-1a no.LtXOLJ.a TaTap, no B ncpnym oqcpcLJ.L no concTy

IIOKH)l3CT apMHIO li «6CiK3B K JlbBOBy, qTo IICJIL3H O'fpHU3TI»>

49

cnacacTCH c 11c60JILIIIHM conpoBOiKLJ.CHHCM no 11anpanJic11um K Tpa11cttJihBaIIHH no
Mapmpyry JILBOB- MoJI)laBHH.
27-31. B 0KpccT11ocTHX <ffp11M60JIIIh1» (T.e. TpcM6oBJIH) cne111anu1c JlOMOH
OTPHLJ.bl n11oma KcMCIIH 33LJ.CpiKIIB3IOT ncpC.LlOBLIC OTPH.Llbl TaTap, llOKa «Ha TPCTHU
LJ.Cllh npH6hrnaeT H xam>. CTOJIKIIOBCIIHH 31-oro CMCIIHCT cpamc11uc 11a :tKH1111. HJIH
na cMcpTh. Hanpac110 apMHH KcMCIIH BCTaJia c 116 coTIIHMH H 111aMHMH, «1111 O.llllII
113 IIHX ne HMCJIO CTO qcJIOBCK, 6oJihlUllIICTBO 113 IIllX COCTOHJIO 113 )lB3)ll{3TH nHTH,
TPH.Lllt3Th

ncpco11, 6occnoco611L1

qeJIOBCK.»

Bccro,

no

6LIJIH .LlCCHTh,

YTBCpiKLJ.CIIHIO

n11oma

mccTIIaH•taTL 1111orLJ.a .LlB3LJ.U.3Th

KcMCIIH,

OCT3J10Cb

qcJioBcK, cnoco611hlx npn1rnTL 6ou. «ray611u.hl Ma.11hlc qcThlpc».

50

TOJihKO

4-5000

ToJihKO Tcncp1.

no-IJaCTOHlll,CMY HC XBaTaJio, OCT3BJICllllblX B npCLJ.LILJ.YlllHC LJ.IIH 113 coxpaIICIIHC «y
cTapocThI Canern» «LJ.CCHTH no.11cnhlx nymcK 11 OLJ.llOH MopTttphl (tiz IOv-Oszcrszam cs
51
egy mozsarpattantyu)».

45 Ta:vi lKe c. 270. - «llo;111i,1c KaJaKH (niegodziwi Kozacy) 11c TOJlhKO Jarnan11 6cn111,1x 11c11rpoo (bicdnych Wc;gn)w) e
11opalKCllHe, 110 C)~CJlaJlH HX nocMellJHILICM. llOTOMY 'ITO !IOJI Me.UlKH60lKOM cc6J1 CllaCJIH, 11 TCM caMl.IM HM (11e11rpaM 111.r.) llblpb!HH MOrHJiy.»
46
Ta\! lKe c. 269.
47
Ta~1 lKe c. 267-268., KOCHOWSKJ: Lata Potopu, c. 301-302., SZALĂRDI: Siralmas kr6nikaja, c. 372-373.,
13EJ1114KO (WIELICZKO): Jlcrnn11ci. c. 283-284., GRONDSKI: Historia belii c. 421-422., ETA IV. c. 239., MHHD
XXIII. e. 543-544., MlT. I. c. 234.
I-la 11pe~111 ei,mom1c111111 ny11KTOB B mone 1657 r. Klll!Ji. PaK01~11 ocrae11.1 ceo11x 3a11o:iK1mKon l1111T11a11a A11a<IHl>11
(po,1cTec111111Ka) Jlcpw1 Jlcp"J<)H)>H 11p11 l!BOpc r11ae11oro Mapmana E:iKH JI1060~111pCKoro «ll Kpc11oc-rn Jlam1y;1». 01111
6i,rn11 Ta~f B 11;1CllY )!O l10l16p11 1667 r., TaK KaK Klll!J[, PaKOllH HHKOr.ua llC 11oc.1an ]a llHX 06c111ai1Hy10 cyMM)', «OJIHll
no.%CKHH MHJrn11011», HM caMHM, uacKy•mnmH rop!.KHM pa6cTBOM, HU.L!O 61.11io Bh1Ky1111n cc6ll. - PETRITYVITYHORV ĂTH: Onclctirasa, c.1053.
48
MHHD XXIV. c. 522.
49
MTT I. c. 234.
5 KEMENY Janos muvei c. 320., Erdely iiriikscgc. Apa cs fiu. 1630-1661. V. k. Bp., 6cJ narn, c. 100., SZALĂRDI:
Siralmas kr6nikaja, c. 381.
51 SZALĂRDI: Siralmas kr6nikăja, c. 376., KEMENY Janos muvei 315.; - YrncplK,1CllHll:l-I J1110111a KcMCllll
npOTHBOpe'IHT 11mj1opMaUHll fpOllJlCKOro. llo ero MHCHHIO PaKOUH 22 ll!Ollll 11e11ocpc;1crnc11110 llOCJIC c:ia•m 11a
C03Ballll0M BOeHllOM COBCTC CKaJa.1, '!TO KaK 6hl llC CTpau1a1111 TypKaMH llOJlllKH BCllrpon, 24 OOO •1eHOBCK 6bIJll1 roTOBhl
eCTynttTl. c 1111:vi11 o 6opi,6y (ad summam efficient Viginti Quatour Millia ad pugnam idoncorum). - GRONDSKI:
Historia belii c. 426.

°
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31. «ultima Juli 1657» (31-oro HIOJIH) coo6iuaeT PaKouu MaTepu, qTo
•
6JiaronoJiyqno «Tcneph npu6MJIH cm,rJ.a, B namu BJ1a)le11ua», B Hosszumezo (=
52

Cîmpulung la Tisa).
McqTaIOUlHH o Koponc u cJ1ase ).l,cp.Llh II PaKouu nepemcJI noJILCKYIO
rpammy HMeHHO B TOT caMblH .uenh, KOn:la OCTaTOK ero apMHH - .uo UOCJIC.UHero
qcJioBeKa - nonaJiu B TaTapcKuiî nJicn (pa6cTBO ). Ou BCTaJI JIHUOM K JIHilY c
llOCJie.[lCTBHHMH CBOHX owu6oqnhJX UOJIHTHqccKHX perneuuu " UOJIKOBO)lqecKOH
nenpuromwcTu, 110 ne HJBJICK u1 nux ypoKa. Bo BTopou noJiosuue 1657 r. BMCCTO
Toro, qTo6LJ Bl>IUOJlllHTh Tpe6oBaHHH IlopThl " B HllTepecax cnacenuH CTpanhl
OTKaJaThCH
OT
KllHîKCCKOH
BJiaCTH,
OH
cnposouupoBaJI
«1IaKa1a11ue»
TpancuJILBancKoro KirnmecTBa. IloTcpasrnaa apMmo, 6c11amuT11a11 cTpa11a 6MJia
OT.UaHa MCCTH TaTap " rypoK, KOTOpble B 1658-1569 rr. npcspaTHJIH «B npax "
ncnem> nepemusasmym B 1619-1657 rr. csou «JOJIOTOH BCK» TpanCHJihBanum.
).l,unJioMaTnqnuu 6iK IloJihChKOÎ KaMnaniî
PaKosui )],hop.un II ( 1657 )

Y 1656 pou1 po1no4a.JiacH rpaH.mo111a JJJIIIJIOMaTtt4Ha cynepe4Ka MDK
nepe6yBaI04HMH y Biti11i lliBeuino rn Pi44IO OocnonttcTmo. B010104i cTopmrn ni6tt
3Mara.JIHCH 3a Te, ruo6 3aJIY4HTH na CBiti 6iK Ti KpaÎHH, HKi He npttHMaJIH y4aCTÎ y BiHHÎ, a
CBOi"X nptt6i4HHKiB rne 6iJihIIIe 1auiKaBHTH.
TpaHciJihBaHChKttti KHH3h PaKoui )J,hop.LJ.h II po1no4aB .LJ.HHJIOMaTtt4Httti naTttCK.
Onnic10 1 npon011miti noJIHKiB 6yna KopoHa, a.Jie Ha IIIJIHXY no i"i 1no6yrrH crnopIOBaJrocH
6e3Jii4 nepcnoH. me 3a )l{HTTH HOJihChKOro KOpOJIH .51Ha Ka3HMttpa PaKOBl{Î 3)lo6yB
KopoHy, a.Jie He Mir HaBiTh normo CTynttTH Ha HOJihChKY JeMJIIO. IHma npon03HUÎH: CHHa
KHHJH PaKoBui <l>epenua (ni1Hime BÎ)lOMttti HK PaKOBUÎ <l>epeHu I) BCHHOBHTh Koponh 51n
Ka3HMHp i 6yne BHXOByBarn tioro nptt KOpOIIÎBChKOMY )lBOpi ' ruo6 nicJIH tioro CMepTi
<l>epeHU ycna)lKyBaB HOJihChKHH TpOH. Ane «npona)I{» IlOJihChKOÎ KOpOHH B )lÎHCHOCTi
BHHBHBCH nopO)l{HÎMH o6iUHHKaMH TOMy, ruo mo6i o6iUHHKH - 3a IIOJihCbKOIO
KOHCttTyu1c10 - MO)l{YTh 6yTtt 1aKOHHHMH nttme nicnH îx 1aTBCpJl)l{CHHHM KoponeM i
CCHMOM.
OD1<e, ruo nponoHyBaB niBHÎ4Httti «3a.JIÎ3Httti KOpOIIh» Kapn f ycrnB X cBoi"M
cniJihHHKaM? lliBC)J.ChKO-TpanciJihBaHCbKi neperosoptt npoXO)J.HJIH .llPKC nosiJihHO i
3aTirnyTtt, oco6JIHBO Î3-3a HOBC)J.ÎHKH TpaHCiJihBaHuis, TaK HK PaKOBUi Ta tioro O)J.HOJlYMUi
npocmrn Bce BHIUY uiny 1a ninnttcaHHH cnispo6iTHHUTBa. 3aBotioBaHi (a.Jie ne ninKopeni)
noJihChKi 1eMni He Ja.LJ.OBOJihHHJIH 6a)l{aHh PaKosui, siH xoTiB oTpttMaTtt «KpaîHy pa10M 1
KOpOHOIO».
Ha macu, 1a )lOHOMorom ycnanKoBaHoî BeJittKoî KÎJihKOCTi .LJ.OKyMe1uis , KpoK 1a
KpOKOM npocJii)l)l{Y€ThCH BCCh xin neperoBopiB, a)I{ )lO MOMCHTY ni.LJ.HHCaHHH - 6 rpy.LJ.HH
1656 poKy y M. Pa.LI.HOT - l!IBC.LJ.ChKO-TpanciJihBaHChKOÎ yro.LJ.tt.
Tpe6a Haronoc1n11, ruo PanHOTChKa yrona 1aKpinttna nepmttti rpaHnio1Httti
po1nonin Pe4i Oocnonttrnî, monpaBna, nttme Ha KapTi. PaKoui )J,hopnh II KpaîHy «Ha
KapTÎ» rn «Kopony» 1aso10sas Jittme 1aB.LJ.HKH Kapny f ycrnsy X.

KoxoBCKHii yrncpll<11acT, 'ITO rnrnpi.1 6011ee 9 OOO Bcm·po11 pa36HJIH B cpall<CHHH, «a ocrnBlllHXCSI yrna.1H e pa6crno (do
niewoli)» - KOCHOWSKI: Lata Potopu, c. 303., BeJJH'IKO oue11H11aCT noTcpH 11c11rpo11 e 5000 y6HTbIMH H «B 'ICT1>1pe
paJa 6011b111e 3ax11aTH.lH B n.1c11 BMCCTe c reTMaHoM 5!11oweM KcMe11cM.>>- BEJll14KO (WIELICZKO): JlcronHCh c.
284., Xa11 npH3Ha1.."T. 'ITO rnrnpi,1 yrnanH e KpbIM 12 OOO BeHrcpcKHX rIIIeIIHHKOB - Erdclyi Muzcum -Egylet Evkiinyvci
III. k. c. I 09.
51
MHHD XXIV. c. 523-524.
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TionÎTHKa PaKOBUÎ, 3acH0BaHa Ha CKJia)..(eniH:, ane HiKon11 ne paTmpiKoBaHitt yro)..(i,
3a3Hrum rropa3KH. Oco6n11so ToMy, mo B rrocna6neHtti rnK, ane y 3rmn{e1n1i Pe'li
Tiocrron11rni" tte rpana 3Ha'II-IOi" poni.

Relaţii

diplomatice

şi

campania lui Gheorghe Rakoczi al Ii-lea
Rezumat

În al 1656, în al doilea an al războiului din Polonia numit „potop", părţile implicate
au depus eforturi considerabile pentru a atrage aliaţi de partea lor. Atât Rzeczpospolita
(Republica nobiliară polono-lituaniană) cât şi Suedia au încercat să atragă în conflict
puterile încă neimplicate. În acest context şi principatul Transilvaniei, în frunte cu
principele Gheorghe Rakoczi al Ii-lea a fost ademenit cu diferite oferte. Partea polonă a
oferit chiar coroana ţării, dar obţinerea ei au condiţionat-o de faptul că în timpul vieţii
regelui aflat la tron Ian Kazimir, regele ales Gheorghe Rakoczi nu va intra în Polonia, iar
fiul lui, Francisc Rakoczi I, va trăi la curtea Polonă.
Tratativele cu partea suedeză au evoluat foarte lent, agenţii lui Rakoczi cerând un
preţ tot mai ridicat în schimbul participării în conflict. Principele transilvan nu s-a
mulţumit doar cu teritoriile ocupate, a vrut şi coroana Poloniei. Astfel, părţile au ajuns la
înţelegere doar în 6 decembrie 1656, când la Iernut au semnat acordul „coniunctio
arrnorum" în care Rakoczi a primit atât coroana cât şi o parte considerabilă a Poloniei. Este
de remarcat că acest act a reprezentat prima împărţire, chiar şi imaginară a Poloniei.
Campania lui Rakoczi bazată pe această convenţie a fost sortită eşecului, nu doar din cauză
că ambiţiile principelui au fost ireale, dar şi din cauza faptului, că puterile vecine la aceea
oră erau interesate doar de slăbirea Rzeczpospolitei şi nu de dizolvarea acesteia.
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TOMAZOV VALERll, KIEV (UCRAINA)
Pi.u K1unis MaspoKop.uaTo B icTopiî npu.uynaiichKHX
KnH3iBCTB Ta Y Kpaînu

Y cmammi ua UlUpoKiu i>J1cepe11b11iu 6a1i po1211Ri>a€mbcR J1cummR ma
i>iRJ1h11icmb KÎJtbKOX KllRJÎBCbKUX zinoK 2pet1,bKOW poi>y ManpoKopi>amo. ix i>oJlR 6yJ1a
Ul,Î/lbllO 11oa'R1a11a 1 icmopi€10 Ilpui>yuaucbKUX KllRJÎBcmn ma YKpaiitu. EiJ1bU1Îcmb
00Ky.111e11min, 1aJ1y'le11ux nii> •wc oocJ1ii>J1ce1111R, BBOORmbcR i>o uayKonow 06i2y anepUle.
51K i l.JHMaJIO ÎHIIIHX npCJlCTaBHHKÎB rpeUbKOÎ rnproBeJibHOÎ apHCTOKpaTÎÎ, l.JJielrn
poay MaBpoKop;:i:arn oceJIHJIHCH y KoHCTaHTHIIonoJii, mai CTOJIHUÎ OcMaIICbKOÎ ÎMnepii"
rn naH:Kpym1imoMy rnproBeJihHOMY nenTpi CepemeMHOMop'», o6JiaunyBaJmc» B paH:otti
<t>a11ap, )le 3HaXO)lHJiaCH pe3H)lCHUÎH npaBOCJiaBHOro naTpiapxa. <t>attapÎOTH, cnttpaIOI.JHCb
Ha 3Hal.JHÎ noJIÎTHI.JIIÎ Ta KOMepuiH:ni 3B'H3KH, HKÎ BOHH MaJIH y pi3HHX Kpai"Hax CBÎTy, i
BeJmI.Je3HHtt KaniTarr, BnJIHBaJrn na noJIÎTHKY OcMaHChKOi" ÎMnepii", KopttcTyBaJIHCH
3Ha4HHM mnopHTeTOM npH cyJITaHChKOMY )lBOpi, MaJIH HH3KY cyTTCBHX npHBÎJie"iB Ta
o6ittMaJIH KJIIOI.JOBÎ noca;:J.H B TypeUbKÎtt nep)l<aBttiH: iepapxii". HanpHKJiaJl, npaKTHI.JHO
cna)lKOBHMH ).(JIH KÎJibKOX po;:i:m1 rpeKis-cpanapioTÎB - MaBpoKopaaTo, Cyuuo, Kapan)Ka,
CTypma, Inci1rnnTi, Xatt.Z.J,)Kepi, Mypy3i - CTaJIH nocaatt BeJIHKoro aparoMaHa flopTH,
aparoMaHa aaMiparrTeH:crna, rocnoaapis MOJIJlOBH i BoJIOIUHHH.
Pin MaBpoKopaarn 6epe noI.JaTOK BÎJ.l xiocbKoro Kynu» Jlaypenrn MaBporop).laTO
1
(154 7, X ioc - ?) Ta EJieHi MacciMo . Oam1 3 CHIIÎB UhOro noapy)I<)lrn - MttKoJiaH:
MaBporopaarn (1599, Xioc - 1652, KottcrnHTHHonoJih) - nepecemrnc» 3 oCTpOBa Xioc ao
KoncTaHTHHorroJIH, ).le, 3attMaIOI.JHCb ToprÎBJiero moBKOM, 3HaI.Jtto 36ÎJibIIIHB cBoi" cTaTKH.
Haina.z.:i:KH MttKOJia» MaBporop.z.:i:arn CTaJIH 3BaTHCH MaBpoKopaaTo. 3Mina npÎ3BHIUa,
2
ÎMOBÎpHO, noB'H3alla 3 HeBÎpllHM fi IIailHCaIIHHM JiaTHHHuem: JIÎTepH "G" HK "C" . fli3HÎIIIC
H: npe11crnmmKH inmttx riJioK po;:i:y B PociH:cbKÎtt ÎMnepii" nepÎJlKO 3aCBOIOBaJIH caMe
OCTaIIlIÎH sapiaIIT rrpÎ1BHlI(a, HK naH:6ÎJibllI 3BH4HHH )lJIH pocittCbKOro nyxa.
CrnttoBHIUe MttKoJrn» cepea BITJIHBOBHX poaiB <t>anapa i rrpH TypeUhKOMY JlBopi
3MÎI:i:IIHB llIJ1106 3 PoKcanom CKapJiaTÎBHOIO (161 O, KottcTaHTHHonoJih 1684,
KoucrnHTHHorroJib), rrpaBHYI.JKOIO rocnoaap» BoJIOIUHHH Pa;:i:y MixHi, BÎ;:i:oMoro CBOÎM
rroKpOBHTeJibCTBOM rpeKaM-cpanapiornM. 3a iM'»M Tecrn MttKOJia» - 6araTÎH CKapIIarn,
nOCTaBIUHKa xy)(06H JlO cyJITaHCbKOfO )lBopy - i BCH UH rÎJIKa OTpHMaJia rrpnBHCbKO
CKapJian·3 .
3 ttmuaJlKÎB MttKoJia» rn PoKcmm naH:6ÎJihIII ycJiaBHBCH MOJIOJlIIIHtt 3 CHHÎB OJieKcannp MttKoJiattoBHl.f (1641, KoncrnttrnttorroJih - 1709, KoncrnnTmronoJib). Bin 6yB
ao6pe BÎ)lOMHH Bl.feHHM €BponH CBOi MH npau»MH 3 TCOJiorii", icrnpiî, Me)lHUHHH,
I(HBÎJihIIoro rrpaBa . .[(o Toro )K OJieKcattap 6yB BeJIHKHM nparoMattoM flopn1 y 1673 1709 pp. rn BinirpaBaB ttaH:Ba)KJIHBÎllIY poIIh y 30BHÎlliniH: noJiimui OnoMaHChKoi" iMnepii".
flpaKTHl.JHO BCÎ MÎ)KHapontti 3B'H3KH 3 rnponettChKHMH Kpai"ttaMH 3HaXOJlHJIHCH B pyKax
OJieKcattnpa MaBpoKopnarn.
0

1

Argenti P. Libro d'oro de la noblessc de Chio: 2 voi. - Lom.Ion, 1955. - V. 2. - P. 79; Stourdza M. D. Grandcs familles
de Grece, d' Albanie et de Constantinople. Dictionnaire historiquc et genealogiquc. - Paris, 1983. - P. 320.
2
Argcnti P. lbid. - V. I. - P. 84.
1
lbid. - V. 2. - P. 79.

131
https://biblioteca-digitala.ro

Y pO,llOBl.llHHX .uoKyMenTax ManpoKop.naTo rroni.uoMJIHE:ThCH, 1110 1698 p.
cyJTTattoM
Mycrncpom II OneKcaH.upy MHKonaH:oBttqy
na.IJ.ano THTYJI KIIH3H
4
Mo11.uascbKoro .
CrnpwHH:
3
CHHiB
OneKcattnpa
CKapnaT
ManpoKop.uarn
( 1678,
KottcrnttTHttorro11b - 1699, THproBiwTe (Bo11ommia)) o.upy:>KHBCH 1698 p. B EyxapecTi 3
I11ittK010 npHHKOBJrny, .uoqK010 6y1uimmro rocrro.uapH Bo11011(HHH KottcrnHTHHa
5
npHHKOBHHy . CToniTHKa npHHKOBHHY KOpHCTYBaJiaCH rrinTpHMKOIO 3 6oKy BOJIOCbKOi"
apHcToKpaTB, ToMy cnopim1eHHH 3 IIHM Ja6e3rreqH110
rrpe.ucTammKaM po.uy
MaspoKop.uarn rri.nTpHMKY Mic11esoi· eniTH.
CHMIIaTii" MOJI.[{OBCbKOi" Ta BOJIOCbKOi" BepxiBKH Ta rrpHIIaJIC)I<HiCTb no BIIJIHBOilOro
B KoncrnHTHHorroni KJiaHy crrpHHJIH O'rpHManmo .upyrnM 3 cmiiB OneKcannpa
MaBpoKop.uarn - MttKoJiaE:M (1680, KottcrnHTHHorronb - 1730, EyxapeCT) - rrpecrnny
Mon.noBH (1709-1710, 1711-1715) i Bonommm (1715-1716, 1719-1730). Tpe6a
simuaqHTH, mo Bin rn H:oro CHH KoncrnHTHH ( 1711, EyxapeCT - 1769, 51ccH), HKHH rnKo:>I<
neOJlHOpaJono crnBan rocrro.napeM Mon.noBH (1733-1735, 1741-1743, 1748-1749, 1769) i
Bonommm (1730, 1731-1733, 1735-1741, 1744-1748, 1756-1758, 1761-1763), 6y11H
cpirypaMH HCO.llH03IIaqHHMH, ane 3po6HJIH BCJIHqeJHHH BHeCOK B eKOHOMiqm1H: Ta
· FYJihTYPHHH po313HTOK CTpH.UyttaH:cbKHX KHH3iBcTB. 3a rrnintty .uiHJihIIicTb na HHBi ocniTH
cyqac1mKH rrpo3BaJIH KHHJiB ManpoKopnarn «rpe1IbKHMH Me.nHqi».
rocrro.napHMH MoJI)lOBH Ta BoJIOIIIHHH y piJHi qacH 6y11H H imui rrpe.ncrnBHHKH
KHHJincbKoi" riJIKH MaspoKop.naTo: pimmH: 6paT MHK011aH OneKcaH.upoBHqa - IBaiI
OneKcan.nposHq ManpoKop.uarn (1684, KoncrnHTHHorronh - 1719, :OyxapeCT) - o6iH:MaB
rrpecrnn KHH3IBCTBa Bo110111mia y
1716-1719 pp., pimmH: 6paT KoncrnnTHHa
MttKonaH:osHqa
IBaII
MHKonaH:oBHq
(1712, KoncrnHTH11orro11h
1747,
KoHCTaHTHHorronh) - rrpecrnn Mon.noBH y 17 43-174 7 pp. CrnprnHH: 3 cttnin KoncrnHTHHa
MHKonaH:oBHqa - OneKcau.np KoHcrnHTHHOBHq MaBpOKopnaTo, Ha rrpi3IlttChKO <<.UeniEeH:» (nmKeBiJihHHH rrpttHll) (1742 - 1812) - 6yB rocrro.napeM Mon.noBH y 1782-1785 pp.,
a CHH IBaHa MHKonaH:oBHqa - OneKcatt.np II IBattOBHq ManpoKop.narn, na rrpi3BHChKO
<«l>ipapic» (YTiKaq) (1745, KoHcrnHTHHorronh - 1819, MocKBa) - rocrro.napeM Mon.uonH y
1785-1786 pp.
BHJnaqHi icrnpHqHi rro.nii" XVIII - rrepwoi" rro110BHHH XIX CT. MaJIH JHaqHHH
BIIJIHB na .nomo po.ny ManpoKopnarn. Pi3Hi Bi.nrany)KeHHH KHH3iBChKOro po.ny orrHHHJIHCH
y pi3HHX .nep)KaBax: B PociHChKiH iMrrepii", .ne XOBaJIHCH Bi.U TypellhKOro rniBy qlf MCIIIKaJIH
Ha TepHTopii" oKynoBaHoi" Eeccapa6ii"; B PyMyHii", .ne CTaJIH 11e13i.n'cM1ro10 qacTHHOIO
Ha11ioHaJihHOi" eniTtt; B f pe11ii", .ne MaBpOKopnaTO CTOHJIH y BHTOKiB 3BiJihHCHHH Ta
cpopMyBaHHH He3aJie)l<HOi" .nep)KaBH. y pi3Hi qacH rrpe.ncrnBHHKH po.ny rrpO)KHBaJIH B
ABcTpo-YropmHni, HiMeqqm1i, <l>patt11ii".
0.UHHM 3 neprnHx ManpoKop.narn, mo oceJIHBCH B Pocii", 6yB KOJIHIIIHiH:
MOJI.llOBChKiH rocrro.nap OneKcaunp II IBaHonHq <l>ipapic. CTpornroM TpHsanoro qacy nin
rri.nTPHMyBaB Ta€MHi 3B'H3KH 3 11apchKHM ypH.llOM, na.naBaB H:oMy tteo11ittettHi rroCJiyrn rn
"H3 BeJIHKOH rrpe.uattHOCTH CTpeCT011y PoccHHCKOMY co.neH:cTBOBaJI rroKopeHmo H
rrpHCOC,llHHeHHIO KpbIMa H TCM caMbIM HaBJieK Ha BCIO CBOIO cpaMHJIHIO He,llOBOJihCTBO
6
OrroMaHcKoH: CTopn1" .

4

Pociilcr.KHil .ueplKa1111Hil icrnpw-111Hil apxie (na11i - PrIA). ct>. 1412. On. 2. Cnp. 9. ApK. 11; ct>. 1343. On. 46. C11p. 520.
ApK. I O; JJ.eopS111CKHe poni.1 PoccHilcKoil HMnepHH I flo.a pc.u. C. B . .LlyM1111a. - M., 1996. - T. 3: K11S13bll. - C. 228.
5 Tyr i .!laJJi re11caJJorill Kllll3iBcbKO"i ri11Ktt MaepoKopnarn no.uacri.cll 3a npaUllMtt: Stourdza M. D. lbid. - P. 319-330;
JJ.eopllHCKHC ponM PoccttilcKoil HMnepttH ... - C. 228-230; Legrand E. Genealogie des Mavrocordato de Constantinople.
- Paris, 1900.
6PJJ.IA. ct>. 1412. On. 2. Cnp 9. ApK. 2.
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Y

nepwiH nonoBHHi XIX cT. B Pocii" 06nawTynaJ1acH 1ue o.nua po.umrn 3
KHH3iBCbKoi" rinKH po.uy- CTecj:>aH CKapnaTOBH4 MaspoKop.uarn (1789, KoucrnHTHnononh
- 1850) rn Horo CHH CKapnaT (Kapn) CTecj:>auon11q (? - 1851, M. HosoM11propo.u
7
Xepc011cKoH ry6.) , HKi noxo.umrn si.u OneKcan.upa M11KonaHos11qa ManpoKop.uarn (1720
- 1790, KoucrnuT11uononb), MOJ10.urnoro 6parn rocno.uapis Ko11crnnT11Ha rn Isaua
M11KonaHos11qin. 1822 p. KHH3b CTe4>aH ManpoKopţ(aTO 3Bep11yncH .no Ben11Koro KHH3H
KouCTaHTmrn CTasnon11qa 3 npoxa11HHM B3HTl1 Horo cmrn CKapnaTa ni.u s11c0Ky
npoTeKui10. BeJil1KHH KHH3b npOHBl1B .uo uici" cnpasi IIC3BH4aHHY yBary, IUO 3p03yMiJIO,
ocKiJihKl1 .upyrnH onyK KaTep11u11 II roTynascH .uo poni iMneparnpa si.upo.u)l{eHoi"
8
Bi3aIITiHCbKOi° iMnepii", HaB4aBCH rpeubKiH MOBi Ta 6yn Bi.UOMHH HK cpinem1in .
3yc11JIJIHMl1 Ben11Koro KHH3H IOHHH CKapnaT CTecpauos11q ManpoKop.uarn 6ys
BJiaIIITOBaHl1H 1822 p. y IlOJibCbKY anJiiKauiHHY llIKOJIY L(Jrn o-rpHMaHHH OCBÎTl1. 1827 p. 3a
KnonornHHHM KoHcTaHT11ua CTanJIOBH4a 0Tp11MaB iMnepaTopcbKl1H .U03Bin na np11HHHTTH
9
pociHCbKOro nimiaucrna . Cny)l{HB CKapnaT MaspoKop;:i.arn y pociHChKiH apMii" B neH6rnapJlii" KiHHOi" apT11nepii" Ta .UOCJIY)Kl1BCH .uo 4HHY fIOJIKOBIIl1Ka. 1830 p. 6paB yqacTb y
10
np11.uyme1rni noJibChKOro noncrnmrn y Bapwasi . 1851 p. pimemrnM ,[(ep)l{anuoi" Pa.u11
PociHChKoi" iMnepii", 3arnep.u)l{eH11M iMneparnpoM M11Konmo I, CKapnaTy CTecpauos11qy
...
M
11
6 yno Jl03BOJICHO HOCl1Tl1 B POCII Tl1TYJI KHH3H OJI.UaBCbKOfO .
CToMep CKapnaT CTecpauon11q 11 cepnHH 1851 r. rn 6ys rroxonmrnH Ha
B11uorpa.uincbKOMY KJia)loB11IUi np11 CBHTo-CToKpoBcbKÎH uepKni M. HonoM11propo.ua
12
Xepc011cbKoi" ry6epHii" .
O.upy)l{eH11H CKapnaT CTecpaHon11q 6yn 3 Arnano-KaTepm-1010 Ko11crn11T11Hisumo
KarnKa3i (6n. 1819 - ?), .U04KOIO Koucrnnmua Aurnuos11q KarnKa3i, 6eccapa6cbKoro
ry6epuarnpa. )liJlOM .upy)l{11H11 CKapnarn MaspoKop.narn 6ys KHH3b KoncrnHTl1H
OneKcaHnpon11q IncinauTi ( 1760 - 1816), sen11K11H .uparoMan Doprn, rocno.uap Mon.uoBH
13
rn BonoIU11H11, cpirypa, 6e3 cyMHiny, uiKaBa y rnponeHChKiH icrnpii" .
lllmo6 CKapnarn i Arnai"-KaTep11u11 6ys 6e3.UÎTHl1M, i 3 i"x cMepT10 UH rinKa po.uy
MaspoKop.uarn 3racna.
Ane HaH6inhrn ni.uoMa pociHCbKa po.u11ua MaspoKop.uarn 3 T11Tynosa11oi" rinK11 po.uy
noxo.u11Th si.u .usmopi.unoro 6parn B)l{e 3ra)laHoro B11IUe CTecpaua CKapnarns11qa reopriH OneKcau.upos11qa (? - 1821, KoHCTaHTHHOilOJib). BiH 6yB narocpeTOM, BeJIHKHM
cnarnpoM rn reTbMaHOM CTp11.uy11aHCbKHX KHH3incrn. O.upy)l{11BCH feopriH MaspoKop;(aTO
3 €neumo Cyuuo. Bi.uoM11H pociHCbKl1H MeMyap11cT <!>. <!>. B11renb, HKHH .ueHKl1H qac
cny)l{11B y Eeccapa6i"i, 3an11rn11B TaKi cnora.u11 npo pOJ.ll1HY Cyuuo: " ... 6i,rn npecrnpeIIbIH
f p11rop11H Cyuuo (I'eop2iu. - B. T. ), I>eH3a.ue, rocno)lapcKHH chrn, oTeu KHH3H M11xa11na,
Mon.uancKoro rocno.uapH, He.uasHo 6e)l{asrnero B fepMmm10. CTp11 HeM uaxo.u11n11cb .usa
CbIHa, H11KOJiaH 11 I1op.uaKl1, 11Jil1 reopr11H Cyuuo, )l{eHaTbie, c MaJIOJienmMH .ueTbMl1 ....
J13 .usyx .uoqepeH crnp11Ka Cyuuo o.u11a 6hrna B 3aMy)l{ecrne 3a MaspoKop.uaTo, BbICOKl1M,
Kpac11BbIM MY)K4HHOH ... My)l{eM .upyroH 6hrn c K03Jil1HOH 6opo.uKoH MaJieHbKl1H CK11Ha

(lea11 Cxiua - âioycb KllRJR J.(wmmpiR MaepoKOpâamo (npo llbO?O 11u:J1c1Je). - B. T. ),
rnaBHhIH coseTHHK KarnKa311 (6eccapa6cbK020 2y6epuamopa. - B. T.). OH 6hln mo6e3en,
npocBeIUeH, c HHM ropa3.UO Kopoqe, qeM c .upyr11M11, Il03HaKOMHJICH H, 11 H CKOpee mo6m1
~
„14
ero n11c1111 yM, qeM rryrancH ero
.

TaM ca~IO. <l>. 549. 011. 2. Cnp. 43. ApK. 3.
PJUA. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 520. ApK. 5-6.
2 TaM caMo.
10
P)J,IA. <l>. 1412. On. 12. Cnp. 9. ApK. 2JB.
11
TaM ca~IO. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 520. ApK. 21s.; <l>. 1412. 011. 2. Cnp. 9. ApK. 10-1438.
12
TaM ca~10. <l>. 549. On. 2. C11p. 43. ApK. 3.
13
Stourdza M. D. lbid. P. 265.
14
B11renh <l>. <l>. 3anHCKH: 13 2-x Kil. - M., 2003. - C. 1066-1067.
7

8
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CaMe npam1yKOM reopriH ManpoKop.uarn Ta Cnemf Cyu:u:o 6yn ,UttMinpiif
reopriifOBH'I MaBpOKOp)laTO (1849, A4)ilrn - 1917, 0)leca) - ll{e O)lHII 3 pociHCbKHX
KHH3iB ManpoKop)laTo. KoniH MeTpttt-rnoro cninmnna npo 1mpomKemrn ,UttMH'rpiH
f eopriifontttm, uanttcana rpeU:bKOIO MOBOIO, 36epirat::TbCH n iforo oco6oniif crrpasi n cponni
MopcbKoro KaneTCbKoro Kopnycy. 3 nei" nttrrnttsac, mo niH HapommcH 25 cepmrn 1849
poKy* B M. Acpi1m, xpeCTHBCH B xpaMi CB. ,Ueo.uopa Ta 6§B CHHOM f eopriH
1
OneKcannponttqa ManpoKopnarn Ta Mapii", noqKH Inana Cxina . EaTbKO ,UttMHTpiH
uaponttncH 13 Kninrn 1802 p. B Koncrn11Tmrnnoni, B <l>auapi, a noMep 16 ceprrHH 1858 p. n
Acpinax. 5 KBiTHH 1841 p. B MHpocnasi, MacTKy CxiHa ne.uaneKo Bi.Il 5Icc (Eeccapa6iH), nin
BiHqancH 3 Mapi€Io InaniBHOIO CxiHa (1819 - 1900, Mttpocnana (Eeccapa6HH)). 06paHHH
u~peqenoi", 3BHqaifno, He 6yno BttnanKoBHM. flo-rreprne, pi.u Cxirrn 6yB o.urmM 3 rmif6inLm
snnttBOBHX cpauapioTCbKHX po.IliB HK y KoHCTairrnHononi, TaK i n flpttnyHaifchKHX
Kml3iscrnax. Ilo-.upyre, pontt ManpoKop.uarn rn Cxina 6yntt neomropa3oBo cnopinnemri.
EaTbKOM uapeqerroi" 6yn y)l{e JrananttH: i HCKpaso onttcaimH: <l>. <l>. BireneM nocTeJibHHK
IBaH ,UttMttTpiH:oBttq CxiHa (1794, KoncrnHTttnononb - 1855, Cna (<l>panu:iH)), ontt11 3
HaH:anrnpttTeTHiWHX JIIO)lett y rnniruHbOMY 6eccapa6CbKOMY cycniJibCTBi. Onpy)KeirnH BiH
6ys 3 CenacTi€Io Cyuuo (? - 1848, KoncrnHTHHononb ), cecTpa HKoi" - €neHa Cyu:u:o rro6panacH 3 feopricM OneKcm1npoBttqeM MaBpoKop)laTo-crnprnttM. TaKHM qmrnM,
MapiH IBaHiBna CxiHa )lOBO)lHJiaCH CJ30€MY qononiKoBi reopriro OneKCaH)lpOBttqy
16
ManpoKop.uarn nnompi.uHmo TiTKOIO .
Po.uttHa Inana ,UHMHTpiH:oBttqa Cxina nicnH 0Kynau:11 qacTmm Mo1rnontt
pociH:cbKHMH niH:cbKaMtt rn crnopemrn Eeccapa6ii" 3aJittruanacH Ha ni.upociifcbKHX JeMJIHX.
PociH:cbKHH yp»n no6poJttqJIHBO nocrnBHBCH no Isana CxiHa, nptt3HaqttBIIIH H:oMy
17
rpornony .uorroMory y po3Mipi 175 py6nin moMicHqHo . 13 nepecHH 1829 p. lnaH
,UttMHTpiH:oBttq 3BepHyncH no Kttrum1incbKoi" rpellbKoi" .uonoMi)rrnoi" KoMicii", qepe3 HKY
Ha.uananacH nonoMora, 3 npoxanHHM BttrrnaTttTH H:oMy nnepe.Il rriBpiqrmH: nencioH,
OCKiJibKH BiH OCTaTOqHO ni.u'i )K)l)l{a€ pa30M 3 ciM'cro 3a KOp.UOH. fenepan-ry6epHaTOp
HosopociH:cbKHH i 6eccapa6cbKHH rpacp M. C. BoponaoB nan noJnin Ha rnKi .aii", ane 3
yMosmo, mo ponmm CxiHa ni.UMOBJIH€TbCH sin no.uanr,m11x rpornonttx rrpeTerniH: .uo
18
,UonoMi)l{HOi" KOMicii" . 7 rpy.urrn 1829 p. KoMiciH nosinoMHJia, mo Inan CxiHa npHHHHB
yMOBH, oTpMMaB cyMy y po3Mipi 1050 poci:HcbKHX py6nin, i Horo po.n:tt11a y KÎJibKOCTÎ
19
)leB'HTi tlYW ntti"xana B fpeairo qepe3 Monnosy i Bonomm1y .
Y ciqni 1862 p. KHHrttHH MapiH InaHinHa MaspoKop.aarn, "n)loBa rpeqecKoro
llO.Il.IlaHHOro reoprttH MaspoKopnaTo", HKa nocTiHHO npO)l{HBaJia B EepniHi, 3BepHynacH 3
npoxaHHHM Ha iM'H pociH:cLKoro iMneparnpa npo 3apaxynaHHH i"i nnarrnnaHTHpiqHoro
CHHa ,[{HMHTpiH ManpoKopnaTo nn» oTpHMamrn ocniTH B MopchKOMY KaneTCbKOMY
Kopnyci. IMnepaTop OneKcm1np II po3rnHHYB Knonornmrn rn p03nopHnHBCH npttifHHTH
IOHOro KHH3H nnH HasqaHHH Ha .uep)l{aBHHH KOWT, )10 TOro )I{ .uopyqHB KOHTpomoBaTH
20
BHKOHaHHH cnoci· soni MiHicTepcrny iHo3eMnHx cnpas rn MopcbKOMY MiHicTepcrny .
Tpe6a nin3HaqHTH, ll{O ae 6yno Han3BHqafiHOIO MHJiiCTIO, OCKiJihKH 3ri)lHO i3 3aKOHaMH
PociHCbK0°i iMnepii" iH03eMHi ni.Il.IlaHi He MOrJIH OTpHMyBaTH OCBiTy y BiHCbKOBHX yq6oBHX
3aKnanax. 5IK npaBHJIO, TaKi BHKmoqeHHH po6HJIHCH TiJihKH B oco6JIHBHX BHrranKax,
0

•y nellKHX LIOKyMellTaX 11aBOJlllT!.Cll H i11wi ):{aTH 11aponlKe111111 ]lHMl,rrpiH reoprÎHOBH'Ja, 11anpHKJla)l, 1850 p,

15 PociiicbKHii neplKaB1111ii apxiB Bonmo-MopcbKoro cj1n0Ty (;iani - P)IA BM<l>), <l>, 432. 011, 5, Cnp, 5528, JI, 3,
16
Stourdza M. D, lbid. - P, 408.
17 ,llcplKaBrmii apxis Oneci.Koi' o6naCTi (nani - )lAOO), <l>, I. 011. 200. Cnp, 71. ApK. 99.
18 TaM ca~m ApK. 50-5 IJB.
19
TaM ca~10. ApK. 66-66Jll.
20 P,UA BM<t>. ct>. 432, On. I. Cnp. 4625. ApK. 2-2JB,
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ttanpHKJiall, mm npenCTaBHHKiB npy)lrnix Ta cnopimre1mx J PoManoBHMH KoponinchKHX i
KmniBChKHX nmraCTiiî. Dpo oco6JIHBHH crnTyc )],HMHTpi}[ feopriiîonwrn ManpoKop.uarn
21
Bill3Ha'-!a€ThCH i B .UOKYMeHTax Mopc1>Koro KaneTcbKoro Kopnycy, ne niu nanqancH .
I01rniî )],HMHTpiH: npH6yn JlO CaHKT-DeTep6ypra, iMosipuo, nanpHKimi:i sepecm1
1862 p., a 3 )l<OBTIIH po3noqan 1rnnqanm1 B Kopnyci. O.uttaK 26 )l<OBTHH 1862 p. niu, y '-IHCJii
me 126-H BHxonaml~~J, _6yn ~-~fenc.uen~H: 3 MopchKoro _Kanc~chKoro K~pnycy .uo 7-"i
1
CaHKT-DeTep6yp3hKOl nMHa311 -. nepex1.u 6yB flOB H3aHHH 3 pnnemrnM lMnepaTopa Ta
HaKaJOM MopcbKOro MiniCTepcrna ni.u 4 nepec1rn 1862 p. npo pecpopMy niiîchKOBoi·
ocsiTH. Mono.urni KJiacH MopchKoro Ka.ueTChKoro Kopnycy, IlhypMaHCbKoro,
IH)l{eHcpttoro Ta ApTHnepiH:cbKoro Y'-IHJrmu, cKaconynairncH, a BHxonanui OTpHMYBaJIH
ocsiTy B 3acuosaHHX 3 u,iE:i" Mernro y CattKT-I1eTep6yp3i Ta Kpournrn1ni riMHaJiHx .
.5a)l{aIO'-li niCJIH OTpHMamrn cepellHhO"i OCBiTH Ma.JIH MO)KJIHBiCTb npOllOB)l{HTH i"i y
•23
BlHCbKOBHX BHII{HX I-IaB'-laJlbHHX 3aKJranax .
2114 JIHmrn 1865 p. Marn )],HMH'rpi}[ feopriH:onH'-la KHHrHH}[ Mapi}[ Inanintta
ManpoKopnarn 3BepnynacH 3 npoxanHHM npo 3apaxynaHHH i"i cmrn, HKHH 3aKiH'-IHB 7-y
24
neTep6yp31>Ky riMI1a1iro, llJIH nponoB)l{CIIHH ocniTH y MopcbKe Y'-IHJIH1I1:e . 15 sepecirn
1865 p. micnranUHHpi'-IIIHH ManpoKopnarn JriJ{HO J pimeHHHM Mopc1>Koro MiniCTepcrna
Pociiîc1>Ko"i iMnepii" 6yB JIIOB npHHH}[THH y }[KOCTi BHKJIIO'-leHHH nm1 nasqamrn .nep)l{aBIIHM
25
KOIIITOM .
nicJIH JaKiH'-leHHH IlOBifOro Kypcy MopChKOro Y'-IHJIHIU,a H ycninmoro CKJranamrn
icnHTiB, 11 KBiTirn 1870 p. )],HMHTpiro f copriHOBH'-IY 6yno Ha,UaHO '-IHH rap.ueMapHHa, a 14
Tpamrn rnro )K poKy Japaxonano H:oro no 6-ro cpnoTCbKoro eKina)l{y (I>ainiiîchKHH c~JIOT).
,[{HMHTpiH: f eopriiîoBH'-1 MaspoKopnarn 6pas yqacTh y pociiîchKo-TypeqhKiiî niiîtti
1877-1878 pp., a 11iCJI}[ i"i JaKiII'-ICIIIIH J{e}[KHH qac Ja IIaKaJOM pociHChKOro KOMaruwnaHHH
26
nepe6ynas y 6onrapchKiiî cny)l{6i .
1 qepmrn 1885 p. ,llHMHTpiH: reopriHOBH'-1 ManpoKopnaTO Ja BJiaCIIHM 6a)KaI!IrnM
6ys 1ni1rhHeHHH sin niiîcIIo"i niHChKOBo"i cJiy)l{6H qepeJ noMaumi o6crnnmm 3 nanaHHHM
'-IHHY Kanirntta 2-ro panry rn npasoM nocimrn MYBJlHpa. Bcboro 3a qac cJiy)l{6H niH
27
nposin y Mopi 3206 nttiB, mo nopinmo€ 106 MiCHWIM i 261lHHM .
3a CBOIO 3aB3HY CJiy)l{6y )],HMHTpiH: f eopriHOBH'-1 Heonnopa30BO Bill3Ha'-!aBCH
Ha'-laJihCTBOM i ypjj'JlOM PociH:cLKo"i iMnepii". TaK, 1 ci'-IHH 1877 p. niH oTpHMaB iMe1rny
Moro lMneparnpcbKoi· BHcoKocTi rettepaJI-anMipaJia nonHKY 3a Bi1lMimry cJiy)K6y. 17
KRiTH}[ 1878 p. KHH3H MaspoKopnarn 1rnropOJl)l{eHo CBiTJio-6pOII30BOIO Mel{aJIJIIO B
naM'Hn, TypCU:hKo"i niiî1m 1877 - 1878 pp., 17 nepec1-rn 1879 p. - opnenoM cn. Crnnicnasa
3-ro CT., a 17 KBiTrrn 1883 p. - opl{eHoM cs. Amm 3-ro cT. Bill3HaqeHHH )],HMHTpiH:
f eopriHOBH'-1 6yn TaKO)I{ iII03eMHHMH HaroponaMH: 22 cepmrn 1879 p. opneHOM
pyMyHcJ,Ko"i 3ipKH 3 Me'-!aMH ociJiu:epcbKo"i rimmCTi 3-ro CT., 6 cepmrn 1879 p. - noqecnHM
3HaKOM 3 HanHCOM «3a o6narnTyBaHHjj' L(HBiJihHOro ynpaBJiiHHH 1877, 1878 i 1879 pp. y
28
.5onrapi"i», 8 nepec1rn .
y BillCTaBU,i )],HMHTpiH: feopriHOBH'-1 pa30M 3 POllHHOIO MeIIJKaB na ninnui YKpa"iHH
- cno'-laTKy n MHKonacni, a 3 1889 p. - B Oneci. BinoMo KiJihKa anpec ponHHH
MaspoKop.uarn B Oneci: syn. €JIH3aBeTHHCbKa, 6yllHHOK <l>eoxapini (1893), syn.

o

21 TaM caMo. 011. 7. Cnp. 2194. ApK. 14.
22 TaM caMo. On. I. Cnp. 4625. ApK. 5.
21
· TaM caMo. ApK. 8.
2
~TaM caMo. On. 5. Cnp. 5528. ApK. I.
25
TaM ca~10. On. 7. Cup. 2194. ApK. 1-14.
26 TaM caMo. ct>. 249. On. I. Cnp. 50. ApK. I 07-107JB.
27
PJllA. ct>. 1343. On. 46. Cnp. 523. ApK. 4Je.; P.[lA MBct>. ct>. 417. On. 4. Cnp. 3606. ApK. 8-83u.; On. 5. Cnp. 3225.
ApK. 51-52.
28
P/lA MBct>. ct>. 417. On. 4. Cup. 3606. ApK. 4-73e.
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Co<PiH:cr,Ka, 20 (1894, 1899), Byn. KmniBCbKa, 8, KB. 3 (1903), By11. Mapa311ii"BchKa, 6, KB.
29
1 (1913, 1914) . MaBpoKop.narn MernKaJIH B opeH.IlOBaHHX KBapTHpax i BJiacHoro
6y.IlHHKY B O.neci He MaJIH.
1890 p. MaBpoKop.narn rroBepnyBcH Ha cJiy)l<6y. OmiaK y)l(e ne y Bonmo-MopcbKiH:
30
cpnoT PocittCbKOÎ iMrrepiî, a B ,llo6poBiJihHHH: . ,llo6poBiJihHHM cp110TOM PociH:chKOÎ iMnepiî
Ha3HBaJIOCH rraporrnaBCTBO, CTBOpeHe 1878 p. Ha fIO)l(CpTBH HaceJICHHH 3 MCTOIO p03BHTKY
pociHChKOro rnproBeJibHOro MOperrnaBCTBa, i cnyryBaJIO pe3CpBOM BiHChKOBOro cpnoTy.
TaK, ni.n qac pociH:chKO-HITOHChKOÎ 1904 - 1905 pp. i CTeprnoi· cBirn1mî BiH:n cy.ntta
,llo6poBiJibHOro <PnoTy BHKOpHCTOBYBaJIHCH B HKOCTi .norroMi)IUIHX KpeH:cepiB i BiHChKOBHX
TpattcrropTiB. 1914 p. ,llo6pOBiJihHHH cpnoT napaxoByBaB 40 cy.nen.
CrroqaTKy ,llHMHTpiH: reopriHOBJiq CJIY)l(HB y ,llo6poBiJihHOMY cpnoTi ITOMiqHJIKOM
KarriTaHa, a 3 1898 p. - KarriTaIIOM naporrnaBa. 1895 p. Bill 6paB yqacTb y HITOHChKOKHTaHChKiH BiHHi, a 1900 p. - y rrptt.nyrneHHi 6oKcepCbKOro pyxy B KHTaÎ. ni.ll qac
pOCIHChKO-HITOHChKOÎ BIHHH 1904 - 1905 pp. KHH3h MaBpOKop.naTO KOMaH.[lyBaB
TpancrropTHHM cy.nnoM «KHeB» B eCKa.npi a.nMipana 3. n. Po)l(.necrneHchKOro. 1906 p. BiH
o6iH:MaB rroca.ny rroMiq1mKa 3aBi.IlyBaqa KOHTOpom ,llo6p0Bi111>Horo cpnoTy B OJJ:eci. 11
BepecnH 1907 p. ,llHMHTpiH: f eopriH:oBJiq "B B03.IlaHHHe Tpy.noB, nonecennhlx rro
o6cTOHTenr,cTBaM Boettttoro BpeMeHtt'', ni.[{Bmn:enHH: .no KaniTaHa I-ro pattry 3
rrepe6yBaHHHM y Bi.IlCTaBU:i. Toro )I( poKy KHH3h MaBpoKop.naTo CTaB 3aBi.nysaqeM
KOHTopom ,llo6posiJihHoro cpnoTy B 0.neci, a 3 1908 p. - in:cneKTopoM naponnascrna. 3
1912 p. L{HMHTpiH feopriHOBJiq - .IlHpeKTOp-p03nOpH.IlHHK L{o6poBiJihHOro q)J]OTy, a 3
31
1913 p. - Kepy1oqJIH: cnpaBaMtt •
]a cyMmHHy CJiy)l(6y B J.{o6poBiJihHOMY <PnoTi ,llHMHTpiH feopriHOBJiq
MaspoKop.narn 6yB BimttaqeHHH pocrnchKHMH op.nettaMH: I KBiTHH 1901 p.
32
cs. CTatticnasa 2-ro cT., 15 TpaBHH 1906 p. - cs. Bono.nHMHpa 4-ro cT.
1913 p., 6a)l(aioqJI ttaropo.nHTH KI-IH3H MaspoKop.naTo 3a "Tpy.n1>1 no pa3BHTHIO
oTeqecrneHHoro Mopexo.ncrna", MiHicTepcrno Toprisni Ta npoMttcnoBocTi PociH:cbKoi·
iMrrepiî 3BepnynocH 3 KnorroTaHHHM .no MopchKOro MinicTepcrna npo na.naHHH ,llHMHTpi10
reopriHOBttqy q11Hy re1-1epan-MaH:opa y Bi.IlCTaBU:i. Ue 3BaHIIH ,ll. r. MaBpOKOp.[laTO
33
OTpHMaB 4 KBiTHH 1913 p.
OKpiM cnpaB ,llo6poBiJihHOro q)JloTy, HKi si.nniMaJIH B ,llHMHTpiH reopriHOBJiqa
6ararn CHJI i qacy, BiH nptt.ninHB ysary rpoMa.IlChKOÎ .niHJihHOCTi: 6ys noneqttTeneM pa.nH
0.nechKOro yqJIJimn:a TOproBeJibI-IOro MOpennaBCTBa, BCiJIHKO cnpHHIOqJI llO.IlaJihllIOMY
34
p03KBiTy pociHChKOro <PnoTy .
CTo6paBCH ,ll. r. MaBpOKop.narn 3 iTaniHChKOIO ni.Il.IlaHOIO Mapino €Ba1-1re11iîBHOIO
oaJITa.Il)l(i. KoniH csi.non:rna npo rn11106 noBi.z:lOMJIHC, mo KI-IH3h MaBpoKop.naTo BinqascH 3i
csocm 1-1apeqe1-1010 neprnHM rnmo6oM 16 qepmrn 1879 p. B n:epKBi CB. A<PanaciH y Bapni
(I>onrapiH), ni.n qac csoro nepe6ysaI-IHH na 6onrapchKiH: cny)l(6i. lllmo6 3acsi.nqJis
BapI-IChKHH~ MHTpOTIOJIHT KHpHJIO 35 .
MapiH €sa1-1re11ii"B1-1a, rpeKHHH 3a rroxo.n)l(eHHHM, HaJie)l(aJia .no po.ny cTapoBHHI-Ioî
cpittattcosoi· apttcrnKpaTii". Ii" 6aThKO - €BanreniH: ,llHMHTpiH:osJiq oaJITa.Il)l(i ( 1826, CMip1-1a
29
TaM ca~to. <l>. 432. On. 5. Cnp. 8482. ApK. !Jo., 3; P)llA. <l>. 1412. On. 44. Cnp. 145. ApK. 12; <l>. 1343. On. 46.
Cnp. 522. ApK. I; .[lAOO. <l>. 52. On. 20. Cnp. 8. ApK. I; Bc11 0;1ecca. CnpaBo'l11a11 H a11pec11a11 KHHra 11a 1914 r.
Onecca, 1915. ApK. 255.
30
P.[llA. <l>. 1412. On. 12. Cnp. 9. ApK. 3.
31
P)lA BM<l>. <l>. 417. On. 5. Cnp. 3225. ApK. 51-52; PrIA. <l>. 1412. On. 12. Cnp. 9. ApK. 2JB.-3.
32
PrIA. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 522. ApK. 2-338.; <l>. 1412. On. 12. Cnp 9. ApK. 2JB.-3; P.[lA BM<l>. <l>. 417. On. 5.
Cnp. 3225. ApK. 51-52.
33
TaM caMO.
3
~ Bc11 Onecca ... ApK. 255.
35
PrIA. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 523. ApK. 5.
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- 1889, AcpiHH) - 6yB 6aHKipoM y KoHCTaHTHHonorri Ta oHyKoM 6aHKipa i3 CMipHH Te)I(
€BaHrerriH ,[(HMHTpiti:oBH'la (? - 1809, 3apacp ). Pin Earrrnn)l(i nopontt'laBcH 3 6araTbMa
xiocbKHMH ponaMH - TieTpoKoKiHo, HerponoHTe, ArerraCTo. PinHa TiTKa Mapiî
€BaHrerrii°BHH - Bipa ,ll.11M11TpiîBHa Earrrnn)l(i (1827, CMip1rn - 1896, KoHCTaHTHHonorrh)
CTarra npy)l(HHOIO CrnMaTiH Masporopnarn, no pony MaBporopnarn HaJie)l(arra i
npa6a6ycH Mapiî - Bipa (1751 - 1855), JJ.PY)l(HHa €nattreJ1iH ,ll.ttMHTpiti:oBH'la Earrrnn)l(iCTaprnoro36.

y ,ll.HMHTpiH reopriHOBH'la

Ta Mapii" €BaHrerriîBHH MaBpOKopnarn 6yrro n'HTepo

niTei1: CHHH reopriti:, MHKOJiaH Ta OrreKcannp i no'!KH CocpiH Ta 3oH.
CrnplllHH 3 cm1iB - reopriti: ,[(HMHTpiHOBH'l MaBpOKopnarn - 3rinHo 3 Konino
MeTpH'!Horo csinourna napon11BcH 14 cepnHH 1881 p. B M. MttKorraesi XepcoHChKOÎ
ry6epniî rn xpccTHBCH 26 cepnHH rnro )I( poKy B rpet{hKiH uepKBi cs. M11KorraH
M. M11Korrarna XepcoHChKOÎ rnapxiî. XpemenHMH 6aTbKaMH 6yrr11: 6aThKiBChKii1 rnsap11rn
no crry)l(6i, noMi'lHHK 3asinysaqa MiHHOÎ '!aCTHIIH rreHTCHaIH pociHChKOro cprroTy
M11xai1rro <l>enopOBH'l JlaLI{HHCbKHH i 6a6ycH HeMOBJIHTH, nnosa KllH3H reopriH
. IBaHJBHa
. 37 .
MaspoKopnaTO Maprn
OcsiTy
reopriti:
,ll.HMHTpiHOBH'l
3no6ys
Ha
IOpHJlH'lHOMY
cpaKyJihTeTi
IMneparnpc1>Koro Honopocii1chKOro yHiBepc11TeTy. 13 )l(OBTHH 1904 p. nicrrH 3aKiH'leHHH
CTOBfIOro Kypcy 3 JlHCTJlOMOM 1-ro CT. Bill HaKa30M MiHicTepCTBa in03eMHHX cnpaB
Pocii1chKOÎ iMnepiî 3apaxonaimi1 Ha CJiy)K6y no Ilepmoro JJ,enaprnMe1ny, TaK 3Battoro
«A3iaTChKOro». ITia qac pociHCbKO-HCTOllCbKOÎ BiHHH 1904 - 1905 pp. IOHHH KHH3b
oniKynancH aiHrrhHiCTIO Pocii1chKoro rnnap11crna Y.epnoHoro xpecrn. 1907 p. reoprim
,[(HMHTpii101rnqy 6yrro aopyqeno cnpHHTH po6oTi eKcrre)J,HUiî, opraHi30BaHOÎ AKaneMie10
nayK Pocii1c1>Koî iMnepii" nin Kepin1111urnoM THTyrrHpHoro pammKa ,ll.oHH'la y Bepxttii1
€rnneT .urrH crrocTepe)l(eHHH 3a npoxon)l<eHHH MepKypiH no JlHCKY CoHUH. 21 KBiTHH
1911 p. rrpH3Ha'!eHHH ceKpernpeM r eHeparrhHOro KOHCYJibCTBa PociHChKOÎ iMrrepii" B
EyaanernTi, ne Heoanopa30BO npH3Ha'lancH KepyIO'lHM KOHcyrrhCTBOM ( 1911, 1913 ).
1914 p. r eopriti: ,ll.HMHTPiHOBH'l 6ys npHKOMaHnHpOBaHHH no TiocOJihCTBa PociHCbKOÎ
38
iMnepii" y I1apH)l(i .
3a CBOIO crrpK6y n11rrrroMaT Bi)J.3Ha'laBCH 'lHCeJihHHMH 3HaKaMH ynarH 3 6oKy
pocii1c1>Koro ypH.llY Ta 3aKopnommMH naroponaMH. 13 )l(OBTHH 1905 p. ManpoKopnarn
oTpHMaB nepcbKHH opnen JleBa i CepuH 3-ro CTynettH; 14 rpy.IlHH 1906 p. - opaeH
EyxapcbKoro eMipaTy 3orrornî 3ipKH 3-ro CTyrre1rn; 18 TpaBHH 1906 p. - cpi6tty Menarrh
Y.epBOHOro xpecrn Ha orreKcaH.upiHChKiH CTpi'IUi B rraM 1HTb yqacTi B .rdHJibHOCTi
TOBap11crna nin qac pociHCbKO-HllOHCbKOÎ BiHHH 1904 - 1905 pp. 1 JlHCTOlla)J,a 1907 p.
reopriti: OTpHMaB 110.[lHKY AKa.[leMiî nayK 3a cnpHHHHH eKcnea11uiî. 9 rpynHH 1908 p. BiH
simHa'!eimH HllOHCbKHH opneHOM CBHLUeHHOro CKap6y 4-ro CTyneHH. 18 KBiTHH 191 o p.
HaKa30M no UHBiJihIIOMY sinoMCTBY 3a CTapaHHe BHKOHamrn o6oB'H3KiB MaBpOKopnaTO
naropOJJ.)l(eHHH pociti:cbKHM opJJ.eHOM CB. Crntticrrasa 3-ro CTynenH. 29 qepBHH 1911 p.
i1oMy JJ.03Borreno rrp11i1HHTH Ta HOCHTH opaen K11TaHchKoro rronsii111oro .llpaKoHa 3-ro
Krracy 2-ro CTyne1rn i cep6ChKHH opaeH CB. CaBH 4-ro CTyrreHH. 21 rpynnH 1911 p. KHH3h
naropon)l(e1mi1 me onHHM KHTaHChKHM opnenoM - I1onsii1Horo .llpaKony 3-ro Krracy 1-ro
CTyneHH. 21 moToro 1913 p. B11coqai1rno10 iMrrepaTopchKOio sorreio Morro,I{oMy
n11nrroMaTy Ha)J,aHo npaBo IIOCHTH Ha rpynHx na CTpi'lui 6irroro, )l(OBTOro i qopHoro

36

Stourdza M. D. lbid. - P. 223.
PrIA. <l>. 1343. 011. 46. Cnp. 523. ApK. 6.
38 TaM caMo. JI. 8-1 IJB.; <l>. 1412. On. 12. Cnp. 9. ApK. 3.
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1

KOJihopis B11coqa:ihne 3ac1rosaHy B 11aM HTh 300-pi'I'-rn 1J,apro1oqoro ,UoMy PoMaHOBHX
.
6
39
CBITJIO- pOH30BY Me,n:anb .
r.
MaspoKop,n:aTO 6ys BÎ.Ll.OMHH i HK aBTOpHTenmH icTOpHK Yropw,mm. flepnmH
TOM Horo cpyH,n:aMeHTaJihHOÎ 11paui «01111caH11e BeHrpHH», mo oxo11moc XIX - 110'-laTOK
XX CT., 3'HBirnacH 1916 p. y flapmKi. ll,H cTy,n:iH rpyHTYE:ThCH Ha w11poKÎH ,n::>KepeJihHiH
6a3i Ta oco6HCTHX spa:>KeHHHX i BJiaCHOMY .n:ocsi.n:i, HaKOl1H'IeHHX 11i.u qac 11epe6ysaHHH
KHH3H Ha .n:1111noMaTH'IHiH cny:>K6i y uiH KpaîHi. Tpe6a nimHa'IHTH, mo 11pauH
MaspoKop.naTo i Choro.nHi He BTpanrna csoro HayKosoro 3Ha'IeHHH Ta c o.nHicm 3
40
HaHKpaw,11x y pociHChKÎH icrnpiorpacpii .
TiiCJIH peBOJIIOUiî r .
ManpoKop.narn eMirpyBaB, MemKaB y I>enrpa.ll.i (IOrocnaBiH),
41
).l.e 110Mep 2 JIHl1HH 1939 p. rn 11oxosaHHH Ha HosoMy KJia)].OBHrn,i .
IHmHH CHH ,UttMHTpiH rn Mapii' MaspoKop.n:arn - MHKOJiaH ,UHMHTpiHoBH'-1 HapO.ll.HBCH 15 :>KOBTHH 1889 p. y M. 0).l.eca XepcoHCbKoi' ry6epHiî, a 6ys oxpern,eHHH 28
rpy.ll.HH rnro :>K poKy B CpiTeHChKiH uepKBÎ M. 0).l.ern: XepcoHChKOÎ rnapxii'. XpenleHHMH
6aThKaMH HeMOBJIHTH CTaJIH 6paT - KHH3b f eopriH ,UHMHTpÎHOBH'-1 MaBpOKOp.LJ.aTO Ta
42
6a6ycH - KHHrHHH MapiH IsanisHa MaBpoKop.1J.arn .
fJoqaTKosy ocsiTy MttKonaH ,UHMIHpoBH'-1 oTpHMaB .ll.OMa rn B O,n:ecbKOMY
peanbHOMY yq11n11w,i cs. flasna. 28 TpaBHH 1903 p. MOJIO.ll.HH ManpoKOp.ll.aTO 3aJIHillHB
43
peanhHe Y'-IHJIHrn,e, w,06 rrpo.ll.OB)l<HTH ciMeHHY Tpa.ll.HUÎIO - cny:>KHTH y cpnoTi .
29 TpaBHH 1903 p. KHH3b ,UHMHTpÎH reopriHOBH'I MaBpOKOp).l.aTO 3BepHyBCH 3
11poxaHHHM Ha iM 'H .ll.HpeKTopa MopcbKoro Ka).l.eTCbKoro Koprryca rrpo 3apaxynaHHH Horo
44
CHHa MHKOJiaH y MOJ10.Ll.IllHH 3aranhHHH KJiac ).l.JIH OTpHMaHHH BOCHHO-MOpCbKOÎ OCBiTH . 8
BepeCHH 1903 p. MHKOJiaH ,UHMHTpiHOBH'I CTaB BHXOBaHueM Koprryca, .ne rrpOHWOB
110BHHH Kypc HayK. 5 TpaBHH 1909 p. IOHHH MaspoKOp.ll.aTO OTpHMaB 'IHH Kopa6enbHoro
rap.1J.eMap11Ha, a 18 KBiTHH 191 Op. BttcolfaHmHM iMrreparnpcbKHM HaKa3oM 110 MopcbKOMY
Bi.ll.OMCTBY rri).l.BHlll,eHHH .ll.0 Mi'-IMaHa. 5 TpaBHH 191 op. BiH llHPKYJIHpOM f oJIOBHOro
MOpCbKOro wrn6y )].JIH rrpO)].OB:>KeHHH cny:>K6H 3apaxoBaHHH )].O qopHOMOpCbKOro
cpnoTCbKoro eKirra:>Ky, y CKJia.ll.i HKoro 6pas yqacTb y BiHChKOBHX .ll.iHx 11poTH Type'I'-IHHH
45
11Î.ll. qac flepmoi' CBÎTOROÎ BÎHHH .
3a crnpaHHY cny:>K6y neHTeHaHT M. ,U. MaspoKop.n:arn 6ys Haropo.1J.:>Ke1rntt 26
1
rpy,n:HH 1912 p. csirno-6poH30BOIO Me).l.anmo B rraM HTb 100-pi'I'IH BiT'IH3HHHoî BÎHHH
1812 p., a 4 6epe3HH 1914 p. - CBÎTJio-6poH30BOIO Me,n:anJIIO B rraM 1HTb 300-pi'I'IH
IJ,apIOIO'Ioro ,UoMy PoMaHOBHX. Tii.ll. '-lac flepmoi' csirnsoî BÎHHH 3a yqacTb y sittchKOBHX
orrepauiHx rrpoTH Type'I'IHHH M11Konatt ,UttMHTpiHOBH'I 6ys si,n:311aqe1mH op,n:eHaMH
CB. AHHH 4-ro cTyrreHH 3a xopo6picTb, CB. AHHH 3-ro CTyrreHH 3 Me'IaMH i 6aHTOM Ta
.
3-ro cTyrreHH 3 Me'IaMH 1. 6 aHTOM 46 .
cs. CTamcnasa
flo).l.aJibllla .Ll.OJIH MHKOJiaH ,UHMHTpiHOBH'-la CKJiaJiaCH Tpari'-IHO. 3 TenerpaMH,
BÎ.1J.icna1-1oi' 16 TpaBHH 1918 p. «rnasHa'IaJibcTByIOrn,11M» M. ApxaHreJihChK i I>inoMopchKHM
BO)].HHM paHOHOM Pa,n:HHChKOÎ pecrry6niKH E:sreHoM CoMOBHM Ha ÎM 'H HapKoMa nornHoMopchKHX CHJI, BHilJIHBac, lll,O 15 TpaBHH 1918 p. ronosa Ha)].3BH'IaHHOÎ KOMicii"
p03rropHJJ.HBCH BHcnaTH 3 ApxaHrenhCbKa 3asi.n:ysaqa apxaHrenhChKHM saHTa:>KHHM
paHOHOM
nettTeHaHTa
MaspoKop.naTo,
IMOBlpHo,
Ill.lJ.03pIOIO'-IH
ocTaHHboro
y

,n:.

.u.

39

TaM caMo. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 522. ApK. 8-1 IJe.
MaepoKop11aTO r.
OnHca1rne BcHrpHH. - napHlK, 1916. - T. I.
41
HeJa6bIThie MOrHJJbI. PoccHi1cKoc 3apy6CJKbe: ueKponorn 1917 - 1999: B 6 T., 8 ei.111. I CoCT. B. H. 4yeaKoe. - M.,
2004. - T. 4: Jl.-M. - C. 285.
42
PrIA. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 522. ApK. 7; PLlA BM<l>. <l>. 432. On. 5. Cnp. 8482. ApK. 2.
43
LlAOO. <l>. 52. On. 20. Cnp. 8. ApK. 1-4.
44
PLlA BM<l>. <l>. 432. On. 5. Cnp. 8482. ApK. 1-1 JB.
45
TaM caMo. <l>. 406. On. 9. Cnp. 2439. ApK. 1-163e.; PJ].IA. <l>. 1343. On. 46. Cnp. 523. ApK. 12-1838.
46
TaM caMo; PrIA. <l>. 1412. On. 12. Cnp. 9. ApK. 3.
40
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Henosi:n1>HocTi .no pa.llHHChKOÎ BJia,LJJL OmiaK Haqanhcrno M. )l. MaBpOKOp.llaTO
IlOCTaHOBl1JIO 3aTpHMaTH BHKOHamrn BHCHJIKH )_(O p03rIIHJlY o6cTaBHH cnpaBH. ,ll.ani B
TeJierpaMi noBi)lOMJIH€ThCH: "„ .MaBpOKOp.L{aTO 110.ll oxpaHOH JlByx MaTpOCOB 6oeBoro
B3BO)la OTnpaBHJICH K ce6e Ha KBapTHPY 3a BemaMH. Kor)..(a apeCTOBaHHhIH H KOHBOH
OTOllIJIH rnaroB na CTO OT lllrn6a cpIIOTHJIHH, pa3)laJICH BhICTpen, KOTOpbIM MaBpOKOp)laTo
6hIJI TH)l{eJIO paIIeH B fOJIOBy. f1o 6JIH30CTH HaXO)lHJIHCh TaK)l{e IlOCTOpOHHHe JIIO)lH.
HecMoTpH na 6hICTpo no)lanHy10 noMOlllh, MaBpoKop)laTo cKoHqancsi: cero)lHH (16
mpaGw1 1918 p. - B. T.) oKono )leCHTH qacoB, He npHXOJlH B C03HaHHe". €. CoMoB o6iusi:E:
npoBeCTH p03cJii.llyBaHHH iHUH)lenTy. Ha TOM )l{e nacTOIO€ HapKOM, 3arrnrnaBrnH Ha
47
TenerpaMi pe3omoui10 Bi)l 17 TpaBHH 1918 p.
0)ll-IaK )1{0.L{HHX )lOKyMeIITiB 3 UhOro
npHBO.llY 6iJihlll BHHBHTH ne B)laJIOCH. CaM TeKCT TeJierpaMH CBi)lqlfŢh npo oqeBH)lny
npo3opicTb IlO)lii', a TaKO)I{ npo He6a)l{aHHH i neMO)l{JIHBiCTb i"i p03rnH)ly. <l>pa3a npo
npHcynricTb nopH.ll CTOpOHHix oci6 BMimeHa y TeKCT uiJIKOM CBi)lOMO. I CaMa TeJierpaMa, i
pe3omouisi: Ha niH: cKopirne JIHrne cpopManhHiCTh.
B naM 1HTb npo 3arH6noro neifTenmna KnH3H MHKOJiaH )lHMHTpiif oBHqa
MaspoKOp)laTO B Ep1occeni na PociH:c1>KOMY npaBocnaBnoMy xpaMi B naM 1HTb Uapsi:
MyqeHHKa MHKOJIH II i Bcix pociH:cbKHX JIIO.lleif, 6oro6opqom BJia)loIO B cMyTi y6HTHX,
48
6iJiblll Bi)lOMOro HK «XpaM-I1aM'HTIIHK» BCTal!OBJieHO MeMopianhHY )lOWKy .
MHKonaH: )lHMHTpiifoBHq ne 6yB onpy)KeHHH i namanKis He 3aJIHWHB.
TpeTiif CHH )lHMHTpisi: i Mapii' MaBpoKop)laTO - OneKcannp )lHMHTpiifoBHq
napo.llHBCH 23 JIHCTOna)la 1891 p. B M. 0)leca XepcoHCbKoi' ry6epnii', a oxpemeHHH 6
JIIOToro 1892 p. y CpiTenchKiif uepKBi M. OneCH XepcoHCbKo·i rnapxii'. XpemeHHMH
6aTbKaMH JlHTHHH 6yn11 rpeuhKHH ni)l)lanHH: IBan I1anTeneifM0HoB11q 3iroMana i cecTpa
HOBonapOJJ,)l{eHOro, )lOqKa Bi)lCTaBHOro KanirnHa 2-ro panry KHH)l{Ha CocpiH )lHMHTpii'sna
49
MaBpoKop)larn .
OneKcan.llp )lHM11TpiifoB11q MaBpoKop)laTO,
iMoBipHo,
noMep
neMOBJIHM, OCKiJihKH 6iJihlll )1{0)lHl1X )lOKyMenTaJibHHX 3raJJ,OK npo HbOro ne 3HaXO)ll1MO.
ITpo JlOqoK nO.llPY)l{)l{H MaBpOKOp.llaTO Bi.llOMO ne6ararn. Crnprna - Cocpisi:
)lHMHTpii'Bna - HapO)lHJiaCH 14 6epe3I-IH 1880 p., a MOJIO)lllla - 3osi: )lHMHTpii'BHa 50
napo)l11nacsi: 18 mornro 1884 p. 06H)lBi, iMoBipno, 6yn11 ypO)l)l{eHKaM11 M. M11Konarna i
xpecTHJIHCH B rpeuhKiH uepKBi CB. MHKOJiaH, napacpiHHaMH HKOÎ ni)l qac npO)l{HBanHH y
M11Konarni 6ynH i'xni 6aTbKH. Cocpisi: no6panacsi: 3 renepan-neH:TenaHTOM, reoprii'BChKHM
KaBanepoM BoJIOJlHMHpOM OneKciifoB11qeM AnhcpTaHOM (? - 1940, fenhcinKi)5 , a 3osi: - 3
Bi)lOMHM pociH:CbKHM rpoMa)lCbKHM )lisi:qeM, qJieHOM HapO)lHO-TPY.llOBOro COI03Y reopri€M
52
Anh6epTOBHqeM ITirroTOM (1877 - 1964, Hb10-HopK) . 06HJJ.Bi KHH)l{HH MeWKaJIH pa3oM
3 6aThKaMH B 0)leci, npo mo CBi)lqlfŢb )lOHeCeHHH npo CKJia)l pOJlHHH KHH3H )lHMHTpiH
reopriHOBHqa MaBpOKOp)laTO, cnpHMOBaHe 3 KaHuensi:pii' O)leCbKOro rpa)lOHaqaJibHHKa B
53
Kanuensi:pim Horo IMneparnpchKOÎ BenHqHocTi 23 Bepecnsi: 1915 p.
ITicJIH peBOJIIOUii' )lOqKH pa30M 3 OB)lOBiJIOIO MaTip'IO BHÎXaJIH )lO Acpin, )le i
n0Mepn11. KHsi:rnnsi: Mapisi: €Banrenii'Bna MaBpoKop)laTO 3aJIHWHJia cBiT 31 ciqHsi: 1932 p.,
Cocpisi: ,ll.11M11Tpii'Bna Anhcprnn - 1934 p., a 3osi: )lHMHTpii'Bna ITirroT - 1953 p.
3 HepyxoMoro Maifna B )lHMHTpiH reopriHOBHqa MaBpOKOp)laTO 6yB pO)lOBHH
54
MaE:TOK y Mon)loBi B 3000 )leCHTHH 3eMni . Bipori.llHO, caMe ueH: MaE:TOK - Onqa)larno-

47

PJlA BM<l>. <l>. P-5. On. I. Cnp. 194. ApK. 45-46.
rpe3Hll 11. XpaM-rlaMHTllHK B bplOCCeJJC. CrmcoK MCMOpHaJJbllblX llOCOK. - CrI6., 1999. 49
}lAOO. <l>. 37. On. 13. Cnp. 225. ApK. 20Je.-2 l.
so PJlA BM<l>. <l>. 417. On. 4. Cnp 3606. ApK. 5.
51
J-le3a6r,1Tb1e MOrHJJbl. .. - M„ 1999. - T. I: A-8. - C. 69.
52 Ta~1 caMo. - T. 5: H-rI. - C. 451.
53 PJllA. <l>. 1412. On. 12. Cnp. 9. ApK. 7.
54
PJlA BM<l>. <l>. 417. On. 4. Cnp. 3606. ApK. 4Je.-5.
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c.

17.

Kanmi:<ami: MonrneBChKoro noBiTy IToninhCbKOÎ ry6epHi"i ( -iaCTm1y MOJI.llaBCbKHX 3eMeJib
6y110 BKJIJOYeHo .llO IToni111>chKo"i ry6epHii") - rni:orrtei:o 3400 i~ec51THH .UttMHTpiH:
f eopriHOBHY 1888 p. nponaB 3a 340 THC}IY py6nis 55 .
1890 p. y snacnoCTi KH}l3}1 ManpoKop,LlaTo 3Haxonm1ac}I nicmrn naqa «AJ.l)KttroJih»
.UHinpoBChKoro nosiTy TaspiH:c1>Ko"i ry6epni1 3araJihHOIO rrnollleIO 2325,5 nec51THH
3eMni 56 . .Uaqy, iMosipno, 6y110 npttn6aHo nicnM npona)l<y MaeTKy OJ111a.narno-KaTIO)Ka1rn i
He3a6apoM nponano, oCKiJihKH 3a BiJ.{OMOCTMMH 1915 p. HepyxoMoro MaHHa 3a KH}l3eM
.UttMttTpieM reopriHOBH4eM MaspoKopnarn HeMa 57 .
PociH:chKi KH}l3iBChKi rinKH pOJ:lY MaspoKopnaTo 3rac11H. Oni:rnK, na yKpa"iHChKHX
. .
.
.
.
TepeHax y pnm 11actt MernKaJrn npencTaBHttKtt TaKO)I< rnw11x nnoK po.lly, B TOMY 4Hcm ne
TttTynosaHttx. Bei BOHH 36epirrurn naM 5ITh npo csoe enttHe noXOJ.l)I<eHHM.
1

1

Neamul

Mavrocordaţilor

în istoria statelor

dunărene şi

a Ucrainei

Rezumat
În articol pe baza unui număr mare de documente sunt prezentate viaţa şi activitatea
a familiei greceşti a Mavrocordaţilor. Soarta acestora este legată de istoria statelor
dunarene şi ale Ucrainei. Majoritatea documentelor, din articol sunt inedite. Principii
Mavrocordat au adus o contribuţie importantă în dezvoltarea economică şi culturală a
principatelor dunărene. Pentru activitatea lor bogată în cadrul învăţământului, istoricii
contemporani îi numesc pe Mavrocordaţi „Medicii greci".

55

PrIA. <t>. 1412. On. 44. Cnp. 145. ApK. 1-21.
)],AOO. <t>. 305. On. I. Cnp. 271. ApK. 1-11.
57
TaM caMo. On. 12. Cnp. 9. ApK. 7.
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HURJII 0. I.,

KIEV (UCRAINA)

YKpaînchKo-pyMynchKi 1s'si1Ku B raJ1y1i eKonoMiKu i supo611uqux
BiJJ:nocun y ccpcJJ:uni XVII - XVIII CT.

CTpornroM 6araThOX crnrriTh PYMYHH (npe.ncrnmmKH ,ll,ytta:ikhKHX KIUI31BCTB
Tpattcirrr,sattii"), norrmnaioLJH Me)l(i csod 6aThKÎBIIJ,HHH 3 pÎ3IIHX npwmn, npo)l(HBaJIH
rorroBHHM "IHHOM na eTHÎLJ1mx 3eMJIHX yKpai"Huin. ToMy nrracne rrpouec i"x rrepecerreHHH Ta
MirpauiH:Hi acrreKTH no6yrynaHHH PYMYH n YKpai"Hi c xapaKrepHHM rroKaJHHKOM
Harraro.n)l(elllrn B3aCM03B 'H3KÎB iH03eMUiB 3 MicueBHM 1rncerreHHHM.
5IK csi.nqan cepe.LlHboniLJHÎ )..l)l(epena, ttaH:.namrirni PYMYHChKi rroce11eHHH Ha
Tepenax YKpai"1m rropimrnno aKTHBHO rroLJarrH 3'HBJ1HTHCH B Kimd XIII - XV cT. îx
3acHonynarrH nepena)l(IIO cerrHHH-nHxi.nui 3 rrÎBHÎLJH0-3axi.nnoi" BorrornHHH (MapaMypcma)
rn rris.nefrnoi" TpaHcÎrrhnauii".
Oco6rrHBO aKTmrne rrepeccrrenHH pyMy11 crrocTepirarrocH n Me)KÎ feThMaHn{mm B
rrepio.n HanioHaJihHOi" pesomouii" rn BH3BOJibHoi· siH:1m yKpai"HCbKoro napo.ny cepe.nmm
XVII cT. A.n)l(e neo.nHopa3osi 3nepHeHHH Morr.nancbKHX i norrochKHX rocrro.napin Ha ToH:
qac .no MOCKOBChKOro uapH rrpo rrpHHHHTrn «rro.n csom BbICoKym pyKy» o6'cKTHBHO
crrpHHJIH UbOMY HBHlllY, po6HJIO ÎMÎrpanim na6araTo rrpocTÎllIOIO He JIHllIC .n1rn 3aMmKHHX
nepcrn cycnirrhcrna, a H: rrpocTHX ropOJlHH i cerrHH. TaKoro po.ny rrepecerrem1H rn
p03ce11emrn na yKpa"iHCbKHX 3eMrrHx PYMYII ui.nTpHMynan reThMaH 'G.XMeJibHHilhKHH i
H:oro a.nMIHICTpailÎH.
TaK, y 1655 p. CTaJIOCH IIOBCTaHIIH BOJlOCbKHX CCHMaHiB (naH:MaIIHX IIÎXOTHHUÎB ).
,ll,o IIHX rrpHC)..lllaJIHCH Karrapawi H: .nopo6aimi, HKi pÎ3KO BHCTYIIHJIH rrpOTH HaMaraHh
MO)l<IIOBJiaJ{l{ÎB 11epeTBOpHTH i"x Ha TI03eMeJibHO 3aJie)J<IIHX i IOpH.LlH"IHO 6e3npaBHHX ceJIHH,
ll{O 3a3HaBaJIH Hatt6ÎJibWOro BH3HCKy. nyHTÎBHHKH rrparnyrrH He JIHWe 3apy"IHTHCH
IIÎ.LlTPHMKOIO K03aKÎB b.XMeJihlIHUhKOro, a H: po3paxoByBarrH Ha 11a.naHHH "iM 36poi",
. ... .
rrpOB1311 Ta IH.
B3ararri XMCJihIIHLJLJHHa nea6HHK rrocHJIHna BH3BOJibHi ycTpeMniHIIH B ,ll,ynaH:chKHX
KHH3iscrnax. B11xi.nui 3 HHX, oco6rrHBO 3 Morr.noBH, 6oporrHCH n CKJia.[{i y1<pai"HChKHX
norrKiB, 1rnBin i111<orrH oqomonarrH "ix. CTpas.na, 6irrhrnicTh 6oHpcrna i oco6HcTo rocrrOJlap
BacHrre Jlyrry, 110601010LJHCh BTpaTHTH CTaHoBi rrpHnirrei", BHcTyrrarrH na TOH qac 3a
ni.nTpHMKY Pe"li CTocrromnoi". A TOMY E.XMeJihHHllhKHH rrpoHBJIHB 3aUiKaBrrenicTh y
.
..
.
.norryqemn Morr.naBChKOro rocrro,[{apH .no cnoc1 crrpaBH, p03paxony1o"IH na 3MnUiemrn
IIÎB)..{CIIll0-3aXi)..{HOro (pJiaHry nrracnoi" napo.nHO-BH3BOJihHOi" apMii".
CyrrpoTHB B.Jlyrry 3YMOBHB J{eKÎJihKa T.3B. MOJI.[{anchKHX rroxo.nin yKpai"I1chKHX
BÎHChKOBHX ni.np03.nirrin. CTo.narrbIIIÎ IIOJIÎTH"IHÎ H: BOCHHÎ B3aCMOBÎ.[{HOCHHH p03BHBaJIHCH
.ny)l(e HeO)..{H03Ha"IHO, rrpoTe B HHX BCe )I( TaKH rrpocTe)l(yBarracH opiorraniH 6araTbOX
rocrro.napin Ha crrirrKy 3 Pocic10 rn YKpa"in010 (3oKpeMa MacMo 11a ysa3i 3Bep11emrn .no
uapH, 11{06 "ix npHHHHJIH «TIOL{ CBOIO Bb!COKYIO pyKy>> 1654, 1656, 1673, 1684, 1737-1738,
1770 rn in. poKiB). CTpHLJOMY He o.nHH pa3 neperonopH serrHcH n yKpai"IIchKHX Micrnx,
nanpHKrra.n, K11rni.
rocrro.nap Borron{HHH MixHH III ( 1658-1659) naMaraBCH rrpOTHCTOHTH Typel{hKOMY
cyrrrnuoni 3a .norr0Mor010 3arropo3hKHX K03aKÎB. Cxo)l(e .niHB i KocrnHTHH lllep6att y 1660
p. 0.nnaK BOllH 3a3HaJIH nopa3KH.
B 1684 p. KOJIHWHÎH: rocno.nap lllTe(pau CTeTpHLJeH:Ky 3a .nonoMorom K03aI{bKoro
reThMaHa KyHHilbKoro cnpo6yBan nonepHyTH co6i Mon.nanchKHH rrpeCTorr. CTpoTe, rricrrH
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KiJibKOX nepeMor, MOJI).laBChKO-yKpaÎIICbKe 13iHCbKO 3a3IIaJIO nopa3KH 131J{ TaTapCbKHX
3aroHÎl3, mo caMe nonepTanttcH nic1rn ocaJ1.H BiJlHH.
EaraTo «nporpaBIUHX» KOJIHIJmix pyMyncbKHX BO}{Ki13 npoTH ocMaHCbKOro
nattysamrn, no601010q11ch noMCTH 13 ce6e Ha 6aTbKimuttni, na3amKL{H nepeceJIHJIHCH 13
Me:>Ki YKpaîHH.
ITpo Te, mo 30KpeMa na JlLnimr{HHi B Kinui XVII cT. Meumruro 4HMruro 13ttxi.uuis 3
MonnaschKoro KHH3Îl3crna, 3aCBÎJ{4HB JIHCT rocno).lapH Kocrnirrnna Ll.YKH (ni.u 24 mornro
1694 p. ). f1pH40MY, neHKi 3 HHX TYT npO)l(HBaJIH J(aBHO, a JWHKÎ B:>Ke noMepnH. ToMy-rn
K.Ll.yKa i 3BepttyBC}I J{O JlbBÎBChKOro 6paTCTBa 3 npoxaHHHM IlOM}llIYTH tîoro «CpOJ{IIHKOB»
y 6paTChKÎH uepKBÎ, .um1 qoro npttcnas 100 neBKOBHX TaJIHpis.
To6To, y TaKoMy BHna.uKy MO)l(Ha ro13opHTH npo 3B'}l3KH na caMoMy BHlllOMY
pim1i, xoqa npo6neMH 6yn11 «4HCTO no6yrnl3Î».
3a rocnonapH Ll.ttMHTpÎH KattTeM11pa ( 1710-1711 ), 3a csi.uqem1HM JIÎTOnttcnttx
)laHHX, 6iJibllle IlOJIOl3HHH «3paWIH13HX» 6oHp BTCKJIO )lO «MOCKOBHTiB>>, a no .uop03i 130HH,
3p03yMiJIO, «OCÎ)laJIH» Ha yKpaÎHChKHX 3eMJIHX.
LI..KmneMHp qepe3 nocepemmurno Ka3Ha4eH JlyKH B Jiyr{hKY 24 KBiTHH 1711 p.
yKnas TaCMHY yro.uy 3 yp}l.llOM Poci"i, HKOIO nepe.u6aqanacH i1 ni.uTpHMKa 6o}lp:
- He J{03130JIHJIOCH îx «ry611TH» oco6ttcTO, a îx BOT4HHH Tpe6a 6yno o6epiraTH (rnK
caMO, HK i MOHaCTHpChKÎ);
- uapCbKa BJiaJ{a 3060B 'H3YBaJiaCH 13HnJia4yBaTH 3 CBOc"i Ka3HH rpomi Ha
yTpttMamrn 10-THCH4Horo Mon.uaschKoro BitîcbKa, K01·pe «J-lOJI)l(HO naxoJ{HThCH B cTpane B
COCTOHHHH roTOBHOCTH»;
- B pa3Î neo6xi.uHocTi rocno.uapm, tîoro pi.UHHM i Ha6JIH)l(eIIHM oco6aM
rapaHTYBaJIHCH .unoptt B CTOJIHUI MocKOl3ÎÎ, a6o iHmoMy Micui Ha îx stt6ip, nmKHTTrne
YTPHMamrn Tomo.
ITicnH Hesnanoro T.3B. ITpyTchKoro noxony pocmcbKoi· apM11 pa3oM 3 yKpaîHChKHMH
nonKaMH B poKH siihrn 3 Type44HHOIO ( 1710-1713) KaHTeMttp i nona.u 1 THC. 6oHpChKHX
ciMeH (13ChOro )lO 4 THC. oci6) 3MymeHi 6yn11 IIOJIHlllHTH Me)!<Î Cl30€Î 6aThKi13ll(HHH i
myKaTH 3ax11cTy 13 cyci.uuitî nep)l(asi. ITeTpo I 3J{e6inhmoro nol3HicTIO KOMneHcysas îx
BTpaTH B Mon.uol3Î 3a paxyHoK yKpaînchKHX ManKiB. TaK, 3rimro I{apchKOro yKa3y Bi.Ll 1
cepnHH 1711 p. LI..KanTeM11pa 6yno nporonomeno KHH3eM Pocii". Bin oco611crn Ta tîoro
crra.UKOCMUÎ oTpHMaJIH 06m11pHi yriMH no6JIH3Y XapKosa (Cno6i.uchKa YKpaîna).
KanTeMttp npO)l(HB TYT 12 poKÎB, «oKpy)l(eHHhIH rroqecrnMH H mo6ol3hIO» uapH: rropH.ll 3
MicueBHMH CTapmHIIaMH 3aHMaBCH rocnonapCTl30M, nepetîMaB no6yT i 3BH4ai". floMep y
1723 p.
TaKO)I( si.uoMi i1 TaKi cpaKTH. ITptt crnopem1i nocTitîno nimqo"i apMii" B PocitîchKÎH
.uep)l(aBÎ BHHHKJia Il0Tpe6a B cpopMyBaHHi rycapChKHX ni.up03.UiJiiB, mo Ha TOM qac
npe.ucrnBJIHJIH co6om mocb cepell.HC Mi)I( perynHpHHMH i1 ipperynHpHHMH '-laCTHnaMH
nernoî Kasanepii". ITeTpo I y 1707 p. nopyq1113 cep6chKOMY BHXi.lllUO Anocrnny Ktt4H4Y
ccpopMyBaTH i3 cep6is, yropuin, MOJI)laBaH i BOJIOXiB, mo npO)l(HBaJIH B y Kpaîni,
KaBru1epiHCbKHH 3ariH y CKJia)li 300 pH)lOBHX i 8 ocpiuepiB 3a 3pa3KOM yropcbKHX i
cep6chKHX rycapchKHX nonKiB ascTpitîchKOÎ apMiî. Y TOMY )I( TaKH poui TaKHH 3arin
CTBOpHJIH rrin Ha3BOIO BoJIOCbKOÎ xopyrntt i BiH BBÎHlllOB )lO CKJiaJ{y pociHChKOi" apMiî.
Y xo.ui nitîntt 3 Typeqq11n010 B 1711 p. q11cno rycapchKHX ni.up03.uinis y nitîchKax
Pocii" 36ÎJihlllHJIOCH no 6 BOJIOChKHX nonKiB, o.unici" cep6ChKOÎ rn onnid rroJibChKOÎ
xopyrntt.
Bi.u6ysanttcH pecpopMyBaHHH i ni3nime, ane pyMynchKHH eneMeHT y pocmchKIH
apMiî rrponomKynas ÎCH:ynarn. TaK, y 173 7 p. oprani3ysan11 BOJIOChKHH Kopnyc 3
Monnanan i sonoxis. Y 1765 - 1766 pp. cepe.u 32 ocpiuepin XapKiBCbKOro rycapchKOro
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llOJIKY Ha.rriqyBaJIOCH 4 yropuH, 2 MOJl)lOBamma, no 1-My qopuorop1uo, Tpa11ciJ1hBaI-IL{m,
IllBCJlY i rpeKy, 5 rpy3HH, 4 HiMUH, 9 yKpalm{iB i 4 pociHIIHl-Ia.
Icnymum Ticni 3B'H3KH i B ranyJi rnpriBJti, xoqa Ix JlY)Ke o6Me)l<ysa.rra TypcuhKa
Bnana BCTaHOBJieIIOIO na KyrriBmo-rrponmK TOBapiB MOimrronim. 3a CBi)_{qemrnM J{)l(Cpen,
3a IleTpa I rocrronap KocrnHTHH ,L(yKa ( 1693-1695, 1700-1703) 1-iaMarancH BCTaIIOBHTH
rrocTiiiny rnprinmo 3 Pocino Ta YKpal11010, uanÎTh rroc1ran y „1<01auhKY Kpa1uy" neKiJihKa
B03iB Î3 cinmo Ta BHIIOM. 0.[{IIaK ui crrpo6H BHKJIHKaJIH nea6HHKHH rniB y cynrnrrn H
rocrronapH ycynynH Ja H:oro „cnaBinnH".
Bce )I( TaKH, B XVIII cT., KOJIH ni;l6ysaBcH cKonoMiq11HH: JanenaJ-l OcManchKoi·
iMrrcpil, MOJl){aBChKi KHJIHMH i BHIIIHBKH BHB03HJIHCH B Pocim Ta YKpalny.
B .LlpyriH: nonoBHIIi crn11irrn ( oco6nHBo mrncni.uoK KyqyK-KaH:1rapJl)l(HHChKoro
MHpHoro norosopy 1774 p.) HO)l(BaBHJJaCH ToprÎBJIH naceJICIIHH KllH3ÎBCTB 3 rraponaMH
AsCTpi"i°, Ilpycil, Pocii" rn YKpaluH, ncrnnoBHJIHCR eKonoMiq11i 3B'H3KH 3 A11rniero H:
<l>panuic10. B 1axin11ornponeH:chKÎ nep)KaBH 3 KHHJincrn eKcrrnpTyBa.irncR Korri, porarn
xyao6a, BHHO, mepCTb, BiCK TOU{O. l-J.HMaJIO TaKHX TOBapiB, a TaKO)J( cymeni clJpyKTH,
Mo11naBChKi H: nonocr,Ki Kyrrui rrpHBOJHim B Y Kpai"Hy rn Pocim, a JBiJlTH noBepTa.rrHcH 3
xyTpOM, MeTa.rreBHMH 1mpo6aMH, TCKCTHJieM i npenMeTaMH po3KOI11i.
fJoqm1amqH 3 XVII CT., y KIIHJiBCTBax oco6JIHBO noMinrn po3BHBa.JIOCH
npyKapcrno, nacaMncpCJl y Bono1um1i npH Marnirni Eacapa6i, HKHH crnopHB .LlpyKapmo n
M.KHMnynynra i KY.LlH JlOCTaBHJIH o6Jrnmrnmrn „H3 pyccKHx CTpan" (a caMc Kttrna). Y
sinrroBÎ.l-lh na npoxamrn M.Eacapa6a KHi°BChKHH MHTpononHT Il.Mornna noc1rns H:oMy sce,
ll{O 1mrpi6no 6yno J{JIH KHHfO.LlPYKYBamrn ( CTallOK, HOBIIHH Ita6ip niTep „rr 'Km copTiB"), a
rnKmK nocsi;p.ierrnro MaHcTpa Tttl\rnqJiH Bep6HUbKOro 3 KoneraMH. B HKOCTi na6iprn,HKa rn
MCTpannmI<a B I{iH JlpyKapHi npaumBaB Inan rne6KOBHq. Ocrnnrri MaJIH CBOIX yqniB y
KHH31BCTBax.
HeJa6apoM y f oBcpi 6yna BiJlKpHrn U{C onna .LlpyKapnH, Jle ronoBHHM MaHCTpoM
rrpmuosas iep0Mo11ax MeneTiH MaKeno11cbKHH, HKHH nptt6ys 3 Kttrna B rrepion crnopemrn
neplllOI THIIOrpacpi°i. 3ro.UOM BiII CTaB iryMeIIOM f Ot30pChKOro MOIIaCTHpH.
Ba)l(JIHBHM eTarroM y po3BHTKY KYJILTYPH B Mon).laBChKOMY KHHJiBCTBÎ cTa.rro
BiJJ.KpHTrH B 1641 p. rocnoJ{apcM Bacm1e Jiyrry rrpH HCChKOMY MorracTHpeni Tpbox
CnHTHTenin rrepmol npyKapui. rocnonap Man TÎcIIi 1n'HJKH 3 Pocino Ta YKpal11010, a TOMY
o6naJ{Han JlPYKapmo ycrnTKynamrnM i BHpo61rnqHMH MaTepianaMH, IIlO naniH:illnH 3
MocKnH, Kttrna, rn JlbBOBa. CaMe B niH y 1646 p. 6y1ro ony6niKonauo naM'HTKY 3 npasa
ni311r,oro cepcm1hoBÎqqH nin 11a3n010 „Ilpanmta Bacttne Jlyny", HKa pernaMenTynana
ninnocmm MÎ)I( BeJIHKHMH 3eMJICBJiaCHHKaMH Ta KpÎHOCHHMH. ,L(iHna apyKapirn i IlÎ3HÎllle.
IlcstmH qac nem Kcpynan CocpponiH: IloqauhKHH - yKpalneuh Ja noxon)l(eHHHM, HKHH
noTÎM CTaB iryMe110M MonacTHpH Tp1,ox CBRTHTeniB. Bin )l<e KepynaB i Micucnom Bmumo
lllKOJIOm, a nopHJ{ 3 IIHM npauroBa.rrH imni ,L{eKÎJihKa KHÎBCbKHX nqHTeJiiB.
MHTpononHT Bap1taaM BnamTynas .LlPYKapmo B EyxapecTi, „s cnHTiii i EoroM
oxopOHH€MÎH MHTpono11il".
26 ci q1rn 1671 p. MonnaBChKHH rocnonap K.,L(yKa narrpasHB 1rncT JILBiBChKOMy
6paTCTBY npo BHJlPYK „IlCa.JITHpi H noBqaHb" BOJIOChKOIO MOBOIO, aJIC CJIOB'51IIChKHMH
mTepaMH JlJIH npocToro mo;:{y.
B cepcam1i XVII cT. y ToproBmHTC (Bono1umrn) 6yna JanoqaTKOBaIIa
rocno).lapCbKa llIKOJia, ne BHKJianaqaMH npaUIOBaJIH KHHIIH Ta rpeKH - BHnycKIIHKH KHrnoMornJIHHCbKOro KoncriyMa.
OnKe, nancncIIHH HaMH qrnKTHq11HH: MaTepian ncpeKorrnHno cni.rlqHTh npo ne
yKnÎHHHH po3BHTOK yKpalnchKo-pyMyHChKHX 3B' R3KÎB npoTHrOM ychoro 03naqe11oro
rrepio;{y. Oco6n11so noMÎTHO BonH npoHsmmcH B npoueci nepccencm1H )l<HTc11is
KHH3ÎBCTB 3a Me)l(i CBOd° eT11Îq11oi" 6aTbKÎBII{HHH, B ra.rryJRX rnprinni H pcMÎCHHqoro
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BHpo6n111rrBa, ni:HcbKOBOY B3aE:MO)lOITOMOfH, a TaI<Q)I( 110IlIHpen1-1i nayKOBHX i Texniq1-111x

3HaHh.
flpo ananrnuim PYMYH na Tep1nopii" Yr<pai"m1 nennmo Mipom MmI<e cniJl'HITM i rnif
r<pacnoMOBillltt cpaKr, rno B nepio)l icnyBaIIH5! CPCP caMe B namitt pecny611i1{i i"x
q11ce11hnicTh 6yna Hatt6inhIIIOIO i nic1151 .D,pyroi" CBirnnoi" niifrrn nepen11u{yBana I 00 TMC.
oci6.
Relaţiile

economice

şi

de producţie româno-ucrainene în a doua jumatate
a sec. XVII- sec. XVIII
Rezumat

Materialul faptic prezentat atestă faptul că relaţiile româno-ucrainene au cunoscut
un trend ascendent în întreaga perioadă de referinţă. În special, acest lucru se poate
constata în procesul strămutării populaţiei principatelor în afara patriei etnice, în domeniul
comercial şi al producţiei meşteşugăreşti, ajutor militar reciproc şi de asemenea în
domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice.
Despre adaptarea românilor pe teritoriul Ucrainei în mare măsură stă mărturie şi
faptul că în perioada existenţei URSS, în republica noastră numărul românilor a fost foarte
marc, iar după cel al doilea război mondial, numărul acestora a atins cifra de mai bine de
100.000 de persoane.
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VIOREL CIUBOTĂ, SATU MARE (ROMÂNIA)
Demetriu

Raţ,

nobil din V ezendiu - un binefăcător al bisericilor
mănăstirilor din episcopia Munkacevo

şi

Demetriu Raţ a reprezentat fără îndoială unul dintre exemplele eclatante a felului
cum oamenii cu însuşiri deosebite pot reuşi să se smulgă din condiţia lor socială şi să
acceadă la ranguri înalte şi la averi importante, iar în al doilea rând el rămâne unul dintre
acei ctitori de biserici şi mănăstiri din acest areal al Tisei Superioare care se alătură
armonios şirului de mari binefăcători ai bisericii orientale de pc aceste meleaguri: Teodor
Koriatovics, ducele rusinilor, familia Drăgoşeştilor din Maramureş, Constantin Şerban
domnul Tării Româneşti, familia conţilor Karolyi de la Carei etc.
Deşi a fost o personalitate extraordinară a epocii sale şi mai ales un mare donator
pentru biserica unită la care aparţinea, despre Demetriu Raţ ( 171 O - 1782) s-a scris foarte
puţin şi fără a fi folosite izvoarele documentare rămase şi care sunt în număr neaşteptat de
mare.
În acest caz imaginea pe care a lăsat-o în epocă şi în conştiinţa unnaşilor a fost
deosebită. Aici vom aminti doar câteva dintre izvoarele cele mai cunoscute despre Raţ şi
anume pe primul istoric al episcopiei de Munkacevo, Theodor Basilovits care în partea a
III-a cunoscutei sale istorii consacră capitolul IX, în întregime, personalităţii lui Raţ 1 • Cel
de-al doilea cronicar care pomeneşte pe Raţ, Antoniu Szirmay care în 1808 - 181 O publică
monografia comitatului Satu Mare. La paragraful 28 din volumul al II-iea vorbind despre
satul românesc Vezendiu aminteşte despre Raţ "om de morală aleasă şi bărbat învăţat care
era împuternicitul principal al domeniilor grofului Karolyi, luând de soţie pe contesa Csaky
Rozalia, sora soţiei grofului Karolyi Ferenc, pe nume Cristina .... Acesta fiind de credinţă
greacă a construit aici în Vezendiu o biserică pe seama locuitorilor. .. 2
Mai amintim că şi după aproape o sută de ani numele lui Raţ era încă întipărit în
conştiinţa locuitorilor din Vezendiu care, în anul 1864, ştiau că "renumitul Raţ Demeter"
le-a construit din banii proprii biserica de cărămidă din sat3.
Dar cine a fost Demetriu Raţ?
Putem astăzi să afirmăm că se trăgea dintr-o familie înnobilată în anul 1665, 28
martie, de către împăratul Leopold al Ii-lea pentru merite militare. Diploma originală de
înnobilare a lui Ioan Raţ şi a fiilor săi Kristof, Apostol şi Gheorghe, toţi din Vezendiu nu se
cunoaşte. Însă se păstrează însemnarea din Protocolul adunărilor nobiliare a comitatului
Satu Mare prin care diploma de înnobilare a familiei Raţ a fost publicată în Adunarea
nobiliară din lank (Ungaria de azi) la 14 aprilie 1666, notându-se că au fost primiţi în
rândul nobililor "fără reţinere sau contrazicere"4 . După 100 de ani o dată cu verificarea
calităţii de nobil ordonată de către curtea imperială, la localitatea Vezendiu era notat
numele Demetrius Raţ şi se confirma valabilitatea actelor din 1665 şi 1666 5 . Am amintit
aici câteva din problemele legate de obţinerea şi confinnarea nobilităţii de către familia Raţ
pentru că puţinii istorici care s-au ocupat de acest subiect susţin că ea îşi are originile în
Munkacs, lucru care nu se confinnă dacă analizăm documentele prezentate mai sus. De
foarte tânăr intră în slujba familiei contelui Alexandru Karolyi care în jurnalul său, publicat
1

Basilovits Ioanncs, Brevis Noii I ia Fundalionos Theodori Korialovils, Cassoviac, 1799, p. I 03 - I 09
Szinnay Antal, Sza1/11nar varmegye, li, Buda, p. 38
3
M izser Lajos, Szarhm<ir vârmegye Pesry Frigyes 1864 - 1866. evi hely11evlarâban, Nyiregyhaza, 200 I, p. 269.
4
Arhiva judeţului Szabolcs - Szatmar - Bereg, fond IV A 50 I, Prot. 6, folio 204.
; Loc. cit., fond IV A 501/2, volumul 235 a - b, 1762.
2
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în 1865, nota în dreptul zilei de 19 octombrie 1729 că l-a lăsat pc Raţ "să evalueze grâul" 6
pe două dintre moşiile lui, lucru ce dovedeşte că tânărul avea atât încrederea înţeleptului
conte, dar mai ales cunoştinţele necesare pentru a face această evaluare. Mai mult din
jurnal reiese că era trimis la Viena, la Bratislava, în părţile muntoase ale Slovaciei etc. ceea
ce dovedeşte că deţinea calităţi deosebite care au atras atenţia bătrânului conte.
Anii care urmează sunt de ascensiune fulminantă pentru Raţ, care ajunge
proprietarul mai multor moşii situate în comitatul Satu Mare sau Szabolcs (Petreşti,
Vezendiu, Nyiradony) ctitor al mai multor locaşuri de cult (bisericilc din Carei, Vezendiu,
Mănăstirea Mariap6cs, Mănăstirea Sf. Nicolae din Munkacs etc.), soţ a unei membre a
înaltei aristocraţii (contesa Rozalia Csaky) plenipotenţiar al contelui Karolyi Antal
începând cu 25 august 1758, amant al contesei Harruckem Jozefa7 , soţia contelui, probabil
tată al singurului vlăstar al familiei Karolyi Antal, Iozsef(1768 - 1803) după cum reiese
din corespondenţa amoroasă purtată cu Josefa. Acestei vieţi tumultoase îi pune capăt
moartea survenită în 11 aprilie 1782. Pentru latura morală a vieţii lui este pilduitor
testamentul 8 pe care îl întocmeşte în 4 mai 1778 în Vezcndiu, testament întărit prin
semnăturile şi sigiliile unor înalţi funcţionari ai comitatului, cei doi vice comiţi şi trei
dintre juzii nobiliari, lucru ce demonstrează prestigiul şi stima de care se bucura încă Raţ.
Testamentul este foarte important pentru că ne ajută să stabilim câteva date
importante ale biografiei lui. În primul rând, vârsta lui Raţ despre care se ştie că s-a născut
în anul 171 O şi a trăit 72 de ani. În testament însuşi Raţ notează că I-a întocmit în al 72 -Iea
an al vieţii (hetvenkettodik esztendcjiben). Asta înseamnă că în anul morţii 1782, el avea
înspre 76 de ani, fiind deci născut în anul 1706. Mai mult există o scrisoare a
protoegumcnului mănăstirii Sf. Nicolae, Antoniu Korzak, din 25 aprilie 1782 în care îl
informează pe epsicopul Bacsinszky despre moartea lui Raţ precizându-i şi vârsta exactă
75 de ani, 5 luni şi 17 zile (per annos speptuaginta quinque, menscs quinque, dies 17 ... ), de
asemenea şi data înmormântării, 29 aprilie, în biserica nouă din mănăstire. Din două
scrisori trimise de Raţ stareţului de la mănăstirea Munkacs putem să intuim şi motivul
principal care l-a determinat să-şi facă testamentul. Astfel dintr-o scrisoare din 21 iunie
1778 adresată egumenului aflăm că ar fi dorit să meargă la Munkacs încă în luna mai, luna
întocmirii testamentului, dar sănătatea îi era aşa de slabă încât era mai aproape de sicriu aşa
încât şi drumul de la Vezendiu până Ia Carei îi ia cel puţin 3 ore. ("En majusba oromest
abal mentem volna, de az egcsseg igen vekony leven nem engettc meg mast is kozeleb
vagyok az koporsohoz ... ") 9 . La fel se prezenta situaţia şi în luna septembrie după cum
rezultă dintr-o a doua scrisoare din 3 septembrie 1779: " ... sed anovem ductu septimanis,
nec quidem ex cubiculo exire poteram ... " 10 .
Testamentul este pilduitor pentru definirea personalităţii lui Raţ mai ales ca
sprijinitor al bisericii de rit răsăritean. După ce întreaga viaţă s-a zbătut pentru construirea
a mai multor biserici şi mănăstiri (amintim aici claustrul de la Sf. Nicolae de la Munkacs
unde a subvenţionat toată construcţia după cum reiese şi din testament) gândul lui şi în
anul 1779 se îndreaptă în primul rând tot spre mănăstirea Sf. Nicolae, în testament la
poziţia 1, lăsând "Pe seama bisericii din Munkacs şi părinţilor Bazilitani ... ca să se poată
întreţine şi ca să poată ţine în condiţii bune aceste construcţii (fundaţia claustrului, fântâna,
şura, casa presei, grădina, casa grădinarului n.n.) las părinţilor bazilitani 15000
cincisprezece mii florini germani".

Grof Kărolyi Sandor, Oneetirasa es naplojegyzetei, I, Pcst, 1865, p. 379
Arhiva de Stat a regiunii Transcarpatia, fond 64, opis I, inv. 862, f. I 12.
8
Loc. cit., fond 64, opis I, inv. 862, f. I - 2.
9
Arhiva de Stat a regiunii Transcarpatia, fond 64, opis I, dos. 859, f. I.
10
Loc. cit., fond 64, opus I, dos. 883, f. I.
6

7
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Săracilor,

indiferent de religie, din comitatele Maramureş, Bereg şi U gocea le lasă
1500 de florini germani " ... pe care egumenul superior de la Munkacs, executor
testamentar, să le împartă ... " (Punctul 3).
Tot egumenului îi Iasă, cu condiţia transmiterii urmaşului său trei perechi de cuţite
de argint, împreună cu lingurile şi două sfeşnice de argint. Dintr-o însemnare datând din 25
februarie 1878 şi aflată pe ultima filă a testamentului rezultă că în urma incendiului din
anul I 862 când au ars turnul bisericii şi al mănăstirii fiind furate cupele de argint, cele
două sfeşnice au fost topite şi transfonnate în două cupe care existau şi la data însemnării.
Din testament rezultă că Raţ a avut cel puţin o soră: Maholanyi Laszlone Mihălovits Maria, căsătorită prima dată cu un membru al nobilimii din comitatul Bereg,
Maholanyi Laszlo, jude nobiliar comitatens între anii 1749 - 1753, când dispare din actele
oficiale, probabil în urma decesului 11 • Din actele unui proces datând din 1774 pe care Ioan
Zeikan îl intentează lui Demetriu Raţ şi mănăstirii Sf. Nicolae din Munkacs pentru o
moştenire aflăm de existenţa unei a doua surori a lui, Anna Mihalyovics Sotter, precum şi
despre mama ei "mater sua Eva Racz vidua condam Michaelis Mihalovics alias Racz" 12 •
Anna Ia data întocmirii era moartă ca de altfel şi mama lor Eva Raţ.
La punctul 2 al testamentului lasă nurorii sale Fekete Erzsebet şi celor trei copii
numiţi în testament Terezia, Miklos (Nicolae) şi Laszlo (Vasile) cei 6000 de florini
gennani pe care cu 3 ani înainte Ie dăruise iar după moartea lui "când vor fi nevoiţi să
trăiască din pâinea lor, să trăiască din dobânda acesteia (sumei n.n.), iar după moartea
mamei lor, cei 3 ... să se împartă prin voinţa lor în părţi egale".
Dacă nu le-ar fi ajuns dobânda pentru trai le mai lasă după moartea lui încă 6000 de
florini. Pe lângă bani le mai lasă toate bunurile mobile din casa de la Vezendiu, serviciul de
masă, lenjeria de pat, toate animalele şi cerealele, terenul de la Petreşti şi în fine băieţilor
ceasul şi sabia lui argintată.
Cine a fost familia Szaplonczay?
Din cercetarea nobiliară efectuată în comitatul Satu Mare între anii 1762 - 1764
apare la poziţia 1152, la localitatea Vezendiu, notat Ladislaus Szaplonczay, fiul lui George,
pentru sine şi fiul său Nicolae au prezentat actele doveditoare ale calităţii de nobil eliberate
de comitatul Maramureş 1755 1 • Cum au ajuns soţia şi copiii lui Ladislau 14 să fie
consideraţi de către Raţ descendenţii lui este deocamdată o întrebare fără răspuns? Putem
doar să presupunem că Raţ neavând copii a înfiat pur şi simplu pe acest Szaplonczay?
Procedeul nu ar fi singular în familiile nobiliare ale epocii. Sau Fekete Erzsebet, soţia lui
Szaplonczay a fost fiica vreuneia dintre surorile lui după cum probabil rezultă dintr-o
scrisoare pe care tânăra Terezia i-o adresează în 5 februarie 1779 şi în care foloseşte
apelativul "Domnul unchi"?
Nu uită nici pe tânărul conte Karolyi Jozsef, prefect al comitatului Bekes presupus
de noi ca fiind fiul lui Raţ, căruia îi lasă prin testament suma investită în moşia de la
Vezendiu, clădirile precum şi terenul din Dindeşti, "pentru ca până frecventează şcoala să-i
fie asiguraţi banii de cheltuieli, cu respectuoasa rugăminte că dacă până atunci nora mea,
Szaplonczay Laszl6ne şi copiii ei nu şi-ar putea asigura o locuinţă, chiar dacă numai pe o
durată de un an să-i suporte în casa din Vezendiu până când va putea obţine o locuinţă pe
seama sa şi a copiilor."
De prin deceniul al VIII-Iea al veacului al XVIII-iea se păstrează singurul portret
cunoscut al lui Demetriu Raţ. Este pictat în floarea vârstei, în picioare, cu cizme cu pinteni,
11

Cf. Lehoczky Tivadar, Beregvarmegye monographiaja, voi. I, Ungvar, p. 362
Arhiva de Stat a regiunii Transcarpatia, fond 64, opis I, dos. 830, f. 2
13
Arhiva jude!ului Szabolcs - Szannâr - Bercg, fond IV A 50 I /e, volumul 235 a - b, f. 748 - 749.
14
Într-o scrisoare adresată lui Raţ de către Moise Ioan, administratorul moşiei lui din Vezendiu, în 5 februarie 1779,
apare şi Ladislau Szaplonczay care îl saluta, tânăra doamnă şi Lacika, băieţelul lor, bolnav de rujeolă. Cf. Arhiva de Stat
a regiunii Transcarpatia, fond 64, opis 4, dos. 219, f. I.
12
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într-un costum negru, sobru, tipic pentru oamenii de vază ai epocii. Pe umeri
poartă o pelerină tivită cu o blană maro. Mâna stângă o ţine pe sabia cu mânerul şi teaca
placate cu argint. În mâna dreaptă ţine un ceas de buzunar cu lanţ, din argint, iar în
continuarea degetelor, sprijinite pe un birou se află de o parte planul clădirii claustrului Sf.
Nicolae, al cărui ctitor era, iar de cealaltă parte o vedere din faţă a clădirii principale, în
spate fiind desenat turnul bisericii construite pe la 1664 de către Constantin Şerban, în
timpul pribegiei lui pe aceste meleaguri. De remarcat că această biserică construită din
piatră e rezistat până în 1826 când a fost dărâmată iar preţiosul ci iconostas a fost vândut
bisericii din Topolyân, comitatul Zemplcn 15 •
După cum aminteam figura lui Raţ cu faţa ovală, fruntea lată, nasul puternic,
mustaţa şi părul alb denotă liniştea şi siguranţa de sine a omului care a reuşit în viaţă.
În partea dreaptă sus a tabloului este pictat blazonul familiei Raţ: într-un scut oval,
pe fond azur o dextroşeră cu sabie. În partea inferioară a scutului este amplasată o coroană
deschisă cu trei fleuroane. Pe ambele flancuri ale scutului sunt vrejuri vegetale. Scutul este
timbrat de cască cu o coroană deschisă cu trei fleuroane, având deasupra lui la cimier o
dextroşeră cu sabie.
Jos la baza tabloului este o inscripţie scrisă la o dată ulterioară morţii lui Raţ din
care aflăm că el este fondatorul dar şi constructorul claustrului care a început în 1766 şi s-a
tenninat în 1772. Deasemnea se noteză că este îngropat în biserica nouă: "Specatbilis ac
gencrosis Dominus Fundator ac Erector Venerab <ilis> huius Domus Dominus Dcmctrius
Râcz Natus Anna 171 O. Incaepit aedificare 1766 finuit 1772. Obiit in domino 1782 die 11
aprilis Vitae 72. Sepultus hic in ven <erabile> Monastario de Monte Csemec ad Munkacs.
Iacet in ecclesia nova."
Personalitatea puternică a lui Dcmetriu Raţ este tipică pentru secolul al XVIII-iea,
secol al reformelor şi al şcolilor în special. A vând o pregătire liceală, Raţ, cunoscător al cel
puţin trei limbi, maghiară, latină, germană, cu vaste cunoştinţe economice care îl ajută să
strângă o avere însemnată, pune o parte a acestei averi la dispoziţia bisericii de care
aparţinea fiind ctitorul a mai multor biserici, mănăstiri sau susţinător al unor tineri să
urmeze şcoli superioare.
El aparţine Sătmarului, locul unde şi-a trăit şi desfăşurat aproape întreaga sa viaţă,
locul unde şi astăzi locuitorii din Vezendiu şi Carei ştiu că Raţ a fost ctitorul bisericii lor.
,ll.cMeTpiii Pai•, ,LJ.Bopsnrnn ccJia BcJCII.LJ.iy- 6Jiaro,LJ.iiÎIIHK 1•cpKoB Ta
MonacTcpiB MyKaqinchKOÎ cnapxiî

PE3IOME
)J:eMeTpiH: Pau ( 1706-1782) npe)..J.crnmn1K Manoro caTyMapc1,Koro J(BOpHIIcrna,
HKHH B yMoBax XVIII cT . .lJ.OMircsi: BHCOKoro couiaJibttoro crnTycy, TaK si:K 6yn o.npy:>KenHH:
3i 3HaTnom npe.lJ.CTaBHHl{eIO yropcbKOro .l(BOpHncrna (rpaqmttsi: Po3aJiiH qaKi), 6yB
ynoBHOBa:>Ke1-1010 oco6010 ManKiB rpacpiB Kapoî, a TaKO:>K Koxam(eM .ll.PY:>KHHH rpacpa
Kapoî AHTaJia. My.ll.pHH: Pau, xopournH: ~.ll.MitticTparnp, yMiB 3a6e3ne'IHTH i 36epcrrn:
BeJIHKHH Ma€TOK. BciH: H:oro .ll.iHJibHOCTi me 6iJibllIOÎ Ba:>KJIHBOCTi IIa)laC Te, mo BiH 3Mir
36epeITH CBOIO y1-1iaTCbKY peniri10.
3aB)..J.HKH H:oro CTaHOBHll(Y y CBiTCbKHX KOJiaX ' BiH 6yB ni.ll.TPHMKOIO )..J.JlH rpeKOKaTOJIHl{bKOÎ uepKBH, OCHOBOilOJlO)l{IIHKOM )..J.CKiJibKOX uepKOB (KapeH:, Be3e1miy),
MottaCTHpH cB. MHKonasi: (M. MyKaqeno ), MOHaCTHpH B MapiH-CTOB'I.
15

Cf. Michailo Lucikai, Historia carpato - ruthenorum, în "Naukovii Zbimik muzciu ucrainskai Kulturi u Svidniku", 14,
1986, p.221 .
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y TOH qac, KOJIH uepKBH ne OTpHMYBaJIH q>iHaHCOBOl niirrpHMKH, BiH 3Mir nepeKOifaTH
ciM'ro Kaponi 3po611T11 senHKi rpornoni mrecKH ).lm1 6yJ1iBHm{rna uepKoB Ta MOIIaCT11pin
).IJIH rpeKo-KaTOJIHUhKoro ttacencHHH. TaK, nanpHKJia).I, MO)l{eMo 3ra).laTH TYT <l>epettua
Kaponi, HKHH BBmKaCTbCH octtononoJio)l{HHKOM MapiH-CTonlfaHCbKoro MOHaCTHpH.
3anoBiT )J;eMeTpiH Pau - npHKJia).I H:oro BKJia).ly y niJITPHMKY rpeKo-KaTOJIHUbKOi"
uepKBH.
3 80-THX poKiB XVIII cT. 36epiranLcH rropTpeT Paua, iM1103ai-rn1o"i oco6a, HKa
BHKJIHKaC nonary Ta nornany 3a H:oro ).{OCHfHeHHH HK y MaTepiaIIbHOMY TaK i B JIYXOBHOMY
rrnanr.
Anexa 1
În numele Tatălui, Fiului şi a Sfântului Duh
Dumnezeu atotputernic şi care domneşte asupra tuturor, după cum scrie în Lege
(Isaia 38.V.l), a trimis pe profetul Isaia la regele Ezechiel spunându-i: fă ordine în casa ta,
pentru că vei muri şi nu vei trăi. Scriptura veşnică, a iubitului nostru Mântuitor în legea
îndurării ne atrage atenţia, spunând: Fiţi atenţi deoarece nu ştiţi ora la care vine Domnul
vostru. Această atenţionare a Atotputernicului mi-a intrat în minte încă din tinereţe, ca să
nu mă găsească în virginele nebune nepregătit, în anul 72-lea al vieţii mele în lumea
umbrelor pe care în marea majoritate am petrecut-o în slujba casei Înălţimii sale contelui
Karolyi, în baza legilor statului nostru nobil, din veniturile mele, din voia mea şi cu mintea
liniştită fac:
În primul rând: Pe seama bisericii din Munkacs şi părinţilor Bazilitani am
construit fundaţia claustrului, cu fântâna, şura. Casa presei, grădina, casa grădinarului, ca
să se poată întreţine şi ca să poată ţine în condiţii bune aceste construcţii las părinţilor
bazilitani 15000 cincisprezece florini gennani.
În al doilea rând: Nobilei nore Fekete Erzsebet şi copiilor, mai înainte cu trei ani
le-am dat şase mii de florini germani, până când eu trăiesc să se înmulţească iar după
moartea mea, când vor fi nevoiţi să trăiască din pâinea lor, să trăiască din dobânda acesteia
iar de capital să nu se atingă, iar după moartea mamei lor, cei trei Szaplonczay, Terezia,
Miklos şi Lacika să se împartă prin voinţa lor în părţi egale. Dacă nu le ajunge pentru trai
dobânda anuală, le mai dau 6000 ca după moartea mea să beneficieze de ele. Din primii
6000 şi eu am ridicat 1700 de florini renani ce se poate dovedi cu carta Bianca, după
moartea mea şi aceasta să li se plătească cu dobândă cu tot.
Pe lângă acestea, toate bunurile mele mobile din casa mea, serviciul de masă,
lenjeriile de pat, din bucătărie, din camera de alimente, toate animalele, cerealele boabe şi
care se află în paie, semănăturile care atunci se vor afla în pământ. Nurorii mele şi copiilor
lor le las şi terenul din Petreşti.
Nurorii mele şi copiilor ei hotărăsc, dar deja le-am dat scrisoarea de zălog la mâna
lor: la mica Szaplonczay Tereza i-am promis haine, perle iar în cazul în care Dumnezeu mă
va chema din această lume şi nu le voi putea cumpăra, in itum casum le las o mie de florini
germani numai pe seama lor.
A treia oară: Surorii mele Mahalanyi Laszlone Mihalovits Maria las 1500 florini
germam.
A patra oară: Pe seama săracilor (nu numai aceia care cerşesc) las 1500 de florini
germani pe care egumenul superior de la Munkacs, executor testamentar, să le împartă în
comitatele Maramureş, Bereg şi U gocea, indiferent de religia lor.
A cincea oar~: în localitatea Vezendiu am stăpânit din bunăvoinţă casei contelui
Karolyi, contra sumei de o mie de florini germani, fapt consemnat în testamentul contelui
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Karolyi Ferenc, ca să nu poată fi luată de la mine fără plată, astfel suma învestită şi
clădirile precum şi terenul de la Dindeşti, scrisoarea de achiziţie aflându-se în Arhiva
Karolyi, le las contelui de Careii Marii, înălţimii sale contele Karolyi Josef, prefectul
judeţului Bekes, pentru ca până când frecventează şcoala să-i fie asiguraţi banii de
cheltuieli, cu respectuoasa rugăminte că dacă până atunci nora mea Szaplonczay Laszl6ne
şi copiii ei nu şi-ar putea asigura o locuinţă, chiar dacă numai pc o durată de un an, să-i
suporte în casa din Vezendiu până când va putea obţine o locuinţă pe seama sa şi a
copiilor.
A şasea oară: în cazul în care ar mai rămânea bani în afara celor asupra cărora deja
am dispus, deoarece nu am terminat construcţia începută la P6cs şi în cazul în care
Dumnezeu mă va chema din această lume, să fie terminată din această sumă, iar în cazul în
care ar mai rămâne ceva sumă de bani, să fie cheltuită la construirea noii bisericii de la
claustrul din Munkacs, pe care vreau să o fac eu dacă Dumnezeu mi-ar pennite.
Executorul acestora să fie egumenul mănăstirii Munkacs ca să nu fie ştirbit nici un
paragraf. Să trec şi la argintărie, ceea ce este puţin: cele 12 cuţite din argint care sunt
asemănătoare, lingura mare de argint, ligheanul cu cana de argint împreună cu cana de
argint, cu ibricul de argint pentru cafea, împingătorul pentru miere din argint, două solniţe,
cana de argint pentru apă sau vin împreună cu scrinul, le las copiilor mai sus arătaţi iar cele
trei perechi de cuţite de argint împreună cu lingurile, care sunt diferite de cele din serviciu
şi cele două sfeşnice din argint le las pe seama părintelui egumen cu condiţia să le
transmită în continuare următorului egumen până când vor exista la Munkacs.
Sabia mea argintată şi ceasul meu de aur le las lui Szaplonczay Mikl6s şi Lacika să
şi le împartă.
Las această ultimă voinţă a mea ca să nu fie împiedicată de nimeni sub ameninţarea
blestemului.
Am scris cu mâna mea şi am aplicat pecetea mea obişnuită spre autentificare.
Amin, Vezendiu, 4 mai 1778
Racz Demeter
Înaintea noastră a celor semnaţi mai JOS convocaţi în mod special de domnul
subscriptor pentru ceremonia ultimelor sale dorinţe.
Vicecomitele ordinar al strălucitului comitat Satu Mare Ladislau Becsky m.p.
Vicecomitele substituit al strălucitului comitat Satu Mare Ladislau Szuhanyi m.p.
Judele nobiliar ordinar al aceluiaşi renumit comitat Satu Mare Francisc Becsky
m.p.
Judele nobiliar substituit al aceluiaşi renumit comitat Satu Mare Emeric Eotvos
Judele nobiliar ordinar al aceluiaşi renumit comitat Satu Mare Ladislau E6tv6s de
V(asaros) Nameny m.p.
Pe fila 2 verso:
Notă

I cele două sfeşnice din argint în urma incendiului din 1862, din vina
tinichigiilor a ars turnul bisericii şi al mănăstirii, fiind furate din biserică cupele din argint,
din cele două sfeşnice au fost făcute două cupe care există şi în prezent I 1878 februarie 25
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Anexa2
1769 iunie 2, Viena. Scrisoare a contesei Karolyi
cheamă la Pesta să o viziteze.
Dragă

adresată

lui Demtriu Raţ în care îl

Demecske

Şi

eu plănuiesc să plec de aici şi te invit cu drag pe domnia ta să vizitaţi Pesta pe
mamă şi pe fiu. Ştiu bine că din cauza procesului puteţi veni dacă doriţi , dacă nu veniţi
atunci îmi dau seama că nu mă mai iubiţi . Dragă Demecske nu vă lăsaţi rugat atâta, eu
rămân la Pesta din cauza fiului meu. La Carei nu vă pot vedea. Trimite-mi pe contele meu
repede la Pesta şi veniţi cu el sau imediat după el. Abia aştept să scap de oraşul acesta, din
nou trebuie să ies. Rămân cu drag slujitoarea şi fiica fidelă.
GrofKarolyine

Viena 2 iunie 1769
Răspunsul

îl

aştept

la Pesta, să dea Domnul

să-l aduceţi dumneavoastră.

Arhiva de Stat din regiunea Transcarpatia, fond 64, opis 1, dos. 699, f. 9.
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Portretul lui Demetriu Raţ (1706-1782)
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Detalii din portretul lui

Kărolyi

Raţ

Kărolyi

Jozsef
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Antal

RADU MÂRZA, CLUJ NAPOCA (ROMÂNIA)

luri Venelin

şi preocupările

sale pentru vechea
între ştiinţă şi politică

literatură slavo-română.

luri Venelin este unul din acele nume care, deşi pomenite obligatoriu printre
pionierii diferitelor cercetări sau ştiinţe, rămân totuşi în uitare. Numele său este important
în patru culturi şi istoriografii din Europa Centrală şi Răsăriteană. În cultura ucraineană pentru că a fost ucrainean la origine şi pentru că începuturile formaţiei sale intelectuale se
leagă de şcolile de la Ujgorod şi Lvov; de asemenea, a scris câteva lucrări de istorie a
Ucrainei şi este considerat drept unul dintre principalii reprezentanţi ai culturii ucrainiene
din secolul al XIX-iea. În cultura rusă, Venelin este important pentru că activitatea sa
culturală de maturitate s-a desfăşurat în Rusia şi în slujba Rusiei, acolo unde au apărut
principalele sale publicaţii. În cultura bulgară, luri Venelin este considerat unul dintre
artizanii renaşterii naţionale bulgare ( Văzraidane ), prin călătoria sa din anii 1830-1831,
prin legăturile sale cu emigraţia bulgară din Principatele Române şi din sudul Rusiei şi mai
ales prin publicaţiile sale dedicate istoriei, limbii, literaturii şi folclorului bulgar 1• Faima lui
Venelin în Bulgaria modernă nu poate fi scoasă din contextul legăturilor culturale sfecialc
care s-au conturat între Bulgaria şi Rusia în epoca modernă şi care continuă până azi .
Nu în ultimul rând, Venelin este important în istoria culturii şi istoriografiei
româneşti, pentru că a fost primul care a adunat şi publicat, într-o epocă foarte timpurie
(înainte de jumătatea secolului al XIX-iea), un volum de documente slavo-române. În
consecinţă, el este menţionat de principalii autori - români sau străini - care se ocupă de
acest subiect. Cercetări sistematice nu i-au fost însă dedicate, cu excepţia articolelor
publicate de Ilie Minea în 1936-193 7 şi Onufrie Vinţeler în 1985 3 .
Spre deosebire de istoriografia românească, celelalte istoriografii interesate de Iuri
Venelin au fost mai harnice în această privinţă; dacă ar fi să luăm doar ultimele două
decenii, Venelin a constituit subiectul a mai multe monografii, volume colective şi reeditări
apărute în Rusia4 , Bulgaria5 şi Ucraina6 .
Constantin Velichi, România şi renaşterea bulgară. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 64, 135, 141143, 148; Constantin Jos. Jirecek, Geschichte der Bulgaren. Prag, Tempsky, 1876, p. 535-536; Mercia MacDennott, A
History of Bulgaria, 1393-1885. London, Allen & Unwin, 1962, p. 123-125; Wilhelm Zeii, Slawistik in Deutschland.
Forschungen und Jnformationen iiber die Sprachen, literaturen und Volkskunden slawischer Vălker bis 1945. KolnWeimar-Wien, Bohlau Verlag, 1994, p. 116; Dimităr Mishew, Tize Bulgarians in tize Past. Pages from tlre Bulgarian
Cultural History. Lausanne, Librairie Centrale des Nationalites, 1919, p. 292.
2
Nu trebuie să ne mire că „Venelin" a devenit un prenume destul de larg răspândit în Bulgaria contemporană. De
asemenea, multe străzi din această ţară au fost botezate cu numele său.
3
Ilie Minea, Un vechi cercetător al arhivelor noastre {Iurie Venelin], în Revista Arhivelor, III, I, 1936-1937, p. 47-49;
Onufrie Vinţeler, Juri lvanovici Venelin şi România, în Romanoslavica, XXIII, 1985, p. 279-294. O. Vinţeler mai este
autorul unor articole despre Venelin, publicate în România, Slovacia şi Ucraina.
4
Jurii Venelin v bolgarskom vozrozhdenii. Otvetstvennyi redaktor G.K. Venediktov. Moskva, Rossiiskaia Akademiia
Nauk, Institut Slavianovedeniia i Balkanistiki, 1998, 205 p.; Uchenoe puteslrestvie I. Venelina v Bolgariiu (1830-1831).
Publikatsiia podgotovlena G.K. Venediktovym. Moskva, Institut Slavianovedeniia R.A.N„ 2005, 151 p. [Rossiiskaia
fllologicheskaia nauka i zarubezhnoe slavianstvo]. Vezi şi trei ediţii recente din scrierile lui Venelin: !urii Venelin,
Drevnie i nynieshnie Slovene. Starodavni in danasnji Slovenei. Predislovie i obshchaia redaktsiia Pavel Tulaev. Moskva,
Obshchestvo sodeistviia sviazei mezhdu Sloveniei i Rossiei "D-r Frantse Preshem", Moskva, 2004, 381 p. [Seriia
Slavianskie drevnosti]; idem, Grammatika nyneshnego bolgarskogo narechiia. Publikatsiia podgotovlena G.K.
Venediktovym. Moskva, Rossiiskaia Akaderniia Nauk, Institut Slavianovedeniia i Balkanistiki, 1997, xxii, 252 p. Vezi şi
bibliografia din trimiterile lui O. Vinţeler, op.cit., p. 290-293.
5
Dimităr Rajkov, Jurij Venelin i bălgarskoto Văzraidane. Sofija, Narodna Biblioteka "Sv. Sv. Kiril i Metodij", 1994, 21 O
p. Vezi şi !urii Venelin, Grammatika nyne§nego bolgarskogo nareeija. Otgov. red. Petăr Pasov. Sofija, Univ. Izdat. "Sv.
Kliment Ochridski", 2002, 291 p.
1
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Lucrarea de faţă face parte dintr-un proiect mai larg care are în vedere restituirea
figurii lui Iuri Venelin în istoriografia şi istoria slavisticii din România şi este structurată pc
patru paliere: 1) biografia, 2) călătoria în Principate şi Balcani în anii 1830-1831 în
contextul politicii ruse, 3) contribuţia sa la cunoaşterea documentelor slavo-române, 4)
receptarea în istoriografia şi slavistica românească.
1) Biografia lui Iuri Venclin. Ucrainean de confesiune greco-catolică, originar din
satul Velika Tibava din Ucraina Subcarpatică, Juri Venelin 7 (1802-1839) este un produs
clasic al romantismului, comparat adesea, pentru meritele sale faţă de bulgari, cu Lord
Byron şi meritele acestuia faţă de renaşterea Greciei modeme, respectiv cu Vuk Karadzic
8
şi meritele acestuia faţă de sârbi . Traseul său biografic este cunoscut astăzi: provenea din
familia unui preot, iar primii ani de şcoală i-a unnat la Ujgorod, apoi a studiat la
universitatea din Lvov (1821 ), la academia din Szeged şi universitatea din Moscova. Nu se
ştie în ce au constat studiile sale, cu excepţia celor de la Moscova, unde a studiat
medicina9 . Până să ajungă la Moscova, a petrecut doi ani la Chişinău (1823-1825), ca
meditator şi pedagog la seminarul teologic, unde l-a avut ca elev pe Alexandru Hasdeu 10 .
La Chişinău, poate prin intermediul unor studenţi ai săi 11 , V enelin a intrat în
legătură cu comunitatea bulgară din oraş şi în general cu emigraţia bulgară stabilită în
oraşele Basarabiei şi ale provinciilor ruseşti vecine (comunităţile de la Bolgrad şi
Odessa) 12 . Din această perioadă datează probabil primele sale preocupări pentru istoria şi
limba bulgarilor, căci face cercetări de arhivă şi culege folclor' 3 . Exegeza a semnalat
interesul timpuriu al lui Venelin pentru Balcani, căci în adolescenţă plănuia o călătorie în
Serbia, Grecia şi Bulgaria. În mod paradoxal, cheia la planurile sale de adolescenţă o
găseşte la Chişinău; este posibil ca tocmai acest proiect să-l fi apropiat de comunitatea
bulgară din oraş.
La Moscova, unde ajunge în anul 1825, Venelin a publicat diferite recenzii şi mici
studii, care au fost remarcate de profesorul Mihail Pogodin de la Universitate şi prin el a
intrat în legătură cu cercurile interesate de istoria şi cultura popoarele slave, care erau
sensibile la ideile slavismului şi panslavismului. Pogodin, care l-a protejat şi promovat, a
fost cel care l-a încurajat pe Venelin să scrie o lucrare de mai mari dimensiuni despre
bulgari. Această carte, Drevnie i nyne§nie Bolgare v politiceskom, narodopisnom,
istoriceskom i religioznom ich otnosenii k Rossijanam, a constituit o revelaţie pentru
Pogodin şi pentru ceilalţi primi cititori ai ei.
Până atunci, bulgarii erau consideraţi un popor turcic sau urmaşi slavizaţi ai unui
trib tătăresc, iar Venelin afirma în scrierile sale că dimpotrivă, este vorba de un popor slav,
vorbitor al unei limbi slave, creştinat în rit răsăritean şi continuator al tradiţiilor chirilometodiene. Împreună cu constatarea situaţiei mizere din prezent a bulgarilor, oprimaţi de
Imperiul Otoman şi obligaţi să emigreze din patria lor 14 , aceasta constituie reţeta perfectă
6

furii Vene/in: z nm1kovoi spadshchyny vyznaclmoho slavista. Ukladannia Dmytra Danyliuka. Uzhhorod, Vyd-vo V.
Padiaka, 2002, 182 p. Vezi şi mai vechea monografie, apărută în Slovacia, a Tamarei Bajcura, Juri) lvanovic Venelin.
Slovacke Pedagogicke Vidavnictvo v Bratislavi. Viddil ukrainskoi literaturi v Prjasovi, 1968, 304 p.
7
Numele reprezintă un pseudonim, adoptat se pare în anul 1822 şi care înlocuieşte numele George (Gheorghe/I uri) Guţu I
I-luţul/Huţă. Cf. O. Vinţelcr, op.cit., p. 282.
8
C. Velichi, op.cit., p. 141.
9
O. Vinţeler, op.cit., p. 282-283. Confonn Mcrcici MacDcnnott, la Lvov ar fi studiat istoria. Vezi Mercia MacDermott,
orei/., p. 123.
1
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Limba slavică la Români pene la annu/u 1400. Fragmentu din: Istoria cu/turei în Dacia, în
Traian, 1869, p. 175.
11

D. Mishew, op.cit., p. 292.

Pentru istoria emigraţiei bulgare în sudul Rusiei şi în Principatele Române, vezi C. Velichi, op.cit., p. 53-64.
13
O. Vinţeler, op.cit., p. 283. Pentru biografia lui Venelin vezi şi I. Minea, op.cit., p. 48. Cf. C. Jirecek, op.cit., p. 567, a
fost primul care a atras atenţia asupra folclorului bulgar. Vezi şi Charles A. Maser, A History of Bulgarian Literature.
865-1944. Thc Hague, Mouton, 1972, p. 84.
14
C. Velichi, op.cit., p. 63-64.
12
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pentru a provoca o „emoţie" în spmt romantic în cercurile ruse animate de idealurile
slavofile şi panslaviste. Cu alte cuvinte, Venelin Ie-a descoperit ruşilor un nou popor slav,
trăitor în oprimare la sudul Dunării, adică într-una din regiunile pe care politica rusă Ic viza
deja de mult timp.
Lucrarea lui Venelin a ajuns la Academia Imperială de Ştiinţe, unde Pogodin a
recomandat publicarea ei; cartea a apărut în anul 1829. Deoarece Venelin susţinea
necesitatea unei călătorii de documentare în Bulgaria şi pentm că protectorii săi îl
susţineau, Academia i-a propus plecarea într-o asemenea misiune documentară prin
Principatele Române, Bulgaria, Rumelia, Macedonia şi până la Muntele Athos. Scopul era
cercetarea arhivelor şi bibliotecilor, descoperirea de manuscrise slave valoroase, studierea
limbilor slave şi a dialectelor lor. În centrul atenţiei sale trebuiau să se afle mai ales
bulgarii, limba, literatura şi cultura lor. În urma acestei călătorii, V enelin unna să redacteze
o gramatică şi un dicţionar al limbii bulgare 15 .
După întoarcerea din această călătorie, Venelin a rămas activ în viaţa culturală a
Rusiei, a publicat diferite articole şi cărţi despre istoria şi literatura bulgarilor, o gramatică
a limbii bulgare, despre istoria Ucrainei, cântecul popular slav, despre controversele legate
de contribuţia scandinavă (a varegilor) la organizarea primelor cnezate ruseşti, unele dintre
ele - foarte populare - retipărite şi după decesul autorului 16 . Venclin a murit în 1839, în
ultimii ani de viaţă ducând o existenţă modestă. Piatra funerară i-a fost însă pusă de
comunitatea bulgară din Odessa, cu un epitaf care elogia contribuţia sa Ia naşterea
Bulgariei moderne.

de luri Venelin (1830-1831) în Principate şi în Balcani,
din însărcinarea Academiei Imperiale Ruse de Ştiinţe, nu reprezintă un fapt singular. Ea se
înscrie în seria de întreprinderi culturale care au dublat acţiunea politică a la longue duree
a Rusiei la Dunărea de Jos, în Strâmtori şi în Balcani, de la Petru cel Marc şi până în
prezent 17 . În timpul regimului rebrulamentar, organele de ocupaţie ruse şi administraţia de
la Bucureşti şi Iaşi au încercat să ofere - fără succes însă - o alternativă rusă Ia „oferta
educaţională" occidentală sau în spirit occidental, care avea mare succes în Principate. S-a
încercat organizarea unor pensioane ruseşti, constituirea în gimnazii a unor catedre de
limba rusă, trimiterea de studenţi munteni şi moldoveni Ia studii în universităţile din
Rusia. 18
2)

Călătoria întreprinsă

15

Ibidem, p. 141-142; O. Vinţcler, op.cit., p. 285; I. Minea, op.cit., p. 48-49; C. Jirccek, op.cil., p. 538-539.
Dintre publicaţiile ulterioare ale lui Venclin, vezi Ob istoclmike narodnoi poezii voobshc/1e, i o i11zh110-msskoi v
osobennosli (Moscova, 1834); O charaktere narodnîh pesen u Slavjan zadunajskih (Moscova, 1835); O nashestvii
zavislianskikh slavian na Rus do ri11rikovykh vremen (s.I., 1835?);~Skandinavomaniia i eia poklonniki, iii Stolielniia
izyskaniia o Variagak/1. lstoriko-krilicheskoe razsuzhdenie (Moscova, 1842); O zarodyshie novai bolgarskoi literalllry
(s.I., 1842); Kriliceskija izsledovanija oh islorij Bolgar. S prichoda Bolgar na Trakiskii poluoslrov do 968 goda
16

(Moscova, 1849).
17
Radu Mârza, Rusia şi Principalele Române în epoca regulamenlară. O perspectivă culturalii, în Annales Universitatis
Apulensis. Series Hislorica, IX, I, 2005, p. 83-91. Pentru cadrul politic al vremii, vezi Keith Hitchins, Românii. 17741866. Traducere din engleză de George G. Patra şi Delia Răzdolescu. Bucureşti, Ed. Humanitas, 1996, p. 178-245;
Emmanuel Turczynski, De la iluminism la liberalismul limpuri11. Vocile politice şi revendicările lor în spaţiul românesc.
Traducere de Irina Cristescu. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000, p. 138-154, 168-190; Gerhard Blottncr,
Die antirussisc/1e Stimmung in der Donaufiirstentiimern 1830-1848 vornehmlic/1 aus der Sic/11 zeitgenăssisc/1er
ăsterreic/1ischer Quellen, în Siidost-Forsc/111ngen, 42, 1983, p. 223-224. Vezi şi Simon Dixon, Tlie Modernisation ofthe
R11ssia 1676-1825. Cambridge Univcrsity Prcss, 1999, p. 27-53; Cyril E. Black, Russia and the Modernisation (){ the
Balkans, în The Balkans in Transilion. Essays an the Development of Balkan life mul Politics since Ilie Eighteenlh
Cen/ury. Ed. Charles and Barbara Jelavich. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1963, p. 147-158,
165-167.
18
Ioan C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic. 1834-1848. Ediţiunea Academici Române. Bucureşti,
Librăriile Socec şi Sfetea; Leipzig, Otto Harrassowitz; Viena, Gerold, 1915, p. 225-230; 598-616; idem, Principatele
Române de la 1828 la 1834. Ocupaţia ruseascii şi Regulamentul Organic. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice
"Bucovina", 1934, p. 352-354, 362-363; Gh.I. Moisescu, Bursieri români la şcoalele teologice din Rusia, 1845-1856.
Bucureşti, Ed. Seminarului de istoria bisericii române de la Facultatea de Teologie, 1946, I 00 p.; G. Blottner, op.cit., p.
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În timpul numeroaselor ocupaţii ruseşti din Principate, şi mai ales în timpul
regimului regulamentar, Rusia a trimis şi a încurajat mutarea în Moldova şi Tara
Românească a unor oameni de cultură şi de ştiinţă. Aceşti „specialişti străini", de origine
rusă, germană, franceză, cehă, au ocupat funcţii dintre cele mai diverse: de la funcţionari în
administraţie şi diplomaţi şi până la medici, jurişti, naturalişti, geologi, topografi, ingineri,
ofiţeri sau profesori; mulţi dintre ei s-au naturalizat în Principate, alături cu familiile lor.
Pot fi menţionaţi aici medicul de origine gennană Jacob Cihac (Czihak), geologul Mihalik
de Hodocin, N. Mavros, M. Fauthon de Verrayon, un harpist - Paulicec sau librarii Iosif
Romanov şi Visarion Rusul 19 .
Un capitol distinct îl reprezintă călătorii ruşi (unii în misiuni oficiale, alţii în
călătorii particulare) prin Principate sau prin teritoriile vechii Bulgarii, ale Serbiei, Greciei
şi ale Macedoniei ocupate de Imperiul Otoman. De la călătorul rus V.G. Barski de la 1785
şi până la reputatul slavist Alexandr Jacimirski în jurul anului 1900, mulţi dintre aceştia au
trecut şi prin Principate (ulterior România), unde au cercetat, inventariat şi publicat
antichităţile (obiecte de cult, monumente de arhitectură, dar mai ales fonduri de manuscrise
şi carte veche) din mănăstiri, biblioteci şi arhive 20 .
Din această categorie face parte şi Iuri Venelin, care pornea în primăvara anului
1830 din Rusia din însărcinarea Academiei Imperiale de Ştiinţe şi, în acelaşi timp,
satisfăcându-şi un mai vechi proiect personal. Călătoria începea într-un moment prielnic, în
care trupele ruse staţionau în Principate şi în zona Dobrogea. În Principate, Venelin a
beneficiat de bunăvoinţa oficialităţilor româneşti şi a celor ruse de ocupaţie, după cum
reiese din predlojânia din 1830 - pennis de liberă-trecere semnat de general-maiorul rus
Mircovici şi în acelaşi timp ordin către autorităţi de ai se acorda întreg sprijinul 21 .
Călătoria documentară a lui Venelin, desfăşurată cu suportul annatei de ocupaţie,
nu reprezintă un caz izolat. Jumătate de secol mai târziu, în primăvara anului 1878, Grigore
Tocilescu întreprindea şi el, într-un context asemănător (războiul ruso-româno-turc,
annatele ruse şi române controlând teritoriul bulgar), o missiune epigrafică în Bulgaria, pe
traseul Turnu Severin - Vidin - Calafat - Akciar - Palanka - Lom - Orjahovo 22 . În timpul
primului război mondial, arheologii gennani efectuau săpături arheologice în Dobrogea
sub protecţia annatelor Puterilor Centrale, iar în 1918 armata română care ocupa Basarabia
desfăşura o campanie sistematică de adunare a documentelor, manuscriselor şi cărtilor
23
'
vechi .
Călătoria lui Iuri V enelin s-a defăşurat între lunile aprilie 1830 şi, probabil, martie
1831, pe traseul Moscova - Odessa - Vama - Constanţa - Babadag - Hârşova - Silistra Bucureşti - Iaşi - Chişinău - Moscova. În afara Varnei şi Silistrei, Venelin nu a reuşit să
viziteze vreun alt oraş din Bulgaria, pentru că situaţia din zona de conflict a devenit brusc
nefavorabilă trupelor ruse, care s-au şi retras de pe poziţiile ocupate în teritoriile otomane.
Astfel că, până la unnă, cea mai consistentă etapă a călătoriei lui Venelin o reprezintă
229; Relafii romîno-rnse în treclll. Studii şi conferinţe. Bucureşti, Academia R.P.R. Institutul de Studii Romino-Sovietic,
1957, p. 150-172, 295-306 (articolele lui G. Potra şi A. Andronic). Vezi şi Constantin C. Diculcscu, Episcopul
Melc/1isedec. Srudiu asupra vieţei şi activităţei lui. Cu un portret şi cu excerpte din corespondenţă. Bucureşti, Tip.
Cărţilor Bisericeşti, 1908, p. 7.
19
I.C. Filitti, Principatele, p. 364-370; Gheorghe G. Bczviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia. Bucureşti,
Institutul de Istorie Naţională, 1947, p. 277-278; Nicolae Iorga, Gir. Asachi ca tipograf şi editor. După '"Catalogu/" lui
din 1847. în Analele Academiei Române. Memoriile Secfiunii Istorice, scria li, tom XXXIV, 1912, p. 751-753.
20
D.P. Bogdnn, Texte slavo-române în lumina cercetârilor ruseşti, în Relaţii romîno-rnse în trecut, p. 268-291; Ecaterina
Fodor, Cercetârile lingviştilor rnşi şi sovietici de.1pre relaţiile lingvistice slavo-ro111<Îne, în Romanoslavica, VI. 1962, p.
221-227; Jiv;:i Milin, Din istorirnl cercetării manuscriselor slavo-române, în idem, Studii de slavisticâ. Timişoara, Ed.
Mirton, 1998, p. 6-40.
~ 1 I. Minca, op.cit„ p. 49.
12
Grigore G. Tocilescu, Raport asupra unei missiuni epigrajice în Bulgaria. Bucurcsci, lmprimcri;:i Statului. 1878, 29 p.
23
Analele Academiei Române. Partea Administrativă şi Desbateri, scria li, tom XXXIX, 1916-1919, p. 187, 190-191,
300.
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Bucureştiul,

unde acesta a rămas timp de cinci luni. Pretutindeni însă, Venelin face
observaţii pe teren, cercetează arhive şi biblioteci, semnalează sau copiază manuscrise
slave, face observaţii privind istoria locală, populaţia şi economia regiunilor vizitate; unele
rezultate ale acestor cercetări sunt publicate, cum arătam mai sus, în diferite periodice ruse
ale vremii 24 .
Merită stăruit asupra timpului petrecut de Venelin la Bucureşti. Date fiind
informaţiile sumare despre viaţa lui Venelin, în istoriografia română s-a trecut repede peste
acest episod, făcându-se doar observaţia că Venelin a cercetat în arhive şi biblioteci,
adunând materialul care avea să fie publicat postum în culegerea de documente Vlahobolgarskiia iii Daco-slavianskiia gramoty (1840). În realitate, punctul de greutate al şederii
sale în capitala Ţării Româneşti trebuie căutat în rândurile emigraţiei bulgare, care a
constituit de fapt gazda sa la Bucureşti. La 1830, când Venelin ajungea la Bucureşti,
emigraţia bulgară (ca şi din celelalte centre de la Ploieşti, Brăila, Odessa, Bolgrad şi
Chişinău) era bine organizată, avea instituţii de cultură şi de binefacere şi tipărea cărţi şi
manuale şcolare; în general, era mult mai instruită, mai infonnată şi mai receptivă la
semnalele care veneau dinspre romantismul european (valorile herderiene, istorismul),
decât elitele din ţara de origine. Până la acel moment, numele lui Venelin devenise destul
de cunoscut în comunităţile bulgare, astfel că el trebuie să fi fost bine primit la Bucureşti,
aşa cum a fost bine primit şi în alte părţi. Faptul că numele lui Venelin era unul de referinţă
pentru comunităţile bulgare din emigraţie este confinnat de traseul biografic al chiar unuia
dintre „părinţii fondatori" ai Bulgariei modeme, Vasili Aprilov (1789-1847). Acesta
provenea dintr-o familie de negustori bulgari grecizaţi de la Odessa şi tocmai lectura cărţii
lui Venelin, Kriticeskija izsledovanija ob istorij Bofgar i-a atras atenţia asupra trecutului
istoric al propriului popor şi, urmând un scenariu romantic deloc singular, a început să
combată grecizarea elitelor bulgare şi să lupte pentru afirmarea slavismului bulgarilor şi
.
1~25
pentru renaşterea I or naţ10na
a .
Noi informaţii despre şederea lui Venelin la Bucureşti ar putea aduce bogata sa
corespondenţă trimisă de acolo în Rusia, corespondenţă folosită de către biograful său P.
Bessonov şi de către alţi exegeţi 26 .
În spatele călătoriei de documentare a lui Iuri Venelin se află un profund substrat
politic. Faptul că aceasta a fost finanţată de Academia Imperială de Ştiinţe a Rusiei, cu
câteva ţinte ştiinţifice clare, nu exclude - chiar dimpotrivă - ca ea să fi răspuns unor
preocupări ale factorilor de putere din Rusia care au înţeles că acţiunea politică în Balcani
trebuie dublată de una culturală. Ţintele unor asemenea călătorii erau nu doar cerinţele
punctuale stabilite înaintea plecării sau stabilirea de contacte cu elitele din ţările de
destinaţie (în cazul de faţă română, dar mai ales bulgară, greacă), ci şi propria societate adică cercurile culturale şi instituţiile din Rusia care aveau un cuvânt de spus în privinţa
. politicii în Balcani.
În cazul lui Venelin, lucrurile s-au petrecut oarecum altfel. După cum s-a văzut mai
sus, călătoria sa în Bulgaria a fost un eşec (date fiind condiţiile militare), dar în schimb a
petrecut mult timp în Principatele Române, mai ales la Bucureşti. Cu toate acestea, Venelin
nu a devenit un personaj de referinţă pentru români, ci pentru bulgari. Aceasta, desigur,
datorită publicaţiilor sale ştiinţifice care au atras atenţia Rusiei (şi, apoi, Bulgariei) asupra
istoriei, limbii şi literaturii bulgare. Practic, Venelin a „descoperit" („inventat") Bulgaria
O. Vinţeler, op.cit., p. 286.
C. Velichi, op.cit., p. 142; O. Mishew, op.cit., p. 293-294.
26
P. Bcssonov, Nekolorye certy putesestvija I.I. Vene/ina V Bolgarijll (Moscova, 1857), apud O. Vinţclcr, op.cit., p. 293,
nota 42. Acest fond de scrisori a fost utilizat în lucrările despre Venelin ale autorilor ruşi şi ucrainieni, de exemplu de
către Tamara Bajcura, op.cit. Confon11 unei infonnaţii de la O. Vinţeler, în a11ii '80 acestuia nu i s-a pennis să vadă
fondul respectiv, în timp ce istoricilor, care pe atunci erau cetăţeni sovietici li s-a pennis şi deci, l-au folosit în lucrările
lor.
24

25
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pentru Rusia, atrăgându-i atenţia asupra unei ţări cu un strălucit trecut istoric, dar oprimate
de Imperiul Otoman, o ţară a cărei populaţie vorbeşte o limbă slavă, care este de
confesiune ortodoxă şi cu o cultură de tradiţie bizantină şi slavonă. Nu întâmplător, cartea
de referinţă a lui Venelin, Kriticeskija izsledovanija ob istorij Bolgar. S prichoda Bolgar
na Trakiskii poluostrov do 968 goda, se opreşte la 968, anul în care la Dunărea de Jos
apare cneazul rus Sviatoslav, chemat iniţial de Imperiul Bizantin împotriva bulgarilor, cu
care avea în cele din urmă să se alieze chiar contra Bizanţului.
Călătoria documentară a lui V cnclin şi stăruinţa sa la Bucureşti pe urma vechilor
izvoare slavoneşti răspunde şi unor semnale venite dinspre autorităţile locale ale Ţării
Româneşti. Este ştiut faptul că una dintre refonnele fundamentale pe care le-au introdus
Regulamentele Organice în Moldova şi Ţara Românească a fost înfiinţarea arhivelor de
stat. În paralel, generalul Kiseleff însuşi dispunea adunarea din mănăstiri şi biserici a unor
obiecte „antice" care puteau prezenta interes documentar: inscripţii, cărţi vechi, odoare
27
bisericeşti, portrete etc.
3) Contribuţiile lui Venelin la cunoaşterea documentelor slavo-române
O problemă fundamentală care se pune în contextul discuţiei despre ediţia de
documente slavo-române a lui Venelin este aceea a formaţiei istorice a acestuia. Ce studii
de istorie a făcut, care i-au fost lecturile fundamentale şi cărţile de care s-a slujit de-a
lungul anilor, care i-a fost concepţia istorică, care au fost cercurile pe care le-a frecventat?
La multe dintre aceste întrebări este greu de răspuns, date fiind lacunele din biografia sa,
dar şi posibilităţile limitate de informare din acest moment. Este clar însă că avem de-a
face cu un personaj specific romantismului european, provenit dintr-un mediu multicultural
şi cunoscător al mai multor limbi (ucraineana maternă, posibil maghiara şi germana - date
fiind studiile la Szeged şi Lvov, româna, rusa, bulgara), cu studii variate {printre care,
posibil, studii istorice la Lvov).
Proiectul de adolescenţă de călătorie în Balcani, realizat la maturitate, avea să fie
completat de legăturile cu comunităţile bulgare din Basarabia şi sudul Rusiei. Are
preocupări sistematice de istorie a bulgarilor, iar la folclorul lor (şi al slavilor în general) se
raportează în stil herderian; discursul despre Bulgaria oprimată de turci şi care a fost uitată
de Rusia, care şi-a primit de la bulgari botezul ortodox şi alfabetul chirilic, este unul
romantic prin excelenţă. Nu în ultimul rând, biografia şi scrierile sale dovedesc că Venelin
nu a fost deloc străin de ideile slavismului şi panslavismului, de curentul de idei care vedea
în Rusia fratele mai mare care trebuie să îi elibereze pe slavii oprimaţi de Imperiul
Otoman.
Arătam mai sus că cele mai importante rezultate culturale ale misiunii sale sunt de
pe urma şederii timp de cinci luni la Bucureşti, unde a făcut cercetări în arhiva
mitropoliei 28 . Rezultatul acestor cercetări a fost fructificat sub forma unui volum de
documente apărut postum: Vlacho-bolgarskie iii dako-slavjanskie gramoty (St. Petersburg,
1840)29 , dar pregătit pentru tipar în jurul anului 1832 (când scria prefaţa volumului).
Cartea, foarte rară deja în urmă cu un secol 30 , cuprinde o culegere de documente „vlahobulgare" sau „daco-slave", adică slavone de redacţie românească (redactate pe teritoriul
Ţărilor Române), cu comentarii de ordin istoric, filologic şi lingvistic (onomastică,
etimologie, toponimie, paleografie şi diplomatică).

Alexandru Zub, Problema editârii izvoarelor în istoriografia română din epoca modernii, în Carpica, Bacău, IV, 1971,
p. 379-380.
28
C. Velichi, op.cit., p. 142.
29
I. Venclin, Vlacho-bolgarskie iii dako-slavjanskie gramoty. St. Petersburg, Tipografii lmperatorskoj Rossijskoj
Akadcmii, 1840, XVII, 359 p.
30
I. Minea, op.cit., p. 47.
27
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Se publică un număr de 66 de documente din arhiva mitropoliei din Bucureşti,
datate de editor între anii 1342 (hrisovul dat de voievodul „Vladislav" mănăstirii Vodiţa) şi
1693 (diplomă acordată de voievodul „Mihnea Alexandrovici"). Unele documente sunt
însoţite de comentarii şi „dicţionare" de tenneni şi expresii, unele dintre acestea
întinzându-se pe câteva pagini.
Culgerea propriu-zisă de documente este precedată de două texte introductive, o
introducere (Predislovie, p. I-VIII) şi o prezentare istorică a principatului basarabesc
(Valahia) (p. 1-4). În introducere se vorbeşte despre caracterul bulgar al limbii
documentelor din Valahia şi despre caracterul sud-rus al celor din Moldova şi despre
numeroasele influenţe bulgăreşti, sârbeşti, greceşti, maghiare şi mai ales româneşti a limbii
acestor documente, observaţii importante în contextul nivelului atins de slavistica epocii.
Spre exemplu, dintre termenii de origine maghiară sunt semnalaţi aldamaş care
provine din aldamas, hotar din hatar, porkalab din porkolab, vamoş din vam, varo.foni din
varos, iar dintre termenii româneşti - cei mai numeroşi, de altfel - vistiaria care este
originar din lat. Vestiarium, lacul din lacus, vale din vallis,florini din italianulfiorino, care
la rândul lui provine din latinescul .florenus etc. Nu în ultimul rând, editorul analizează
infonnaţia pc care o găseşte în documente şi trage concluzii privitoare la instituţiile şi
clasele sociale ale ţării (boiari,jupani), economie şi finanţe (dijma, haraci, gloabă, oierit sl. ovCi vama), armată (călăraşi, dărăbani), ocupaţii, obiceiuri etc. ceea cc reprezintă un
pas înainte pentru nivelul de cunoştinţe al vremii.
Interesantă este introducerea istorică despre Ţara Românească, pe care Venelin o
numeşte permanent Basarabia, completând că în timpurile recente ea se numeşte Valahia.
Cea mai mare parte a textului este dedicat legăturilor dintre teritoriul nord-dunărean şi
Bulgaria, cu accent pe cele două ţarate care au stăpânit atât Ţara Românească, cât şi
Moldova. Prin cucerirea Bulgariei de către turci, la 1380, ele devin independente, dar în
cele din urmă căzând şi ele sub stăpânirea acestora 31 • Venelin pomeneşte şi încercările
Ungariei de cucerire a Valahici, povestind episodul campaniei regelui Carol Robert şi
dezastrul de la Posada32 . În general, este vorba de o prezentare istorică incompletă şi
nesistematică, aceasta fiind cauzată foarte probabil de deficienţele de infonnare ale
autorului, într-o epocă - suntem în anul 1832 - când sursele despre istoria Ţării Româneşti
erau puţine, mai ales pentru un autor provenit din spaţiul rusesc.
Per ansamblu însă, ediţia lui Venelin este foarte valoroasă pentru nivelul de atunci
al cunoştinţelor de slavistică, deşi astăzi este însă în mod evident depăşită din punct de
vedere tehnic. Metoda de editare este primitivă, datarea şi atribuirea documentelor ridică
numeroase semne de întrebare, lipseşte spiritul critic, documentele sunt transcrise fără fijă
pentru păstrarea limbii originale, căci editorul a strecurat în text numeroase rusisme 3 . În
timp, toate documentele publicate de Venelin la 1840 au fost cuprinse în ediţii noi, care au
corectat greşelile primului editor. În ciuda tuturor criticilor care se pot aduce, este vorba de
o primă ediţie de documente de acest fel din slavistica europeană şi românească, iar
întâietatea ei este recunoscută în egală măsură de slavistica românească, rusească sau
austriacă.

Din punct de vedere terminologic, Venelin este un inovator (chiar dacă termenii
propuşi de el au fost abandonaţi mai târziu). Documentele slavone pe care le descoperă la
Bucureşti le desemnează ca fiind vlacho-bolgarskie sau dako-slavjanskie. Primul termen
este interesant în condiţiile în care în epocă se afinna fără excepţie că documentele
31

I. Venelin, op.cit., p. 1-2.
Ibidem, p. 2-3.
33
Gheorghe Mihăilă, Studii de lexicologie şi istorie a lingvisticii româneşti. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică,
1973, p. 169; idem, Dicţionar al limbii române vechi. Bucureşti, Ed. Enciclopedică română, 1974, p. 31; O. Vinţelcr,
op.cit., p. 287-289. Vezi şi D.P. Bogdan, op.cit., p. 271-273; Ecaterina Fodor, op.cit., p. 222.
32
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provenite din Principate sunt bulgăreşti; termenul lui Venelin face o precizare geografică.
Ulterior, această precizare geografică avea să se facă sistematic 34 . Şcolile de slavistică din
Rusia, Bulgaria, dar şi din ţările apusene nu admit existenţa unei redacţii independente
pentru limba slavonă a documentelor din Ţările Române, dar vorbesc des~re calitatea
acesteia de intermediar între redacţiile medio-bulgară, sârbă şi ruso-ucraineană 5.
În România în schimb, Ioan Bogdan a observat deja la 1889 că termenul <le
redacţie bulgară aplicat textelor slavone scrise în Ţările Române este impropriu 36 şi,
începând cu el, slavistica românească a afirmat constant existenţa unei redacţii slavoromâne (slavonă de redactie românească) pentru documentele slavone redactate pe
teritoriul României actuale 31 , o slavonă care este, în esenţă, medio-bulgară38 . Desigur că
aceasta nu neagă calitatea de intermediar a slavonei româneşti, textele slavoneşti de această
redacţie fiind presărate de influenţe sârbeşti, ruso-ucrainiene, chiar influenţe populare neobulgare şi „substratul popular românesc" 39 .
Cel de-al doilea tennen folosit de Venelin, acela de dako-slavjanskie, derivă din
numele dat slavilor de pc teritoriul anticei Dacii. „Teoria daco-slavă" susţine că pe
teritoriul Ţărilor Române a trăit, chiar şi după migraţia marii majorităţi a slavilor la sud de
Dunăre, o populaţie slavă consistentă, care s-a asimilat în masa românească abia între
secolele XII-XV şi care a vorbit un dialect (sub-dialect) slav şi care a impus limba slavonă
ca limbă a elitelor, statului şi bisericii printre români. De la începutul secolului al XIX-iea
şi până azi, această teorie a fost îmbrăţişată constant în rândul slaviştilor de origine slavă,
mai ales a celor bulgari şi ruşi. Cei mai cunoscuţi susţinători ai ei au fost Josef Dobrovsk~,
Bartholomeus Kopitar, Pavol Jozef Safiirik40 , Franz Miklosich41 şi Lubor Niederle 2 ,
Liubomir Miletic, iar în anii 1950-1970 slavistul sovietic Samuel B. Bemstein43 . Deşi în
mod tradiţional istoriografia românească a respins teoria daco-slavă, în prezent se admite ca urmare a evidenţelor înregistrare de arheologi - locuirea slavă în spaţiul nord-dunărean,
în aşezări separate sau împreună cu alte populaţii, inclusiv cu autohtonii de origine daco. -44
romamca
34

Vezi spre exemplu la Al. Jacimirski - slavisc/1en Chroniken molda11ische11 Ur5pr11ngs; slavianska pismennosli v
11 R11m11nî; P. Sîrcu - slavjano-r111nî11skii.
35
Gh. Mihăilă, Dicţionar, p. 15-17.
36
I. Bogdan, Cîteva manuscripte slavo-române, în idem, Scrieri alese, Cu o prefaţă de Emil Pctrovici. Ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note de G. Mihăilă. Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R„ 1968, p. 491-492, cu o discuţie cu privire la
tenninologia care trebuie folosită.
37
Vezi spre exemplu Pandelc Olteanu (coordonator), Slava veche şi slavona românească. Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică, 1975, p. 256; Mihai Mitu, Slavona românească. Studii şi texte. Bucureşti, Ed. Univcrsitătii, 2002, p. 14-21.
38
Gh. Mihăilă, op.cit„ p. 15-16 .
9
.1 Ibidem, p. 16-17.
40
Vezi spre exemplu Briefi1·ec/1sel zwischen Dobrovs/..y und Kopitar (1808-1828). Hrsg. von V. Jagic. Berlin,
Commisionsverlag der Wcidmann'schen Buchhandlung, 1885, p. 111, 377; Pavel Josef Safafik, Slovanske s/aroiitnosti
[Antichită!ile slave]. Dii II. Oddil dejepisny [Partea istorică]. Praha, Năkl. knihkupce Bedficha Tcmpskcho, 1863, p. 212223.
41
Franz M iklosich, Die slavische Elemente im Rwnunischen, în Denkschrifien der Kaiserlichen Akademie der
Wissensclwfien, Wicn, Bd. XII, 1861, p. 5; Gh. Mihăilă, locul lui Franz Miklosic/1 în studierea elementelor slave din
limba română (O s11/â de ani de la apariţia lucrării "Die slavisc/1en Elemente im R111111111islien'', Viena. 1861), în
Romanoslavica, VI, 1962, p. 214.
42
Lubor Niederlc, R11kove1 slovanskych staroiitnosti [Manualul antichităţilor slavice]. K vydăni pfipravil Jan Eisner.
Praha, Nakl. Ceskoslovenskc akademie ved, 1953, p. 95-96.
43
Slavistica românească a receptat (dar nu a admis) opiniile slavistului sovietic Samuel B. Bernstein, care a şi publicat
câteva lucrări în România: C11 privire la legăturile lingvistice slavo-romîne, în Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul
împlinirii a 70 de ani. B. Cazacu (coordonator). Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R„ 1958, p. 77-79; idem, A existat oare o
limbă aparte daco-slavă 7 , în Studii şi cercetări lingvistice, XIII, 1962, p. 147-152; idem, Observaţii critice privind
periodizarea istoriei limbii române, în Omagiu lui Alexandru Roselli la 70 de ani. Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R„
1965, p. 61-64. Vezi şi Gh. Mihăilă, S.B. Bernstein şi unele probleme ale lingvisticii şi filologiei româneşti, în idem,
Studii de li11gvisticâ şi filologie, p. 201-212.
44
Ion Stanciu, Slavii timpurii în cercetarea ar/1eologicâ românească, în Ephemeris Napocensis, XI, 200 I, p. 105-132;
Florin Curta, Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII. Târgovişte, Ed. Cetatea de
Scaun, 2006, p. 199-269.
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Revenind la ediţia de documente slavo-româneşti a lui Venelin, aceasta trebuie
apreciată în cadrul istoriei editării de documente istorice în spaţiul românesc (de către
istoriografia română) 45 . În istoriografia română, primele preocupări de acest fel apar târziu,
în anii 1840, când istoricii Romantismului conştientizează necesitatea sistematizării şi
publicării izvoarelor istorice pe baza cărora să se scrie istoria naţională. Excepţie face
monumentala, pentru acele vremuri, Chronică a Românilor şi a mai multor nemuri,
redactată de Gheorghe Şincai între anii 1808-1811, dar publicată integral abia la sfârşitul
secolului. Unnătoarele publicaţii de documente istorice sunt revistele Arhiva românească
(1840-1845) a lui Mihail Kogălniceanu şi Magazinu Jstoriku pentru Dacia (7 tomuri,
1845-1851 ), a lui August Treboniu Laurian şi Nicolae Bălcescu. În aceeaşi epocă,
Kogălniceanu publică prima sa ediţie de cronici moldo-muntene: Letopisiţile Ţării
Moldavii publicate pentru întâiaşi dată (1845-1852 '. În deceniile următoare se editează,
nesistematic, documente de către Timotei Cipariu (Crestomatia seav Analecte literarie 1858) şi Alexandru Papiu Ilarian (Tesauru de monumente istorice pentru Romania - 18621864). Este vorba de publicaţii care au cuprins aproape exclusiv documente sau izvoare
narative externe, de la texte în limba latină şi până la cronici polone, nu şi documente
interne.
Primele ediţii de documentele interne - slavone (slavo-române) i se datorează lui
Theodor Codrescu (revista Uricariul, cu 26 de tomuri apărute între 1852-1895) şi mai ales
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a publicat nesistematic documente în revistele Foaea
de storiă română (1859), Foitia de istoria si literatura (1860), Din Moldova (1862-1863,
devenită Lumina) şi, sistematic, în cele trei tomuri ale Arhivei istorice a României ( 18641868). În deceniile unnătoare se remarcă episcopul Melchisedec, care a publicat
numeroase documente slavoneşti în Chronica Huşi/or ( 1869) şi în Chronica Romanului
(1874-1875), în paralel cu munca de editor de documente moldoveneşti vechi depusă la
46
Cernăuţi de istoricul austriac Franz Adolf Wickenhauser .
În publicaţiile sale, Venelin i-a menţionat frecvent pe români, pe care i-a numit,
precum toţi contemporanii săi, valahi (Volohi). O privire generală asupra tuturor lucrărilor,
sau măcar a celor mai importante lucrări publicate de Iuri Venelin ne este imposibilă în
acest moment. Singura accesibilă a fost sinteza sa despre istoria bulgarilor, Kriticeskija
izsledovanija ob istorij Bolgar... (Moskva, 1849), în care valahii sunt frecvent menţionaţi
în contextul relatării istoriei proto-bulgarilor, a bulgarilor şi a primului lor ţarat.
Cunoştinţele lui Venelin despre valahi sunt destul de aproximative şi, din păcate, el nu îşi
citează sursele de infonnare. Ele se află concentrate în două subcapitole, intitulate Volohi,
respectiv Rimskije koloniz47 . În primul, autorul subliniază că este vorba de un popor,
asemeni bulgarilor, necunoscut cărturarilor europeni, care trăieşte în două principate aflate
sub stăpânirea Imperiului Otoman şi în Transilvania. Valahii au preluat creştinismul şi
buchiile de la bulgari, iar până în secolul al XVIII-lea limba lor de curte şi a bisericii era
bulgara (în Valahia) şi malorusa (în Moldova). În acest secol, în unna uniaţiei e1 s-au
Al. Zuh, op.cil., p. 375-411. Vezi şi lucrările mai vechi ale lui Gr. Tocilescu, Studie critice asupra cro11icelor româ11e.
I. Cum sînl publicate cronicele române, în Revistn penlnt istorie. archeologie şi filologie, III, 1884, p. 241-288; II.
Izvodul spătarului Clănău seu Cronica lui „Arbure Campodux" numită şi a lui „ Huru ", cu 6 labele: 3 fototipii şi 3
litografii, în Ibidem, IV, 1885, p. 464-500; N. Iorga, Despre adunarea şi tipărirea izvoarelor relative la istoria
Romînilor. Rolul şi misiunea Academiei Romîne, în Prinos lui D.A. S111rdza la împlinirea celor şapte-zeci de ani.
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl", 1903, p. 1-127; idem, Note critice asupra culegerilor de documente
interne româneşti. Bucureşti, Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, 1903, 34 p.; Demonstenc Russo, Critica textelor şi
tehnica ediţiilor, în Buletinul Comisiei istorice a României, I, 1912, p. 5-100.
46
Franz Adolf Wickenhauser, Moldawa ader Beitrăge zu einem Urk1111denb11che fiir die Ma/dau 1111d Bukovina. Wicn,
Druck von Jacob und Holzhausen, 1862; idem, Die Urkunden des Klosters Moldowiza. Wicn, Druck von Jacob und
Holzhauscn, 1862, 243 p.; idem, Urkunden 1111d lnschriften der Kloster in der Bukowina. Czcmovitz, Druck von Rudolf
Eckardt, 1877.
47
1. Vcnclin, Kriticeskija izsledovanija ... , p. 227-237.
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îndepărtat de buchii şi limba bulgară. În continuare, V enelin dă câteva exemple de cuvinte
româneşti scrise cu grafie chirilică şi latină şi trage concluzia că cuvintele româneşti
prezintă numeroase asemănări cu latina, italiana, franceza şi spaniola. Mai menţionează de
asemenea pe învăţaţii [români, transilvăneni] din Ungaria, care susţin că valahii ar fi
urmaşii romanilor. Acestui subiect îi este dedicat cel de-al doilea subcapitol menţionat şi
intitulat, foarte sugestiv, „Coloniile romanilor".
Alte subiecte care privesc direct istoria medievală românească şi legăturile ei cu
spaţiul slav şi cu slavonismul se referă la originea termenilor „Io" şi „bojar". Opinia
referitoare la particula „Io", anume că ea exprimă la nivelul diplomaticii dependenţa
provinciei Valahiei de cel de-al doilea ţarat bulgar, a fost înregistrată şi comentată de Ioan
Bogdan în studiul său despre Jw din titlul domnilor români, publicat în 188948 . Cel de-al
doilea tennen este dat de Venelin drept exemplu pentru influenţa medio-bulgarei asupra
limbii ruse; Petre P. Panaitescu a amendat această opinie, subliniind că transfonnarea
49
fonetică care a survenit se datorează intermedierii acestui transfer prin limba română .

4) Receptarea

contribuţiilor

lui Iuri V enelin în istoriografia

şi

slavistica

românească
După

cum arătam în deschiderea lucrării de faţă, în România Iuri Venelin a
beneficiat de o receptare complet nesistematică. Întotdeauna i s-a recunoscut primatul în
publicarea de documente slavo-române, iar cartea sa fundamentală, Vlacho-bolgarskie iii
dako-slavjanskie gramoty, a fost avută în vedere de aproape toţi specialiştii care au cercetat
istoria editării documentelor slavone 50 . Din păcate, la o privire generală trebuie să tragem
concluzia că Venelin şi cartea sa au fost folosiţi aproape exclusiv ca sursă de lucru de către
editori, care nu au stăruit decât extrem de rar asupra ediţiei şi editorului în sine. Cu alte
cuvinte, aceştia au fost (şi sunt) citaţi, dar nu şi comentaţi.
Cu toate acestea, mai ales editorii de documente şi istoricii din a doua jumătate a
secolului al XIX-iea au făcut unele observaţii pe marginea lucrărilor lui Venelin, mai ales
asupra ediţiei sale de documente slavo-româneşti. În mod natural, în efortul de publicare a
documentelor slavo-române din ultima jumătate de secol numele lui Venelin este invocat
mai puţin în ediţiile propriu-zise51 , poate pentru că munca de editare a ajuns la o maturitate
care nu mai necesita menţionarea unei ediţii foarte vechi şi, în plus, foarte rare.
Dintre istoricii de dinainte de 1900, trebuie menţionat mai cu seamă Bogdan
Petriceicu Hasdeu. Acesta a cunoscut încă din tinereţe numele lui Venelin şi într-una din
scrierile sale de început îl numeşte (din perspectiva unui rus, desigur) 52 "[ ... ] cunoscutul
nostru bulgarofil Venelin") 53 . S-a referit întotdeauna la el cu un amestec de spirit critic şi
ironie: într-o scriere de tinereţe, scria că Venelin "[ ... ] se entuziasma fanatic de trecutul
poporului bulgar şi cu schimonoselile lui a atras atenţia noastră şi asupra acestei probleme,

48

I. Bogdan, lw din titlul domnilor români, în Convorbiri literare, XXIII, 1889, p. 721-738 (republicat în I. Bogdan,
Scrieri alese, p. 146-158).
49
Petre P. Panaitcscu, Contribuţii la istoria cu/Ilirii româneşti. Ediţie îngrijită de Silvia Panaitescu. Prefaţă, note şi
bibliografic de Dan Zamfirescu. Bucureşti, Ed. Minerva, 1971, p. 16.
0
Din întreaga literatură consultată, doar J. Milin nu menţionează ediţia de documente a lui Venelin (vezi J. Milin,

'

op.cit.).
Spre exemplu, în Documente privind Istoria Romîniei. Scria B. Ţara Româneascâ, voi. l (veacul XIII, XIV şi XV).
Ed. Academiei R.P.R„ 1953, nu este citat deloc.
;~ O discuţie asupra identităţilor lui B.P. Hasdeu la R. Mârza, ldentitâţile slave ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, în
Identitate şi a/teritale. 4. Studii de istorie politicei şi c11/turalâ. Editori: Constantin Bărbulescu, Luminiţa Dumăncscu,
Sorin Mitu, Vlad Popovici. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2007, p. 259-273.
3
; Eufrosina Dvoiccnco, Încep/I/urile literare ale lui B.P. Hasdeu. Jurnalul lui intim (1852-1856) şi alte opere ruseşti. Cu
un studiu introductiv. Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol li", 1936, p. 235. Autoarea deducea din
cuvintele lui Hasdeu că Venclin ar fi fost român din Transilvania, dar Hasdeu, care în timpul aflării sale în annata ţarului
scria în calitate de rus, eventual polon (în nici un caz român), vroia să arate că Venelin era rus.
;i

Bucureşti,
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şi asupra propriei sale persoane" . Mai târziu, scriind deja din perspectiva unui român,
arăta importanţa scrierilor lui Venelin: "[ ... ] nu este mai nici una, care să nu prezinte vreun
interes direct sau indirect pentru istoria română, deşi unele aserţiuni pot fi neexacte sau
paradoxale, o consecinţă mai mult a temperamentului prea nervos al autorului, aruncându-l
în parţialitate şi exageraţiune [ ... ] Yen elin merită pe deplin recunoştinţa Românilor, asupra
trecutului cărora a adunat o mulţime de monuminte, până atunci cu totul neştiute" 55 .
De remarcat că Hasdeu se referă la mai multe scrieri ale lui Venclin, pe care le
citează în mai multe din lucrările sale 56 , în timp ce istoriografia românească s-a raportat
întotdeauna, aproape exclusiv, la o singură lucrare: Vlacho-bolgarskie iii dako-slavjanskie
54

gramoty.
Alte trimiteri la Venclin şi cărţile sale se fac de către episcopul Melchisedec
Ştefănescu, care îl citează în scrierile sale, de exemplu în descrierea călătoriei sale din anul
1884 în Bulgaria 57 . De altfel, catalogul bibliotecii episcopului cuprinde şi culegerea
Vlacho-bolgarskie iii dako-slavjanskie gramoty 58 • Un alt editor care trimite la Venelin este
Alexandru Ştefulescu, editor al documentelor medievale în legătură cu regiunea Gorjului 59 .
Ioan Bogdan face frecvent referire la Venelin în studiile sale, şi cel puţin ediţia de
documente de la 1840 făcea parte din biblioteca sa personală 60 . Trimiteri la Venelin se fac
de către A.O. Xenopol, Ilie Bărbulescu, Ioan Bianu, Ştefan Nicolaescu, Petre P.
Panaitescu, Gheorghe Bezviconi, Damian P. Bogdan, Pandele Olteanu, Ecaterina Fodor,
Mihai Mitu şi, nu în ultimul rând, Gheorghe Mihăilă şi Onufrie Vinţeler.
Concluzii
Prezenta cercetare şi-a propus să-l readucă în atenţie pe Juri Venelin pe patru
segmente de analiză. În primul rând, biografia lui Venelin, oricum cunoscută fragmentar,
dar în care trebuie să remarcăm călătoria „balcanică" din anii 1830-1831. După cum am
arătat, aceasta nu e o simplă călătorie cu caracter documentar din epoca Romantismului, ci
are o anumită încărcătură politică, pe care am încercat să o desluşim în legătură cu politica
Rusiei la Dunărea de Jos. Pe de altă parte, numele lui Venelin trebuie asociat obligatoriu cu
procesul de descoperire I inventare a bulgarilor, în sensul în care Larry Wolff vorbea în
urmă cu un deceniu despre inventarea Europei de Est; în acest sens, Iuri Venelin este,
indirect, unul din „părinţii fondatori" ai Bulgariei modeme. Pentru istoriografia şi
slavistica românească, Venelin este important ca editor al primei publicaţii de documente
istorice slavo-române. Cu toate acestea, după cum am arătat, a avut parte de o receptare
minimă. Dar, într-o istorie culturală a Europei Răsăritene şi a Balcanilor, el rămâne una din
figurile interesante, cu atât mai mult cu cât trebuie aşezat pe hartă undeva între Ucraina Rusia - România şi Bulgaria.
În mod cert, Juri Venelin nu reprezintă un capitol istoriografic epuizat ci,
dimpotrivă, unul care abia se deschide. El dovedeşte o dată în plus necesitatea „citirii"
istoriei istoriografiei şi istoriei slavisticii româneşti în dialog cu producţiile altor şcoli
54

Ibidem, p. 268.
B.P. Hasdeu, Limba slavică ... , p. 175. Aici şi câteva date biografice, aflate foarte probabil de la tatăl său, fost elev al lui
Venclin la Chişinău.
56
De exemplu în Limba slavică... ; Istoria critică a românilor ( 1873); Zina Filma. Goţii şi Gepizii în Dacia. Studiu
istorico-linguisl1c (1877); Basarabii. Cine.7 - De 11nde? - De când? (1894); Negr11 Vodă. Un secol şi jumătate din
încep11l11rile Stat11l11i Ţerei-Românesci. 1230-1380 ( 1898).
57
Melchisedec, O escursiune în B11lgaria, în Revistă penim istorie, archeologie şi filologie, IV, 1885, p. 501-532; V,
1885, p. 113-123.
58
N. Georgescu-Tistu, Preocupările de carte ale ep. Melc/1isedec şi biblioteca sa, în Biserica Ortodoxă Română,
LXXXI, 11-12, 1963, p. I 198.
59
Alexandru Ştcfulescu, Documente Slavo-Române relative la Gorj. Târgu-Jiului, Tip. Nicu D. Miloşescu, 1908, p. 1114; idem, Mânăstirea Tismana. [Ed. II]. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Giibl, 1909, p. 13, 43, 46, 171-198.
6
Crina Bocşan, Anca-Irina Ionescu, Fond11l Ioan Bogdan de la Biblioteca Centrală Universitară. Catalog11I cărţilor de
slavistică, în Romanoslavica, XIX, 1980, p. 548.
55
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istorice şi de slavistică, fapt care s-a văzut şi la recentul dialog al istoricilor români ş1
ucrainieni desfăşurat la Cluj şi Satu Marc, în toamna anului 2007.

IOpa BcncJiin Ta um·o 1axom1enicT1> nimwcno cTapocJIOBSIIIChKOpyMync1>Ko·i JiiTcparypu. Mim nayKom Ta noJiiTHKOIO.
Pe310Me
B rliH: CTarri aBTOp Bttcninnoc JliHJihHiCTh BeHeJiiIIa ryntt, HK npe.ncrnmmKa
CTapocJIOB 'HHCbKO-PYMYIICbKOi" JiiTepaTyptt.
fyua Bi.[{OMHH 3 qaciB CBOrn HaB'-laHIIH y JlbBOBi (YKpai"1rn), KYJibTYPHOIO
).liHJib11icT10 B Pocii", HK yqacHttK IIailiOHaJibHO-Btt3BOJihIIOi" 6opoTL6tt IJonrapii".
Hapo.nttBCH BeueniH fyna n ceni BenttKa T116a11a (3aKapnaTCbKa o6nacTb,
YKpai"Iia) y 1802 pOili. CiMeH:nc nttxosanHH oTpttMan y rpeKo-KaTOJIHllbKOMY ityci, BHIIlY
ocniTy - y JlLBoni, MocKBi rn CireTi. W.e n cTyaenTcLKi poKtt niH noqan uiKaBttTHCH
KYJILTypom 6011rapcLKOro 11ap0Jly. Ha uro TCMY 6y110 ony6niK0Ba110 6ararn peuemiH: rn
HCBCJIHKHX CTaTeH, B HKHX 06rpy1rroByBaB CBOC TBCp)l)l(CHirn npo Te, ll{O 6011rapCbKHH
Hapoa - ue CJIOBHHCbKHH napo).l.
no 3aKiII'-ICIIHIO nasqamrn, Mi)K 1830-1831 poKaMH, 3a cnpttHHirn PociHCbKOi"
iMneparnpchKOi" aKa;teMii" uayK, 3.n,iH:cmoc no.nopmK JlO PyMy11ii", Eonrapii", MaKeito11ii" .no
rih Arac. TaK HK y Ti qactt 6onrapcLKHH napo.n 1ma:>KaJIH TypKaMtt, MCTOIO noi°3JlKH 6yno
penarynamrn rpaMaTttKH Ta cnonHttKa 601Irapc1>Koi" MOBH. CaMttM Ba:>KJIHBHM nepioaoM
uid no;10po)l(i 6ysm 5 MicHuin, HKi niH nponin y EyxapcCTi, ae 3a aonoMorom
6onrapcbKHX CMirpairriB 13H)WB 36ipIIHK )IOKYMCirrin «B1iaxo-nonrapcbKi a6o )J,aKOCJIOBHHChKi rpaMoTtt», ony6niKonanttH: B)l<e nic1rn H:oro cMepTi B 1840 poui.
HayKoBa no;lopmK MaJia nin co6mo i noniTtt'-IHY nincrnny. PociH:cbKa nnana
p03yMina, mo siH:cbKOBa oKynauiH Eonrapii" Mac 6yTtt nocttnena i nmmnoM CJiaB
00000000000HHCbKoi" KYJILTyptt. <l>aKrn'-IHO, BeI-IeniH fyua noKa3aB nnH Pocii" I>onrapi10
HK Kpai"ny 3 npaBOCJiaBHHM CJIOBHHCbKHM HacenemrnM, aJie 3 Bi3airriH:cbKOIO TpanttUiHHOIO
KYJI1>Typo10. BiH ronopttTh npo Eonrapi10, HKa 311axo.nttTbCH ni.n TypeULKHM rniTOM, HK
npo Kpai"Hy, nin HKoi" PociH aicTaJia npanocnanne xpemenHH rn Kttpmrnum.
Ilia nnnttBOM na11cnani3MY BencniH fyua rosopttTh npo pociH:chKY niH:cbKony
0Kynaui10 DaJIKaII, HK npttnin JlJIH BH3BOJieHHH npttrni'-le1mx TypKaMtt 6011rapiB.
5-TH MiCH'-IHHMH .noCJii.n)l<CIIHHMH cnapxiaJihHHX apxinin y EyxapecTi fytta 3po6ttn
naroMHH m1ecoK n uayKy - 031rni10MHB 3 pyMyncLKO-CJIOBHHCbKHMH noKyMe1naMH.
Pe3y11bTaTaMH .noCJiiJl)l(CHh CTaJIO ony6niKynamrn 66 .noKyMeHTin apxiny, narnnairnx
1342-1693 poKaMH, 3 KOMCHTapHMH Ta CJIOBHHKOM TepMiHiB Ta BHpa.3iB.
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VIDNEANSKII STEPAN, KIEV (UCRAINA)
Upouecu nauionaJJhnoro caMOBH3IIaqemIH na l>yKosuni y 1918 p. Tari
BKJJmqemIH .11.0 CKJJa.11.y pyMynchKoro KopoJHBCTBa

Ba)l<JIHBOIO cKna.rcoBmo qacTHHOIO Hau:ioHaJThHO-BH3BOJTbI-IO"i 6opoTh6H H:
cycrriJThHo-rroniTHIJHOro )l{HTrn yKpai"HChKoro Hapo.uy rroqmrn10IJH 3 cepe,LlHHH XIX CT.
6yB Hau:ioHaJThHHH pyx pycHHiB-yKpai"HU:iB nyKOBHHH, HKHH 3 IIOIJaTKOM XX CT. 3HalJHO
aKTHBi3yBaBCH i Ha6yB HKiCHO HOBHX pHC, rrepernopHBIIIHCh y Mi)I<BOE:HHHH rrepio.rc B
HCKpano BHpa)l{eHHH rroniTHIJHHH pyx. Bo.rc1-1oqac niH Man IJHMa.Jro oco61mnocTeH:, a.rc)l{e
icTOpHIJHi Ta reorroniTHIJIIi o6crnBHHH, w.o CKJlaJTHC51 Ha u:iH: IJaCTHIIi yKpai"HChKO"i 3eMJTi
rricJTH CTepIIIoi" CBiTOBO"i BiHHH, cyrrrno Bi.rcpi3HHJTHCH He TiJTbKH Bi.re TOroIJacnoro
crnnoBHW.a Ha;:ulHirrpHIIW.HHH, ane H: cyci.rcHix f anHIJHHH H: 3aKapnarrH, i B u:inoMy He
6y11H crrpHHTJTHBHMH nnH 36epe)l{eHHH eTHilfHO"i caMo6yTHOCTi yKpai HChKOro naceneHHH i
peani3au:ii" noniTHIJnHx 3MaraHh H:oro rrpoBinHHKiB.
HaranacMO, w.o ITOHan lJOTHpHCTa poKiB HaceneHHH nyKOBHHH, IIOTparrHBIIIH nin
Bnany Monnanii", 6yno ninipBaHe nin pellITH eTHiIJnoro MaCHBY yKpai"Hcrna, a 3 1774 p. U:H
TepHTOpiH BXOnHna no CKnany ABCTpiH:cbKOl Monapxii" HK OKpeMa aBTOIIOMHa
a)lMiHiCTpaTHBHa onHHHU:H. YKpai"m(i DYKOBHnH CTaJTH CBOE:pinHHM eTIIilfnHM cpoprrOCTOM
yKpai"HCbKOro Hapony Ha rriB,LieHHOMY 3axoni, 3a3HaIOIJH CHJlbHHX acHMiJTHU:iHI-IHX BIIJTHBiB.
3oKpeMa, Ha IlOIJaTKY XX CT. nyKOBHHa 6yna HCKpaBHM rrpHKJTanoM rroniern:iIJHOro
perioHy, ne TicHo rreperrniTaJTHCH neMorpacpiIJni H: nau:ionanbHi, a OT)l{e - i rroniTHIJHi
rrpo6neMH, Ta BKpaH: 3arocTpHJTOCH HacaMrrepen yKpai"HCbKO-PYMYHCbKe rrpOTHCTOHHHH.
CaMe Bin nBox 1-1aH:6i11bllIHX Hau:ionanbHHX rpyrr Kpam, pyMyHcbKo·i rn yKpai"HCbKoi", HKi
qepe3 cnoi· rroniTHIJHi rrpencTanHHU:TBa 3aHnHJTH rrpo rrpano na yrrpaBnimrn HHM, 3aJTe)KaJTa
Maif6yTHH nOJTH rrpe,LICTannHKin iHllIHX HaU:iOHaJThHHX rpyrr nyKOBHHH Ta IlO)laJll>llf;l
.
.
ICTOpHIJHa nonH KpaIO B u:rnoMy.
BHacninoK neperrHcy 191 op. Ha nyKOBHHi, HarrpHKJla,LI, 6yno 3acpiKCOBaHO 305 10 I
yKpai"neu:b, w.o crnHOBHJTO 38,38% ycboro HaceneHHH KpaI-O. PyMynin Haniqyna.J1oc51
273 254 lJOJl. (34,38%). Y rropiBHHHHi 3 1880 p. yKpai°HCbKe HaCeJTeHHH nyKOnHHH 3pOCJ10
Ha 65 411 IJOJT. OnirnK rrHTOMa nara yKpai"Hu:in cepen ycboro Hacenemrn cKopoTHJiaCH 3
42, 16% no 38,38%, T06TO Ha 3,78%, a IIHTOMa nara pyMyHiB 3pocna y rropiBirnm1i 3 1880
p. na 0,95 %. 3a MaTepianaMH rreperrHcy 191 O p. necHTKH cin, HKi MaJTH IJHMany
yKpai"HCbKY monHiCTb, rrepeTnopHJTHCH y „nHKJTIOIJHO pyMyHcbKi", B 6araThOX 3Mimai-rnx
cenax KiJThKiCTh yKpai"nu:iB 3MeHmHnacH y neKiJThKa pmiB. YKpai"HCbKi rroniTHKH, 6epyIJH
.uo ynarH MaCOBiCTh cpaJThlllyBaHb IIOKa3HHKiB, BHMaranH naBiTh CKacyBaTH pe3yJThTaTH
neperrHcy. Ane He3Ba)l{aJOIJH Ha Te, w.o rrepenHc 191 O p. BHHBHBCH naH:6iJTblll
ccpanhCHcpiKOBaHHM 3 ycix rrorrepenHix, HaBiTh HHM 6yno ocpiu:iH:Ho 3acpiKCOBaHO, w.o
rrepen CTepmoi" CBiTOBOIO BiH:HoIO yKpai"HCbKe HaceneHHH 6yno naH:IJHceJThHiIIIHM Ha
1
nyKOBHHi . CTpHIJOMY B CTiBHilfH0-3axinHiH: nyKOBHHi yKpai"Hu:i CTaHOBHJTH a6comoTHY
2
6i11hmicTh - 283, 4 THC., a6o 55% ycix )l{HTeniB . BTiM, ocpiu:iH:11HH: I>yxapecT
rrponOB)l{yBaB narronHraTH na noMinyioqiif rn BH3naIJanbniH: poni pyMynchKO"i crrinhnOTH B
0

1 J].HB.: Jl.06plKa11cbKHfi O.B. YttccJibHicTb yKpai.HCbKOro i pyMyHcbKoro 11acc11c1111l! EyKoBHllH Ja crnTHCTHK010 XIX no•mTKY XX cT. I YKpa'iHCbKHfi icrnpw11mfi lK)'pHan. - 1998. - N~ 6. - C. 44-45.
2
JlHe.: EoTywa11cbKHfi B. Hauio11an1>11Hfi cK11a,u Hace11cH11ll nia11i1.JHO'i 6yKoBHllH (11pyra no110B1111a XIX - no•mTOK XX
CT.) li nttrnHIIll llOBO'i Ta IIOBiTHbO'i iCTopi"i Kpa'iII E:eponH i nie11i'IHO'i AMepHKH: 36ip1mK 11ayKOllHX CTaTCfi: B 2-x
1.Jacrn11ax. - Yep11ieui, I 993. - BHn.2. - Y. I. - C. 48.
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Kpai' SIK Ba)l(JUIBOro apryMerrry IUO.llO „ICTOpHqnoro rrpaBa" PyMyHii' Ha BCIO TepHTopiIO
EyKOBHIIH.
B oc110Bi aKTHBIIHX )lHI1JIOMaTHq1mx rro-ryr PyMynii' 11~0.uo EyKollHIIH Jie)l(ana
Konuenuisi: „BenHKoi' PyMyHii'" - o6'c.unamrn ycix „pyMyHChKHX icrnp11q1mx rrposinuiJ:I" B
„yHirnpny nauiomrnbny pyMyHCbKY J{ep)l(asy". CTpHCJ{Hmrnsi: EyKollHHH .uo PyMynii' 6yno
Heo.uMiBHOIO yMollOIO cpopMyBamrn „BenHKoi' PyMyHii'". IJ,si: i)lesi: i1ITeHCHBHO
3
rrporraryBanacsi: i Bcepe)lHHi Kpai'1m, i 3a i"i Me)KaMH . Pa3oM 3 THM, pyMyHchKC
KepiBHHllTBO J{06pe yCI3iJ{oMmoBano, ruo .uo6HTHCSI rrpHCJ{Hamrn Bcici' EyKoBHHH .uo
PyMynii' 6y.ue .uy)l(e cKnam10: no-rrepwe, 11auim1anbIIHM CKJia)l B EyKOBHHi 6yB He na
KopHCTb pyMyH, a rro-)lpyre - cepe)l caMoro PYMYHChKoro Hacenemrn He 6yno
4
O)lHocrnwnocTi ruo)lo MaJ:l6yTHbOi' J{OJii EyKoBHHH .
y nepmiJ:I CBiTOBiM Bittni PyMyHi}I )lOCHTb 13,llaJIO MaIICBpyBarra y BittCbKOBOrroniTHqniJ:I CHTyauii' )lJrn )lOCSirHeHHSI CBOIX )lep)I<aBIIHX inTepecin y 6opoTb6i 3a
rrepep03fIOJ{iJI cc~cp BllJIHBY Mi)I( BCJIHKHMH J{ep)l(aBaMH. Bona BMiJIO BHKOpHCTa.Jia
npoTHpiqqsi: i nopymenHtt BiJ:lno10 crnTyc-KBO rriB.uem10-3aximrnro perio11y UenTpairhnoi'
€BporrH. 3oKpeMa, B 1916 p. PYMYHChKi KepiBHHKH YKJianH rroniT11qny KOimenuim 3
)lep)l(aBaMH AHTaIITH, SIKi, KOMHCHCyIOqH Ha)laHi fIOCJiyrn, T06TO BCTYll Kpai'1m y BiMHY
rrpoTH ABCTpo-YropIUHHH Ta HiMeqqmrn, rapanTyBaim PyMynii' crnTyc-KBO i"i TepHrnpii'
5
Ta rrpaBo Ha TpaHciJihBa1-1i10, EyKoBHHY i EanaT . A 3ro)loM, cKopHCTaBIIlHCb p03naJ{OM
ABCTpo-Y ropChKOI i PociMCbKOI iMrrepiJ:I, a TaKO)I( cna6KiCTIO HOBHX .uep)KaB, IUO
yTBopHIIHcsi: na i'xnix Tep11rnpisi:x, PyMynisi: npoTHnpasno 3arap6ana yKpa·iucbKi enriqHi
TepHTopii' - CTiBJ{CHHY Eeccapa6im i niBniqny EyK0Bm1y.
3oKpeMa, KOJIH HanpHKim(i Be1rnKoi' BiMIIH cepe)l qHcnemrnx napo.nin AllcTpoy ropIIlHHH fIOCHJIHJIHCSI nauioHaJibHO-BH3BOJiblIHH pyx i aKTHBHi nparHeHirn .llO
)lCp)l(aBOTBOpemrn, „6yKOBHHCbKe IlHTaIIHSI" na6yno oco6JIHBOI aKTYaJiblIOCTI B
Mi)l(HapO.llIIOMY neperoBOpHOMY npOl{eCI I 3aroCTpHJIO npOTHCTO}IIIJUI Mi)K yKpai'HCbKHM i
pyMy11cbKH!\1 • 11auionanbHo-noniTHqHHMH rn6opaMH EyKoBHHH. 13 )l(OBTHSI 1918 p. B
l!epHiBllSIX Bi)l6ynacsi: Mi)KrrapTiMIIa Ko11c1Jepe11uisi: npe)lCTaBHHKiB ycix yKpai'nChKHX
1101riT11qrmx rrapTiJ:I EyKoBHHH, si:Ka y )lyci npoKJiaMoBarmx rrpe3H.[leHTOM ClUA
B .BinhCOHOM T. 3B. „ 14 nynKTiB" rrporonoc11na npaBo yKpai'HChKoro Hapo)ly Ha
caMOBH3naqemrn. B npHHHHiM pe3omouii' rrporro11ysanoc}I PYMYHChKOMy naceneHHIO
EyKoBHHH }IK crroKOHBiqJioMy .zw6poMy cyci.z:i:y yKpai'Huis B MHpi i nop03yMi1rni rrpoBeCTH
eTniqne po3Me)Kysamrn B TaKHM crroci6, ruo6 rrimriqna yKpai'HCbKa qacTHHa Kpam pa3oM 3
fOJIOBHHM MiCTOM l!epHiBl{SIMH TBOpHIIa OKpeMy yKpai'HCbKY o6naCTb. 3a CTBopeHHSI
yKpai'HCbKoi' aBTOHOMHoi' )lep)l(aBH na TepHTopii' Cxi.z:i:rrni' ran11qmm, rriB11iqHo-cxi)lHoi'
qacTHHH Yroprumrn i rriBHiqHoi' qacTHHH EyKoBHHH no p. CipeT BHCJIOBJIJOBaJIHC}I i
yKpai'HChKi npe.ucrnBHHKH si.z:i: EyKoBHIIH B asCTpittcbKOMY napnaMenTi. HapemTi, 3
rrporonomemrnM y JlbsoBi 19 )l(OBTIISI 1918 p. 3axi.z:i:noyKpai'HCbKoi' .z:i:ep)l(aBH y cKna.ni
Cxi.unoi' ran11qHHH, CTim1iqno-3axi.z:i:1rni' EyKOBHHH Ta nim1iqHo-Cxi)lHOI YropIIlHHH, qiTKo
BH3Haqanocsi: yKpai'HCbKe MaJ:l6y-rm: EyKoBHHH. 3oKpeMa, y cKna.z:i:i 06pa11oi' YKpai'HChKoi'
Ha1{i011anbHoi' pa.z:i:n 25 )l(OBTHSI 6yno crnopeHo KpaJ:loBHM KOMiTeT na qoni 3
0.CTonmmqeM, SIKHH MaB rrpaBO CaMOCTiHHO BHpimyBaTH „MiCUeBO-KpaHOBi cnpaBH" i
6
3a6e3rreq1n11 .z:i:isi:JibHiCTb yKpai'HCbKoi' BJia)lH na EyKoBHHi • KoMiTeT p03ropHyB m11p0Ky
.z:i:isi:JibHiCTb no nepe6pamno .z:i:ep)l<aB11oi' BJia)lH. Y H:oro cKna.z:i:i, 30KpeMa, 6yno ccpopMoBaHo

3

Jl11e.: YKpai·11cbKa Jiepi1rne11icn, y XX cro11irri: Jcrnp11Ko-11onirn110ri'l1111i1 a11ar1i3. - K., 1996. - C. 199-211.
Hcrop1111 PyM1.m1111. - M., 2005. - C. 503.
5
Istoria Romaniei. - Bucuresti, 1998. - P. 416.
6
.[{110.: E>yK001111a o KOHTeKCTÎ rnponeHChKl1X MÎJK11apOJIH11x BÎJI11oc1111 (3 Jiaeuix '!acie JIO cepeJI11H11 XX CT.). - 1..Jep11iB11i,
4

2005. - C. 410-415.
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Bi.nnoni.uni KoMiciî: a.nMiIIiCTpanmny, napo.u11oî 06op01m, cpi11a11cony, Mi>K11auionaJ1bIIHX
.
.~
7
Bl.llHOCHH, pc.uaKIUHIIY .
AKnmua po6orn yKpaî11CbKHX noninIKiB UlOJlO yrnepm1<emrn Ha 3acene:niii
yKpaÎHUHMH nimii'IH0-3axi){IIiH tiaCTHIIi nyKOBHHH yKpaÎIIChKOÎ Jlep>KaBIJOCTi BHKJIHKana
cepii03He 3aifenoKoc:n:nH B EyxapccTi i B PYMYHChKOMY 11auionanh110-nOJfrmIIHOMY rn6opi
B lJepniBUHX, KOT}JHX HC BJiaIIITOByBaB no.nin :GyKOBHHH 3a nauionan1,11oro 03HaKOIO.
0.nnoqacno 3 i.ueonoriIIHOIO 06po6K010 nacene1nrn npannHIIi Kona Kopo11inchKoi' PyMyHiî
3a .llOilOMOrOIO npo6yxapeCTCbKHX fIOJiiTH'IHHX .lliHIIiB nyKOBHIIH Ha 'IOJii 3 51.<l>JIOH.UOpOM
cKJIHKanH 27 >KOBTHH 1918 p. y lJepniBilHX 36opH PyMyHchKOÎ Hauio11anh11oî pa.nH,
orOJIOCHJIH îx „KOHCTHTyaHTOio'', a yc10 TCpHTopiro :GyKOBHHH - „pyMyIICbKOIO 3el\fJICIO'',
HKa nonmrna o6'cmiaTHCH 3 pernT010 PYMYHChKHX Kpa'iB y nauio11anb11y Jlcp>1<asy. I-le
BHKJIHKano pi3KY KpHTHKY 3 6oKy yKpaÎHChKOÎ rpoMa.llCbKOCTi :GyKOBHHH, 30KpeMa
CTy.lleIITChKOÎ MOJIO.Ui, HKa Ha CBOÎX 36opax 28 >KOBTHH 3acyJlHJia ui nenpaBOMipHi
„
8
IlOCHraHHH Ha yKpaIHCbKY IIaCTHHY Kparo .
OcKiJihKH B3aCMHHH Mi>K yKpaînchKHM i pyMynchKHM Hauio11an1,JIHMH Ta6opaMH
noriprnysanHCh, KpaiioBHH KOMiTeT npHHIIHB pirnemrn npo nponenemrn B lJepniBUHX
BCeHapO.lll-IOI'O Bi'Ia, HKe H MMO BHpilLIHTH Maii6yTHC yKpaÎHChKHX 3eMCJlh nyKOBHHH.
nyKOBHHCbKe HapO.llHe Bi'IC Bi.ll6yJIOCH 3 JIHCTOila.lla 1918 p. 3a yIIaCTi 6JIH3bKO 10 THC.
oci6 npaKTH'IHO Bi){ ycix MiCT, MicTe'IOK i cin yKpaÎIICbKOÎ qacTHIIH nyKOBHHH. Ha iioro
3aci.namrnx 6y110 BHpo6ne110 rn B xo]li niJlCYMKonoî MaHicpecrnrdî nporOJ1omeHo
pe3omoui10, B HKiH IIiTKO BH3HatianacH BOJIH Ta BHMOrH yKpaînuis ByKOBHIIH lllOJlO
îxnboro .nep>Kairno-TepHTopianhHoro Maii6yrnboro. BHXO.LlH'IH 3 npana Km1rnoro napo.ny
na csoc HatliOHaJihHe caMOBH3HatieHHH, niqe BH3IIaIIHJIO oKpeMy Bill pyMyHchKoi' IIaCTHHH
Kpaio yKpaÎHChKY 11auioHanhHY TepHTOpim, .llO HKOÎ Hane>I<anH M. lJepHiBL{i,
3acrnBHiBchKHH, KiuMmIChKHH, BarnKiBCbKHH i BH>KHHUhKHH noniTH, a TaKO>K 1-1acene11i
nyHKTH lJepniBel{hKoro, CepeTChKoro, Pa,nHBeUhKoro, CY1JaBCbKoro Ta KttMnonymbKoro
IlOBiTiB, y HKHX yKpaÎHCbKe naceJieHHH CTaHOBHJIO 6iJihlLiicTh; nporoJIOCHJIO BCpXOBHY
sna.ny YKpaîHCbKOÎ HauionanbHOÎ pa.nH y JlhBOBi na.n .nanoro yKpaînc1>K010 Tepttrnpicro;
3anpocMJIO npe.ncTaBHHKiB nauioHanhHHX MeHlLIHH, LUO npmKHBanH na yKpai'HCbKHX
eTHiIIHHX 3CMJIHX, JlO cninnpaui 3 YHP 3 MeTOIO 3a6e3neIIeHHH îxnix npas; 3o6on'H3aJIO
YHP ni.nroTyBaTH .llCMOKpaTH'IHY KOHCTHTyrdro, 3ri.nno 3 HKOIO 3aKOHO)laBtii Ta BHKOHaBIIi
opraHM sna.uH cpopMynrurncH 6 ni.nnosinno .uo nauioHanbnoro cKna.uy nacenenHH 11a
.
.
. .
3acanax 3aranhHoro, prnHoro, TacMnoro Ta npHMoro ronocynamrn sc1x noBHOJIITHIX
rpoMa.llHH He3ane>KHO sin crnTi; BHCJIOBHno pirnyIIMH npoTeCT npoTM pyMyHchKHX
iHcnipauiii mo.no yKpai'nchKHX eTHiIIHHX Tepttrnpiii i 11aMipin PyMyHiî aHeKcysaTM nc10
ByKOBHHH, ninrnep.llHBlLIH BOJlHOIIac sincyTHicTh snacHHX npeTeH3iH Ha 3eMni, 3aceneHi
pyMyHaMH. JieiiTMOTHBOM yKpaÎHChKOro Kpaiionoro Bi'Ia B lJepHiBUHX 6yno nparneHIIH .llO
co6opHOCTi: „Biqe 6a)l(a€ rrpHnyqeHH.SI ancTpiHChKOi" qacTi yKpai llCbKOi" 3eMJIÎ .no
9
YKpaîm1" .
0T>Ke, icTOpHIIHi pirnemrn oyKOBHHChKOro HapO,llIIOro Bi'Ia 6ynM BH31Ia'IIIHM
TIOJiiTH'IHHM aKTOM Ha lLIJIHXY .uep>KaBHOro caMOBH3HatieHHH yKpaÎHUiB nyKOBHHH. Boim
CTMH KepiBHHL{TBOM .llO niî TOrotiaCHHX yKpaÎHCbKHX noniTHKiB Kparo, 30KpeMa
ynoBHOBa>KyBanM KpaiioBHH KoMiTeT HK cKnanony IIaCTMHY YHP neraiino nepe6paTH
BJia.ny Bi.ll OCTaHHbOro rnaBH KpaHOBOÎ aBCTpiHChKOÎ a.nMi11icTpauii' tl.Eu.nopcpa.
Po3Max yKpaîHCbKOÎ noniTHIIImî aKTHBHOCTi, MacrnTa6 Ta pirnemrn nce1rnpo.uuoro
Bi'Ia, a TaKO>K nepe6ysaHml yKpaÎHChKHX Ci'IOBHX CTpiIIhUiB Ha nyKOBMHi, KOTpi piruyqe
0

7

c.

I>yKOBHHa: icTOpH'IHHH 11apHC. - 4cp11ioui, 1998. 215.
/1.Hu.: Hapo1111e oi'le I>yKoomm. 1918-1993. Jl.oKyMcHTH i MaTepiaim o6nacuo"i 11ayKooo-npa1<1w111o"i Ko11cj>cpc1mi"i,
npHCBll'leHo"i 75-pi'l'llO I>yKOBHllC!.KOro 11apo.ru1oro BÎ'la 3 '1HCTOlla!la 1918 p. - 4epIIÎBI!Î, 1994. 49-51.
9
I>yKoBHHa. - 1918. - IO JmcTOnana.
8

c.
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rroqaJIH BHKOttynanI p!IIICHIUI mqa npo ncpeo6paHHH nna.utt B lJepniBU51X H na MICUHX,
crairn cepi1:01I1010 ncpenonoro pyMyncbKHM mrarrnM aneKcii" Kpa10 i Ha.JIHKaJIH 1ri.uepiB
PyMyncbKo"i nauiona;ri,no"i pam1. He1na)l{a10qtt IIa pmnoqaTi 1a yqacno H.E!l.uopcpa
rrcperoBoptt Mi)I< YKpai"rrcbKHM KpattOBHM KOMiTeTOM Ha qoni 3 O.florrmmqcM i
.ueMoKpaTttqno"i qacTHHOIO PyMyttchKO"i 11aui01-1aJihHO"i pantt na qosri 3 A.OnqynoM npo
nepe6panrrn BJiaJ(H yKpa"iIIWlMH B nim1iqnii1, a pyMynaMH - y niB.UCHHitt qacTHHi
DYKOBHllH, lUO 3aBCpllIHRHCH OllpHmO)lHCHIJHM 7 nHCTOHa)la 1918 p. cninhIIO°i ,lleKnapal(i°i
npo BCpXOBCHCTBO CBOci" nna.uH na ni.unoBinniH: qaCTHni GyKOBHHH .LlO TOro qacy, )lOKH He
6yne Bttpimeno IIHTam151 npo ff nonin Mi)I< yI<pa"inchI<OIO Ta pyMyttchI<OIO .uep)l{aBaMH, B)l{e
4 nttcrnnaica .uo pyMyHcbKOro yp».uy B 5Iccax KepimrnurnoM PHP 6y110 ni.up»JDKeno
cneuiai1hny ne11era1dro na qosri 3 B.nOJ(HapecKy 3 npoxam-rnM 1rn.uic1raTH nittchKOBY
.
)lOHOMOry }(ml „fll.LlTpttMaHIUl
I10pH.UKY " B royKOBHHI-110 . A B)l<C HacTymroro J(HH 8-a
pyMyttchKa nttni1iH rri.u KOMm1nynaHHHM renepaira 51.3a.uiKa oTpHMaJia naKa3 1att1IHTH
11
IuKarm Ta Cyqasy H OKynynan1 nyKOBHHY a)I{ }(O p. flpyr •
MoTHBH OKyrraui"i nyKOBHIIH KOpOJiiBChKOIO PyMyniero Ta ff 3annarmH 6ym1
ccpopMynr,onani B ni;crmcmriiî 6 smcrnua.ua 1918 p. reuepairoM 3a;:ciKoM npoKnaMarci"i, HKY
6yno noumperrn 8 1mcrnnaJ(a Ha.u lJepHiB!lHMH 3 pyMyncbKoro niH:c1>Konoro niraKa. B Hitt
3a311aqa;rocH, mo PYMYIICbKa apMiH BCTynac B nyKOBHIIY „3ri.uno 3 BHCOKHM naKa30M
KOponH PyMyni"i <l>ep.umraIIna I na 3anpome1IH5! nyKOBHHChKOro 1Iauio11ain,rrnro
KOMiTCTy" 3 MCTOIO „oxoporm )l(JITTH, MattHa Ta CB060)lH ncix Ti MCillKanuin 6e3 pi3rrnui
nauionaJibIIOCTi i Biptt" i BO}(HOqac MiCTHROCH 3acrepe)l{CHHH .uo 1rnceneHHH ( oqeBH)llIO,
yKpa"iHChKOro ), ll(O ncnocnyx i nenoBara )lO HOBHX rropHJJ.KiB „KapaTHMYTbCH 3j ncicro
12
cynopicno" . y TOM )l{C JlCilh pyMyHChKi BiHCbKa BCTynHnH .uo c. fntt6oKa, ll(O
3HaXO)lHROCH Y)l{C y Bnacne yKpa"iHChKitt qacTHHi nyKOBHHH. Cepe;:( qneniB YKpai°HCbKO"i
nauionaJihno"i pantt BHIIHKna nonna pmry6ne11icTh. IUo6 HKOCh cTpttMaTtt npocynamrn
pyMynchKHx oKynal(iiînttx niiîchK, sona narrpasttna 3 lJepninuiB J(O pyMynchKoro
KOMannysamrn )lcneraniro 3 HOTOIO rrpOTCCTy. He OTpttMaBUIH niHKO"i BiJ(IlOBi.ui i
npax0By1oqtt ni}(cynricTh neo6ximmx .un» onopy cttn, Kepinntturno YHP pmnoqa;ro
enaKyauiro. 1O nttcrnrra.ua yKpa"inchKi niH:cbKOBi qacTHHH 3aJIHIIlttnH lJepniBui i nepeH:urntt
na niBHH 6eper flpyry, a rrncTynnoro JlIIH JlO M. KiuMaHh nepe"ixaJIH i qneHH YHP, .ue na
OCHOBi Micuenoro rroBiTOBOro KOMiTCTY CTBOpHnH KpattOBHH KOMiTeT, HKHH, HC MaroqH
3MOrH npoTHCTOHTH pyMync1>Kii1 arpeci"i, rrpoicnysan Tpoxtt 6inhme JlBOX TH)l{IIin. 11
nHcrnna.ua B lJep11isui ncrynHnH nittchKOBi qacTmrn renepa;ra 3a}(iKa, HKHH niJl)laB naKa3
npo IIOBHOBmKeHmI OKyrrnuittHHX BittCbK. 3oKpeMa, B)KC nacTynnoro mm 6yno BBC)lCHO
KOMCH)laHTChKHH qac, y MCllIKaHUiB BHMaraJiaCH 3}],aqa 1-IaHBHO"i 36po"i, BH3HaqaJIOC51 Micne
pmrnlllyBamrn n<an.uapMepi"i, oprani3osano nepeBipKy „m.umprnHx oci6'', oco6nHBO
.•
•• •
•
•••
13
yKpalllChKOI lIITCnffCHUll, TOU(O .
0T)l<C, CKOpHCTaBIIIHCh CKna)lHOIO CHTyauicro B nyKOBHHi i H03a 11 MC)KaMH,
cna6KiCTIO i IIC3aBepII1eHicno iîoro IIOBOro HauioHaJibHO-JJ.Cp)l<aBHOro YTBOpCIIHH,
6e33aXHCHiCTIO HaceneIIHH, PyMyHiH npH )lOCHTh o6MC)l{CHOMY KOnTHHfCHTi BiHChK (3 THC.
IIITHKiB i 24 rapMaTH) .uo 11 nHcrnna}(a 1918 p. nomricTIO oKyrryBaJia KpaH:, ncpepsanmH
npor(ec yKpa"inchKoro .uep)l{aBoTnopennH B nhoMy. UeH: arpecttBHHH aKT 6yB B4HHCHHH
scynepeq noni yKpa"incbKOro nacenenrrn fliBniqno"i GyKoBHnH, BHcnosne11o"i 3 nHcTona.ua
1918 p. Ha nyKOBHHCbKOMY Hapo.unoMy Bi4e B lJepHiBUHX, rrepeIIIKOJ(HBllIH HOMY
peaJii3yBaTH CBOC 3aKOHIIC rrpaBO na HauioHaJibne CaMOBH3HaqeHHH i rrparnemrn .uo
so33'c.u1rnmrn 3 yciM yKpa"iHChKHM Hapo.uoM. Yp51.U 3YHP, qJiif repttrnpiaJibHHH

IO oyKOBHIIa II KOIITCKCTi CllpOIICHCbKHX MiltmapOJlHllX lli.LlHOCHll. -

11
11
13

liyK0111111a: icrnpw11111i1 11ap11c. -

C. 419.

C. 223.

Honociuci.KHH l.M. YKpa'i11ci.Ka 11cpltrn1111a
)l{yKOBCbKHH A. Icrnpi11 nyKOBHHH:

y 2-x

0,1a;rn 11a nyKoe1111i 11 1918 p. - Hi.10-tiopK, 1964. - C. 52.
102.

<.Jacrn11ax. - 4cp11iBl!i, 1993. -

c.
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cyscpe1frreT 6yJio nopyrneno 0Kynauic10 i"i cKJia,uonoî LJacTHHH - CTinniYnoî EyKoBHHH,
3asrnHB npoTecT PyMyniî, ane ne Mir ,uonoMOITH 6yKoBHIIIlHM, 60 3axinttoyKpaîucbKa
14
nep)Kana Ha Toii Yac se;ia o6opotttti 6oî npoTH noJihChKHX siiicbK . YpH.LJ. reThManchKOÎ
YKpaîHH, po3Tep3a11oî 6iJihlllOBHKaMH rn 6i110rnap,uiiiUHMH, nm1mnan ocrnnni nni i Te)K ne
MaB peaJihlIOÎ BOCHIIOÎ CHJIH, lll06 CTaTH na 3aXHCT CBOE:Î cpaKTHLJIIO B)l{e npHC,U!IalIOÎ
15
Tepttrnpiî . BonHoLJac pyMynchKa aHeKciH He 6yna y no,uanbrnoMy BH31Ia11a Hi YCPP, ni
CPCP. He BHna,uKOBHMH, nanpHKJia,u, 6yJIH y Mi)l{BOCHHi poKH LJHCJ1em1i LI:HBepciî Ha
Tepttrnpiî CTinniYnoî liyKoBHHH Ta B XoTHHCbKOMy, AKKepMaIICbKOMY i Ec11;{cpcbKOMY
nonirnx Eeccapa6iî 6oiioBHKiB 3aKopnom10ro KoMiTeTy l~K KCT(6)Y, n10 Yac ni,u Yacy
crnnantt ni,ucrnso10 LI:JIH noctt11emrn penpeciii PYMYHChKOÎ BJiaLlH IIlOJJ.O yKpaîuuin 1-rn UHX
16
3eMJIHX .
.[{o Toro )I{, oKpiM nopyrnem1H cniJihHOÎ .[{eK1rnparlii" YKpaînchKOÎ Ta PyMynchKOÎ
nauionanhttHx pa,u ni,u 7 Jittcrnnana 1918 p., nii" PyMyniî cyncpcYHJIH noJio)l{emrnM
pociiichKo-pyMy11cbKOÎ yrontt 1914 p. npo npy)I<Hiii neth-paJ1iTeT, 3rimw 1 HKOIO PociH
B3HJia na ce6e 306os 'H3am1H npoTHLI:iHH cnpo6aM nopymemrn TepttTopiar11>Hoî r1i11icnoCTi
PyMyHii" i BH3HaJia 3a OCTalll-IbOIO npano y 6y.Ub-HKHH 3PYYHHH MOMCHT npm:,unaTH no cc6e
1-rnceJieHi pyMyHaMH o6nacTi AsCTpo-Y ropc1>Koî iMnepiî. lttmHMH cJIOBaMH, 1nono
EyKOBHHH Man 3acToconynaTHCh npttmtttn 6i11b111ocTi nace11cmrn: y pa3i p03na,uy AnCTpoYropIIlHHH YaCTmia i"i TepttTopiî Mana 6yTH nonineno10 Mi))< PociiichKOIO iMnepicm rn
PyMyHic10 3 npaxynattnHM icny10LJHX eTIIiYIIHX Kop;-.lonin. OT)l{e, nimrnni11no .no yrontt
1914 p., npaBHJI npanonaCTymrm1rna IUOllO Mi)l{ttapomrnx ,uoronopiB i noJii nace11cmrn
17
CTisniYnoî EyKonmm, IlH TepttTopiH tte ni,uJIHrana BKJIIOYenmo ,uo CKJiany PyMyniî .
BTpa-ra yKpaÎHUHMH HacaMnepcn Ycpe3 30BHÎllIHhononiTHYIIi o6crnnmm (nopa3Ka
UenTpaJibHHX ncp)l{aB y CBirnniii niiini) KOHTpomo na,u TepttTopic10, HKa noMinaJihHO
ysiiilllna no CKJia,uy 3axim10-YKpaîncbKOÎ Hapo,unoi· Pecny6JiiKH, Ll03BOJIHJia PyMynii"
3aHBHTH Ta Bi.UCTOHTH CBOÎ npana na ,ua:ny TCpHTOpi10 y TpHBaJIHX llHfIJIOMaTHLJHHX
3MaraIIIIHX Ha I1apH3bKiH MHpniii KOHcjlepenuiî, HKa ni,uTpHMaJia CKCnancionicTCbKY
nonirnKy KopoJiiBChKiii PyMy:niî. Cen-)l{epMe11cbKHH Mttp1mii noronip 3 AnCTpicm 1O
sepec1rn 1919 p. 3aKpinHB nim1iYny EyKoBHIIH 3a PyMyHicm, a CenpcbKHH MHpHHH
,uoronip 1O cepnHH 1920 p. ni.nrnep.ntts Ta ocrnrnYHO 3acpiKcysan BXOJ-l)Kemrn ncici'
EyKoBHIIH .no CKJia.ny PyMyniî i JieriTHMIIicTh TYT pyMyHChKOÎ nep)1<am10î BJiaLlH. TaK caMo
.nep)l{aBH A11rnHTH, a TaKO)I{ haniH ii 5InoniH BH3HaJIH CKJia!lOBOIO YaCTHHOIO PyMyHiî
18
B uiJioMy, y
Eeccapa6i10, oKynosaHy pyMync1>KHMH niiichKaMH lllC B ciY11i 1918 p
pe3yJihTaTi TepttrnpianhHHX npttcnHaHh 11JI0111a i naceJiemrn PyMyniî 36inhmHJIHC}.[ 6inhm
Hi)I{ y.nsiYi, npHYOMY eTHiYHi MC!IlllHIIH CTaHOBHJIH 6JIH3bKO 30% Bi.[{ 3araJibHOÎ KÎJihKOCTi
19
ttacene1nrn .
PyMyHChKHH OKyrrauiHHHH pC)l{HM B nyKOBHHi 6yB HaiicynopimHM 3 TIOMÎ)J( ycix
pe)l{HMÎB,
IUO
6yJIH
BCTaHOBJietti
na
3arap6aHHX
cyci.zlHiMH
.nep)l{aBaMH
3axi.nnoyKpai"IIchKHX 3CMJIHX nicJIH CTepllloî cniTonoî niii1m, 30KpeMa, nom,chKoro - B
faJIHYHHi, i THM 6iJibllIC LJCXOCJIOBaUbKOro - B 3aKapnarri. y ci KOJIHllllli aBTOHOMili npana
EyKoBHHH 6yJIH cKaconaui, a Kpaii rrepernopeHo na nponinui10 PyMyniî. 3oKpcMa, B
OCHOBi p03IlOLJaToi" EyxapecTOM OL{HOLJaCHO 3 aneKcic10 nyKOBHIIH a,uMinicTpaTHBHO14 JlenHUbKHH K. )l11nn0Marn•11ia .ui1L%11icTb 3YHP ( 1918-1923) // Jlirnnttc lfepeo11o'i Kan111111. - 1938. - N2 11. - C. 12.
15 .[{tte.: YKpa·iucbKHH e116ip: noniTH'IHi cttCTeMH XX cTonin11 i nomyK e1rnc1w'i MOJleHi cycnini,11oro p03BHTKy. - K„

2007. - C. 346.
16

fl1111.: YKpa'i11cbKHH 11116ip: nOJ1iTw111i CHCTCMH XX cronin11 i nowyK enactto'i MOJleHi cycniJ1b11oro po3BHTKy. - K„

2007. -

c. 346.

17 .[{HB.: 13aCHnCHKO B. Jli11ill JlOCllrtlYTOrD nopmyMillllll // noJliTHKa i 'IUC. - 1997. - N2 7. 17-18.
18 .[{1111.: EiyKoe1111a, i"i !\m11yJ1e i cy•iac11c (11i11 pei1. KuiTKOBCbKoro /l„ Eip1111ma11a T„ )l{yKoncbKOro A.). - flcrpoH'r napHlK, 1956. - C. 865; raKMall C.M. ncccapa6i11 Ta oyKOBHlla li CHCTeMi MilKHapOntlHX ui.u1rncm1 y MilKBOfHllHH
ncpio.ri: KoucneKT neKuiii. - lfcp11im1i, 2005. - C. 3-17.
19 Istoria Romaniei. - Bucuresti, 1964. - Voi. IV. - P. 394
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Tep1nopianhIIO"i pecpopMH
6yno
IIaMaramrn
pyMyHchKoro
yp51JlY
ynicpiKynarn
a.nM1mcTpaTHBHY CTPYKTYPY i CHCTCMY ynpas11im15!, niKBiJJ.ynaimm ruonaiiMemui mnaKH
caMOCTiii.HOCTi KpaIO, a npHHIIHTa B 6epe3Hi 1923 p. HOBa KOHCTHTyUi51 PyMynii" ocrnrnqno
3aKpinmra yIIiTapHHH xapaKTep nep:ll<alm. llpH l{hOMY npC){CTaBHHKH OKyna1{iHIIHX
BnaCTeH BHXOJJ.HnH 3 TOro, II{O „oeccapa6i51 i EyKOBHIIa - urryqIIi YTBOpeHH51
aBCTpiHCbKOro i pociHCbKOro ITOXO,ll)Kelllrn ... B PyMynii" BOIIH IIC MaIOTh Hi51KOro rrpaBa Ila
20
icuynamrn" . 3aMiCTh TaKHX oKpcMHX a.uMinicTpaTHBHHX TepHTopiii, 51K Eeccapa6i51,
EyKoBmrn, BanaxiH rnruo, 6yno crnopeno 1O u11nyTiB (npoBiHuiH:). B 1918-1928 i 193 71940 pp. na f>yKOBHHi 6y110 3anp0Ba)l)l(CJIO 6e3ncpepBHHH CTaH o6norn: 06Me:>1<yBaJ10Ch
siJihHe rrepecyBamrn rpoMaJ(HH, 3a6opmrnnoc51 npoBeJJ.eHHH 36opiB i MaHicpecrnuiH:,
BBOJIHnHcH nemypa i Tp116ynan. Y 6pyrai1hniii cpopMi 3,nii1:cmonanac51 1rncHnhIIHilbKa
pyMyIIi3auiH yKpa"inniB Kpam: niKBi.UOBYBa.JlHC51 yKpai°lICbKi lIIKOJIH, 3a6opo1rnnoc51
B)l(llBarnrn yKpai°HCbKO°i MOBH, Ha3BH 1rncene1mx nyHKTiB 3MiHIOBa.JlHCb na HOBi pyMyIIchKi, yKpai"nuin 3Mymy1rn1m 3MimonaTH cBo"i rrpi3BHU{a IIa pyMyIIChKi, npono){HJIHCH
apemrn cepe.u npeJJ.CTaBHHKiB yKpai°lICbKO°i iHTCJiirenui"i Ta CB51IUeimKiB (3pa3y )I( niCJl}I
OKyrrnuii" y B'513IIHUi Y.cp11imtiB OIIHIIHJIHC51 6inbllIC niBTHCHqi Bl){OMHX JJ.J51q]B
yKpai°HCbKOro ITOXO.[{)l(eHirn) TOlllO.
3oKpcMa, B)Ke naCTyrmoro JlH51 rric1rn 0Kynmu1 EyKOBHHH q1re1111 PyMynchKO"i
nauioHa.JlbHO"i paJJ.H CTBOpHnH rrpe3H.lliIO KpaHOl30ro yp51,L(Y Ha qoni 3 ronOBJIHM
rrpono.u11peM PYMYIIChKHX moniIIicTHqHHX Ki11 Kpam 51. <t>noHnopoM, 51KHH II a BHMory
apMiHChKOro Kcpim1mrrna orOJIOCHB CTaII o6norH B 7 6yKOBHHChKHX IIOBiTax, a TaKO)I( M.
lJepIIinui. PaJoM 3 THM, 3 rrepumx JlHiB oKynani"i .GyKoBHHH 3yc11nn51 pyMynchKoro ypH.LlY i
cpnon.uopincbKoro oToqemrn 6yn11 cnpHMona11i na mpHJ(HqHe ocpopMnemui: aKTa
„06'€).lIIalllrn". 3 idem MeTOIO 23 nHcrnna;(a 1918 p. „KoMiTeT 6yKOBHIIChKHX eMirpanTi"
6yB rrepe.n11cnoK0Baimi1: PYMYHCbKHM ypHJlOM 3 5Icc y lJepHiBili. Ha TepMinonoMy
3aCiJlaIIHi 25 n11crnnana JlO CKna){y PyMyIICbKOi nauiOIIa.JlhHO"i pa){H 6yno KOOIITOBaHO
Binpa3y YBCCh „KOMiTCT eMirpaIITiB" y CKna){i 54 qonoBiK Ha qoni 3 npocl)ecopoM
Y.epIIiBel(bKOro yninepCHTeTy I.HicrnpoM - roJIOBIIHM ocpir{iHHHM i;{conoroM y IIHTaIIHi
„cxim1o"i noniTHKH" KoponincbKoi" PyMyHi"i, y npauHx HKoro 06rpyHT0ByBanac1> KOHIJ.enuiH
„icrnp11qnoro npaBa" PyMyHii" na lloKyrrH, Eeccapa6i10 i sc10 EyK01mHy, a TaK0:>1< TaK
JBaHy TpancniCTpim (3eMni Mi)I( ,[{HicTpoM i ITin){emmM EyroM). ITicnH KoonTauii" PHP
YXBa.JlHna pirnemrn CKnHKaTH „Kmi:rpcc 6yKOBHHChKOro IrnpoJly", na 51KOMY „o6'€){Hamrn"
EyKoBHHH 3 PyMyHic10 6yno 6 nporonomeno B TaKiii cpopMi, HKa 6 HBnHna co6mo npanosy
21
OCHOBy .
TaK 3BaHHH rencpanhHHH KOHrpcc EyKOBHHH 6yno CKJIHKaJIO 28 nHCTOITa){a 1918
p. y lJepniBuHx n 3ani 3aciJlaIIb cHIIOJlY - pe3HJleHui"i EyKoBHHChKHX M1nporron11TiB. Lle
3i6pamrn i iioro pirncmrn 6yn11, na JlYMKY 6araThOX ){ocni)llmKiB, neneriTHMIIHMH, 60
H:oro J(eneraTH niKHM IIC 0611pan11cH, a 6ynH niJli6paHi Kepinn11urnoM PHP „3a crrHcKoM",
a IIaii6inhm •mccni,ne nacenemrn Kpaio - yKpai"Hui - na HhOMY He 6yn11 npe){crnsneni,
xoqa 6yn11 3anporneni KepiBHHKH niMeu1>Koi" Ta nonhCbKO"i rpoMaJl, rocTi i3 Eeccapa6i"i Ta
Tpanci11bsm1ii". CaM Konrpec niJl6ynaBc51 3 rpy611M rropyrnemrnM eneMe1nap1mx
rrpoueJlypnHX HOpM, 3a npHcynrncTi rrpe){CTaBHHKiB OKyrral{iHIIHX niH:CbK, B YMOBax CTaHy
o6norn Kpa10 i 30BHilllHboro THcKy. Y npHHH51Tii1: pe3omol{ii°, 51Ka nporonomysana
„B033 'E'JlHaIIHH EyKoBHHH 3 PYMYHCbKHM KoponiscrnoM y ){annix i"i Me)l(ax lJepeMom KonoqHH - LJ:niCTep", iimnoc51 TinbKH npo BHKmoqHe rrpaBo pyMynis i He 3ra){ynanocH npo
asrnxrnnne yKpai"HChKe Hacenemrn Kpam. CaMe na ni){crnni l{id pe3omol{i"i 18 rpyJlH51
0

10
YKpa·i11ci.Ka 11epi1rnu11icr1. y XX cronini: lcropHKo-11oniTOJ1ori•111Hi1 a11a..niJ. - C. 203.
11 )l.H11.: TaM caMo. - C. 199-202.
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1918 ~· pyMy1~chKHM YP".lloM Bnnano 3aKon-)leKpcT ~ro „Bo33'c.L1.namur" nyKoBHHH 3
PyMymcm, 51KHH 31 rpy.rurn 6yno 3arnepmI<eno Kopo11eM- .
niJibllliCTh yKpai°HCbKOro HaCCJieHmI nyKOBHHH HiKOJIH ne BJ13IIaBaJia 3aKOHIIHM
3aXOI1Jiemrn: KOpOJiiBChKOIO PyMyHiCIO lliBHiY:HOi° nyKOBHHH, BBmI<a..Jia iforo THMY:aCOBHM
51BHll{eM i y pi3HHX cpopMax np051BmIJia neB.LlOBOJieHH51, npoTeCT i HaBiTb onip
nenan11cn0My 0KyuauiH:110My pe)KHMY B KpaL HanpttKJiaJJ., B neTmdi' YKpai'nchKOi°
ttauionani,noi' pa.lltt Bi.ll 11 n11nn51 1927 p. .uo Jlirn Haui:H:, cnp51MOBaHoi' „nporn
pyMyIIcbKoro yp51.llY 3 npttY:HII He)loTpttMamrn IIHM MDirnapo.rumx yron 1110;1.0
yKpai°HCbKOro naceJieHH51 i 3 npHY:HH IIeCTepnnoro CTany, CTBOpenoro )lJ151 UhOro
nacenemrn pyMyHCbKOIO nna.uo10", 6yn11 .L(OKJia.LIIIO BHKJia.UCHi nepeKonnHni cpaKTH npo
„nocTi:H:ni nopymemrn ocnoBIIHX npaB yKpai'nuiB i npHHH)l<eHH51 yKpai°HCbKoi· nani·i
BJia)J,OIO, 51Ki MaJIH Micue IIi.ll Y:aC aHeKcff BHII(e3ra)(aHHX TepHTOpitt (OC06JIHBO nyKOBHIIH)
Ha KOpHCTb PYMyIIii"'23 . Ha llYMKY crmcIIHKiB, yKpai'IICbKe IlHTaHirn CTaJIO
3aranbHOBH3IIaHHM necrn6ini3yIOYHM 4mKTopoM noniTHKH npaBJrn:Y:ttx Kin PyMyttii' y
Mi)l{Bonmi poKH, a)l)l{e y pe3yJILTaTi pyMynchKOi° aneKciY yKpai'ncLKttx 3eMeJih yrnopttnach
npoTtt.l(IIOY:a CHJia, 51Ka cTana )leTonaTopoM n0Boc1mnx 3MIII yc1>oro pyMync1,Koro
.
24
cycmJILCTBa .

Procesele

naţionale

de autodeterminare în Bucovina în 1918
încorporarea acesteia la România

şi

Rezumat
O importantă parte componentă a luptei de eliberare naţională şi a vieţii socialpolitice a poporului ucrainean, începând de la mijlocul sec. XIX, a fost mişcarea naţională
a rutenilor-ucrainenilor din Bucovina, care, la începutul sec. XX s-a activat în marc măsură
şi s-a conturat, transformându-se în perioada interbelică într-o mişcare politică bine
definită.

În opinia contemporanilor, problema ucraineană a devenit un factor de destabilizare
a politicii claselor conducătoare ale României în perioada interbelică, aşadar în unna
anexării pământurilor ucrainene s-a format o forţă de contracarare, care a devenit
detonatorul schimbărilor de după război a societăţii din România la toate nivelurile.

22
23
24

oyKOmma B KOIITCKCTi rnponCHCbKHX MillrnapO!lllHX BillIIOCHll. )lHB.:

Ta~1

caMo. -

C. 426-427.

C.569-578.

AMepHKaIICbKa llOMi'I

)Ul~

yKpa'iIICLKHX 6ilKClllliB B nacapa6i'i // YKpai'11chKHH BiCllHK. - JlI,11i11,
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1921. - I o JIHrill~.
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C.

OVIDIU PECICAN, CLUJ NAPOCA (ROMÂNIA)
Cronistica

ucraineană

ca izvor al istoriei românilor la B.P. Hasdeu

Vastă şi

prea puţin frecventată, tema enunţată în titlul de mai sus a cunoscut
anterioare. Cu toate acestea, ea este departe de a fi fost deplin exploatată, iar
marile descoperiri sunt încă posibile. În rândurile care urmează nu este însă vorba de
cercetări înfăptuite prin bibliotecile şi depozitele arhivistice ale Ucrainei, ci mai degrabă de
reveniri la teme şi motive cunoscute deja în linii mari, dar care suportă interpretări
suplimentare. Se doreşte astfel atragerea atenţiei asupra valorii cronisticii ucrainene pentru
istoriografia română, semnalarea posibilităţilor comparatistice la nivelul celor două
istoriografii şi, de cc nu, se sugerează chiar intensificarea eforturilor de cunoaştere
reciprocă la nivelul disciplinei.
Cele două izvoare ucrainene asupra cărora stărui mai departe în legătură cu scrisul
istoric românesc sunt Sinopsis-ul de la Kiev (1674) şi cronica căzăcească a lui Leontin
Bobolinski (sfârşitul sec. al XVI-iea). Chiar dacă a doua în ordinea enumerării este
anterioară celei dintâi sub raport cronologic, ea intră în atenţia istoricilor români un secol
mai târziu, în anii de început ai celei de-a doua jumătăţi a sec. al XIX-iea, astfel încât
survine în discuţie abia după abordarea chestiunii folosirii Sinopsis-ului ca sursă de
informare de către Dimitrie Cantemir, la începutul sec. al XVIII-iea.
abordări

1. Dimitrie Cantemir, Hronicul bulgăresc

şi

Sinopsis-ul de la Kiev

Hronicul bulgăresc (mai departe: HB) este numele sub care a intrat în istoriografia
noastră un text legendar-istoric păstrat parţial în traducerea lui Dimitrie Cantemir'. După
toate indiciile, Cantemir l-a numit astfel datorită limbii slave de redacţie mediobulgară în
care era scris. El n-a fost însă consecvent în considerarea acestei scrieri drept una bulgară,
în alte locuri ale textului său crezând în originea lui sârbească 2 . Această ezitare nu traduce
doar nesiguranţa savantului român, ci şi o lipsă obiectivă de repere sigure cu privire la
originea HB sau poate chiar ezitările autorului anonim al sursei utilizate de principele
cărturar.

Cantemir s-a folosit de HB în perioada 1712 - 1723 3 , când îşi redacta Hronicul
vechimei a romano-moldo-vlahilor. Problema este, însă, de a afla când anume a intrat în
posesia HB: înainte sau după sosirea sa în Rusia (1711). Trebuie spus că naraţiunea
legendară dublă conţinută de HB era reprodusă de câteva dintre izvoarele narative ruseşti şi
ucrainene de care istoricul s-a folosit 4 . Mă refer la cele numite de fostul voievod al
D. Cantemir, Hronicul veclrimei a romano-moldo-vlalrilor, Bucureşti, 190 I, cd. Gr. Tocilescu, p. 455. Prezenta secţiune
reia fragmente din studii proprii mai vechi, reexaminându-Ic, de astă dată, din perspectiva interesului pentru izvorul
ucrainean discutat.
~ Ibidem, p. 458: "'minune sârbască să povcstcaştc"; "aşea Ic zice istoricul sirbăsc"; p. 458: "un sârbac au amăgit pc un
rusac". Acestea deşi în altă parte se zice: "de la bulgari accastca să să scrie" (p. 459) şi cu toate că HB e desemnat
constant cu acest nume.
3
Pentru datarea Hronicului ... cantcmirian vezi Dan Sluşanschi, "Introducere" în D. Cantemir, De Antiquis et /10diernis
Mold(ll'iae nominibus (Opere, t. IX, p. I), Bucureşti, 1983, p. 19.
4
D. Cantemir, Hronicul..„ ed. Tocilescu, p. 455: "Trei dară Hronice mari ruseşti, până acmu ni-au venit la mână, unul ce
să cheamă Hronic, altul Letopisăţi, al triilc Stepcnia, şi în tustrcale accastea pocitaniia acestui Laslău, tot într-un chip o
spun". În op. cit., Dan Sluşanschi nu identifică "lctopisăţii'' (acolo Annales moscovite şi ruteneşti) la care se referea
Cantemir, ca, de altfel, nici Clrronica bulgăreşti, polone şi ale serbilor de care vorbea autorul în De Antiquis...
Operaţiunea c, într-adevăr, anevoioasă şi necesită o înaintare prudentă. Dan Sluşanschi indica, însă, corect Hronograful
moscovit, fără să arate cc fel de scriere era acesta.
1
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Moldovei "Hronograful moschicesc" (de fapt, Hronograful rusesc\ "Stepena" (de fapt,
Stepennaia kniga 6 şi, dintre cele provenind de pe teritoriul actualei Ucraina, Synopsis
(cunoscut sub numele de Sinopsisul de la Kiev\ Cum, însă, Cantemir se referă la lucrarea
de care mă ocup în paginile de faţă numind-o HB şi socotind-o când un produs cultural
bulgăresc, când unul sârbesc, concluzia care se impune este că domnitorul moldovean
devenit sfetnic al ţarului Petru I a avut, la un moment dat, la dispoziţie şi un manuscris
independent al naraţiunii legendar-istorice. De altfel, autorul însuşi menţionează explicit
acest lucru, atunci când spune că "Acestea dară sânt carile de Laslău [... ] povesteşte
hronicul bulgăresc, şi tocma ca acestea şi mai pre urmă am aflat şi la un hronic rusesc ... " 8 .
El a comparat manuscrisul HB cu textele istorice ruseşti pe care le utiliza, ajungând la
concluzia că aşa-numitul HB e mai aproape de prototipul după care transcriseseră
compilatorii ruşi 9 . Totodată, HB prezenta particularităţi lingvistice sud-slave, dintre care
sârbismele s-au conservat şi-n transcrierile ruseşti, după cum au observat unii cercetători 10 .
Mărturia lui Cantemir e importantă, deci, şi pentru că autorul român a avut la dispoziţie un
text independent (nu un fragment extras din compilaţii ulterioare). Textul utilizat de
Cantemir era, în plus, şi mai vechi. Redacţia sa mediobulgară, presupusă, ca şi sârbismele
- constatate prin copiile ruseşti - conduc la aceeaşi supoziţie unică: HB aparţinea unei arii
culturale unde se folosea slavona mediobulgară sau redacţia sârbească a slavonei şi unui
interval de timp anterior celei mai vechi dintre compilaţiile ruseşti care au cunoscut-o.
Dar legendele cuprinse în HB sunt incluse şi în alte scrieri decât cele pe care
11
mărturiseşte Cantemir că le-a utilizat. E vorba despre Minee . Se cere deci stabilită
succesiunea celor patru scrieri vechi ruseşti aduse aici în discuţie. Primul a fost compilat
Hronograful (prin 1516 - 1522). Lui îi urmează opera care se cere pusă pe seama elanului
creator iniţiat de Macarie: Stepennaia kniga a preotului Andrei (scrisă între 1560 - 1563) şi
Mineele (aprox. 1540 - 1560). În fine, anterior anului 1680, când deja este tipărit, e
compilat Synopsisul de la Kiev al lui Inokenti Ghiziel. Dacă raţionamentul meu n-a fost
eronat, ar rezulta de aici că HB este anterior anilor 1516 - 1522, fiind totodată scris în altă
parte decât în teritoriile ruseşti.
Legendele din HB sunt prezente în spaţiul cultural românesc al secolului al XVIIIlea prin intermediul unor traduceri paralele şi independente una de alta datorate, una, unui
necunoscut din Ţara Românească (anterior anului 1733), a doua dascălului Evloghie
(1753), iar a treia lui Lavrentie de la Hurezi (1757) 12 • Cum unul dintre traducători era
moldovean, iar ceilalţi doi erau munteni, se constată că Sinopsisa sau adunarea în scurt din
multe feliuri de leatopiseţe pentru începerea Slavenilor... a fost tălmăci tă în veacul al
XVIII-lea, circulând în ambele ţări româneşti. Faptul ca atare este important deoarece ne
5
I. Percnyi, "A Szent Lâszl6-legenda Oroszorszâgban", în Annales Universitatis Scientiarwn B11dapestiensis de Rolando
Eotvos nominatae, Sectio historica, I, 1957, p. 172-185; versiunea rusă în Studia Slavica Academiae Scientian1m
Hungaricae, t. I, 1955, nr. 1-3, p. 227-244 susţine că autorul Hronografului ar fi sârbul Pahomie şi că acesta l-ar fi
compilat prin 1442. Cf. aceluiaşi, lucrarea lui Pahomie ar sta la baza Hronografului rusesc din 1572 şi a celui vest-msesc.
Însă, după Efim Etkind, Georges Nivat, llya Sennan şi Vittoria Strada, Histoire de la litterature msse, Paris, 1992, t. I, p.
204, Russky kronograf a fost compilat prin 1516 - 1522. Ceea ce modifică datele de care dispunea Percny şi pune sub
semnul întrebării demonstratia sa.
6
E. Etkind şi colab., op.cit.,' p. 205: Cartea gradelor (Stepennaia kniga) a fost compilată în 1560 - 1563 de către preotul
Andrei, confesorul ţarului (ce va ajunge mai târziu mitropolit sub numele de Atanasie), la îndemnul mitropolitului
Macarie ( 1542 - 1563). Istoria rusă, de la origini la 1560, e ordonată aici în 17 "grade" cronologice, conţinând fiecare
Vieţile principilor, mitropoliţilor sau ale sfinţilor care se ilustraseră până atunci.
7
Vezi P. P. Panaitescu, "Istoria slavilor în româneşte în secolul al XVII-iea. Cronica lui Gh. Brancovici şi Sinopsisul de
la Kiev", în Revista istorică română, t. X, 1940, p. 80-129.
8
Dimitrie Cantemir, Hronicul... , p. 458.
9
Ibidem: " ... şi tocma ca acestea şi mai pre unnă am aflat şi la un hronic rusesc, carile să cunoaşte că din cel bulgăresc
aciastă poveste din cuvânt în cuvânt să o fie luat ... ".
10
P. P. Panaitescu, op. cit.
11
Despre Minee vezi G. Nivat, V. Strada, Histoire de la /itterature russe...
12
P. P. Panaitescu, op. cit.
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arată

pe ce filieră au pătruns legendele din HB în Ţara Românească şi Moldova. El pennite
şi stabilirea etapelor în care - cronologic vorbind - a pătruns Sinopsisul în spaţiul
românesc: mai întâi în Ţara Românească (1733), apoi în Moldova (1753) şi, într-o redacţie
mai completă, din nou în Ţara Românească (1757). Interesul faţă de conţinutul lucrării e,
printre români, susţinut şi chiar amplificat în timp. În Ţara Românească el datează sigur
din deceniul patru al veacului al XVIII-iea, în timp ce în Moldova e atestat pentru
începutul celei de a doua jumătăţi a aceluiaşi secol. Oricum, însă, pentru a-l traduce, elita
cărturărească din ţările române trebuia să-l fi cunoscut mai întâi în original. Or, acest fapt
trebuie să se fi petrecut anterior anului 1733 în Ţara Românească, respectiv 1753 în
Moldova. În sprijinul unei datări mai riguroase a primelor contacte româneşti cu Sinopsisul
vine clasificarea manuscriselor româneşti care îl conţin alcătuită de P. P. Panaitescu. În
timp ce traducerea anonimă de la 1733 - sau dinainte, căci anul respectiv e indicat pe cel
mai vechi manuscris conservat, care nu e obligatoriu şi prototipul traducerii - conţine 6
manuscrise, tălmăcirea moldovenească a lui Evloghie de la 1753 (grupa a II-a) cuprinde 4
manuscrise, iar cea a lui Lavrentie, din 1757 (grupa a III-a) - doar 2. Dar prima grupă nu
conţine şi legendele ce interesează aici (aşa-zisul HB). Drept care e de presupus că
traducerea acestor legende în limba română, odată cu restul Sinopsisului, în 1753 şi 1757, e
consecinţa directă a interesului pe care l-a stârnit şi de care s-a bucurat traducerea anonimă
dinainte de 1733 din Ţara Românească. Aceasta a utilizat ediţia din 1678 a lucrării lui
Inokenti Ghiziel, în timp ce tălmăcirile de la începutul jumătăţii secunde a veacului au
urmat ediţia kieviană din 1680 (dacă nu cumva textul lui Lavrentie va fi urmat o ediţie
ulterioară, care însă reproducea nemodificat tetul ediţiei din 1680). Sinopsisul putea, care
va să zică, să circule în Moldova şi Ţara Românească încă de la sfârşitul secolului al XVIIlea 13 . Cantemir îl putea utiliza ca sursă documentară pentru scrierile sale istorice încă din
Moldova, anterior exilului său rusesc (1711). Dar din textul cantemirian rezultă clar că prin
HB autorul nu înţelege nici un izvor rusesc, cu care nu avea cum să îl confunde, câtă vreme
îl foloseşte pe acesta tocmai ca bază a comparaţiei cu produsele istoriografiei ruse.
După cum remarca Frank E. Sysyn, în legătură cu Sinopsis-ul rămân câteva semne
de întrebare nerezolvate. Unul dintre acestea se referă la enigma dacă a existat o versiune
anterioară a lucrării care să fi fost supusă cenzurii înaintea publicării din 1674 14 • O alta este
legată de autor, căci Innokentii Gizel (sau Giziel), arhimandritul Mănăstirii Peşterilor, citat
în text ca fiind cel ce a binecuvântat lucrarea, e văzut îndeobşte ca fiind şi autorul. Dar
există critici care susţin că acest ierarh ecleziastic, născut german, era prea bine educat,
prea loial autonomiei Bisericii ucrainene şi prea opus guvernării moscovite asupra Ucrainei
pentru a fi produs un text cu atâtea erori, atât de puţin erudit şi atât de devotat ţarilor
15
moscoviţi şi intereselor lor politice • În funcţie de răspunsurile care se vor da acestor
chestiuni se vor putea preciza mai bine ulterior şi circumstanţele circulaţiei cărţii în cultura
română.

2. B. P. Hasdeu

şi

cronica lui Leontin Bobolinski

Pentru tânărul B. Petriceicu-Hasdeu, sosit de puţini ani în Moldova din Basarabia
în componenţa Rusiei ţariste, instrucţia universitară de la Harkov şi educaţia primită
anterior acasă, ori prin şcoli din Podolia, au însemnat un atu considerabil. În elucidarea
unor chestiuni legate de trecutul românesc, el a putut folosi, cu deplină siguranţă - ca un
aflată

13

Frank E. Sysyn, "Concepts of Nationhood in Ukrainian History Writing, 1620 - 1690", în Harvard Ukrainian Studies,
X, nr. 3-4, december 1986, p. 402: " ... the Synopsis appeared in three editions between 1674 and 1681 and subsequently
in over thirty reprintings".
14
Ibidem.
15
Ibidem.
t.
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bun cunoscător de rusă, malorusă şi alte limbi slave, ce se afla - izvoare nefrecventate până
atunci de istoriografia română şi rămase, în bună măsură, nefrecventate şi de atunci
încoace. Înainte de a-şi concepe prima şi cea mai des reeditată monograie istorică, anume
cea despre Ioan Vodă cel Cumplit (1865), tânărul savant s-a informat copios din cronica
ucraineană - el numeşte scrierea „analele căzăceşti" - a(le) lui Leontin Bobolinski.
Ieromonahul Leonti (Bobolinski) 16 i-a fumizat lui Hasdeu „ ... nu numai datele biografice
esenţiale asupra domnitorului, dar şi un posibil fir narativ orientativ privind desfăşurarea
evenimentelor pe care le-a iniţiat şi dominat" 17 • Aceasta îi detennină pe editorii săi să
conchidă că „ ... izvodul respectiv se pare că a avut un rol însemnat în structura fonnei
finale a cărţii ... " 18 , ceea ce ar face din el un instrument textual cu valoare fonnativă. Cert,
deocamdată, este că Bobolinski s-a bucurat de atenţia specială a lui Hasdeu, căci istoricul
român a tradus un fragment consistent din cronica ucraineanului sub titlul de „lvonia cel
Viteaz", publicându-l în două numere consecutive din revista pe care o scotea la acea dată,
19
adică înainte cu cinci ani de a-şi publica monografia, în 1860 . El introducea, în acest
mod, în circuitul istoriografiei române, un izvor narativ important, atrăgând atenţia nu doar
asupra importanţei cunoaşterii naraţiunilor istorice din arealurile învecinate, ci şi asupra
importanţei cunoaşterii limbilor slave pentru elucidarea trecutului propriu - idee care unna
să se bucure de o pledoarie explicită odată cu editarea Arhivei istorice a României - şi, mai
ales, asupra bogatelor resurse ucrainene referitoare la trecut. Hasdeu folosea, după cum
însuşi a indicat în finalul traducerii, o ediţie în malorusă care excerpta din Bobolinski şi
includea cronica integrală a lui Grigori Grabianski, tipărit la Kiev, în 1853, de către o
comisie arheografică oficială 20 . Pornind de aici - fapt vădit până şi de păstrarea fonne
ucraine e a numelui domnitorului Moldovei -, Hasdeu publica peste un an, în 1861, textul

16

Vezi http:/iwww.cncyclopcdiaofukrainc.com/nagcs/C/H/Chroniclcs.htm: "A largc numbcr of I 7th-l 8th century
chroniclcs have survived. One of thc important monuments of this period is the Hustynia Chroniclc (Kronika), which
according to somc scholars, such as Anatolii Yershov, was written by Zakhariia Kopystensky bctween 1623 am! 1627. lt
has been prcscrvcd in the rcdaclion of M. Losytsky, an cldcr of thc Hustynia Trinitv Monasterv. Bcsidcs cxccrpts from
thc old chronicles it contains a wealth of historical material on Ukraine's rclations with Lithuania, Poland, lhc Crimcan
Khanate, and Turkey, on thc Union of Lublin, and on thc origin of the Cossacks. Thc account is brought up to 1597. A
collcction of chroniclc stories by an anonymous writer, known as the Chroniclers of Volhynia and Ukrainc, bclongs to
this period and contains besides matcrials rrom old chronicles, thc notes of B. Balvka on cvcnts at the cnd of thc I 6th and
the bcginning of thc I 7th century. Local chronicles from this period have a certain importancc also: thc Khmilnyk
Chronicle (found in Khmilnyk, Podilia), containing infonnation on the events of 1636--50, is particularly important for
the history of thc origins of thc Khmelnytsky period; the Lviv Chronicle (named aftcr thc place whcre it was found)
describcs cvcnts from 1498 (in more detail from 1630) to 1649 in thc Kyiv rcgion, Podilia, and Galicia; and the
Mczhyhiria Chronide (found in Mezhyhiria Transfiguration Monastcry) deals with the evcnts of 1393 - 1620 in the Kyiv
region and Volhynia.
Thc monastcry chronicles bclong to a separate group, which includes thc Hustvnia Chroniclc ( 1600 - 41 ), thc
Mczhvhiria Chroniclc ( 1608 - 1700), the Dobromyl Chronicle ( 1648 - 1700), the Pidhirtsi Chronicle ( 1659 - 1715), the
Mhar Chroniclc ( 1682 - 1775), and the Satan iv Chronicle ( 1770 - 93 ). Thesc chroniclcs pro vide important materials on
local history.
Although they arc not chroniclcs in the strict sensc of the word, the historical accounts of thc Cossack wars in the
I 7th-18th century (hcncc thc namc Cossack chronicles) are particularly important. These include the Samovydcts
Chroniclc, the chronicles of Hrvhorii Hrabianka and Samiilo Velychko, severa! short works ofthc I 8th century (Lyzohub
Chronicle, Chcrnihiv Chroniclc, etc), and severa! attcmpts at a pragmatic approach to history (sec Historiography). The
authors of these works followcd thc dcvelopments in neighboring countries and uscd a wide range of sourccs: legal
documents, proclamations, documentary material, Polish chronicles, diaries of cye witnesscs, and the writings of
European scholars".
Vezi şi http://www.answcrs.com/topic/little-russia: "Thc tenn Littlc Russia has bccn used in Ukrainian chronicle
by Samiylo Velychko, in a chronicle of the Hicromonk Leontiy (Bobolinski), in "Thesaurus" by Archimandrite loannikiy
(Golyatovsky)".
17
Stancu !lin şi Ion Oprişan, notă în B. P. Hasdeu, Opere, voi. 2, Bucureşti, Ed. Minerva, 1996, p. 41 O.
18
Ibidem.
19
8. P. Hasdeu, "lvonia cel Viteaz. Fragment din analele căzăceşti a[le] lui Leontin Bobolinski", în Foiţa de istorie şi
/iteralllră, 1, nr. 1, martie 1860, coloanele 8-18; nr. 2, aprilie 1860, coloanele 36-39.
20
Vezi în B. P. Hasdeu, Opere, voi. 2, ed. cit„ p. 418.
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„Ivonia"21 , care lui Stancu Ilin şi lui Ion Oprişan le apare, prin stilul doct, de relativ
restrâns interes, un adevărat eşec. Judecata, emanată de pe poziţiile partizanatului pentru
scriitura artistică, cu valenţe literare, nu se susţine, în fapt, din perspectiva istoriografiei
savante. Tânărul istoric izbutea, în fapt, să acceadă la o tonalitate deplin omologabilă,
sacrificată ulterior sub impulsul imitării succesului bălcescian din Românii supt Mihai
Vodă Viteazul, ca unnare a adeziunilor romantice ale autorului şi, nu în ultimul rând, ca o
probă de talent prozastic şi dramatic apt să facă din carte un best seffer al epocii. Aceasta
nu înseamnă însă, nicidecum, că versiunea din 1861, depinzând substanţial de infonnaţia
din izvorul lui Bobolinski, trebuie privită ca un crochiu invalidat de monografie. Piesă a
unei deveniri profesionale de excepţie, „Ivonia" - ca şi „Desţărarea lui Petru Rareş" - face
dovada polivalenţei haşdeene în materie de scriitură istorică şi trebuie editat nu în addenda,
ci ca un text deplin respectabil în intenţie şi realizare, o mostră relativ timpurie de
istoriografie română consonantă cu modelele occidentale.
În cartea din 1865, atât de deosebită, în multe privinţe, de textul din 1861, Hasdeu
foloseşte, în continuare, izvoare ucrainene. Discutând, astfel, în addenda, chestiunea
originii lui Ion Vodă, el observă că ,,În poezia naţională cazacă, unul şi cel mai celebru din
acei doi fraţi, Vitează Potcoavă, e numit Serpega: nume neslavon, netătăresc şi neromân, ci
pur armenesc [ ... ]" 22 . Interesant, pentru opiniile savantului, este că el vorbeşte despre o
poezie naţională a cazacilor, neacceptând tratarea lor ca ruşi şi identificându-le aspiraţiile
la identitate naţională.
Ceva mai departe, stabilind paternitatea cronicii atribuite lui Grigore Ureche şi
socotită de el ca fiind rodul eforturilor istoriografice ale tatălui acestuia, Nestor, Hasdeu
atribuie confuzia circumstanţei că, la moarte, tatăl ar fi lăsat notiţe în oarecare dezordine,
transcrise cu erori de fiul său. Exemplificarea se face pornind de la prezenţa notaţiei despre
năvala hatmanilor cazaci Lobodă şi Nalivaico în vremea lui Ştefan cel Mare, când, de fapt,
aceştia şi-au efectuat raidul în Moldova în 1596. După cum spune Hasdeu, „Cazacii nu
existau ... deloc pe când trăia Ştefan cel Mare, dar cu toate astea, pre cum se ştie din
Heidenstein, Bielski, Paprocki, din toţi istoricii poloni şi din toate cronicele cazace (sub!.
O. P.), Nalivaico şi Lobodă, doi hatmani cozăceşti, făcură în adevăr o invaziune în
Moldova ... în anul 1596"23 . Oricât de exagerat ar fi, în formularea sa maximalistă, enunţul
de mai sus lasă să se întrezărească o cunoaştere intimă a izvoarelor narative polone şi
căzăceşti de către Hasdeu, probată de discuţiile din întreaga carte. Autorul elucidează, în
acest punct, o chestiune neclară din cronica lui Simion Dascălul pornind de la informaţiile
conţinute de cronicile polone şi căzăceşti.
Ceea ce se observă, în urma examinării modului în care Hasdeu a utilizat producţia
culturală ucraineană în opera sa istorică timpurie, este, prin urmare, faptul că el a îmbogăţit
prin identificarea de izvoare ucrainene ale istoriei românilor orizontul comparatist al
acesteia, punându-i la dispoziţie, în traducere parţială şi prin trimiteri punctuale, o nouă
referinţă (cronica căzăcească a lui Leontin Bobolinski) şi că a elucidat unele puncte
litigioase din vechea cronistică moldovenească cu ajutorul cronicilor ucrainene până la a
crede că ar putea stabili o nouă paternitate Letopisetului Tării Moldovei atribuit lui Grigore
Ureche. În acelaşi timp, cunoaşterea lui aprofund~tă r~feritoare la poezia căzăcească i-a

Idem, "Ivonia", în Tribuna română, li, nr. I 08, 20 aprilie 1861, p. 4; nr. I 09, 30 aprilie 1861, p. 4; nr. 11 O, 4 mai 1861,
p. 4; nr. 112, 11 mai 1861, p. 4; III, nr. 113, 14 mai 1861, p. 4; nr. 114. 18 mai 1861, nr. 119, 8 iunie 1861, p. 3-4; nr.
123, 29 iunie 1861, 29 iunie 1861, p. 4. Textul este republicat de Stancu llin şi Ion Oprişan în B. P. Hasdeu, Opere, voi.
2, Bucureşti, Ed. Minerva, 1996, p. 418-444.
22
B. P. Hasdeu, "Note", I, în Opere, voi. 2, ed. cit., p. 280. Despre Ivan Pidkova, alias Ioan Potcoavă, vezi
http://ro.wikipcdia.org/wiki/Joan Potcoav%C'4%83: "Popoarele Rusiei meridionale au ţesut numele lui în poeziile lor
eroice".
23
8. P. Hasdeu, "Note", IX, în Opere, voi. 2, ed. cit., p. 299.
21
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permis să deceleze reflexele identitare ucrainene în termenii naţiunii modeme, fapt ce
indică în ce măsură dezideratul unei decantări naţionale ucrainene îi era familiar.

YKpaîucLKa xponicTnKa, HK .r.~epeJio AJIH pyMy11cLKoî icTopiî y .li.B.
Xami::.ey
Pe3IOMe
I.ne MOBa rrpo ):{Ba yKpa!HChKl ):{)Kepena Ta rrpo îx BIIJIHB, HKHH BOHH MaJIH
icrnpHqHy PYMYHChKY IIHChMeHHÎCTh: KHÎBChKHtt CmrnrrcHc (167 4 p.) Ta K03aU.hKa
xpoHiKa JleoHTHHa Eo6oJIHHChKoro (KiHeU.h XVI cT.). Xoqa, 3 xpoHonoriqHoî ToqKH 3opy,
rreprna KHHra 3' srnHnac» cKopirne, HÎ)I{ rreprna, PYMYHChKÎ icTopHKH rroqairn u.iKaBHTHCH
HeIO JIHWH qepe3 O):{He CTOJIÎTT», B poKH ):{pyroî rronoBHHH XIX CT., ):{HCKyciî rrpo Hei"
rroqHHaIOThCH nmne rricn» Toro, HK Ha rroqarny XVIII crnnirrsi: L{ÎMÎTpie KaHTeMip
BHKOpHCTOBY€ CHHOIICHC HK impopMau.itiHe ):{)l{epeno.
Xoqa, mo):{o o6ox ):{)l{epen Ta icrnpiî pyMyHÎB icHyIOTh rrosepHeHHH ):{O TeMaTHKH,
.
.
ane BCe )I{ TaKH € l ):{O):{aTKOBl TJiyMaqeHHH.
OT)l{e, CTOCOBHO C11Horrc11cy, MO)l{Ha CKa3aTH, mo, xoqa icny10Th 3arrHTaHH» rrpo
asrnpa ra MO)l{JIHBÎCTh icHyBaHH» rrorrepe):{Hhoî sepciî, orry6niKona11oi· pa1-1ime, HÎ)I{ u»,
»Ka 6yna BH):{aHa 1647 p., tioro MornH BHKop11crnsysaTH y Mon):{aBiî ra Ll,apa PoMaHHCKe
me HanpHKÎHU.i XVII cT. BHacni):{oK Uhoro, ,[l,iMiTpie KaHTeMip Mir BHKop11crnsysaTH
tioro ):{JIH csoci" icTop11qnoî rrpau.i me y Mon):{asiî, rrepe):{ ):{O tioro pocitichKHM 3acnaHHHM.
(17llp.).
ITicn» BHsqenn» crroco6y BHKOpHcramrn KYJihTypnoî yKpaîHChKOÎ cna):{IlJ.HHH E.B.
Xalll):{ey y tioro panniti icTop11qniti npau.i BH):{HO, mo sin, 3a ):{OIIOMoro10 nopiBHHHH»
yKpaîHChKHX ):{)l(epen 3 icTopino pyMyHÎB, 36araTHB ropH30HT u.id icrnpii", 3a ):{orroMormo
qacTKOBOro nepeKJia):{y Ta IlÎ):{KpecJieHHH yToqHeHHH, HO):{aB HOBe HOCHJiaHHH (K03aU.hKY
xponiKy JleoHTHHa Eo6oJIHHChKoro) ra p03B 'H3aB cyrrepeqni ToqKH 3opy mo):{o crapoi·
MOJI):{aBChKOÎ xponicTHKH 3a ):{onoMoroIO yKpaîttChKHX xpoHÎK. Bin sipHB, mo 3Mir 611
BCTaHOBHTH HOBe aBTopcrno Jlirnrr11cy Mon):{aBiî, HKHM BBa)l(aE:ThCH fpirope YpeKe. B rnti
)l(e qac, rn116me ni3HaHHH K03aU.hKOÎ noe3iî ):{03BOJIHJIO tioMy
Kpame p03nl3ttaTH
yKpaÎHChKY i):{eHTHqHÎCTh.
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PAULA VIRAG, SATU MARE (ROMÂNIA)
Populaţia

din comitatele Satu Mare, Maramureş, Ugocea şi Sălaj la
sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-iea

Pentru această analiză au fost alese comitatele Satu Mare, Maramureş, Ugocea
(regiuni care fac parte din bazinul Tisei Superioare) şi Sălajul situat în imediata vecinătate
a Sătmarului şi Maramureşului. De la început, trebuie să precizăm faptul că, din punct de
vedere al întinderii teritoriale, dintre cele 4 comitate care fac obiectul studiului noastru,
Maramureşul are cea mai mare suprafaţă, şi anume 9.720 km 2 • Este urmat de Satu Mare cu
6.104 km 2 , de Sălaj cu 3.818 km 2 şi apoi de Ugocea al cărui teritoriu este de 1.208 km 2 •

Tabelul nr. 1Ugocea*

Evoluţia populaţiei

În comitatele

Maramureş,

Satu Mare,

Sălaj Şi

Comita!

Teritoriu

1869

1880

1890

1900

1910

Maramureş

9.720
6.104
3.818
1.208

220.506
290.530
193.082
67.498

227.436
273.384
170.022
65.377

268.855
303.234
191.350
75.486

309.598
340.689
207.293
83.316

319.818
361.740
230.140
91.755

Satu Mare
Sălaj

Ugocea

~ursa: Magyar~tast1szllka1

*

t:vkonyv, Hudapest,

l~/l, l~~I. l~'JI,

l'JUl, l'Jll

Deşi

comitatul Maramureş are o suprafaţă mai mare decât a comitatului Satu Mare,
populaţia acestuia din urmă a fost mai mare după cum rezultă din datele celor 5
recensăminte organizate de autorităţile magiare (vezi tabelul nr. l ). Numărul cel mai mic de
locuitori îl are comitatul Ugocea, acesta nedepăŞind 100.000 de locuitori.
Şi din punct de vedere etnic, există multe diferenţe între cele 4 comitate din nordvestul Transilvaniei. Cel mai mare procent de etnici maghiari a fost înregistrat în comitatul
Satu Mare atât la recensământul din 1890, cât şi la cele din 1900 şi 1910. Cea mai mare
concentraţie de populaţie românească este consemnată în comitatul Sălaj, la toate cele 5
recensăminte, autorităţile înregistrând procente de peste 59% ale locuitori_lor de etnie
românească. Comitatul Maramureş se remarcă prin numărul mare de ruteni care trăiesc pe
teritoriul său. Aproape jumătate din populaţia acestui comitat este de etnie ruteană. Pentru
Ugocea este caracteristic numărul mare de maghiari şi ruteni care trăiesc între graniţele
sale.

Tabelul nr.2 - Populaţia din punct de vedere etnic la 1890 În comitatele
Satu Mare, Sălaj Şi Ugocea (În%)*
Comita!
Maramures
Satu Mare
Săi ai
Ugocea
.~ursa:

*

Maramureş,

Maghiari

Germani

Slovaci

Români

Ruteni

Croati

Sârbi

Altele

12.5
59.0
35.2
38.2

17.0
4.5
0.8
7.2

0.2
O.I
1.2
O.I

24.2
35.4
61.6
11.7

45.7
0.4

o
o

o
o
o
o

0.4
0.6
1.1
0.3

Ma gy ar tasuszt1Ka1 t:vKon y,
v Hudap est '

o
42.5

~'JI

179
https://biblioteca-digitala.ro

O.I

o

Tabelul nr.3-Populaţia din punct de vedere etnic la 1900 În comitatelc
Satu Mare, Săla.i Şi Ugocca (În%)*

Maramureş,

Comital

Maghiari

Germani

Slovaci

Români

Ruteni

Croaţi

Sârbi

Altele

Maramures
Satu Mare

13.7
61.6
36.9
42.9

15.3
3.3
0.7
6.6

0.2
0.1
1.4

24.2
34.6
60.6
11.l

46.4
0.1

o.o
o.o
o.o
o.o

o.o
o.o
o.o
o.o

0.2
0.3
0.4
O.I

Sălaj

Ugocea

o.o

o.o
39.3

,Sursa: Magyar Stast1szt1kai t:vkonyv, l:luc!apest, I IUi

*

Tabelul nr.4-Populaţia din punct de vedere etnic la 1910 În comitatclc
Satu Marc, Sălaj Şi Ugocca (În%)*
Comital
MaramureS
Satu Mare
Sălaj

Ugocea

Maramureş,

Maghiari

Germani

Slovaci

Români

Ruteni

Croaţi

Sârbi

Altele

I4.8
65.1
38.0
46.5

I6.7
1.7
0.4
5.I

O.I
O.I
1.6

23.6
32.8
59.I
10.6

44.6

o.o
o.o
o.o
o.o

o.o
o.o
o.o
o.o

0.2
0.3
0.9
0.3

o.o

.sursa: Ma gy ar Stast1szllkai l:vkon y v, !:luda pest,

*

I~

o.o
o.o
37.5

11

Şi dacă analizăm problema din punct de vedere confesional observăm că există
multe diferenţe între cele 4 comitate, religia fiind strâns legată de etnia populaţiei. În
Maramureş întâlnim cel mai mare procent de greco-catolici, confesiune îmbrăţişată atât de
populaţia românească cât şi de cea ruteană. Analizând tabelele de mai jos, constatăm că
peste 70% din locuitorii Maramureşului sunt greco-catolici. Ei sunt unnaţi apoi de izraeliţi
care depăşesc cu mult 16% din populaţie, numărul lor crescând de la un recensământ la
altul. Această religie aparţine doar populaţiei evreieşti. Din punct de vedere etnic, ea a fost
încadrată în rândul populaţiei maghiare, dar confesiunea trădează numărul mare de evrei
care locuiesc în Maramureş. Alături de acest comitat şi U gocea se remarcă printr-un număr
mare de izraeliţi, procentul lor depăşind, la fiecare recensământ, 12%.
Adepţii confesiunii calvine sunt în numărul cel mai mare în comitatul Satu Mare.
Este un lucru firesc, având în vedere faptul că populaţia maghiară îmbraţişează această
religie şi, după cum am văzut din analiza tabelelor de mai sus, cei mai mulţi unguri locuiau
în Sătmar. Tot aici locuiesc şi cei mai mulţi credincioşi romano-catolici, urmaţi apoi de cei
din Ugocca.
Numărul ortodocşilor, evanghelicilor şi unitarienilor care locuiesc în cele patru
comitate este foarte mic. Doar în Sălaj, ortodocşii au un procent mai marc de 4%, în rest ei
reprezentând mai puţin del % din totalul populaţiei.

Tabelul nr.5-Confesiunea
Sălaj şi Ugocca (În%)*
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Satu Marc,

Tabelul nr.6-Confcsiunea
Sălaj Şi Ugocea (în%)*
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Tabelul nr. 7-Confcsiunea
Ugocea (în%)*

populaţiei

Satu Mare,

(,)

o
'iii

7.5
71.4
Maramures
44.4
Satu Mare
I6.8
58.3
Săi ai
6.4
62.9
Ugocea
8.6
*Sursa: Magyar ::itasliszliKat t:vKonyv, fjUOapest, I ':IV I

Maramureş,

2.9
31.6
26.9
I5.6

O.I
0.3
0.3
O.I

o
o.o
0.7
3.8

o.o

o.o
o.o
o.o
o.o

o.o
o.o
o.o
o.o

I8.I
6.2
4.3
12.8

la 1910 din comitatele

Maramureş,

Satu Mare,

Sălaj Şi

E

:Q

o

u

o

'§

'iii

u

6
c::

"'o
E

:Q

c::

o

·;;:

u

u

Oi

'iii

6
(,)
Q)
....

:Q

v
..r:

·.:;;.
(,)

o
-o
o

c::
Q)

·;:::

"'

t

>

o

.~
c::
:J

O.I
0.8
0.3
O.I

0.4
0.6
4.2
O.I

o.o
o.o
o.o
o.o

t:lJl

c::

'.e·
v
"'....
.!::l

Q)

~

:;;:

IJ.l

o

~

Maramures
Satu Mare
Sălaj

7.8
16.8
6.8
8.9

71.l
44.8
57.7
62.7

Ugocea
.::iursa: Ma gy ar ::itasliszt1Kat t:vl on y v, fjUOa pest,

*

2.7
31.4
26.5
15.3

18.4
6.I
4.8
12.9

o.o
o.o
0.2

o.o

1':111

Direcţia ascendentă

sau descendentă a evoluţiei populaţiei din comitatele aflate în
dar nu numai, este dată de evoluţia natalităţii şi a mortalităţii. Aceasta din
urmă, mai mult decât natalitatea este expusă influenţelor ce vin dinspre economic, politic
sau social, fiind consecinţa culturalului şi sanitarului, ca expresie a răspândirii igienei
publice şi culturii sanitare. Numărul anual al deceselor este determinat de tendinţele
generale de scădere, cu fluctuaţii periodice, determinate, pe de o parte de crize
generalizate, iar pe de altă parte, de crize locale, de mici sau foarte mici proporţii,
endemice 1•
Este unanim acceptat rolul medicinei şi al igienei publice, mai cu seamă, Şi
capacitatea acestora de a influenţa major fluctuaţiile mortalităţii. Depăşind etapa de
căutare şi diagnosticare empirică, prin propria ei tranziţie de la stadiul de eliminare al bolii
la cel al vindecării, medicina va ajunge să stăpânească, într-o oarecare măsură, empiricul şi
contagiosul, prin câteva succese notabile: descoperirea Şi, mai ales, folosirea vaccinului
antivariolic, a anesteziei şi a antisepsiei, descoperirile lui Pasteur şi ale Şcolii germane de
biologie.
Dacă la nivel occidental succecele medicinei Şi-au pus covârşitor amprenta asupra
regimuluii demografic de mortalitate, în Europa Centrală, inclusiv la nivel comitatens,
situaţia este cu totul alta. Lipsa asistenţei sanitare, a măsurilor eficace de profilaxie,
cumulată cu o igienă publică deficitară, inexistenţa, mai cu seamă în zona rurală, sau
insuficienţa instituţiilor specializate şi a personalului calificat explică indicii ridicaţi de
mortalitate.
atenţia noastră,

1

Adriana Florica Muntean, Morlalila/e Şi morhidita/e În nord-ves/111 Transilvaniei (în a doua jumăta/e a secolului alXIX-lea Şi Încep11111I secolului al XX-iea), în Ioan Bolovan (coordonator), Transilvania în epocile modernă Şi
conlemporanâ, S111dii de demografie isloricâ. p. 191
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Legea sanitară din 1876, nu va avea urmări spectaculoase la nivelul mortalităţii. Ea
a imprimat o direcţie de acţiune prin organizare spitalelor şi a circumscripţiilor medicale.
De asemenea, impune obligativitatea angajării de către localităţile cu peste 6.000 de
locuitori a unui medic sau a unei moaşe plătite. Atât medicul, cât şi moaşa erau obligaţi să
asigure servicii gratuite bolnavilor sau femeilor lăuze sărace 2 .
Efectele asistenţei medicale sunt puţin resimţite, mai ales în mediul rural, din cel
puţin două motive:
• unul obiectiv: situaţia materială a ţăranilor;
• altul subiectiv: frica ţăranului în faţa medicului.
Iată de ce autorităţile comitatense au trebuit să facă faţă unei epidemii locale de
pojar în anul 1890, fiind nevoite să aplice măsuri coercitive. Comitele suprem al
Sătmarului anunţă printr-un ordin circular obligativitatea vaccinării împotriva pojarului.
Cei care se opuneau urmau să fie închişi, iar nobiliisă fie daţi în judecată.
Registrele parohiele indică o paletă foarte largă de boli incurabile care s-au
maifestat pe teritoriul comitatului Satu Mare: diferite tipuri de vărsat, tuse măgărească,
boală de apă, podagră, catar, scrofulă, aprindere de ma,fe, diferite tipuri de plăgi sau bube
rele. De cele mai multe ori lipsa detaliului etiologic face imposibilă identificarea corectă a
bolii. Se foloseşte termenul generic de dizenterie când putea fi vorba Şi de diaree, variolă,
cazuri de varicelă, Şi tifos în loc de febră tifoidă.
La fel ca întreaga Europă de Est, şi comitatele Maramureş, Satu Mare, Sălaj Şi
Ugocea au cunoscut fenomenul migraţiei populaţiei în special spre America. În tabelele de
mai jos, tabele care cuprind date despre acest fenomen, au fost trecute doar trei state în care
au plecat un număr constant cât de cât mai mare de emigranţi. Se observă însă că cu mult
mai mult de jumătate dintre aceştia s-au îndreptat spre America, prin aceasta înţelegând, în
special, Statele Unite şi Canada.
Din punct de vedere al numărului total de emigranţi care au părăsit regiunile de
domiciliu, doar în 190 I, Maramureşul este pe primul loc, în anii următori Satu Mare
depăşind cu mult celelalte comitate analizate. La celălalt pol se situează Sălajul, numărul
emigranţilor de aici nedepăŞind niciodată 900 de emigranţi, faţă de Sătmar al cărui număr
depăşeşte, în 1913, 4.000 de persoane care pleacă doar spre America.
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Ibidem., p. 204
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Tabelul nr.9-Emigrarea
Ugocea în 1910*
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Tabelul nr. I I-Emigrarea
Ugocea în 1912*
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Tabelul nr.12-Emigrarea
Ugocea în 1913*
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Tabelul nr. I O-Emigrarea
Ugocea în 1911 *
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Tabelul nr. J3-Emigrarea
Ugocea în 1914*
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Înainte de a analiza graficul de mai JOS, ar trebui să precizam faptul că prin
termenul de imigranţi , în această lucrare, ne referim la cei care s-au reîntors acasă după o
perioadă, mai lungă sau mai scurtă, de şedere în alte ţări , europene sau de pe alte
continente.
Graficul nr. I-Evoluţia numărului
Sălaj Şi Ugocea între 1910-1914
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În ceea ce priveşte numărul celor care se reîntorc acasă, tot comitatul Satu Mare
depăşeşte cu mult comitatele vecine, fapt foarte uşor sesizabil din graficul nr. 1. Urmează
apoi MaramureŞul şi Ugocea, dar diferenţele faţă de Sătrnar sunt foarte mari.
Din păcate, puţini din cei care au revenit în locurile natale au adus cu ei noi tehnici
de muncă a pământului sau din alte domenii de activitate. Cei plecaţi au fost mai mult
interesaţi doar în economisirea de bani pentru a-Şi putea întemeia sau mări gospodăria, fără
a adopta şi noi metode novatoare care să mărească randamentul muncii şi productivitatea
acesteia.

184
https://biblioteca-digitala.ro

Tabelul nr.14-Populaţia comitatclor
sex, la recensământul din 1900*

Maramureş,

Comitatc
Maramures
Satu Marc
Sălaj

Ugocea

Sursa: Izvoare de demografie
p.352

istorică,

Sălaj

Ugocea

Sursa: Izvoare de demografie
p.514-518

istorică,

Sălaj Şi

Ugocca

Masculin

Feminin

64.393
116.772
103.121
10.328

65.505
119.201
104.172
10.437

sec XIX-1914, Transilvania, voi.II,

Tabelul nr 15.-Populaţia comitatclor
sex, la recensământul din 1910*
Comitale
Maramures
Satu Mare

Satu Marc,

Maramureş,

Satu Marc,

Bucureşti,

Sălaj şi

Ugocca

Masculin

Feminin

74.307
123.559
114.635
11.172

76.161
122.272
115.487
11.687

sec XIX-1914, Transilvania, voi.II,

Bucureşti,

după

1987,

după

1987,

Tabelele de mai sus prezintă foarte clar faptul că potrivit datelor adunate de către
la recensământul din 1900, predominantă era populaţia de sex feminin în toate
cele 4 comitate supuse analizei noastre. Situaţia este asemănătoare şi în 191 O, cu o singură
excepţie, şi anume, în Satu Mare au fost consemnate mai multe persoane de sex masculin,
123.559 bărbaţi şi 122.272 femei. Diferenţa (1.287) nu este foarte mare şi se poate explica
şi prin aceea că cel mai mare număr de emigranţi din acest comitat este reprezentat de către
autorităţi

bărbaţi.

În ceea cc priveşte numărul persoanelor necăsătorite, potrivit recensământului din
1900, comitatul Satu Mare se detaşează cu mult faţă de celelalte 3 regiuni analizate. La
polul opus se situează Ugocea. Aceeaşi situaţie se menţine şi pentru celelalte stări civile ale
populaţiei (căsătoriţi, văduvi şi divorţaţi). Explicaţia principală în acest caz este aceea că
numărul populaţiei din comitatul Satu Mare este mult mai mare decât cel din Maramureş,
Ugocea şi Sălaj. Între acestea din urmă, Maramureşul este cel care deţine cel mai ridicat
procent de necăsătoriţi, căsătoriţi, vaduvi şi divorţaţi. Ar trebui să mai menţionăm faptul că
numărul persoanelor divorţate este mic faţă de cel al celor căsătoriţi. Acest fapt nu trebuie
să ne mire dacă avem în vedere costurile mari ale unui proces de divorţ, precum şi
numeroasele acte care sunt necesare pentru obţinerea lui. La aceasta se mai adaugă şi
mentalitatea populară, comunitatea pedepsind aspru pe cei care aveau curajul să inţieze o
astfel de acţiune. Totuşi nu este surprinzător faptul că la recensământul din 191 O, numărul
celor divorţaţi creşte cu mult faţă de cel din 1900. Într-un deceniu mentalitatea se schimbă
uşor, multe cupluri preferând despărţirea decât să suporte o viaţă de calvar doar de „gura
lumii". Mai trebuie precizat şi faptul că cei mai mulţi care luau o astfel de hotărâre
proveneau din mediul urban şi nu din cel rural, pentru că oraşul era mai deschis spre nou,
spre schimbare, decât satul.
Şi în 191 O, comitatul Satu Mare se remarcă prin faptul că are cel mai mare număr
de persoane divoţate, văduve, căsătorite şi necăsătorite, explicaţia fiind aceeaşi ca şi la
recensământul precedent.
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Tabelul nr. 16-Starca civilă a populaţiei din comita tele
Şi Ugocea potrivit recensământului din 1900*
Comitale
Maramureş

Satu Mare
Sălaj

Ugocea

Maramureş,

Satu Marc,

Necăsătoriti

Căsătoriti

Văduvi

Divortati

177.272
188.461
111.076
46.547

117.485
131.659
82.716
32.110

14.675
20.312
13.344
4.633

166
257
157
26

Sălaj

Sursa: Ma gyar Stast1szt1 a1 t:.vkon y v, !:luda p est, !'IUi

*

Tabelul nr. 17-Starca civilă a populaţiei din comitatele
Şi Ugocea potrivit recensământului din 1910*
Comitale
Maramureş

Satu Mare
Sălaj

Ugocea

*

Maramureş,

Satu Marc,

Necăsătoriti

Căsătoriti

Văduvi

Divortati

207.947
199.476
122.725
52.125

132.832
141.084
93.482
34.824

16.683
20.719
13.620
4.744

252
461
313
62

Sălaj

'ursa: Ma gy ar ::.tast1szt11<.a1 t:.vKon y v, Huaa p est, l '111

Ca o concluzie pentru cele scrise în rândurile de mai sus putem spune că, deşi
are cea mai mare suprafaţă (9.720 km 2 ), Satu Mare se situează pe primul loc
în ceea ce priveşte numărul populaţiei. Cei mai mulţi etnici maghiari sunt concentraţi în
graniţele acestul comitat, Maramureşul remarcându-se prin procentul mare de ruteni, iar
Sălajul prin numărul mare de populaţie românească. Principala diferenţă între comitatele
studiate în această lucrare, situate în bazinul Tisei Superioare, şi Sălaj, din punct de vedere
al populaţiei, este aceea că în acest din urmă comitat se concentrează un număr mare de
populaţie de confesiune ortodoxă, fapt care nu se întâneşte şi în celelalte zone aflate în
atenţia noastră, zone în care procentul ortodocşilor este foarte mic. Alte diferenţe esenţiale
între cele 4 comitate nu au fost remarcate, ele urmând firesc tendinţele demografice din
Imperiul Austro-Ungar şi din întreaga Europă.
Maramureşul

HaceJJeuirn îKyn CaTy - Mape, MapaMoporn, Yroqa Ta CuJJaîK
y 1d111d XIX cT. na no'-laTKY XX cT.
PeJ10Me
Y crnrri po6HTbC51 nopiBH51nbHHM aHaniJ Mi)l( )l(ynaMH CaTy - Mape, MapaMoporn,
Yroqa (poJrnrnoBaHHX y 6aceH:Hi BepxHhoi" Twcw) Ta Cwna)l(, 51KHM Me)KYE: 3 CaTy-Mape Ta
MapaMoporn:HHOIO. ITpocni.uKoByBanHcb pi3HÎ acneKTH po3BHTKY HaceneHH51 uwx JOH, a
oco6nHBO cTpyKTypa 3 eTHÎqHoi", KompeciH:Hoi", rnmo6Hoi" rnqoKH Jopy Ta crnTeBoro
no.uiny. lHWHM acneKT - ue KÎnbKÎCTb eMirpaHTÎB Ta ÎMÎrpaHTÎB, 51KÎ noBepHynHC51 Ha pÎ.UHÎ
. .
.
JeMm mcm1 TpHBanoro nep10.uy MaH.upyBaHH51.
Xoqa MapaMopomwHa Haii6inhwa Ja nnome10, CaTy-Mape BH.UÎn51€TbC51 3 noMÎ)l(
Jra.uaHHX )l(yn 3 ToqK11 3opy KÎnbKOCTÎ HaceneHHH. Ha npoTHne)l(HOMY KÎHlli 3HaXO.UHTbCH
Yroqa, HKa Ma€ He nwwe HaiiMeHwy nnomy B KinoMeTpax, ane i naH:MeHwy KÎnhKÎCTb
HaceneHHH. Y Bcix )Kynax npmKHBaE: 6ararn HauioHanbHOCTeii (yropui, HÎMUÎ, rnpei",
yKpai"Hui) Ta cnÎBÎCHY€ 6araTO KOHcpeciH: (KanbBÎHÎCTH, pHMO-KaTOnHKH, rpeKO-KaTOnHKH,
npaBocnaBHÎ, iJpaeniTH, Ta iH.)
Bi.uoMocTi nepenwciB HaceneHHH, npoBe.UeHHX yropcbKOIO Bna.uo10 B rrepio.u 18691910 poKÎB, HBnHIOTbCH OCHOBHHM IIHCeMHHMH ):{)l(epenaMH ):{nH HaIIHCaHHH uifi" CTaTii, 3a
):{OIIOMOfOIO HKHX 6ynH rrpoaHanÎ30BaHi BCÎ acneKTH, BHCBÎTneHi y HawiH: CTaTii.
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LISENKO 0. E., KIEV (UCRAINA)
I>ECCAPAI>ChKE nuTamrn: P03B '.H3AHH.H no-cTaJiinchKU
Y cnim,niii icrnp11 .[(BOX nanmx Hapo.[(in e mirnmrn, HKi lile noBro 6y.[(yTh ne
Memne BHKJIHKanI 3auiKaBJ1emrn HayKonuiB, a ii rroneMiKy n cycniJihCTni . .LI.o TaKHX,
6e3yMOBHO, IIaJIC)J<HTh nepion 1939-1940 pp .. KOJIH naii6iJiblll BHJIHBOBi cpiryptt na
Mi)Jmapo.[(rriii „maximmui" po3noqrum cMcpTeJihHY rpy, Kpttnany u.my 3a HKY MaJIM
crrnaTHTM rnporreiichKi napo.[(tt.
Ot.JeBH.[(HO, MH rriK01111 ne 3HffrttMeMo ncicî npaB.[(H rrpo JlHHJIOMaTHt.Jrri 3ycHmu1 i
XO.[(M Maii6yn1ix yqacrrttKiB cniTOBOro 36pOHHOro KOilq)JliKTy, OCKiJihKH ypH.[(H .[(y)J<C
Heoxoqe po3KpHI3aIOTb CBOI TaCMHHLli, lL(O MO)KYTb IIOllIKO.[(HTM iCToptt'-IIIOMy IMIJVKY
.[(ep)J<aBH. TaK, y <l>panuii' ne ny6niKyroThCH .[(OKyMeirm 3 icrnpii' JlHIIJIOMa-rii', JlaTOBani 3
1 nepecnH 1939 p. CWA BM.[(aIOTh JIHllle ocpiuiiini JlOKyMeIITH, a cTenorpaMH neperoBopin
Ta .[(HllJIOMaTttt.JHHX KonTaKTin 3aJIHmaroTbCH B apxinax. EaraTo TaeMIIHllh 3aJittlllae
KpeMniBCbKa „Kyx1-1M" yxBa.JieHHH TIOJiiTwq1-1Hx pÎIIICIIb, ni.n:611Ta y MaTepiarrax, 51KÎ
36epiraroTbCH y ni.[(OM'-IHX apxinax PociiicbKoi' <l>enepauii'.
ToMy .[(OCJii.[(IIMKH 3 nony i 3Hony nonepTarOTbCH .[(O Toroqac1mx no.[(m,
3'HCOBYI04M HeBi.[(OMi o6crnBMHM, YTO':IHHIO':IM nepc6ir IlO.[(iH, pOJih OKpeMMX oci6.
Tiepe.[(noenna cttTyauiH B E:nponi ni.[(3Ha':laJiaCH crrpo6aMH 6aranox .[(ep)J(aB
3Mil(HHTM CBOIO 6e3neKy llIJIHXOM CTBopemrn KOJICKTMBHHX rapaHTiH, a6o .[(BOCTopomrix
yro.[(. 0.[(HaK t.JMMaJIO ypHnin cnoni.[(yna110 „rpy na .[(Box cTonax", naMararo':IHCh
pea11iJyBaTtt npoeKTM, IJlO ne3pi.[(Ka cyrrepe'lttJIM OJ-lHH O.[(IIOMY. Bpcmri-pemr
CKOHCTpyroBaTM CHCTeMy KOJieKTMBHOI 6e3neKM B €Bporrn He B.[(aJIOCH, mo p03B'H3aJIO
pyKtt iniuiarnpaM ,ll,pyroi' cnirnnoi' niiintt.
Cnocpimmro „.[(opmKnoro KapToro" .[(JIH pea11i3auii' arpccmmwx nnarriB 1-IiMe'l':IHHH
rn CPCP CTan: „naKT Monornsa - Pi66enTpona". Y nyrrnTi „B" Ta€MHOro npoToKony .[(O
pa.[(HHChKO-IIiMCL(bKOro )IOfOBOpy nin 23 cepmrn 1939 p. MocKna BMHBHJia CBOIO
3aUiKanneHicTh y Eeccapa6ii'.
Bce ue ni.[(6ynocH B)J(e nicJrn Toro, HK rremri noniTHt.Jrri Kona PyMynii" rre 6e3 yqacTi
HiMel(bKHX cneucJiy)J(6 3ipBaJIH ni.[(ITHCaHHH npaKTHl.JHO ni)lroTOBJiermro )IOroBopy 3
CPCP npo B3a€MO.[(onoMory. Ta rrnniTh HK6H nin 6yn yKna.[(eHHH, ne naBpHJI ':IH 3Minm10
3araJihHHH xiJI no.[(iii. Eepnin ne 6yn 3auir<anne1mii y TOMy, a6H EyxapccT 6paB na cc6e
HKicr, inllli 306os 'H3amrn, oKpiM rros' H3armx 3 HiMe'l'lttHoro. Pea11r,no ouimoto'ltt BJiaCHHH
rnponwnnwii rn mo.[(ChKHH n0Tenuia11, KepinHHKM III peiixy nparnynH 6y.[(h-ruo 3aJIY'lHTH
PyMyniro JlO „rroxoJiy na CxiJI". KonH socenw 1938 p. HiMe'l'lttna 3axorrwna Cy.[(eL(hKY
o6nacTb, Kaponh II ne .[(an no3nony na nporrycK qepe3 pyMynchKY TcpHTopiro pa.[(HnchKHX
siiichK, 11~0 MaJIH npttifTtt na .[(onoMory lJexocnoBa'lt.Jmri. W:onpar3.[(a, PyMyniH ne
noronHJiaCH B3HTM yt.JaCTb y po3n0.[(1Jll TepttTOpll .[(ep)J(aBM, HKa CTaJia )J(epTBOJO
„MronxenchKoi' 3MOBH". Ta Bce )I( ni.[( TMCKOM y Tpamri 1938 p. pyMyrrchKHH ypH.[(
3MylllenHH 6ys ni.[(nttcaTtt eKoHoMit.JHY yro.[(y 3 HiMet.Jt.JHHOJO. BoJIIIOt.Jac sin Bi.[(MOBHBCH
ni)I npono3Huiii Tiaptt)J(a p03lllttpHTH „Ma11y AnrnnTy" - coro3 Tionhn~i i PyMyHii" rn
IOrornanii' - 3a paxynoK nptt€.[(Harnrn .[(O Hboro <l>panuii'. HaTOMiCTh no ,ll,niCTpy s
Eeccapa6ii" po3not.JaTO crnopeHHH „,ll,nicTponchKOro UanyTy" - niniro yKpirrnenttx paiionin
y OKpeMiH BiHCbKOBO-a.[(MUllCTpaTHBHiH o6nacTi 3 renepaJIOM
KOpOJllBCbKHM
.
·I
HaMICIIHKOM Ha l.JOJil .
1 80T•11111 1-1.ct>. Kparno311aMc1111iH 4cp110MopcKHH <li110T. - M., 1979. - C. 127.
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EcKaJiaI.{Î51 rri)lroTOBKH )lO Biihrn uoc11moe nanppKemrn B paJJ:51IIChKo-pyMyncbKHX
cTocynKax. I3oce1rn 1939 p. rroJnaqcna IBaCMHHMH JBm1ynaqemrnMH y nopyrneni
KOpJJ:oHy, a TaKmK IIOTaMH, n 51KHX pyMy11chKa CTopoIIa naronornyc Ha ToMy, lllO
Eeccapa6i51 - ne i"i „icrnp11qna Tepttrnpi51", a )lCMapKa1{Îihrn nini51 - KOp)lOH Mi)K .nnoMa
2
.uep)f(aBaMH. y CBOIO qepry, pa;rnHCbKa CTOpoua 1 llHM IIC IIOfOJl)f(YCTbCH .
Bepecneni rro)lii' 1939 p. B Tiom,1ni. 11 pam111c1>Ko-cpincbKa niihrn TiJihKH crncp)lttJIH
pyMyHChKe Kepinn1111rno na JlYMUi, mo Cra11i11 ne 3ynttHHThC5I ni rrepe;c q11M, a611
s11pirn11T11 „6eccapa6c1>Ke rrnrnmrn" na cnom KopttcTb. 1-Iacrrpan.lli, paJJ.51IIChKHH ni1cep
JIHIIIC qeKaB 3pyqnoro MOMCHTy. Ha ccpe)lHHY 1940 p. BiII 3'51BHBC51. y qepsni BCpMaXT
30Cepe)lHB CBOÎ OCIIOBni CHJIH Ha 3axi)lHOMY cppOIITi. <l>paHI{Î51 3a3IIaJia KaTaCTpocpiq1rnî
rropa3KH, a Be1mK06p11Tanisi B)f(HBaJia rap51qKon11x 3axo.nm, a611 rrepemKO)lHTH
MQ)KJIHBOMY BTOprncHIIIO HiMeUbKOÎ apMiî Ta MlHIMI3YBaTH nacJii)lKH IIOBiTp51HHX y;capiB
3
J110clnnacpcpe .
23 qepmrn 1940 p. J-lO M3C HiMeYqmrn Irn)litl:uma TC11crpaMa 11oc1rn B MoCKi B
<l>. lilynen6ypra TaKoro JMicTy: „Bttpimemrn „Eeccapa6chKoro rmrnmrn" ne TeprrttTh
rro1canbmoro 1noniKamrn. PaJl51IIChKHH yp51Jl nce IJlC naMaracThCH po3B' 513aTH nttTamrn
MttpIIHM m1rnxoM, aJie BiH Mac HaMip BHKopttcTaTH cm1y, 51KIIlO pyMynchKHH ypsin
si)lXHJIHTb Mttpny yroJJ:y". Hecno)linano JJ.JI51 niMCI(bKHX JlHIIJIOMaTiB CPCP Bttcynyn
npeTemiî TaKO)f( Ha Tiinniqny EyKonm1y. Y BJiaCTHBOMY .UJI51 ce6e CTHJii CTanin BHCTaBJI51B
ce6e peBHHTCJICM iCTop11q11oî cnpaBC)lJIHBOCTi: „fiyKOBHIIa c OCTaIIIIbOIO qacTHHOIO, 51KOÎ
ne BHCTaqac C)lHHiH: YKpaîni, i Pa)lHHCbKHH ypHJl BBa)l<aC Ba)f(HHBHM nttpirnemrn ur,oro
4
IIHTaHII51 BO)llIOqac i3 „6eccapa6CbKHM'', - 3aBHJia pa)l5111CbKa CTOpo11a .
HacTymmro mm rriCJI51 6eci)lH A. rirncpa 3 H. Pi66e11TpOIIOM <l>. lilyncH6ypr
onep)f(aB JaB)lamrn rroni)lOMHTH I3. MonoTony HacTy1me: „ ... TionnicTIO c11MrraT11Jymq11
spcrymosaiuno „6eccapa6cbKoro nttTaHH51", iMnepchKHH yp51Jl cno)linacTbCH, neo ...
Pa)lHHChKHH Co103 y cnisnpani 3 PyMynchKHM yp51.[{0M MmKe n11pim11T11 qe 1111rn111rn
MttpIIHM mnsixoM. IMrrepcbKHH yp51Jl 1i cnoro 6oKy roTOBHH y JJ;yci MocKOBChKHX yroJc
uopaJJ:HTH PyMyni"i )lOC51rnyTtt rromo6om10ro nperymoBamrn „6eccapa6cbKoro IIHTaIIH51 B
5
Ja)loBiHbIIOMY ic1rn Pocii ceHci" . Ha CTyp6onairnH: JanttT Eyxapecrn Pi66cHTpon
27 qepmrn )laB noCJiy B PyMyniî <l>a6p1111iycy 11acrn110By: „BaM IIaKaJYCTbCH neraH:no
niJJ;Bi)laTH MIIllCTpa JaKopJJ:OHHHX cnpaB i noni)lOMHTH H:oMy TaKe: paJlHIICbKHH yp51.U
impopMynaB nac npo Te, uco sin BHMarac BiJl pyMync1,Koro yp51JlY nepcJJ;amrn CPCP
Eeccapa6iî Ta nim1iqnoî qacTHHH EyKOBHHH. ll{o6 ynttKIIYTH niH:1rn Mi)f( PyMyHicm Ta
Pa)l51IIChKHM CmoJoM, MH MmKeMo nttme rropanttTH pyMynchKOMY yp51JJ:OBi noCTynttTHC51
6
BHMOraM pa)l51IICbKoro yp51JJ:y" .
A )lHeM panirne y Ka6i11eTi B. Monornna pyMynchKOMY noCJiy nepe.nantt noTy
paJJ:51HChKOro YP51JlY, 51KHH 3BO)lHBC51 )lO )lBOX ocHoBnttx BHMor: 1) noBep11yT11 Eeccapa6im
CPCP i 2) nepe)laTH CPCP rrim1iqHy qacTHHY EyKoBHHH B KOp)lm-rnx Jrimm 3 Kaprnm, mo
)lO)lanaJiacb. Tiptt llbOMY nini51 po3Me)f(yBaHH51, 11aKpecne11a MonoTOBHM, ni.uciKaJia ne
nttrne .Gcccapa6i10 i Tiinniqny EyKoBttHy, ane i cMyry JaBlllttprnKH 10-12 KM, 51Ka
oxonmoBana JeMni Tiin)le1moî EyKon111111 i 3anpyTchKOÎ Monicontt, B TOMY q11cni MicTeqKo
7
reprca .

2 Xa.11lK11parna B.11. B3acM01Ji;moc11H11 PyMy11i"i, CPCP Ta I liMC'I'-1111111 y 1930 - 1940 pp. // Bicm1K LlcpK<iCbKoro
yHioepcHTCT)'. - 2006 p. - N~ 4. - C. 160-164; Apx11111JHem11ci1 no1111THKH Pocc11iicKOH ct>e.uepai11111 (da.11i -ABflP<l>)ct>-6, 011. 2, .u. 279. - Jl. 39-41, 45-46.
3 Hap11c113icrnpii"111111110MaTwmoi" YKpai"1111. - K., 2004 - C. 505.
4 naKT MoJIOTOIJa - l)1166e~rrpona 11 ero IIOCJJCJ\CTBl1ll )lJHI ncccapa61111: C6. JWK)'MCllTOB. I CoCT. B. BJpaTCK, 11.
I1111rnKa11y. - K11m1111e1J. 1991. - C. 59.
5 Ta~1 caMo. - C. 63.
6
napa6arn O. flo'IaToK )lpyroi" ceirnBoi" ('1. li). Tpari•11111i1 3JiaM icrnpii" // )lc11h. - 1999. - I nepec1rn.
7 Xa.ulKttparna B.fl. lla:Jll. npauJI. - C. 163.
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Cepe.u apryMe11TiB na KOpHCTb Torn, 1uo ui 3CMJii MaIOTh HaJie)l<aTH PamrncbKOMY
Co103y, naBO.UHJIHC51 .ua11i npo nauioHanr,1mH: CKJiaJ:( Micnesoro HaceneHH51. 0.n.naK BOHH
6ynH 11enip11HMH, ocKiJihKH ni yKpaÎHili, ni )l(OJJ.Ha imua cniJihnorn Eeccapa6iî He
CTaIIOBHJia a6coJIIOTIIOÎ 6iJihllTOCTi periony.
He OTpHMarrnrn peanr,noi· rri;upHMKH si.u cnoîx coI03IIHKiB, pyMyncbKHH yp51JJ.
Ha.n.ncI.Jip 27 Tpamrn y niwronim. Ha HOTY 3 MocKBH 3a51BHB, 1uo nin „rornn11H:"
npHCTYITHTH neraHHO B caMOMY umpoKOMY cc11ci .uo .npy)l(HhOro o6ronopemrn, i3
8
3araJihIIOÎ 3!'0.llH ycix rrpono3HUitt mo na.uxo.n.HTb ni.ll. Pa.n51IIChKOro yp51):(y" .
B ni q na 28 I.Jep mm pyMyncI>KHH IIocon oTpHMan ni.unoBi.ll.h, B 51Kii1 BHKna.uanc51
cuenapiH: po3B'513aHH51 cyrrepeI.JKH: I) Ynpo.UOB)l< 4 .unin, no 1rn11aIOI.JH 3 2 ro.UHH ;urn 3a
MOCKOBCbKHM I.JacoM 28 I.Jepmrn, PYMYHCbKHM siH:cbKaM Ol.JHCTHTH TepHTopi10 Ecccapa6ii" i
TiisniI.JHoi· EyKonmm. 2) PaJ{51IIChKHM siH:c1>KaM 3a mii )l(e ncpio;{ 3aHII51Ttt TepHrnpim
Eeccapa6iî rn llinniI.JHOÎ EyKOBHHH. 3) TipH3Hal.JHTH KOMicim ... (rro J{Bi oco6tt Bi}:( Km1moî
crnpom1) JlJI51 nperymoBmmH cuip1mx nHTaIIh n rrpoL{eci esaKyauiî pyMynchKHX niH:c1>K,
3aKJia]{in 3 Eeccapa6iî rn rrim1iI.J11oî EyKonmrn". Bi.nnoBi.Uh Ha ui „rrporro3m{iî" MaJIH
9
Ha]{iHTH He rri3Hime 12 r0}:(Hll 28 l.JCpBII51 . y TOH I.Jac (06 11 r0J{HIIi 28 qepmrn), KOJIH
rrocon .ll,ani.uccKy ncpc.uaimn IIOTY Monornsy, OKpeMi 3'r.u11amrn lliBJlCirnoro cppoIITY rri.u
KOMaIIJJ.yBaIHI51M renepana f. )l(yKOBa cpopcyBaJIH L(niCTep i rrpocyBaJIHCSI ]{O Tipyrn.
Pa.U51HCbKa icrnpiorpacpiH OiliHionana ui .uiî CTanina 51K „Btt3BOJihIIHH rroxi):(". l{m
Tpa.umdm ycrra.UKYBaJia 6iJihLIIiCTb rIOCTpaJJ.51HCbKHX icrnpHKiB, 51Ki B}:(aIOTbC51 .l.{0
encpeMi3MiB, a6o i1mmpepe11Tn11x .uecpi11iuiH: na 3pa3oK „npttfJlIIamrn", „nonepIIemrn"
llim1iI.JHoî EyKoBHHH rn Eeccapa6iî. I JIHLLIC B oKpeMttx rrpau51x UHM no.ui51M .uanI>C51
o6'cKTHBHa, cyTo nayKoBa xapaKTCpttCTHKa.
Tiptt ynmKHOMy, 6e3CTOpOHHbOMY rrormr.ui CTaf lllJIKOM Ol.JeBHJllIHM, ll{O
Pa.UHHCI>KHH Cmm Bl.JHHHB npoTH PyMy1-1iî aKT arpecii". Ha ni.urnepmKeHHSI .uaIIoî Te3H
MO)l(Irn 11asecn1 11epeniK Mi)KIIapo.uno-npanoBHX yro.n., ni.u1mcan11x CPCP norrepe;:(ni poKH
i rropymeni B 1940 p.
flaKT Epiana-Kennora ni.u 27 cepmrn 1928 p., 51KHH 3acym1<ynaB i 3a6opmrnn
„3aCTocynaHH51 BiHIIH ]J,JISI BperymoBaHH51 Mi)l(HapOJJ.HHX KOIIcpJiiKTiB Ta Bi.UMOBJI51JIHC51 B
CBOÎX B3afMOBiJJ.I-IOCHIIaX ni.u BiHHH 51K iHCTPYMCHTY na1doHaJihHOÎ rIOJiiTHKH'', a TaKO)I(
BH3HaBaJIH, IIlO „BperymoBaHH51 a6o p03B '513aHH51 Bcix p036i)l(HOCTCH l.JH KOHCl)JliKTiB
He3aJIC)l(H0 Bi.U xapaKTepy îx ITOXOJJ.)l(CHH51, rIOBHHHi BttpiLLiyBaTHC51 TiJibKH MttpliHMH
3axo.uaMH.
- MocKOBChKHH rrpoTOKOJI ni.n. 9 mornro 1929 p., 3a SIKHM CPCP, PyMyHi51, Tionhma,
JlHrna H: Ecrntti51 .uoCTpoKoBo BBO.UHJIH B .ui10 rraKT Epiana-Kernrora B Tiii I.JaCTmii, LI{O
îx cTocynanac51.
- Jlo11.uo11chKa KOIIBeHui51 rrpo Btt3HaI.JeHH51 arpecopa (24 I.Jepmrn 1933 p.), rri.urr11cana
yI.JaCHHKaMH KOHcpJiiKTY Ta iHLLIHMH .uep)l(aBaMH 3 MCTOIO „3a6e3Tiel.JeHH51 BCiM
11apo.uaM 11e.uornpKa11ocTi îx Kpaîn".
- CrnTyT Jlirn HauiH: (morrpan.ua Ha mii I.Jac CPCP BHKJIIOI.JHJIH 3 IICÎ I.Jepe3 Bii111y 3
<l>iHJI51H.UifIO ), O.UHH 3 nyIIKTiB SIKOro rrpttrrHcyBaB HC B]laBaTHCSI .uo BiHHH,
.UOTpHMyBaTHCSI
. rrpaBHJI
.
. MDI<Hapo.UHHX .BI.UHOCHII, 51Ki rpyHTYIOThC51 na
crrpaBC.UJIHBOCTI, l.JCCTI Ta MD1mapo.u110My npam.
- KpiM rnro, yKna.uamI.Jtt .u11rrnoMaTHI.JHi ni.uuocttHH 3 PyMyttirm (I.JepneIIh, 1934 p.),
PaJl51HChKHH C0103 TaKO)I( 6pan na ce6e rrenIIi Mi)l(11apo.u1-1i 306on' 513aHH51.
TiopyLLieHHSI BKa3aHHX yro.u Ta Mi)l(Hapo.uno-rrpaBOBHX IIOpM ]laf rri]lCTaBH
KBani<iJiKyBaTH .uiî paJJ.51HChKoro Kepinn11urna 51K arpeci10 rrpoTtt cyciJllihOÎ KpaîHH.

8

ABnPct>. - ct>. 6, on. 2, /l. 280, n. - 24-31.

9

TaM caMo.
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Pa.rumcLKe niH:cbKOBC KOMannyBamrn roTyBaJIO ;wa BapiannI po3B '513amu1
„6eccapa6cLKoro mnanHJI". IlepumH:, noB'J13armH: 3 urnpoKoMacnna6mIMH 6oH:onHMH
ni5IMH, nepen6aqaB oxonmoroq11H: yJJ.ap 3 Mern10 ornqemrn pyMyrrcLKoî apMiî B pai.foni
Ee111>1{i-51ctt. JJ:pyrnH: Bapiarrr na BHna).lOK „MHpnoro" po3BHTKY no.llitt ncpeJl6aqan
nepen11c110Kauiro na Tepnrnpiro EyKoBHHH H: Eeccapa6iî o6Me)l{eHoro KOHTHIIrcnTy
l.J:epsoHoî apMiî. OmrnK 3aniJ1IIi f emnrn6oM c111111 ne 3aJIHIIIa.Jm )l{O.llnHx cyMHiBiB, mo
H.lleTLCJI npo cepH:o3ny onepauiro. Y )l{OBTIIi 1939 p. 6y1ro crnopeno me on11n:, OnccbKHH
BiHCbKOBHH OKpyr Im qo11i 3 r. )l{yKOBHM. y qepBHi BiHCbKOBi panH KOBO Ta OJJ:BO
onep)l{aJIH IIaKa3 roTyBaTHC5l .r10 «noBepneHHJI Eeccapa6ii"", a no 24 qepmrn Mrum
3asepmttTH p03roprnmrn. JJ:1rJ1 Kepimrnurna 6oH:onttMH .rtiJIMH na Tcpttrnpii" PyMyHiî
crnopeno ynpas11imrn Tlinnemroro cppoHTy, no cK11any JIKoro yBiH:m1111 5, 12, 9-a apMiî
3ara.JibHOIO q11ccJTbHiCTIO 460 THC. qoJI., mo MaJIH na 036porni 12 THC. rapMa-r i MiHOMeTiB,
10
3 THC. TaIIKiB, 2160 JTiTaKin • .[{1151 niH: na BOnHHX ManCTpa.Jrnx npH3rraqaBCJI
lJopHOMOpCbKHH cp110T i .L{yHaHChKa BOCHIIa ~JlOTHJTiJI.
flop5In 3 TcxniqHHM, xapqonttM, Men11q1mM 3a6c3neqcmrnM npttJliJTJIJiaCh
ninnmncna ynara MOpaJibHo-nc11xo11oriqniH: ni.rtrornnni panJIHChKHX 36pottHHX c1111. I Ia rte
cnp5IMOBYBaJiacb n11pcKTHBa Ilo11iTwmoro ynpas11imrn PClJA 3a ninnttcoM JI. Mex11ica
sin 21 qepmrn 1940 p., B JIKitt rraro11omyBru1oc51: „HaCTaB MOMerrT BHpBaTH 3 BopmKHX pyK
6oJipcbKOÎ PyMy11iî rrnmy 3CMJJIO, BH3BOJTHTH 3 PYMYHChKOro no110Hy rraurnx 6paTiB i
rpoMaJl5III. BKpanena Beccapa6iJI Mar 6yrn i 6y ne nonepnyrn n nono cBori" MaTepi11
BiTq1131111
CPCP" .
niJTbIIIa
qaCTHIIa
BiHCbKOBOCJTy)l{60BL\iB
cnpHHMaJia
3os11im111>ono11in1LIHHH Kypc KpcMJTJI caMe B TaKOMY pyc11i. Anc cneLlCJTY)K6tt 3acpiKcynaJI11
. .
.
.
.
q11MaJIO BHllanKIB lliaKOMHCJICHnJI, mo CBl).lqHJIH npo p03YMIIIHJI cnpaB)l{IlbOro 3MICTY
no;tiH: connarnMH H: ocpiuepaMH lJcpsonoî apMiî. JJ:;rn npttKnany, pJI.llOBHH 791-ro
CTpiIICUhKoro nonKy PonioHoB Ka3as: ,JioniTttKa CPCP nmne na c11onax Mttpna, a
nacnpaB.rli 3arap611mtbKa. Han' JI3aJIH Bittn:y floJihLili, <l>iHJIJIH.lliî, a Tenep PyMynii". Hac
)l<enyTh na M'Jico". Hac )l{CHYTb na Ilisne11n11H: cpponT BOIOBaTH 3 PyMyHirm, BH3BOJIJITH
napo.ll Bcccapa6iî, a BHH.lle JIK 3 rrapo.llaMH 3axinnoî YKpai·rrn i Ei11opyciî: noc111111 xpoMoni
12
qo6oTH, a Tenep 1111qaK11", - npopoqe roBopttIIH Mi)I{ co6oro co11naT11 • OmmM 3j cBinqeHb
ne6a)l{aHl-IJI BOIOBaTH 3a BTiJiemrn CTaJiinCbKHX nna11iB CTaJia ).lC3epuiJI.
Cepen 216 siH:cbKosoc11y)l{6omtis, 3acyn)l{e1mx Tptt6ynaJioM KOBO, 31rnq11nocJ1
96 BTiKaqj13 13 .
OcKiJThKH pyMyncbKa CToporra npttHH5IJia YMOBH y11bTHMaTyMy, pa.llJIHCLKi BittchKa
o 14-H: fO).lHIIi 28 qepmrn p03noqaJIH BTiJiemrn B )l(HŢŢJI „MHpIIOro Bapiarrry" BttpiIIICIIIIJI
„6cccapa6CbKOro IlHTamrn". Toro )I( ).l!IJI, nepeHIIIOBIIIH Kopno11, BOHH 3aHIIJIJIH lJepHiBui,
AKepMaII, KttIIIHHiB, Ecnhui, XoTttn. PcaJii3yroq11 esaKyau1mmH: nnan „Tynop",
PYMYIIChKi BittcbKa no 14-î ron. 3 n11n11J1 3aJIHlllHJIH 0311aqeny B y11LTHMaTyMi Tcpttrnpii. i
3aKpttBIIIH HOBY nini10 Kopnony. Ta UHM cnpaBa ne 3asepIIIttJiacJ1.
B11cyttymrrn na a.z:tpecy pyMy11cbKOro KOMan).lysamrn 3BttHyBaqenH5l y nopymenni
.llOMOBJICHOCTeH ( BHBe3eHIIJI pyxoMOro CKJiany 3aJii3HHUh, o6nanHaHHJI, MaTepÎa.JiiB TOlllO ).
r. )l{yKoB 3 canKuii" MocKBH naB naKa3 npo necanTny onepaniro. 29 qepnHJI Bttcan)l(eHo
6iH:ItiB 204-î noBiTp5:!110-necairrnoî 6p11ran11 na Peni, a 11acTynttoro .llHJI - 201-î nosÎTpJIHOnecanrnoî 6p11ran11 Ha bMaî11. Ha qac po3roprnrrnJI necanTy no Ilpyrn s11H:m1m i nBi
pa).lJincLKi rnnKosi 6p11ran11. A11e caM necanT B bMaîni Ta Eonrpani 3niH:cneHo BKpaH:
HesnaJio: necaIITIIHKH p03nopomcni, 4 niTaKtt 3a3HaJIH asapii·, a KiJibKa B3araJii
10
Mc111>T1oxos M. Ynyme111111i1 wa11c Crn1m11a. CoucrcKHH ColOJ 11 6opi,6a Ja EBpony. 1939-1941: (JJ,oKyMeHT. <t>ai<T1>1.
CyiKJlCHHll). - M., 2000. 221.
11
flonirn'l11a icropi11 YKpa"iHH. X CTOJJiTTJI. Y rnecrn TOMax. T. 4. YKpai·11a y JJ,pyrii1 cBiTOBii1 11ii111i ( 1939-1945). - K.,

c.

2003. -

c. 81.

12
TaM caMo.
13 TaM caMo. - C. 82.
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ITOBepnyrrttCh, He BHKOilaBIIIH 3as.uamui:. 3naqHi HC.UOJIIKH 3a~liKCOBaHi B oprani3auiî
rreperrpaB, ITOHTOHiB MOCTiB. TaK 3BaHa „Mttpna" KaMrranisi KOWTynarra )KHTl'H
119 qepBoHoapMiH:usiM rn 6araThOM PYMYHChKHM corr.uarnM 14 .
I.ueorroriqne 3aKpirrrre11nsi m11c1>KoBo-.u11rrrroMaT11q11oi" aKuii" 3.UIHCHIOBa.Jrncsi
IIIJISIXOM iHTCHCHBHOi" o6po6KH MaCOBOi" CBi.UOMOCTi. 3 JIHITHSI 1940 p. 3SIBHJiaCSI Bi.ll03Ba
„.ll.o rrncerremrn 3aHHSITHX lJepBoHmo apMicro perionin" 3a rri.urr11coM r. )J{yKoBa, B siKiH:,
30KpeMa, 3a3Haqarrocsi, mo „MicueBe Hacerremui: y cBoi"H: rrepeBa)lmiH: 6irrhmocTi rroB' si3ane
3 Pa.rrsiHChKOIO YKpa"inoro SIK crrirrhnicno icrnp11q11o"i .rrorri, rnK i crriJihHicTro MOBH i
15
nauionarr1>noro cKrra.rry" . HacrrpaBJli, na Bi.UMiny si.rr 3axi.rrnoyKpa"inc1>KHX 3eMeJih,
Bi.UTOprHeHHX y llOJihIUi, ,IJ;e 3JliHCHIOBaJiaCb yKpai"ni3aUiSI, y oeccapa6iî ITO)lOJiaHHSI
PYMYHChKo"i crra.rrmmm - mrrsixoM pycm~iKaui"i. Jlmue y lJepHiBusix B11.rrasarrac1>
yKpai"H:oMOBlia ra3CTa.
Cnin 1a31-1atIHTM, mo n 6araTbOX Hace11e1-111x nyHKTax 4epno11y apMi10 Micueni
)l<HTerri 3yCTpiqarrtt .rrocHTh rrp11xmrhHO. Ta ne o6iH:mrrocR i 6e3 inu11.rre1-niB, KOJm
paJlSIHChKi BiHCbKa Bi.llKPHJIH BOrDHh 3 TaIIKiB, B pe3yJibTaTI qoro 3arm1yrro KIJlbKa
PYMYHChKHX BiHChKOBOCJiy)K60BUiB y repui.
lli.u THCKOM Pa.usiHChKoro Cmmy PyMynisi 3MyllleHa 6yJra noCTyrrHTHCR Ha H:oro
2
KOpHCTh Tep11rnpino B 50762 KM , na SIKiH rrpo:)l<HBaJIO 3 MJIH. 776 THC. rpoMa.llSIH. Ha
3aii:HS1THX
3CMJIRX
IIJBH.ll.KO
3arrposa.u)KyBarr11cb
110B1
nopsi.UKH.
Macosairn
rrporraran)].HCTChKa KaMrraHiR rrepeK011ysarra B ToMy, IIlO 11acerrem1si „6e3Mipno II{acrr11se 3
rrp11Bo.uy 3BiJihHe1msi Eeccapa6ii"», a rrorrirni)].)].irr11 lJepBonoi" apMi"i rrpoBO.UHJIH q11crre1rni
MiTHiffH, na RKHX 3arreBHS1JIH moaeH: y rrepeBarax couiarri3My. OanaK nacerrennsi rropi3HOMY crrpHHHSIJIO Kap)].HHaJihHi 3MiHH B CKOHOMiui, 15 ceprrHSI 1940 p. BCTYITHJIH B cttrry
YKa3H llpe3H.ll.i"i BepxoBHoi" Paa11 CPCP „llpo nauionarri3aniro 3eM11i" rn „llpo
Hauionarri3auiro 6anKiB, rrpOMHCJIOBHX i TopriBeJibHHX rrianpHCMCTB, 3aJii3HHqnoro,
BO)].HOro TpancrropTy H: 3aco6iB 3B'Sl3KY Eeccapa6ii" Ta llim1iq11o"i nyKOBHHH". 3aMO)KHi
BepCTBH Eeccapa6ii" neraTHBHO crrpHHHSIJIH rrepcneKTHBY KOH~icKauiH:1rni" norriTHKH HOBoi"
BJia)].H, B TOH qac SIK HC3aMO)KIIiH qacTHHi nacerreIIHSI BOHa o6iURB IlOKpamemrn H:oro
CTaHOBHIUa.
Uirra HH3Ka couiarrhHO-eKonoMiq1mx 3axoais 6irrhIIIOBHUhKoro pe)KHMY np11Hecrr11
no3HTHBHi pe3yrrhTaTH. Ha 1 KBiTHSI
1941 p. B bMai·rrhChKHH o6rracTi .uisirr11
285 npoMHCJIOBHX rri.unpHCMCTB, rrpo.uyKuisi SIKHX CTalIOBHJia 17,4 MJIII. py6. (y rrepmiH:
9,4 MJIH. py6.) 16 • BrriTKy 1940 p. B o6rracTi rrpau10Barro
rrorros11ni 1940 p.
7 3epnorrepepo6imx 3anoaiB, 79 MJIHHiB, Macrr03aBO.ll, 36 Macrro6iH:rmx ycrnnoB,
6 MOJIOK03aBO.UiB, 4 M'SICOKOM6iHaTH, BHHOpo6irnH: TpecT, TymiBChKi COJISIHi npOMHCJIH,
17
ptt603aBO.ll.H B AKepMani, B11rrK0BoMy, bMai"rri, PeHi .
OcKirrhKH 85 % nacerreHHR Eeccapa6iî MemKarro B cerrax, rorroBHHM HarrpRMOM
couiarricTttq1mx nepesopenh CTarro rrposeaemrn arpapno"i pe~opMH. 3a paasinchKHMH
.uanHMH ao rrpttxoay lJepBOHo"i apMii" 324,5 THC. rocrroaaprosaB llpaBo6epe)KHO"i MorraaBii"
Ta 67 THC.
bMa°iJibIUHHH BBa)KaJIHCSI 6e33eMeJibHHMH a6o MaJI03eMeJibHHMH.
MaKCHMaJihHa 1-1opMa 3eMeJibHoro 1-1aairry Ha O.ll.HH anip ncrnHosmosarrach y po3Mipi ao
20 ra, a Ha)].JIHIIIKH rrepeaaBaJIHCSI y ~OH)]. lia)].iJieHHSI 6e33eMeJihHHX Ta MaJI03CMCJlhHHX
cerrsin. y 3B'Sl3KY 3 UHM 11 % rocrroaapcrn rri)].JIS1rarr11 p03KYPKYJICHHIO. 3 246 THC. ra
3CMrri, IUO 3aJIHIIIHJiaCb nicrrSI BH°i3.ll.Y 12 THC. HiMeUbKHX PO.ll.HH, 80 THC. ra OTpHMa.JTH
HC3aMO)KHi CCJISIIIH i me 72,5 THC. - rrepecerreHui 3 rarr11q11n11, CyMIUHHH Ta lloairrrrR.

14

Mcni.noxou M. HaJna11a npaiv1. - C. 232.
15
llo11irn•rna icrnpill YKpal11H. T. 4. - C. 85.
16
Tparw1ecKall MeTaMopcjioJa. )loKyMe1naJJbHall xpoHHKa fiecapa6HH o ro.11 HCCTbITallHtt.
ropH3011T- 1989. - 4. 2. - N~ 12. 68-82.
17
MoJJJ1<1BHll o l'OJlbI BeJJHKOtt 0Te•1ecTBe1111oi1 ooi1111.1. - KHWHllCB. - T. I., 1975. - C. 97.
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I CoCT. 1-1. L{ypKa11y. //

ITpouec KOJieKTHBi3aui"i, lllO p03rroqaBCH B JIHcrnrra}li 1940 p., HlllOB rrosiJibHO. Y qepBHi
1941 p. y rrpano6epe)l<IIHX paiioHax MoJI}laBiî HaJiiqynaJIOCH 120 KOJirocrriB ( 17 THC.
}lBOpin) Ta 57 pa}lrocrriB. Pa30M 3 THM CJii}l Bi}l3Haq.HŢH lllBHJlKY MexaHi3aL(iIO
18
.
. .
BHpO 6HHL(TBa, rrepe}laqy CCJIHHaM xy}lo 6 H, peMaHeHTy, HOCIBHHX MaTeplaJIIB TOlL(O .
Oco6JIHBicno KOJieKTHBi3auiî periotty CTaJIO rrepeceJieHHH KOJirocrriB 3 CyMChKOÎ,
BiHHHL(hKOÎ, 4epniriBChKOÎ, KaMHHeL(b-ITOJliJihCbKOÎ, 0}leCbKOÎ o6JiaCTeii.
flo}laTKOBa rroJiiTHKa pa}lHHCbKO"i a}lMIHICTpau11 MaJia JlHcpepeHUiiionaHHH
xapaKTep. 0}lHOoci6Hi rocrro}lapcrna, IUO MaJIH }lO 2 ra 3eMJii, ITOBHHHi 6yJIH 3}laBaTH 90100 Kr 36i)K)KH 3 reKrnpa; Bi}l 15 }lO 20 ra - 350-370 Kr 3 reKTapa. Bi}l ITOCTaBOK
3BiJibHHJIHCH po6iTHHKH i CJiy)K60BL(i Ha ceJii, po6iTHHKH 3aJii3HHL(h, rocrro}lapcrna
Herrpaue3}laTHHX Ta BiHCbKOBOCJiy)K60BL(iB 3a HMBHOCTi }liTeii }lO 7 poKiB, iHBaJii}lH BiHHH
Ta rrpaui I i II rpyrr, rreHciottepH 3a BiJlCYTHOCTi B "ix ciM'Hx rrpaue3}laTHHx. HeBHKOHaHHH
L(HX J060B, H3aHb KapaJIOCH lllTpacpaMH, a KOJIH îx KBaJiicpiKyBaJIH HK „3MOBy'', - HacTyrraJia
.
.
.
.
19
KpHMIHaJibHa Bl}lI10Bl}laJibHICTb .
Hana BJia}la JlOBoJii lllBHJlKO rro}lOJiaJia OJlHY 3 ttai16iJihlllHX couiaJihHHX xnopo6 6eJpo6iTTH. y nepmrn ITOJIOBHHi 1940 p. y I>eccapa6iî HaJiiqyBaJIOCH 15,5 THC.
6e3po6inmx. ITopHJl 3i crnopeHHHM HOBHX po6oq.Hx MiCL(b rrpo6JieMa BHpilllyBaJiaCH
lllJIHXOM nepeMilL(CHHH Ha}lJIHllIKOBOÎ po6oqoî CHJIH Ha cxi}l - Ha lllaXTH „YpaJIByriJIJIH",
fli.LJ.MOCKOBHOro Ta Ll,oHeL(bKOro 6acei1HiB.
B)KHBaJIHCH 3aXOJlH lllOJlO crnopeHHH Mepe)Ki JlCp)l{aBHOÎ Ta KoonepaTHBHoi·
rnpriBJii, ni}lnpH€MCTB rpoMa}lChKOro xapqynaHHH, yTpHMaHHH HH3bKHX uiH. llJ.orrpan}la,
acopTHMCHT npo}lyKuii" 6yB o6Me)KeHHH, a HKiCTb npOMTOBapiB - HCBHCOKOIO.
Oco6JIHBO nHrpallIHHMH BHHBHJIHCH KpOKH 6iJihllIOBHKiB y KYJihTyptto-ocsiTHiH
ccpepi. LI.o 1940 p. y I>eccapa6iî 70 % HaceJieHHH 3aJIHllIHJIOCH HenHcbMCHHHM. B
AKopMaHCbKOMY ii bMa°iJibCbKOMY llOBiTax npaUIOBaJIO 150 lllKiJI, a 3 4 7 THC. }li Teii
llIKiJihHOro BiKy mKoJiy BiJlBiJlYBaJIH TiJihKH 26 THC. BoceHH 1940 p. B MoJI}laBChKiii APCP
HaJii'lyBaJIOCH 1896 lllKiJI (70 % - 3 MOJI}laBCbKOIO MOBOIO BHKJia}laHHH), B HKHX HaBlJaJIOCH
465 THC. Y'IHiB (3a PYMYHChKOÎ BJia}lH - 206 THc.). KiJihKiCTh Y'IHTeJiiB 3poCJia 3 5 THC. JlO
11 THC. y npO}lOB)K 1940-1941 Bip. KiJihKiCTb 7-piJlHHX llIKiJI 3pOcJia y 5 pa3iB.
y
pecny6JiiL{i npaL(IOBaJIH ciJibCbKOfOCllO}lapcbKa lllKOJia i TexHiKyM, 7 ttayKOBO-}lOCJii}lHHX
3aKJia}liB, 4 BY3H (2532 CTyJleHTH), 30 TexHiKYMiB Ta yqHJIHlll.
KyJibTYPHHM noTpe6aM JIIO}leii CJiyryBaJIH 500 ciJihChKHx KJiy6in, 18 paiioHHHX
6yJlHHKiB KYJihTypH, 7 My3eÎB, 300 ciJihChKHX Ta 72 paiioHHHX, MichKHX i JlHTH'IHX
20
6i6JiiOTeK, 420 KiHoycTaHOBOK .
3aoqHa ynara npH}liJIHJiaCb p03I1IHpeHHIO ycTaHOB oxopOHH 3Jl0pOB, H. y 1941 p. B
bMa"iJibCbKiii o6JiacTi npaL(IOBaJIO 36 JiiKapeHb i ITOJIOfOBHX 6y}lHHKiB, 88 caHaTOpHOnoniKJIIIIJqHHX 3aKna,nÎB,

126 JIÎKapCbKMX

.uinhHHUh,

2 CTaHuiH

HeBÎ.UKJla)leHoY .llOTIOMOfH,

22 Jy6oJiiKapCbKHX
15 peHTreHiBCbKHX
Ka6iHeTiB,
53 ciJihCbKHX
Me}lllYHKTH,
·~21
35 aM 6 yJiarnprn .
Ta }leMoHcTpaTHBHO-nonyJiicTchKi aKuiî He 3MOrnH npHxonaTH aHTHryMaHHHH
xapaKTep CTaJiiHCbKOfO pe)KHMy. fIOJIIOBaHHH 3a iHaKOMHCJIHqHMH, iHTeJiireHL(i€IO,
JlYXOBeHCTBOM, HKi
He ITO}liJIHJIH 3axonJieHHH CHCTeMOIO Ha6yJio xapaKTepy
llIHpoKoMaclllrn6HHX penpeciii. Ll,o 15 nepecHH 1941 p. Ha 3aCJiaHHH 3 MoJI}laBii" y cxi}ltti
o6JiaCTi CPCP HarrpaBJieHo 22 648 oci6, KBMicpiKoBaHHX HK „aHTHpaJlHHCbKHH
22
eJieMCHT" .
18
CoeeTCKHH 0pHi:tyHai1cKHH Kpai1. 1940--1945 rr. I c6. noKyMe11rne.- Kttwtt11ee, 1979. - C. 118.
19 Mo,1naei11 o ronb1 BenttKOH 0TelfeCTBeH11oi1 eoi111b1. - KttwttHee, 1980. - T. I. - C. 99.
20
Xa'DKHparna B.n. nepwi KpOKH PaJlllHCbKOi" BnaJIH B oeccapa6ii" ( 1940--1941 ). // 11ayKOBi :rnnHCKH. - TepHOnÎnb, 2004.

- c. 229-234.

21 Mo11noea B ro.ab1 I3enttKoi1 0Telfecrne1111oi1 eoi111i.1. - T. I. - C. I OI.
22 3eMKOB 13.11. CneunoceneHui.1 o CCCP. 1930--1960. - M., 2003. - C. 91.
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CyuinhHa rri)lo3pinicTb, IIImffyHoMattisi:, )lOHOIUHUTBO 3arrattysam1 B cycrrinhcrni i
BKpaH: HeraTHBHO Bi)l6HJIHCSI Ha MOpaJibHO-IICHXOJIOri'IHOMY CTaHi HaceneHHSI. 3 IIO'laTKOM
HiMeUbKO-pa)lSIHCbKOÎ BiHHH ue CTaJIO O)lHieIO 3 rrpH'IHH HeJIOSIJibHOro CTaBJieHHSI )lO
pa)lSIHCbKHX BJiaCTeH, )le3epuiî 3 qepBOHOÎ apMiî Ta KOJia6opauiî.
I1iJlCYMOBYIO'IH CKa3aHe, CJii)l HaroJIOCHTH, IUO cnoci6 p03B' SI3aHHSI
„6eccapa6cbKoro nHTaHttsi:" me pa3 npo)leMoHcTpysas cxHJihHicTb CTani1rn JlO CHJIOBHX
piIIIeHb B Mi:llrnapO)lHHX Bi)lHOCHHax. )l.HKTaT i UHHi'IHe HexTyBaHHSI iHTepecaMH uiJIHX
Hapo)liB Ta )lep:ll<aB CTaJIH iMaHeHTHOIO pHCOIO CTaJiiHCbKOÎ )lHilJIOMaTiî B 40-Bi pOKH
XXcT.

"Problema

Basarabeană":

rezolvarea acesteia în stil stalinist"
Rezumat

În istoria comună a ţărilor noastre există chestiuni dar şi polemici care vor suscita
interesul cercetătorilor pentru mult timp de acum înainte. Una dintre aceste problematici
este constituită de perioada anilor 1939-1940, când cele mai influente figuri de pe arena
internaţională au început un joc al morţii, iar preţul sîngeros pentru acest joc a fos plătit de
popoarele europene. Este evident că nu vom afla niciodată adevărul despre încercările
diplomatice şi măsurile foştilor participanţi la conflictul armat, deoarece guvernele multor
ţări nu vor să deschidă secretele lor, în condiţiile în care acestea pot păta imaginea statului.
Din acest motiv, cercetătorii încearcă să revină la studiul evenimentelor din
perioada respectivă, încercă să demonstreze împrejurările necunoscute, definind
desfăşurarea acţiunilor şi rolul individual al unor persoane.
Modul de rezolvare a „problemei basarabene" a demonstrat încă o dată
predispoziţia lui Stalin de a folosi hotărâri violente în relaţiile internaţionale. Dictatul şi
sfidarea cinică a intereselor popoarelor şi statelor au devenit o trăsătură imanentă a
diplomaţiei staliniste în anii 40 ai sec. XX.
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UL YANA KHANAS, UJGOROD (UCRAINA)
The problem of loneliness in the epistolary heritage of M. Kotsyubynsky
The epistolary heritage of Mykhaylo Kotsyubynsky in the context of existential and
philosophical thought is under consideration. The phenomenon of his loneliness vividly
seen his life and creative work: social, cultural, moral and existential aspects are
analyzed. It is pointed to the internai communication as the possible way aut of the
destructive state of loneliness.
The philosophical understanding of any historical and philosophical period has
very important meaning for understanding of culture of Ukrainian people. It is very
important today, when in the process of making the state system, we think about the
restoration of cultural wealth.
History of philosophy in Ukraine is a relatively new branch of philosophical
knowledge. For the last decades it has achieved a great success, but still its origin, its
criticai analysis and preliminary appraisal should be revised and even reevaluated.
The Ukrainian philosophy itself, its history doesn't stay at the same levei. It is
constantly in progress and amends common knowledge. It allows us to deepen the
perspective of understanding of cultural life of Ukrainian people, their intellectual
traditions and conformity to natural laws of the philosophical process.
But still in the historical and philosophical Ukrainian linguistics there aren't any
special works devoted to the study of the process of making the philosophical science in
Ukraine. The genesis and the factors contributed to the assertion of this science haven't
been investigated yet. In the contexts of these facts the philosophical and literary heritage
of M. Kotsyubynsky seems to be very important and nat investigated enough. The
investigators of his works paid more attention to the aesthetic views of the writer. The
existential problems in his woks were set aside. We consider this aspect of his philosophy
to be the mast interesting and appropriate for investigation.
The mast efficient and vivid existential thing in his literary and epistolary works is
the problem of loneliness.
In aur investigation a special attention is paid to the elucidation of this problem in
M. Kotsyubynsky's letters. It gives us the opportunity to see and feel the writer in different
situations and to understand the reasons of his formation as a literary artist, thinker and
public figure.
Loneliness is a characteristic feature of human being that points to the natural
solitude and is expressed by unreal wish to unite "somebody" and desire to strengthen
oneself.
The phenomenon of loneliness is realized through the variety of its forms and
manifestations, through a number of ecological, economica}, politica! and cultural factors
that form the social, cultural and personal estrangement, the feeling of being abandoned
and uselessness.
The phenomenon of loneliness reveals the contradictory character of human being.
Its analysis as the existential thing at the theoretical and practicai levei allows the persan to
mark the possible way aut from the spiritual and anthropological crisis through inner
support and conformation of his or her own identity.
It is precisely these moments that can be vividly seen in M. Kotsyubynsky's letters.
His letter to Mykhaylo Mochulsky in which he tells about his points of view to the life and
its contradictions is extremely significant. He writcs about the difficulties of his young
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years: "The sorrows of my family (mother became blind and father was fired) made me
more reserved and serious, so for a young man of my age I seemed to be tao grave and
mentally developed" [1, 42]. In spite of all the difficulties of his life the writer tried to be
optimist and nat to lase his trust in man, in victory of "bright spirit over the evil".
Nevertheless, life made its corrections in M. Kotsyubynsky's outlook. The necessity to
support his family made the writer do a lot of routine jobs, that only increased the felling of
loneliness. In addition the state of his health became worse as for a long time he was
abroad without his relatives and friends, who could help him to find comfort and nat to feel
himself alone. In the letter to V.Korolenko he wrote "I feel myself so bad that the doctors
advise rne to go to Italy and have a rest. I think to settle on Capri. It would be difficult to
feel myself alone. By the way, M. Gorky lives there on Capri, so, to some extent, my
country man, the Slav" [ 1. 113]
One of the possible way aut of the state of loneliness the writer finds in his literary
work. He cannot feel himself happy with his emotional overstrain and only his literary
activity helps him to free himself from this feeling. That's why in his work one can find
psychological themes which reveals the inner state of man and create strong feelings. M.
Kotsyubynsky states that he would be very happy "if his work could be restricted by his
imagination". The writer feels that only the literary work, as work in general makes man
needed in society.
Deep and very emotional feelings can be secn in the writer's letters to his wifc Vira
Kotsyubynska. M. Kotsyubynsky missed the dearest persan in his life. Being alone he
wanted tobe together with his relatives and clase friends. He writes " ... it is bad and wrong
to complain the fate that separated us for some period. What can you do if your brains and
your hart do nat live in harmony" [2. 86]. But Kotsyubynsky thinks that loneliness is the
temporal state of man, the state that should be overcome, the state that helps to live in the
society and make the relations between people harmonious and to achieve hannony of your
own inner world. The inner (existential) loneliness reveals the identity and unity of the
spiritual world of man. The loneliness of the Ukrainian thinker, to some extent, was seen in
his egocentrism. Here are the words of his friend M. Cherhyavsky "There were few people
who became clase to him (M. Kotsyubynsky - U.Kh.) in the sense of intimacy. Only
common spiritual and artistic interests could cause such rapprochement. And even here he
was in the magic circle, very clase to the care, near that abstract substance which is
considered to be the own I" [3.7]. M. Kotsyubynsky was very modest and reserved in
everything connected with him. He didn't like anybody to come clase to the things which
he considered to be only his own or intimate. Can you know the man if he, being in
constant search, doesn't understand himself, when he deliberately doesn't want to open his
heart to you considering his soul a private thing even for clase friends. It is this feature that
dominates in spiritual portrait of Kotsyubynsky.
Having analyzed the epistolary heritage of the writer we can distinguish severa!
aspects of understanding the loneliness, which, to aur mind, in the best way characterize
M. Kotsyubynsky as the creative personality.
First of all it is the social loneliness shown in antagonism "persan - society",
"persan - social group" and is expressed in agitation for the lost social intimacy. As the
resuit we have the antagonism of the persan with himself. In fact the aggravation of
antagonism in M. Kotsyubynsky's life was caused by his frequent illnesses, constant
search of jobs, sometimes even by his poverty. We give the examples using quotations
from his letters: "We do nat have money either. The printing-house cries for money ... but
we have nothing. And I'm worrying, and I have a headache, and I cannot sleep" [2,130].
"Every day I have something new and it doesn't make me happy. Everything connected
with the newspaper seems tobe bad. We have nothing but debts ... " [2. 131], " ... May be it
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is only the wave of pessimism ... but still I haven't had any pleasant perspective for future.
I seem not to have any energy for such affair as big and little business, business neglected
... ", "I'm writing to you in bed: I have caught cold and have been in bed for three months
... Unfortunately, my right hand was paralyzed - it is enough to make you weep, I could
not write a line!" [2, 126]. There are a lot of examples ofthis kind.
In fact, Mykhaylo Kotsyubynsky was a stranger in the ordinary circumstances of
life and it couldn't help being retlected in his works.
To some extant, we can speak about the cultural phenomenon of loneliness in the
life of the thinker. As the emotions of the cultural loneliness were caused by some
standards, patterns of behavior, the stile and the way of life. In the basis of the cultural
loneliness there is an antagonism "freedom - estrangement". According to G.-P. Sartre, a
person, trying to realize his or her freedom, forms his or her own essence, but this choice
makes him or her feel a "stranger" in the society, in the world. Is it possible to speak about
M. Kotsyubynsky's "estrangement" from the surrounding world? - To some extent, yes.
You see, in his creative work he was "beyond that ordinary public that got used to reading
the Ukrainian authors; appreciate his true value could only a small group of more
intelligent readers, brought up in European literature ... " You see, M. Kotsyubynsky had to
earn money at work, in most cases dull and boring work that took plenty of time,
exhausted, made stupid and demoralized creative ideas. In fact, we can singe out three
things that became an obstacle in the writer's work: dull, hard and exhausted work, his bad
chronic health, and at last his character, the source of everlasting discontent, loneliness,
bad emotional state and constant drama. Y ou can find the confirmation of this in the
authentic sauces, mainly in the letters. lt gives us the opportunity to analyze both the M.
Kotsyubynsky's way oflife and his emotions.
As a matter of fact, the Kotsyubynsky's cultural phenomenon of loneliness lies in
the fact that he had to adapt himself to the social circumstances which prevented him to
develop his creative potential, restricted his ability to make the complete observation of
life. As a resuit you can read the desperate lines in his letters: "I somehow write now little
... I want to write a novei, but I have neither time, nor strength. But if I had had a rest for a
severa! months, had left my daily troubles and worries far away, I might have done
something ... You see, my dear friend (to V. Gnatyuk - U. Kh.), when I read a perfect
writer (and I have some - Gamsun, Shnitsler, Lee, Axo, Garborg, Veed, Strindberg,
Meterlink), I don 't want to write, as I know that I will never do the same thing that these
talented writers have done" [4, 63-64]. lt was written in 1904, when, as you know, M.
Kotsyubynsky found himself and, having written a lot of perfect works, was ready to write
his masterpieces. Only when you imagine the depressing force of official duties, you can
realize the sense of mentioned above lines written by the author "At the Exam", "Appletree Blossom", "Fata Morgana" ... But the depressing emotions had never lefi M.
Kotsyubynsky, and were seen more and more often.
One of the measurements of M. Kotsyubynsky's phenomenon of loneliness vividly
seen in his works and li fe, to our mind, is the moral loneliness, the source of whish is the
antagonism "choice - responsibility" in its individual existence.
Moral suffering that separates man from others is displayed in full measure in the
authentic existence. 1t means that man should always feel himself the creator of his "I",
that he can express himself not only when he is separated from others, but also feel his
being kept away from himself that at the same time is the emotion of responsibility for the
choice and the essence of moral loneliness. We don't know exactly whether M.
Kotsyubynsky felt himself the creator of his own "I", whether he could separate himself
from others and from himself or whether he had any choice (in the existential meaning).
Too many questions to answer. But still, one of the investigators of the writer's biography

197
https://biblioteca-digitala.ro

Sergiy Yefremov called him "literary impressionist". In M. Kotsyubynsky's works "the
pellucid "water-colour" and the impressionistic manner are indicated in such manner that
throws off the externai description, gives only the mood and with the strokes of the paintbrush achieves an unforgettable impression" [5, 267]. The searching period has been
finished and the writer has found his own way that gives us the mature artist, who looked
deeply inside the man's soul, to the events of inner emotions and the shape, colour and
sounds of the surrounding world. It has become the credo of M. Kotsyubynsky to depict in
his characters the spirits felt deeply and subtly, skillfully caught; the spirits that constantly
are changing and realistically true in their variety. It was his choice and his responsibility
at the same time, it was the necessary condition for the authentic formation of his
philosophical reflex.
To be alone and separated is unpleasant, everybody knows this. But does the
loneliness always mean suffering? We think, the loneliness may have a constructive
character either. As a matter of fact, Kotsyubynsky could perceive another kind of the
loneliness: existential, that expresses the man's existence in the desire to his own selfsufficiency. We think that this approach to the understanding of the problem of loneliness
contains those features, that can overcome all the negative factors in man's life, contribute
to his self-perfection and spiritual growth. So, let's try to characterize this category in
details and extrapolate its influence upon the philosophical and literary heritage of M.
Kotsyubynsky.
The antagonism "to be" - "to have" lies in the basis of the understanding of the
existential loneliness phenomenon. In fact, the emotion of irreversibility of the choice
between "to be" and "to have" detennines the authentic conception of human being.
Having chosen the way of treatment to the world "to have", expressed by the need to
possess and not to co-endure the world and the others, man tries to avoid the existential
loneliness, but discovers another manifestation of the loneliness. The existential loneliness
is, in fact, a global feeling of emotional separation and differs considerably from the other
variety of the loneliness.
The constructive character of the existential loneliness as the inner characteristics
of human being is worth exposing. The question is that the inner loneliness (its existential
measurement is meant) comes out as the resuit of antagonism of man with himself that
leads to losses and search of his identification and on its basis - to the antagonism of man
and society. But it is precisely the antagonism of man with himself, raising the inner
loneliness, can be the pre-condition of real settlement of the antagonism between man and
the society.
The inner loneliness is constantly raised by the exposed personality of human
being. Every next moment the personality becomes another thing. The antagonism between
the previous and the next state of man's personality, as well as between the different
manifestations of human being is the fundamental precondition of the existential
loneliness. Finding of personal identification becomes the settlement of this antagonism.
Within this personal identification all the unique possibilities of the person are
concentrated and shown; and only through it man comes to profound communication with
the world of other people. Thus, the inner loneliness of man is such manifestation of his
personal being that means the disharmony of personal development, its self-separation and
at the same time displays its existential intensity, the possible way to absolutely another
being. lt means the destruction of self-identification and at the same time the motion to the
self-identification in its renovated form.
The inner loneliness is the disharmony, that can create a new harmony of the
personality. Being the loss of self-identification it leads to the separation in the society,
but only having passed the labyrinth, you can speak about real unity of the personality with
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other people. That is the way that, to our mind, M. Kotsyubynsky has passed in his
philosophical search. Reading the literary and epistolary works you can understand M.
Kotsyuhynsky's quintessence of the philosophical search in his life and creative work. As a
matter of fact, the analysis of the biography and works of the author gives us the
opportunity to determine his helonging to the cohort of tragic optimists. 1t is precisely in
his literary works that we see the existential survey in everything: reflection of the social
and economic antagonism, the extreme emotional state, despair and separation of the
individuals, the motif of "survey" helpless.
I. Franko profoundly understood and said ahout M. Kotsyuhynsky's contrihution to
the Ukrainian culture: "A new thing hrought to the literature by our young writers, mainly
Stefanyck and Kotsyubynsky lies not in the suhjects, hut in the way these suhjects are
interpreted, in literary manner, or, precisely, in the way these writers see and feel the facts
of life ... The main thing for them is a man's soul, its state, its motion under one or another
circumstances, all these lights and shadows which it throws to the surrounding world
depending on it is merry or sad" [6, 108].
In short, the writer reflects complicated, mainly tragic processes of the soul.
Besides, he not only depicts sufferings hut lives the same life himself. When you come to
know hetter M. Kotsyuhynsky's works (epistolary in particular) you have the impression
that you meet a real existential and philosophizing thinker, writer, as in the center of the
existentialism is a man "who can only exist and who has the only goal - outwardly and
inwardly to cope the hurden of destiny". He is one of those Ukrainian writers whose
presence in our culture allows us to speak ahout the existential character of Ukrainian
mentality.
The self-analysis, reaction in the process of development and changes of the
emotional state that make the picture of the irrational merciless of fate. And hence, again
there is constant emotional state of the inner loneliness and discontent with the life ordeals.
Y. M. Shvah and O.V. Dancheva in their research "Loneliness: Social and
Psychological Prohlems" give another interesting approach to the understanding of the
phenomenon of loneliness. They point out that "the ahsence of spiritual unity is interpreted
as loneliness" [7,5]. As a matter of fact this approach allows us to point out another
moment of the Kotsyubynsky's phenomenon of loneliness. In particular, in one of the
letters to Vira Kotsyuhynska you can read: "I can't get used to living alone, it depresses
me. Long ago, heing a single, I seemed to he a wolf hy nature and wanted to he alone; hut
now, having enjoyed the company of a kindred soul, I can't stand emptiness" [2, 111]. It is
the spiritual unity between close people is the hasis for the liheration from the depressing
state of loneliness, and M. Kotsyuhynsky was quite well aware of this fact. lt should he
mentioned that the notion of communication, inner communication in particular, is
opposed to the category of loneliness. As it concems the important life orientations full of
sense and is of natural character. Inner communication overcomes everything superficial
and pragmatic in human communication, causes real respect in the relationships. No
wonder that in the Kotsyuhynsky's letter to his wife you can read the following lines, "I
would recommend everyhody not to marry ... if you want tobe selfish, when don't want to
take great pleasure to feel joys and sorrows of another person, to have a friend - wife" [2,
102].
Only a man with the experience to self-ahsorb for the formation of the personality,
can really confide himsel f to the world. To con fi de yourself to the world means, first of all,
to confide yourself to yourself. But this confidence to yourself can he perceived on the
outside as the reticence. You can see this mistake in the perception of M. Kotsyubynsky's
philosophical activity and life. Though, having analyzed the epistolary heritage of M
Kotsyuhynsky, we can say, for sure, that his letters (as well as his literary activity) helped

199
https://biblioteca-digitala.ro

him to find the communicative relationships to confide, first of all to himself, and then
through himself - to the world.
The analysis of the given problem is the evidence that the existential and
philosophical issues and in the context of its understanding, emotional experience and
overcoming through the phenomenon of loneliness were the intuitively major for M.
Kotsyubynsky. And sure, the research in this direction is very important for the
development of the philosophical science in Ukraine.
1.
2.
3.
4.

Kotsyubynsky M. Selected Works in 7 volumes. -T. 6. - K., 1975.
Kotsyubynsky M. Selected Works in 7 volumes. -T. 5. - K., 1975
Chemyavsky M. Red Lily. Memoirs about M. Kotsyubynsky. - Kherson, 1920.
Kotsyubynsky. M. Letters to Voi. Gnatyuk. Preface and Explanation of V.
Gnatyuk. - Lviv, 1914.
5. Yefremov S. Selected Works: Scientific Research. Monograph./ Preface and
Annotation of E. Solovey. - K., 2002.
6. Franko I. Old and New in Modem Ukrainian Literature./ I. Franko: Collected
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CORNEL GRAD,

ZALĂU (ROMÂNIA)

Maramureşul şi

economice

şi

Ucraina Subcarpatică în jocul intereselor etnice,
politico-strategice din Europa Centrală (1919-1940).*
- Documente -

Autorul acestei comunicări abordează - pe baza unor documente inedite (rapoarte,
ordine, memorii, instrucţiuni şi informări strict secrete ale Ministerului de Război al
României şi ale SSI), identificate în Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare
Istorice Piteşti 1, respectiv, Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti 2 - evoluţia
raporturilor româno-ucrainene, în lumina noilor realităţi geopolitice interbelice din Europa
Centrală şi Sud-Estică, apărute la sfârşitul Primului Război Mondial, concomitent cu
dezintegrarea celor 2 imperii (Austro-Ungar şi Ţarist) şi constituirea pe ruinele lor a
statelor succesoare: Polonia renăscută, Cehoslovacia, Iugoslavia şi România întregită,
Ungaria, Austria, în cadrul graniţelor stabilite de Conferinţa de Pace de la Paris (19191920).
În prima parte a lucrării este prezentată, prin intermediul a 7 documente inedite,
situaţia etnico-istorică, politică, militară, economică etc. a Regiunii Tisei Superioare (adică
a Maramureşului şi Ucrainei Subcarpatice), generată de configurarea noilor frontiere de
stat ale României cu Ungaria, Cehoslovacia, şi Polonia. În acest context, sunt detaliate
multiplele inconveniente de natură militar-strategică, social-economică şi cultural-istorică
pentru interesele României întregite, precum şi ale populaţiei locale (români şi ucraineni,
deopotrivă), provocate de tăierea în două a Maramureşului, prin fixarea frontierei românocehoslovace pe malul stâng (sudic) al Tisei (de la Valea Vişeului până la Teceu), urmând,
apoi, traseul Tarna Mare-Halmeu - conform clauzelor tratatelor de pace cu Austria (SaintGermain-en Laye, 19 sept. 1919) 3 şi Ungaria {Trianon, 2 iunie 1920)4 , precum şi Tratatului
Frontierelor 5 din 1O august 1920.
Astfel, primul prefect român al Maramureşului, Vasile Chiroiu, în memoriul său
din octombrie 1919 către Consiliul Dirigent al Transilvaniei, referindu-se la proiectata
fixare de către Conferinţa de Pace de la Paris a frontierei nord-vestice a României pe Tisa
Superioară, începând de la gura Vişeului - aşa cum fusese trasată de tratatul din 1916 al
României cu Aliaţii - releva: "O privire pe hartă este de ajuns ca oricine să se convingă
despre unitatea geografică a judeţului Maramureş, înconjurat de munţi înalţi, cu foarte
* Prezenta comunicare constituie parte integrantă (subcapitol) dintr-un studiu complex, intitulat Frontierele politice şi
culturale ale statelor Europei Centrale şi de Sud-Est în sec. XX-XXI, planificat să apară la Ed. Limes, în trimestrul IV al
anului 2008, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la stărşitul Primului Război Mondial.
1
prescurtat: C.S.P.A.M.I. Piteşti
2
Prescurtat: A.N.I.C.
3
Jean-Baptiste Durosclle, Istoria relaţiilor internaţionale, 1919 - 1947, voi. I, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice,
Bucureşti, 2006, p. 19-22; De remarcat că România n-a semnat Tratatul cu Austria de la St. Gennain decât la I O
decembrie 1919, după cc a obţinut eliminarea <lin Tratatul Minorităţilor a preambulului, articolelor I O şi 11, care erau
considerate ca un atentat la suveranitatea sa naţională, cf. V. FI. Dobrinescu, O. Tompea, România la cele două
conferinţe de pace de la Paris (1919-1920, 1946-1947), Ed. Neon, Focşani, 1996, p. 21-22; Vezi şi C. Botoran, I.
Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918 - 1920). Triumful principiului
naţionalitâţilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p. 342-385.
4
J.-8. Duroselle, op. cit., p. 22-24; V. FI. Dobrinescu, O. Tompea, op. cit., p. 23-24; C. Botoran, I. Calafeteanu, E.
Campus, V. Moisuc, op. cit., p. 385-399.
5
C. Botoran, I. Calafcteanu, E. Campus, V. Moisuc, op. cit., p. 399-402. De notat că stabilirea traseului definitiv al
frontierei Poloniei cu România şi Cehoslovacia, în Galiţia Orientală, a fost aprobată de Consiliul Suprem Interaliat abia la
15 mai 1923 (Obs. autorului, C.G)
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puţine trecători şi

cu o singură ieşire la larg prin defileul de la Hust pe unde trece, altcum,
şi singurul tren care ne leagă cu ţara. Ne poate convinge că toate comunele sunt pe văile
Mara, Iza, Vişeu, Tisa de sus, Taras, Talabor şi Nagy Ăg, care, toate, de-a rândul, cu toate
drumurile lor, ies în Valea Tisei singura arteră de comunicaţie cu lumea din afară. O astfel
de graniţă, prin urmare, care trece de-a lungul acestui râu, va face imposibilă ieşirea şi
intrarea atât pentru români, cât şi pentru ruteni, mai ales că atât singura cale ferată, cât şi
şoseaua naţională trece când pe o parte, când pe cealaltă parte a râului Tisa. O privire pe
hartă poate convinge, chiar şi pe cel mai neiniţiat laic, că o astfel de frontieră ar periclita
siguranţa militară a ţării şi ar îngreuna nespus de mult serviciul de frontieră în timp de
pace. O graniţă în vale, dominată de astfel de munţi, înseamnă, în timp de război,
evacuarea judeţului Maramureş, iar în timp de pace, înmulţirea posturilor de siguranţă,
fiind trecătorile multe şi uşoare. Pe când graniţa pe culmile munţilor, care despart atât de
natural acest judeţ, cu puţinele lor trecători, înseamnă nu numai asigurarea ei, ci şi
posibilitatea de desfăşurare la timp a forţelor de apărare. Cu o astfel de frontieră, judeţul
Maramureş ar fonna un pivot de apărare a României Mari. Frontiera tratatului [din] 1916
înseamnă pentru noi pierderea unor însemnate părţi româneşti, care formează proprietatea
mai multor comune şi familii de origine nobilă. Înseamnă pierderea pentru vecie a
românilor din satele Slatina, Biserica-Albă, Apşa de Jos şi Apşa de Mijloc, care sunt
româneşti, a comunelor Irhelt, Kortvelyes, Brustura, Nereşniţa, Bedeu, care sunt români
6
rutenizaţi, şi multor alte comune, unde populaţia românească s-a rutenizat" .
În consecinţă, prefectul român - invocând şi incontestabile argumente de ordin
economic, adică pierderea unor însemnate bogăţii naturale (salinele de la Slatina; pădurile
şi exploatările forestiere; păşunile şi pasurile montane, prielnice păstoritului; apele
minerale şi minereurile încă insuficient exploatate; imensul potenţial energetic al căderilor
de apă) şi a căilor de comunicaţie cu Bucovina etc., cauzată de acceptarea frontierei trasate
prin Tratatul României cu Antanta din 1916 - solicita celor în drept "să facă tot posibilul
ca graniţele României Mari să se fixeze cât se poate de în grabă, nu conform tratatului din
1916", ci liniei demarcaţionale stabilite "în comun acord de Comandamentul Trupelor
Româneşti şi Comandamentul Trupelor Ceho-Slovace, din luna iunie 1919, şi formează,
actual, graniţa provizorie între noi şi cehi". Totodată, în memoriu, se insista ca cel puţin 2
plase cu populaţie ruteană din cele 4 (Teceu, Hust, Rahău, Taras), care, de la 28 aprilie
1919, se aflau sub administraţie românească, adică „plasa Rahăului (Rah6/Rahovo/Rahiv obs. n.) şi a Tarasului necondiţionat să ne rămână, nu numai pentru motivul că, astfel, am
scăpa majoritatea covârşitoare a pădurilor erariale, ci şi pentru că, astfel, am asigura
legătura directă, prin Frasini (Kărăsmeză), cu Polonia" 7 .
De menţionat că, in viziunea mult prea optimistă a semnatarului acestui memoriu
(viziune, se pare, majoritară în mediile politico-militare centrale şi locale), încorporarea
plaselor rutene/ucrainene din dreapta Tisei ar fi adus, în timp, beneficii mai mari decât
neajunsurile cauzate de integrarea a peste 100.000 de alogeni - aflaţi într-o deplorabilă
stare de înapoiere economico-socială şi culturală - în structurile Maramureşului românesc:
„Este adevărat că, prin încorporarea celor patru plase ruteneşti, noi ne-am îngreuna cu
120.000 de ruteni, care rămân vecini cu conaţionalii lor din altă ţară. Nu mai puţin adevărat
C.S.P.A.M.I. Piteşti, fond 5418 (M.St.M.), dos. 922/1920, f. 209-210. De observat că aserţiunile semnatarului
documentului despre amploarea procesului de rutenizare a localităţilor româneşti din dreapta Tisei trebuie privite în
contextul acelei epoci de redimensionare a frontierelor etnice şi politice din Europa Centrală, când statele învingătoare în
Primul Război Mondial unnărcau să-şi fructifice la maximum statutul câştigat pe câmpurile de luptă. În consecinţă, nu
putem pretinde, retroactiv, ca primul prefect român al Maramureşului să fi avut o perspectivă exactă asupra unui proces
istoric atât de complex, cum este cel al asimilării etnice reciproce româno-ucrainene, de vreme ce disputa - ştiinţifică şi
politică - pe această temă este încă vie şi e greu de crezut că se va termina curând cu victoria vreuneia din cele două
tabere.
7
Ibidem, f. 213.
6
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aceea că sunt de o cultură foarte inferioară (sic!), fără conducători naţionali şi
avizaţi cu desăvârşire la sprijinul statului de care aparţin. Stau la discreţia absolută a
noastră din punct de vedere material, aşa încât, dacă le dăm condiţiile necesare de trai, ei
trebuie să graviteze spre noi, ori să congreze (emigreze?!), astfel pericol de iredentism nu
se pare posibil pe viitor".
Odată cu semnarea de către România a Tratatului de pace cu Austria (St. Germain 1O decembrie 1919) 8 , coordonatele esenţiale ale traseului frontierei nord-vestice cu statul
succesor, Cehoslovacia, erau stabilite, urmând ca fixarea definitivă, pe teren, să aibă loc în
cel mai scurt timp, pe cale amiabilă, sub supravegherea unei comisii mixte românocehoslovace. În aceste condiţii, numărul memoriilor conţinând propuneri de renegociere a
traseului frontierei nord-vestice s-a redus substanţial, amplificându-se, în schimb, eforturile
organismelor politico-diplomatice şi militare pentru a se obţine, pe calea negocierilor
bilaterale, rectificările indispensabile pentru eliminarea văditelor inconvenienţe decurgând
din fragmentarea căilor de comunicaţie feroviare şi rutiere, rămânerea unor localităţi cu
populaţie majoritar românească în Cehoslovacia şi, invers, a unor localităţi cu populaţie
slovacă sau ruteană în România etc. (în zona Halmeu - Tarna Mare - Bocicău - Batarci),
ceea ce ar fi prejudiciat interesele ambelor state.
În acest context, sunt abordate, tangenţial, evacuarea amiabilă a trupelor române
din Maramureşul de la nord de Tisa, atribuit Cehoslovaciei - conform indicaţiilor exprese
ale celor mai înalţi factori de decizie ai statului român, cu grijă de a nu afecta bunele relaţii
cu tânărul stat din nord-vest, vecin şi prieten 9 -, precum şi lucrările de delimitare pe teren a
traseului definitiv al frontierei româno-cehoslovace, concomitent cu încheierea unor
convenţii militare şi de utilizare în comun a căii ferate şi rutiere din valea Tisei (19201921).
Această etapă debutează cu adresa din 1 aprilie 1920 a reprezentantului
Cehoslovaciei în România către Ministerul de Război şi Ministerul de Externe, prin care
cerea evacuarea teritoriului ocupat de trupele române la nord de Tisa, care, conform
stipulaţiunilor tratatului de pace cu Austria, revine Ceho-Slovaciei. Conform informării
referat a gen. Răşcanu, ministrul de război, către Preşedinţia Consiliului de Miniştri (3
aprilie 1920) ' 0 , această cerere era motivată de reprezentantul cehoslovac prin: „dorinţa ce o
are Ceho-Slovacia de a restabili viaţa normală în teritoriul Rutenilor, la Sudul
11
Carpaţilor" • Totodată, gen. Răşcanu arăta că reprezentantul cehoslovac „aduce trupelor
de ocupaţie şi administraţiei teritoriului ocupat acuzaţiunea de a fi provocat nemulţumirea
populaţiunii rutene prin: rechiziţiuni fără plată; dezorganizarea transporturilor, care au
provocat foametea; distrugerea pădurilor, pentru a le vinde cu preţuri derizorii; teroarea ce
se exercită asupra populaţiei pentru a cere lipirea la România" 1 • În continuare, ministrul de
război relevă că „dat fiind cererile repetate ale Guvernului Ceho-Slovac şi deciziunile
Conferinţei de Pace, evacuarea acestui teritoriu trebuieşte efectuată, cu toate dezavantajele
de ordin politic şi economic ce decurg din lăsarea în stăpânirea Ceho-Slovaciei a acestui
este

şi

8

Vezi infra, nota 3.
C.S.P.A.M.I. Piteşti, fond 5418 (M.St.M.), dos. 922/1920, ~ 2 - Ord[inul] M.St.M. - Secţia a IV-a Operaţii nr. 58 din
8/IV 1920 către Comandamentul Trupelor din Transilvania: "ln stabilirea modalităţilor în care se va face evacuarea se va
avea în vedere că evacuăm un teritoriu ce a fost atribuit unui stat amic şi cu care dorim să rămânem în cele mai strânse
relaţii de prietenie"; Evacuarea integrală a trupelor române s-a încheiat în noaptea de 20/21 iulie, când ultimii jandanni au
fost retraşi din teritoriul atribuit Ceho-Slovaciei (anterior, în 9 iulie, batalioanele de infanterie fuseseră evacuate în
garnizoanele de domiciliu din Satu Mare şi Sighetu Mannaţiei, iar, în 18/19 iulie, grănicerii şi-au preluat posturile pc
linia Clemenceau) - cf. telegramelor Comisiei superioare de evacuare (conduse de gen. Petala) către M.St.M. (vezi dos.
cit. , f. 269-272, 288-290).
10
Ibidem, f. I 0-12 (doc. nr. 2).
11
Ibidem.
12
Ibidem.
9
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teritoriu vechi românesc", care - după cum însuşi reprezentantul cehoslovac recunoaştea „nu este locuit de cehi sau slovaci, ci de ruteni" 13 •
În acelaşi timp, ministrul Răşcanu ţinea să reitereze dezavantajele acestei
inevitabile evacuări: „a). frontiera lasă Ceho-Slovaciei toate defileurile care debuşează din
Galiţia în Transilvania, pe frontul Hust-Trebuşa; b ). desparte în două ţinutul
Maramureşului, care, prin situaţia sa geografică, fonnează un tot ce nu se poate împărţi,
fără mari neajunsuri pentru populaţia ţinutului, al cărui centru politic şi economic este
Sighetu! Marmaţiei; c). izolarea de restul Transilvaniei a regiunii Sighetului, deoarece
singura cale ferată care leagă această regiune cu restul Transilvaniei, prin Hust, trece, în
întregime, în stăpânirea statului vecin". De asemenea, se menţionează că pentru România
aceste inconveniente sunt capitale, în timp ce "pierderea acestui teritoriu de către CehoSlovacia, sau a unei părţi a lui, nu este atât de resimţită, deoarece, din punct de vedere
militar, intrândul ce face frontiera între România şi Polonia este greu de apărat şi la cea
dintâi ameninţare va trebui să fie evacuat". Din punct de vedere etnic, însuşi reprezentantul
Ceho-Slovaciei remarca faptul că acest teritoriu este locuit de ruteni, care sunt în strânse
legături cu rutenii din Galiţia şi Bucovina. În plus - remarca gen. Răşcanu - , din punct de
vedere economic, toată regiunea este strâns legată de centrul ei politic, Sighet 14 .
Referitor la modalităţile de evacuare, ministrul român concluziona: „Să se accepte
punctul de vedere ceho-slovac în ceea ce priveste instituirea unor comisiuni mixte, însă
aceste comisiuni să aibă ca singură însărcinare de a primi şi preda administraţiei CehoSlovaciei teritoriul ce se va evacua. În nici un caz nu putem admite controlul administraţiei
Guvernului Ceho-Slovac asupra actelor administraţiei româneşti, dacă a existat această
administraţie, în afară de Comandamentul Trupelor de Ocupaţie" 15 •
În urma acestui referat, „Consiliul de Miniştri a autorizat - prin Jurnalul nr. 863 din
5 aprilie 1920 - ministerele de externe şi război să ia măsuri pentru evacuarea teritoriului
de la nord de Tisa, care s-a atribuit prin tratatul de pace Ceho-Slovaciei, instituind o
comisie mixtă care va preda şi primi acest teritoriu, fără dreptul de anchetă asupra actelor
administraţiei române. De asemenea, a admis să se negocieze rectificările de graniţă" 16 . În
baza acestei autorizări, gen. C. Christescu - şeful M.St.M - a emis Ord. nr. 58/ 8 aprilie
1920 către Comandamentul Trupelor din Transilvania, prin care dispunea: "Evacuarea se
va face în cel mai scurt timp cu putinţă; Pentru a hotărî detaliile evacuării, Comandamentul
va intra în legătură cu Comandamentul Ceho-Slovac, pentru a stabili: data începerii
evacuării; modalitatea predării teritoriului trupelor administraţiei ceho-slovace; instituirea
unei comisiuni care să prezideze la executarea evacuării, predarea teritoriului organelor
administraţiei Ceho-Slovace precum şi rezolvarea oricărei chestiuni în litigiu între trupele
de ocupaţie şi populaţia locală" 17 . Totodată, se preciza că respectiva comisie mixtă „nu
poate avea rolul de a controla actele de administraţie ale comandamentului român", iar
evacuarea autorităţilor civile şi militare va fi precedată de evacuarea depozitelor, de orice
natură, ce aparţineau statului român.
În aceeaşi zi, M.St.M. informa M.A.E 18 despre primele măsuri de ordin militar
dispuse, în lumina celor autorizate prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 863 din 5 aprilie
1920, şi, totodată, solicita să fie informat, la rândul său, despre măsurile luate de M.A.E.,
în virtutea sarcinilor specifice care îi reveneau, inclusiv desemnarea reprezentantului în
comisia mixtă (ce urma să se înfiinţeze de urgenţă) pentru a putea stabili, de comun acord,
13

Ibidem.
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, f. 7 (doc. 3)- adresa-infonnare (confidenţial-personală) nr. 363 din 6 a IV-a 1920 Ministerului de Război către
M.St.M., înregistrată la Secţia 3 Operaţii cu nr. I 6/17 aprilie I 920.
17
Ibidem, f. 2 (doc. nr. 4).
18
Ibidem, f. 5 (doc. nr. 5)- adresa nr. I 09/ 8 din 8 apr. I 920 a M.St.M. către M.A.E.
14
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instrucţiunile

de lucru ale părţii române, având în vedere obiectivul prioritar al asigurării
intereselor naţionale (politico- etnice, militaro-strategice şi economice), în condiţiile
trasării acestei granite comune cu Ceho-Slovacia pe Tisa, atât de nenaturale, care „lasă
României o frontieră politică şi militară din cele mai dezavantajoase". În consecinţă, se
menţionează în adresă, „dat fiind situaţia noastră politică, similară cu aceea a Poloniei, faţă
de vecinii şi duşmanii noştri comuni de la răsărit, ar fi de cel mai mare interes pentru
România ca frontiera comună cu Polonia spre Galiţia, să aibă o cât mai largă bază; de
asemenea, trebuieşte asigurată legătura cu Polonia şi nordul Transilvaniei" 19 .
Luând notă de decizia guvernului român privind evacuarea teritoriului rutean de la
nord de Tisa, Ministerul Afacerilor Străine al Cehoslovaciei informa, la 14 aprilie 1920,
partea română că a desemnat ca delegat militar în Comisia mixtă pe generalul Paris,
comandant al teritoriului autonom al rutenilor de la sud de Carpaţi, solicitând, totodată să i
se comunice numele şi numărul delegaţilor români, cu precizarea că prima întâlnire a
Comisiei mixte să aibă loc la Sighetu Marmaţiei. 20
În partea a doua a lucrării sunt analizate, pe larg (27 de documente) 21 , premizele şi
consecinţele anexării Ucrainei Subcarpatice (Ruteniei) de către Ungaria, în urma
desfiinţării statului cehoslovac de către Adolf Hitler, prin anexarea la cel de-al Iii-lea
Reich a Boemiei şi Moraviei, concomitent cu instituirea protectoratului german asupra
restului Slovaciei (15-21 martie 1939), moment ce marca faptul că Ucraina Subcarpatică
era pentru a 5-a oară, în două decenii, obiect al disputei pentru anexarea sa la unul dintre
statele vecine 22 : 1) până la începutul anului 1919 aparţinuse regatului maghiar; 2) aprilie
1919 - sfârşitul primei jumătăţi a anului 1920, sub administrarea provizorie a regatului
român; 3) iulie 1920 - noiembrie 193 8, integrată în statul cehoslovac; 4) noiembrie 193 8 mijlocul lunii martie 1939, cu statut autonom, sub numele de Rutenia Subcarpatică; 5)
mijlocul lunii martie 1939 - sfârşitul anului 1944, reanexată la regatul maghiar.
La o privire atentă se poate vedea, cu uşurinţă, că acest moment funest din istoria
zonei fusese prevestit de Acordul de la Miinchen (29 septembrie 193 8) 23 , urmat de
semnarea Declaraţiei de neagresiune germano-engleze (30 septembrie 193 8) 24 şi începerea
unor tratative între Franţa şi Germania, având acelaşi scop 25 . Această modificare de poziţie
(de fapt, cedare inacceptabilă, pe care unii o califică drept trădare26 ) a Aliaţilor, Franţa şi
Anglia, a constituit pentru guvernanţii români un semnal de alarmă extrem de serios, în
ceea ce priveşte obiectivele şi direcţia expansiunii germane în viitorul apropiat, punând, în
acelaşi timp, brutal, capăt iluziei securităţii colective în Europa27 - obiectivul vizat de
Franţa, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, în deceniile 3 şi 4. Referindu-se la
prăbuşirea sistemului securităţii colective în Europa, generalul Ion Gheorghe, în volumul
său de memorii, afirma tranşant: "Soluţionarea problemei Renaniei şi Anschluss-ului
19

ibidem.
ibidem, f. 14 (doc. nr. 6) - Nota Legaţiuni Republicii Ceho-Slovace nr. 361/L din 14 Aprilie 1920, adresată
Ministerului Afacerilor Străine (copie, în lb. franceză).
21
Cele 27 de documente prezentate, in extcnso, oferă date extrem de interesante privind atitudinea României faţă de
drama traversată de Rutenia şi măsurile întreprinse în vederea apărării frontierei de nord în cazul vreunui posibil atac
iniţiat de noul vecin, Ungaria.
22
A se vedea, cu deosebire, documentul nr. 33 (A.N.l.C. Bucureşti, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri - Serviciul
Secret de Informaţii (prese.: PCM - SSI) - 237911920 - 1949, dos. 37/1934, f. 264 - 277) - Sinteza istorică despre
situaţia Ucrainei Subcarpatice şi a tendinţelor politice manifestate de populaţia acestei regiuni în perioada 1918-1940,
~onfonn Notei SSI nr. 20333/3/august 1940, realizată pe baza infonnaţiilor unui rezident din Ungaria.
3
- M. Gilbert, R. Gott, Conciliatorii, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, p. 237-245; J.-B. Duroselle, op. cit., p. 167-172.
24
M. Gilbert, R. Gott, op. cit., p. 239-240; J.-B. Duroselle, op. cit., p. 172
25
M. Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea Unire, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 1471.
26
F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria Universală (Larousse). voi. 3 - Evoluţia lumii contemporane,
Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006, p. 430: „Democraţiile şi-au sacrificat deci, în decurs de trei zile, nu numai
onoarea, refuzând să-şi respecte angajamentele faţă de Cehoslovacia, dar şi propria lor securitate".
27
Gr. Gafencu, Preliminaires de la guerre â /'Est, Fribourg, 1944, p. 270; FI. Constantiniu, Între Hitler şi Stalin:
România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Ed. Danubius, Bucureşti, 1991, p. 85.
20
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Austriei a demonstrat lumii că sistemul de securitate al Franţei a eşuat şi că Anglia nu a
fost capabilă să-l sprijine. Prima lovitură directă împotriva sistemului francez a nimerit
Cehoslovacia. Franta nu a putut decât s-o sfătuiască pe aceasta să se jertfească pentru
salvarea păcii mon.diale iluzorii. Mica Antantă murise. Întreaga construcţie politică a
Europei s-a prăbuşit ca un castel de nisip" 28 . Referindu-se la momentul Miinchen, Winston
Churchill afirma profetic: "Nu este decât începutul reglării de conturi. Nu este decât prima
sorbitură, picătura dintâi a acelei cupe amare ce ne va fi oferită an de an, în afara cazului în
care, recuperându-ne printr-un efort suprem sănătatea morală şi forţa naţională, ne vom
ridica în apărarea libertăţii noastre" 29 .
Dezmembrarea totală a Cehoslovaciei, la mijlocul lunii martie 1939 30 , a convins
autorităţile de la Bucureşti că România este în postura de viitoare victimă a expansiunii
militaro-economice naziste, fără posibilităţi practice de a se sprijini pe vreunul dintre Marii
Aliaţi, din moment ce, în prima fază, la fel ca-n 1938, Anglia şi Franţa n-au luat măsuri
eficiente de salvare a ceea ce se mai putea salva din statu quo-ul european, mulţumindu-se
cu vagi declaraţii de solidaritate (mai degrabă, cu scop propagandistic: „reacţia francoengleză fusese doar verbală" 31 ) cu statele victime ale agresiunii militare a Germaniei şi
aliaţilor ei (spre exemplu, Ungaria horthystă). În aceste condiţii, maşinăria propagandei
germane, fără un adversar pe măsură, a funcţionat la turaţia maximă, acoperind timidele
încercări de ripostă ale presei libere.
Astfel, Radio Berlin, în emisiunea din 16 martie 1939, ora 9 dimineaţa, preluând
diverse informaţii din presa germană şi străină, afirma, cu cinism, că "încorporarea
poporului ceh la Reich nu are nimic excepţional. Englezii au încorporat şi ei, pe vremuri,
poporul bur din sudul Africii" 32 (extras dintr-un comentariu al gazetei germane Vălkischer
Beobachter) sau că "în Camera Comunelor au avut ieri discuţii însemnate asupra situaţiei
din Cehoslovacia. Un membru al Camerei Comunelor a spus că Cehoslovacia era o creatie
din cerneală si hârtie (sub!. ns, C.G.). Gazetele din Franţa şi Anglia comentează suprimarea
Cehoslovaciei. Unele blamează atitudinea Germaniei. Le Journal spune că nu se poate
interveni fiindcă cehii au cerut singuri ajutorul german. Atitudinea rezervată a lui
Chamberlain este comentată de presa germană care constată că Anglia nu intervine şi nu-şi
ia răspunderea" 33 .
În pofida atmosferei extrem de tensionate de la mijlocul lunii martie 1939, România
- după ce a guvernanţii ei şi-au revenit din şocul provocat de vestea proclamării precipitate
a independenţei Slovaciei (14 martie 1939) şi, apoi, plasării sub protectorat german (15
martie) 34 , procedură copiată fără succes de Rutenia - a hotărât să reziste oricărei presiuni,
opunându-se cu armele, în cazul violării hotarelor ei.
Despre acel moment dificil al adoptării unei decizii juste privind măsurile politicodiplomatice şi militare pe care urmau să le ia conducerea României, Regele Carol al Ii-lea
nota, în 14115 martie 1939, următoarele: „Călinescu şi Gafencu au venit să ne sfătuim
asupra situaţiei care ne îngrijorează la cel mai înalt grad. De la întrevederea de la Galaţi s-a
28

I. Gheorghe. Drumul României spre s/atul salelit, mss. dactilo., Bibi. M.Ap.N., cota 111/034011, f. 26.
F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, op. cil., p. 431.
30
De notat că, la mijlocul lunii martie 1939, se finaliza acţiunea de distrugere a statului cehoslovac interbelic, care, la
sfârşitul lunii septembrie 1938, pierduse regiunea sudetă în favoarea Gennaniei (Acordul de la Miinehen - 29 septembrie
1938) şi o parte din Slovacia răsăriteană (12.000 km 2 cu 1.100.000 de locuitori, inclusiv oraşele Ujgorod, Mukacevo şi
Kosice), în favoarea Ungariei, prin Primul Dictat de la Viena (2 noiembrie 1938), cf. I. Calafeteanu, Revizionismul ungar
şi România, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p 188; vezi, pentru drama Cehoslovaciei, şi: Emanuel Moravec, lstoriwl
crizei ce/re, Bucureşti, 1940 - cf. C. Grad, A I doilea arbitraj de la Viena, Institutul European, laşi, 1998, p.13-14; Idem,
Al II-iea Arbitraj de la Viena (30 aug. 1940). Pozitia armatei române, Ed. Limes, Zalău, 2000, p. 41-44.
31
.
•
J.-B. Duroselle, op. cil., p. 178.
32
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 93 (doc. nr. 11 ).
33
Ibidem.
34
J.-B. Duroselle, op. cit.. p. 174 - subcap. Lovitura de forţă din 15 martie.
29
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schimbat situaţia. Situaţia de astăzi cu nelinişte în Ucraina Subcarpatică ne impune o
revizuire a politicii noastre. - subl. n., C.G. - ( ... ). Am avut deci o întrunire cu el
(Călinescu - n.n.), Gafencu, Ţenescu şi Mihail în care s-au stabilit următoarele: 1. Din
punct de vedere politic. a). Noi rămânem principiali la punctul nostru de vedere: statu-guoul (neamestec).[subl. n. - C.G.] b). Nu vom admite să se facă o schimbare teritorială la
graniţa noastră, fără ca noi să zicem cuvântul nostru. c). Dacă se va produce o schimbare
teritorială, noi cerem să participăm şi noi. d). Nu ne vom mulţumi numai cu satele
româneşti, ci vom cere o graniţă strategică, care să nu permită Ungariei să se încuibeze
între Polonia şi noi. ( ... ) Dacă continuă mişcarea ungurească, am dori ca polonezii să
trimită trupe care să fie tampon între noi şi unguri. După ştirile ce le avem, polonezii au
concentrat, pentru orice eventualitate, trupe la graniţa ungară aşa încât nu vor avea nevoie
de mari transporturi. Mie nu prea îmi convin toate acestea, că şi aşa avem destui ucraineni
în ţară, şi acest nou teritoriu, chiar nefiind prea populat, tot ne-ar aduce vreo câteva zeci de
mii, dar, pe de altă parte, de a avea pe unguri între noi şi Polonia ne convine şi mai puţin.
Jocul politic ar fi să ne înţelegem cu Ungaria ca în schimbul acestui nou teritoriu care ar
trece sub dominaţia lor să căpătăm un angajament prietenesc cu ei. E un vechi proiect al lui
Beck care astăzi are oarecare şanse să se mobilizeze. ( ... ) Punctul important ce se pune
este ca noi să nu arătăm că avem pretenţii teritoriale, ci că ne interesează regiunea mai sus
amintită cu atât mai mult cu cât polonezii refuză să intre spre a fi tampon; s-a mai hotărât
să se vadă ce opinie au occidentalii şi să se facă notă scrisă cerând să mi se spună care este
atitudinea Germaniei" 35 .
Astfel, după Consiliul de Coroană din 17 martie 1939, când se hotărâse, în
unanimitate, „desăvârşirea" acţiunilor diplomatice şi militare „pentru apărarea intereselor
naţionale", Gr. Gafencu, ministrul de externe, afirma tranşant: „România este hotărâtă să
şi apere hotarele şi neatârnarea", - cu completarea că, în nici un caz, nu se urmăreşte faţă
de Germania, „o politică ce ar putea fi privită drept provocatoare "36 . Din această
perspectivă, semnarea, la 23 martie 1939, Acordului economic româno-german
(Wohlthat) 37 - după multe şi complicate tergiversări 38 - a însemnat o încercare de deviere
şi temporizare a presiunilor celui de-al Iii-lea Reich.
În acest context, România a refuzat, cu demnitate, participarea la împărţirea
resturilor Cehoslovaciei prietene, deşi monseniorul Augustin Voloşin, prim-ministrul
Ucrainei Subcarpatice ceruse, la 16 martie, alipirea Ruteniei la România (intenţia fusese
39
enunţată la 14 martie) , dând, în acelaşi timp, întregul ajutor umanitar refugiaţilor ruteni cu excepţia celui militar - , inclusiv fostului prim-ministru40 . De altfel, României i se
sugerase că Hitler nu s-ar opune unei anexări a Ruteniei răsăritene - după cum raporta
A.N.I.C. Bucureşti, fond Casa Regală - Carol al II-iea, Note zilnice, f. 209-216.
A.M.A.E, fond România, voi. 40, copie dupâ nota nr. 18255 /20 martie 1939, expediată ambasadorului României la
Paris, Gh. Tătărăscu.
37
"Monitorul Oficial", nr. 132/12 iunie 1939; E. Campus, Din politica exlernă a României (1913-1947), Ed. Politică,
Bucureşti, 1980, p. 459-460; Erdely riivid lorlenele, Akademiai Kiad6, Budapest, 1993, p. 555 ("Acordul a dai României
un sc11rt răgaz").
18
Relaţiile militare româno-germane (1939-1940) Documente, voi. editat de A.M.R.- C.S.P.A.M.I.; coords: V.FI.
Dobrinescu, I. Pătroiu, Gh. Nicolescu, Ed. Nova, Bucureşti, 2000, p. 1-2, doc. I (Raportul ataşatului militar german la
Bucureşti, col. Wahle, 24 mart. 1939, despre mersul sinuos al tratativelor pentru semnarea Acordului economic românogerman, proaspăt încheiat; A se vedea şi doc. nr. 27 din prezenta anexă documentară (C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R.,
fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 30-32 (Buletin de infonnaţii externe nr. 35683119 martie 1939 al
Secţiei a II-a - Bir. 3 Studii, din M.St.M.).
39
ibidem, f. 21 - Notă infonnativă nr. 160/ 15 martie 1939 (doc. nr. 7): "Guvernul Voloşin este în deliberare, se prevede
un refuz categoric, întrucât s-a cerut sprijinul Germaniei. În cazul când Gennania va refuza, o delegaţie de trei persoane
va pleca astă seară la Bucureşti, pentru a cere sprijinul României, iar o altă delegaţie de trei persoane va pleca la
Budapesta, pentru a declara că nu voiesc scutul ungar".
40
"Universul", an 56, nr. 79/22 martie 1939; 23 August 1944. Documente, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1984, p. 8-9, doc. 8; Gh. I. Bodea, O pagină d11reroasă, p11ţin c11noscwă din istoria Maram11reş11lui, în Acta MN, 2630/11, 1994, p. 390-391.
35
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telegrafic ataşatul militar român la Varşovia, căruia i s-a comunicat - în 15 martie, ora 17 de către colonelul Alfred Gerstenberg, ataşatul militar aero al Germaniei la Varşovia, că,
personal, "ar fi vorbit la telefon cu generalul Bodenschaft din Berlin şi acesta i-a comunicat
că Germania ar acorda României teritoriul cerut (afirmaţie diversionistă, întrucât România
nu-l ceruse, ci doar solicitase o clarificare privind atitudinea Gennaniei faţă de Rutenia n.n., C.G.) în Ucraina Carpatică şi că trupele ungureşti ar fi primit instrucţiuni asupra liniei
de demarcaţie peste care să nu treacă mai la est" 41 . Evident că România nu a intrat în acest
joc murdar, care ar fi pus în cumpănă toate eforturile ei politico-diplomatice de păstrare a
statu quo-ului teritorial, de vreme ce ar fi participat, alături de Ungaria revizionistă, la
anexarea - pentru o perioadă strict detenninată - unui mic teritoriu străin, cu majoritate
etnică românească neîndoielnică (localităţile Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Biserica Albă,
Ocna Slatina).
Prin această atitudine, România arăta, cu claritate, Ungariei, potenţial adversar, cât
şi dificilului şi oscilantului aliat polonez (care, în 2 octombrie 193 8, după acordul de la
Miinchen, profitase de situaţia grea a Cehoslovaciei trădate şi anexase Teschen/DeCin), că
nu înţelege să profite în vreun fel de schimbările teritoriale generate de prăbuşirea
sistemului securităţii colective şi, mai ales, că nu acceptă ideea abandonării principiului
primordial pe care s-a bazat politica ei externă: intangibilitatea hotarelor stabilite prin
Tratatul de Pace de la Paris, din 1919-1920 („sistemul versaillez"). Mai mult, guvernul
român a luat măsuri de întărire a frontierelor nord-vestice, prin constituirea Grupului
operativ ,,.Maramureş", sub comanda generalului Iacobici, şi transferarea unor mari unităţi
spre zona ,,fierbinte" (colţul nord-vestic spre Rutenia, devenit graniţă comună cu Ungaria
şi Polonia) şi, în acelaşi timp, a dispus mobilizarea parţială42 , inclusiv asigurarea material43
financiară pentru realizarea acestei operaţiuni extrem de costisitoare .
Pe acest fundal sumbru, marcat de lipsa unor măsuri eficiente de ajutor din partea
Angliei şi Franţei, s-a desfăşurat drama Ucrainei Transcarpatice - aflată la discreţia
Germaniei naziste şi a Ungariei, în martie 1939 - şi credem că documentele publicate de
noi surprind elocvent atmosfera acelei perioade tulburi, extrem de tensionate.
Astfel, cronologic, primele informaţii despre pătrunderea trupelor maghiare în
Ucraina Subcarpatică provin de la Legiunea de jandarmi Satu Mare şi semnalează
următoarele: "Armata maghiară a tăiat comunicaţia între Ucraina Subcarpatică şi
Cehoslovacia şi a ajuns în oraşul Seleuş, ocupând până la 1O km de Tarna Mare. O parte
din jandarmi şi alţi funcţionari cehoslovaci se găsesc refugiaţi în Tarna Mare. Şeful de
secţie, căpitanul de grăniceri şi pretorul au luat măsuri de dezarmare. Trupele maghiare
înaintează pe teritoriul Ucrainei Subcarpatice, pe trei direcţiuni: Cernăuţi, Muncaci şi
Ungvar-Hust. Ungurii au trimis guvernului Voloşin un ultimatum, prin care cer să le
admită intrarea trupelor maghiare pe teritoriul Ucrainei Subcarpatice" 44 .
Totodată, este semnalat şi un incident generat de încercarea de capturare (în ziua de
14 martie 193 9) de către armata maghiară a 2 tancuri (transportate pe camioane) ce
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministentl de Război (950), dos. 213/1939, f. 66 (doc. nr. 10)- Nota infonnativă
nr. 35 592/I5 martie I939, ora 22,45
42
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R ..fond 948/R.S.S.. 3. dos. 24/1939, f. 366; Istoria militară a poporului român. voi. VI,
Ed. Militară, Bucureşti, 1989, p. 267.
43
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/I939, f. 14 (doc. 26): "S-a pus la dispoziţia
comandamentelor un fond de 62.493.000 [lei], iar la dispoziţia M.A.N. pentru a plăti subzistenţele şi materialele ce se vor
expedia trupelor suma de Ici 20.600.000.- (total 83.093.000 lei). 2). S-au luat măsuri a se procura subzistenţele pentru
M[ari].U[nităţi]. pe zonele de concentrare( ... ) şi s-a intervenit la Ministerul de Finanţe, pentru deschiderea unui avans de
portofoliu în sumă de lei 110.000.000, pentru preîntâmpinarea cheltuielilor pe prima lună de concentrare." - cf.
Raportului Inspectorului General al Intendenţei din 2 I martie 1939.
44
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 21 - Notă infonnativă nr. 160/ 15
martie 1939 (doc. nr. 7) şi f. 24 - doc. nr. 7a (fonna prescurtată pentru uzul preşedintelui Consiliului de Miniştri şi
ministru ad interim al M.A.N, Annand Călinescu, care cuprinde şi rezoluţia acestuia, prin care cerea să i se dea imediat
relaţii despre ce tancuri este vorba - obs. n., CG).
41
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trecuseră

frontiera, pe la Tarna Mare Uudeţul Satu Mare), pe teritoriul (încă) cehoslovac
pentru exerciţii-şcoală. Informarea a fost formulată destul de confuz - încât nu se înţelegea
cui aparţin acele tancuri şi care era misiunea lor - şi, prin urmare, primul ministru şi ad
interim la M.A.N., Armand Călinescu, a cerut clarificări imediate pentru a evita un conflict
militar cu Ungaria, în situaţia când România fusese luată prin surprindere de evoluţia
evenimentelor grave petrecute la frontiera sa nord-vestică 45 . Răspunsul la solicitarea
primului ministru a avut darul de a detensiona, oarecum, situaţia, aflându-se de la
reprezentantul uzinelor Skoda că nu era vorba de tancuri române, ci de tancuri
cehoslovace, care "fuseseră trimise în Rusia şi care se găsesc în tranzit pe teritoriul nostru,
şi un autotractor pe şenile, aduse în ţară pentru experienţe cu drept de import şi export" 46 .
Apoi, evenimentele s-au precipitat vertiginos: deja, în ziua 15 Martie 1939, ora
20,30, Biroul 3 Studii al Secţiei a II-a din M.St.M român concluziona că "Cehoslovacia
poate fi considerată, cu începere de astăzi, ca desfiinţată ca stat independent" 47 . La fel, se
remarca faptul că Gennania nefiind interesată de situaţia Ucrainei Carpatice, aceasta urma
să fie atribuită Ungariei, cu toate că Guvernul Ucrainei Carpatice ar fi cerut protecţia
Germaniei contra ocupării de către Ungaria, iar în cazul când nu vor fi satisfăcuţi, erau
hotărâţi să ceară ajutorul României şi se pare că a doua zi, (adică 16 martie 1939), se va
desăvârşi ocuparea Ucrainei Carpatice de către trupele maghiare şi, eventual, şi de cele
polone.
Tot în 15 martie, colonelul L. Mociulski, şeful garnizoanei Sighetu Marmaţiei,
raporta următoarele: "Circulaţia trenurilor pe linia de piage Sighet - Halmeu şi Sighet Cernăuţi complet sistată. Stop. Transportul oamenilor prejudiciat afluire. Rog ordonaţi
organizare transport Satu Mare - Sighet cu camioane şi un fond de circa cincizeci mii lei
pentru autobuze C.F.R." 48 . Cererea fost aprobată imediat de Secţia a 6-a a M.St.M., care a
pus la dispoziţia locuitorilor şi autorităţilor militare şi civile din Maramureş mijloacele de
transport rutier solicitate. 49
La 16 martie 1939, ora 8, Secţia a II-a - Biroul 3 Studii, coroborând rapoartele
ataşaţilor militari, a realizat o sinteză informativă deloc liniştitoare pentru viitorul apropiat:
"Autorităţile militare franceze consideră împărţirea Cehoslovaciei ca fapt împlinit,
procedeul fiind un act de brigandaj unic în istorie (sub!. ns. - C.G). Pentru moment, nici o
reacţiune franceză. Planul Hitler ar precede pentru viitorul apropiat crearea Statului
Ucrainean care va cuprinde şi o porţiune din nordul României. Ataşatul militar ungar din
Paris lasă să se înţeleagă că şi România va primi o parte din Ucraina Carpatică, inclusiv
regiunea Slatina. Cercurile oficiale franceze cred că oarecari măsuri contra Germaniei nu
vor mai întârzia mult, dar se vor produce numai atunci când pregătirea franco-engleză va fi
completă şi, deci, riscurile mai mici" 50 . La rândul lui, ataşatul militar român din Berlin
raporta că, în Reich, continuă intens pregătirile militare şi că aceste pregătiri s-ar face
pentru alte operaţiuni importante, care se vor executa, probabil, către sfărşitul lunii,
desfiinţarea Cehoslovaciei fiind doar preludiul acestora. La fel, ataşatul militar [la]
Budapesta raporta că şeful Secţiei a 2-a din M.St.M. ungar a confirmat învoirea şi
colaborarea Germaniei pentru ocuparea Ucrainei Carpatice, iar limita de vest a zonei
atribuită Ungariei ar fi Valea Ung, inclusiv, iar la est - nici o limită 51 •
În aceeaşi zi, 16 martie 1939, prin nota redactată la ora 10,45, în Teceu, se raporta
că: "Trupele maghiare au înaintat până la 1O km vest de Hust, ocupând Kobana Mare şi
45

Ibidem, f.
Ibidem, f.
47
Ibidem, f.
48
Ibidem, f.
49
Ibidem, f.
Ibidem, f.
1
' Ibidem.
46

:o

24, doc. nr. 7a.
27, doc. nr. 23 - Nota infonnativă nr. 1222/ 17 martie 1939 a Inspectoratului General Tehnic al Annatei.
63 (doc. nr. 8) - Buletin de infonnaţii externe (Evoluţia crizei cehoslovace) nr. 35.590/ 15 martie 1939.
72 (doc. nr. 9)- Copia telegramei nr. 3013/1939.
96 (doc. nr. 17)-Raportul nr. 3602/16 martie 1939.
68-69 - Nota infonnativă nr. 35.593/ 16 aprilie 1939 (doc. nr. 11 ).
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Kralovo. Generalul Prhala a lăsat comanda trupelor cehe din Ucraina Carpatică,
comandantului Diviziei a 12-a de la Svaliava, el plecând la Praga pentru a aranja situaţia.
Trupele cehe aflate la nord de Svaliava se retrag spre Slovacia; cele aflate la sud de această
localitate se retrag spre România. Până acum au trecut pe teritoriul nostru: 28 de ofiţeri
( .... ); 450 trupă; 500 familii ale ofiţerilor şi funcţionarilor din regiune. ( ..... ) Se aşteaptă
până diseară trecerea întregului regiment 45 infanterie şi a coloanei motorizare din regiune.
( .... )Toţi finanţii şi jandarmii cehi concentraţi către Rechovo (Rahău, Rahiv - n.n.) sunt în
curs de trecere pe teritoriul nostru. ( .... ) Organizaţia "Sici" a fost înarmată şi a preluat
menţinerea ordinei în regiunile evacuate de trupele cehe. Organizaţiile "Sici" (bande) din
regiunea frontierei noastre trag încontinuu focuri de arme, căutând să stânjenească trecerea
trupelor cehe la noi. Azi, la ora 9, comandamentul acestor trupe cehe a luat măsura de a
trimite un detaşament motorizat pentru a izgoni aceste bande" 52 .
Din Bocicăul Mare, în 16 martie (ora I 0,50), se semnala trecerea frontierei în
România a lui Augustin Voloşin, primul ministru al Ucrainei Carpatice, şi a colaboratorilor
săi: Ştefan Vaida - adjutantul său; Augustin Ştefan; Ulic Purceak - secretar; Inginer
Deretka Adalbert şi Ştefan Emil - redactor. "Ei sunt în drum spre Sighetu! Marmaţiei,
unde, prin Erefectul judeţului, vor cere asistenţa trupelor române pentru eliberarea Ucrainei
Carpatice" 3 .
De notat că, într-o altă notă (comunicată prin telefon de Serviciul "S"), referitoare
la refugierea în România a lui A. Voloşin şi a principalilor săi colaboratori, apare o
informaţie, oarecum, diferită faţă de cea fumizată la ora I 0,50: "Au venit pe teritoriul
nostru, prin punctul Conoiul Mare, Primul Preşedinte, A. Voloşin, al Ucrainei, împreună cu
şapte personalităţi, spre a merge la Satu Mare, pentru a solicita Guvernului Român,
trecerea Armatei Române în Rusia Subcarpatică spre a lua sub protecţia ei populaţiunea
româno-ucraineană" •
54

De fapt, după cum rezultă din copia telegramei nr. 335/ 17 martie 1939, expediată
din Baia Mare (ora 7) către Marele Stat Major, Augustin Voloşin îi adresase generalului de
divizie adjutant Iacobici - comandantul Grupului Maramureş, o cerere prin care solicita,
textual, următoarele: "rog pe Excelenţa voastră a ocupa şi restabili starea de ordine în
Velky, Solotvina şi, eventual, Tiacevo, aceasta cu atât mai mult cu cât Regatul României ar
putea fi periclitat prin aceste evenimente ce se petrec în imediata apropiere a frontierei
[sale]" 55 . Cererea era motivată de faptul că "bande teroriste de naţionalitate ungară s-au
folosit de faptul plecării armatei cehe pentru a ataca ( ... ) populaţia localităţilor Velky
Bykov şi Solotvina, bandele jefuiesc, împuşcă populaţia civilă paşnică şi ( ... ) au şi
spânzurat unele persoane, astfel viaţa şi avutul populaţiei fiind periclitate ( ... ), este vorba
despre nişte bande comuniste pornite pe jaf şi omor" 56 .
Sinteza informativă de 4 pagini asupra evenimentelor din ziua de 16 martie 1939
privind Cehoslovacia, datată 17 martie 1939, ora 9, concluzionează: "1.- Prin desfiinţarea
Statului Cehoslovac, Germania şi-a mărit considerabil potenţialul de război; -Trecerea
Slovaciei sub protectoratul Germaniei constituie, probabil, o anexare camuflată. 2.Ungaria a ocupat partea occidentală a Ucrainei Carpatice până la aliniamentul Hust Volovieţ, făcând în această regiune, joncţiunea cu trupele polone (care, se pare, că n-au
Ibidem, f. 86-87 (doc. nr. 13). A se vedea şi raportul nr. 236 din 16 martie 1939, ora 11, al Legiunii de Jandam1i
Inspectoratul General al Jandanneriei - dos. cit., f. 36 (doc. nr. 15): "Trupele cehe nu mai opun nici o
rezistenţă şi se retrag spre Teceu pentru a se refugia la noi în ţară. Se aşteaptă ca astăzi după amiază să sosească coloane
întregi constituite".
53
Ibidem, f. 94 (doc. nr. 14).
54
Ibidem, f. 91 (doc. nr. 18) - Nota nr. 2204/16 martie 1939.
55
Ibidem, f. 71 (doc. nr. 20). Originalul a fost înaintat Marelui Stat Major prin curier, cu un avion ce a decolat de la Cluj
în dimineaţa aceleiaşi zile.
56
Ibidem.
52
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trecut frontiera). Operaţiunile de ocupare continuă" 57 . Aceeaşi situaţie este semnalată prin
raportul operativ (în copie) 58 nr. 31 din 17. III., ora 1O şi 15, al Grupului Maramureş către
Marele Stat Major - S[ ecţia] a III-a. În schimb, Buletinul de informaţii externe din 17
martie (ora 21) 59 , redactat de Secţia a II-a - Biroul 3 din M.St.M., cuprinde - pe lângă
obişnuitele ştiri îngrijorătoare despre soarta tragică a statului cehoslovac, vecin şi prieten,
lăsat pradă vecinilor săi revizionişti (spre exemplu: "Ocuparea Ucrainei Carpatice de către
trupele ungare poate fi considerată ca terminată 1160 ) - şi câteva informaţii dătătoare de
firave speranţe, raportate de ataşaţii militari din Varşovia şi Londra, în direcţia
sensibilizării opiniei publice şi cercurilor politico-diplomatice din Anglia şi Polonia pentru
o acţiune concertată de solidaritate efectivă antihitleristă ("Expansiunea germană începe să
ameninţe direct România şi ţările balcanice şi interesează din ce în ce mai mult Marile
Puteri din Apus" 61 ). Astfel, ataşatul militar român în Polonia a raportat că "Ungaria nu a
răspuns până astăzi la a doua propunere polonă, relativ la Ucraina Carpatică. ( ... ) totuşi
opinia publică poloneză nu mai priveşte cu acelaşi entuziasm frontiera comună, din cauza
influenţei directe pe care Germania o va exercita asupra Ungariei. Analiza consecinţelor
rezultând din situaţia actuală a produs o mare îngrijorare în Polonia. Se atribuie acum o
mare importantă aliantei cu România" 62 . (sub!. ns., C.G.) Şi mai bune păreau veştile
fumizate de ataşatul militar la Londra, care, luând contact cu Şeful Marelui Stat Major
Britanic şi cu Directorul Operaţiilor şi Informaţiilor, a obţinut următoarele informaţii
încurajatoare: "a). Marele Stat Major Britanic recunoaşte importanţa situaţiei strategice a
României şi gravitatea perspectivelor şi consecinţelor, în eventualitatea că Germania va
continua progresiunea către sud-est. Rezervele ce le-ar putea găsi în România ar da
posibilitate Germaniei să ducă un război de lungă durată; b ). Ni se sugerează că, spre a fi
ajutati, trebuie să rezistăm, chiar cu armele, contra unei eventuale agresiuni germane. (sub!.
n., C.G.) c). Marele Stat Major Englez se arată dispus să sprijine puternic cererile noastre
oficiale pentru fondurile de înarmare ce, eventual, s-ar solicita în Anglia" 63 .
În Buletinul de informaţii externe nr. 35676 din 18 martie al Biroului 3 Studii din
M.St.M., informaţiile despre noua poziţie de înţelegere şi sprijin adoptată de Anglia faţă de
România, ameninţată să devină viitoarea victimă a expansionismului nazist, sunt
reconfirmate de ataşatul militar român la Londra, care avusese noi întrevederi cu Ministrul
de Război şi Ministrul Marinei: "Ambele personalităţi au apreciat situaţia României cu
aceeaşi îngrijorare şi solicitudine ca şi şeful Marelui Stat Major( ... ), promiţând să intervină
pe lângă Ministrul Afacerilor Străine. Se prevăd schimbări fundamentale în compunerea
guvernului englez, pe chestiunea directivei politicii externe britanice" 64 .
Două zile mai târziu, în 18 martie, Legiunea de jandarmi Satu Mare raporta M.A.N.
că, în comuna Seini, "au sosit două maşini de lux cehoslovace, puţini ofiţeri, jandarmi cehi,
un colonel, 2 căpitani şi 2 maiori. După o jumătate de oră, au sosit două motociclete, circa
30-35 camioane cu refugiaţi cehi, civili şi militari, copii şi femei. Toate aceste camioane au
fost descărcate~ şi populaţia refugiată îndreptată spre gara Seini, unde i-au aşteptat
vagoanele. ( ... ) Intr-un camion a fost adus cadavrul unui jandarm plutonier ceh care a fost
împuşcat de armata maghiară şi a fost înmormântat în cimitirul din comuna Seini" 65 .
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20 de ani, a Ucrainei Carpatice de Răsărit la Ungaria ridică
pentru populaţia românească din dreapta Tisei (cu deosebire cea din comunele Apşa de Jos,
Apşa de Mijloc, Biserica Albă şi Sat Slatina) noi probleme de viaţă şi impune datoria "să
acţionăm în concordanţă cu drepturile noastre istorice asupra acestei regiuni" - se constată
66
în nota-referat din 16 martie, intitulată Ucraina Carpatică şi interesele româneşti . În
afară de pierderile de natură etnică şi economică, provocate de întreruperea cvasitotală a
contactului cu românii de la nord de Tisa, înglobarea regiunii în Ungaria "constituie o
ameninţare pentru România, dintr-un îndoit punct de vedere: politic şi militar", deoarece
"prelungirea spre est a frontierei ungare lungeşte cu 90 km frontierele noastre ameninţate,
deschizând noi căi de invazie spre interiorul Transilvaniei şi, în acelaşi timp, forma
învăluitoare a noii frontiere ameninţă apărarea noastră pe Someş, aceasta putând fi întoarsă
printr-o înaintare din regiunea Sighet spre Baia Mare - Jibou şi spre Năsăud - Dej". Mai
mult, "în ipoteza că Ungaria ar intra în sfera de acţiune militară a Germaniei, prin Ucraina
Carpatică de Est, s-ar ameninţa joncţiunea noastră cu Polonia, iar apărarea Carpaţilor ar
putea fi întoarsă, printr-o învăluire, pe văile Siretului şi afluenţilor săi" 67 .
În continuarea demersurilor sale pentru a obţine materialul militar atât de necesar
armatei române în situaţia de criză declanşată la frontiera de nord-vest a României, cu
perspectiva ameninţătoare de a se extinde· şi spre sud (la frontiera cu Bulgaria68 şi chiar cu
Iugoslavia), ataşatul militar român la Londra, profitând de înţelegerea manifestată în
precedentele întrevederi de cele mai înalte foruri de decizie, a intervenit la Ministerul
Aerului şi a cerut răspuns principial pentru cedarea urgentă de material de aviaţie. I s-a
răspuns că "Marele Stat Major al Aerului este favorabil satisfacerii acestor cereri şi a
promis că va supune chestiunea guvernului. Se apreciază că Anglia ar putea expedia
urgent, prin vapoare, avioane de bombardament rapid şi avioane de vânătoare, bombe;
idem: mecanici, piloţi şi instructori ( .... ) în cercurile Ministerului de Război se crede că,
dacă România ar cere Angliei material de război, ar avea posibilitatea să-l obţină în timp
relativ scurt" 69 .
Măsurile luate de autorităţile române pentru a preveni extinderea crizei izbucnite la
hotarele sale nord-vestice au beneficiat de o mare atenţie din partea marilor posturi de
radio europene, după cum o demonstrează extrasele din buletinele posturilor de
radioascultare româneşti din zilele de 21 şi 22 martie 1922, astfel:
- 21 martie (ora 9 a.m.), PARIS MONDIAL 70
"Măsurile militare ale României au fost considerabil sporite, mărindu-se efectivele
unităţilor de la frontiera ungară şi ucraineană.
Ştirea dată de corespondentul nostru că se va trimite o misiune engleză în România
se confirmă. Guvernul britanic a anunţat aseară că va trimite o asemenea misiune în
România pentru rezolvarea unor importante chestiuni economice, iar nu cu preocupări
militare, cum s-a crezut.
Dorinţa de pace a României este categorică. România a refuzat propunerile ce i s-au
făcut de a participa la împărţirea Ucrainei, neavând revendicări teritoriale de susţinut.
Reanexarea,

după
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Din Budapesta se anunţă că trupele ungare au ocupat poziţii de-a lungul frontierei
române nu cu intenţiuni agresive, ci ca măsură de siguranţă faţă de concentrările de trupe
ale României, în afară de efectivele normale".
- 21 martie, RADIO BERLIN71
"Berlin - [ora] 11,3 O Se susţine că Sovietele ar fi insistat să discute, cu ocazia
conferinţei proiectate, nu numai problemele referitoare la Europa Sud-Estică, ci şi toate
chestiunile care se referă la îndepărtatul Orient.
Anglia a dezlănţuit o campanie de aţâţare prin presa ei. Încercarea de a mobiliza
România şi de a o ridica împotriva Germaniei nu poate fi considerată decât o tentativă
criminală. Statele din bazinul dunărean ar fi trebuit să se orienteze pe axa Roma-Berlin_:.
72
22 martie, Radio Roma
"Evenimentele din Europa vor avea repercusiuni serioase şi în Extremul Orient.
Se dezminte ştirea că Beck ar fi fost invitat la Berlin.
Csaky şi Teleki vor face o vizită la Roma, în aprilie.
Înţelegerea preconizată între Anglia, Franţa, Soviete, Polonia, Belgia, România şi
Iugoslavia este o încercare de slăbire a Axei, faţă de care Italia e mai ataşată decât oricând.
Este de netăgăduit că forţa popoarelor balcanice stă numai în unirea lor.
Dl. Tilea, Ministrul României la Londra, a fost rechemat la Bucureşti, unde soseşte
azi cu avionul, spre a da relaţii asupra zvonurilor despre mobilizarea României, care se
pare că emană din cercurile Legatiei Române din Londra".
22 martie, Radio Bresia/3
"Campania de minciuni pornită de la Londra a dat greş în Europa Centrală.
România, Belgia, Elveţia şi ţările scandinave au dezminţit că ar fi ameninţate de un atac
german.
În Anglia se cere o lege a deplinelor puteri împotriva Gennaniei, dar aceasta n-ar fi,
de fapt, decât în folosul Angliei.
Presa italiană spune că Londra îşi scoate masca şi dă cărţile pe faţă în privinţa
intenţiilor sale războinice.
Ungaria dezminte formal că ar cere Transilvania şi afirmă că ştirea e născocită de
diplomaţia engleză, care ar vrea să înrăutăţească raporturile diplomatice dintre cele două
ţări. Cu acelaşi scop afirmă şi Franţa că ungurii ar fi mobilizat mari forţe la frontiera
română. Ziaristul francez care a lansat acest zvon a fost expulzat din Ungaria.
Un ziar ceh afinnă că Franţa ar fi speculat Cehoslovacia timp de 20 de ani, dar
astăzi cehii refuză să mai facă acest joc".
Cu mai puţin de o lună înainte de pronunţarea sentinţei criminale de la Viena (Al 11lea Arbitraj /Diktat - 30 august 1940), prin care România a fost silită să cedeze, vremelnic,
Ungariei aproape jumătate din Transilvania, un rezident al SSI din Ungaria (deocamdată,
neidentificat), bun cunoscător al realităţilor din Ucraina Subcarpatică, a realizat o
interesantă şi documentată sinteză istorică despre situaţia şi tendinţele politice manifestate
de populaţia acestei regiuni în perioada 1918-194074 , extrem de utilă pentru cercetătorii
zonei. Sinteza este structurată pe 8 capitole şi, având în vedere cantitatea, calitatea şi
diversitatea informaţiilor, am considerat util să includem în comentariul nostru extrase
ample din fiecare, astfel:
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I. UCRAINA SUBCARPATICĂ SUB VECHEA DOMINATIE MAGHIARĂ
Dintre popoarele stăpânite de Ungaria, mai greu o duceau ucrainenii, sub toate
raporturile: economic, social, naţional şi cultural. Populaţia trăia într-o mizerie cumplită.
Maghiarizarea a pătruns şi în biserică. Şcolile secundare au fost maghiare, numai în
şcolile primare se învăţa un fel de "volapiuk ", un amestec de limbă slavonă bisericească,
rusă şi ucraineană, cu mare amestec de limbă maghiară. Administraţia era pur maghiară,
ostilă ucrainenilor.
II. SUB DOMINAT/A CEHĂ
Sub regimul cehoslovac, Ucraina Carpatică s-a dezvoltat sub toate raporturile:
naţional-social şi economic. Starea deplorabilă a populaţiei a dispărut. Numărul şcolilor a
crescut, administraţia era umană, drumurile s-au modernizat, reforma agrară a fost
efectuată. Industria a primit o dezvoltare, oraşele s-au împodobit, însă n-a dispărut
influenta evreilor şi apăsarea lor asupra stării sociale şi economice.
În anii 1936-1938, Ucraina Carpatică a devenit terenul de luptă între cehi, unguri.
polonezi şi soviete, iar populatia ucraineană a fost împărtită. din punct de vedere al
orientării ei externe, între curentul ceh, care urmărea scopul de a rămâne în limitele
statului cehoslovac, curentul ungar (pentru alipirea la Ungaria), curentul ucrainean
pentru alipirea la Ucraina viitoare. curentul rus pentru alipirea la Rusia viitoare şi
curentul comunist pentru unirea la Uniunea Sovietică. (subl. n., C.G.)
III. UCRAINA CARPATICĂ AUTONOMĂ Sf INDEPENDENTĂ
În toamna anului 1938, devenind, pe neaşteptate, autonomă în cuprinsul Statului
cehoslovac, Ucraina Carpatică, subminată de certuri interne şi sabotată de către
populaţia evreiască, n-a putut să se consolideze în măsura necesară pentru a menţine
ordinea internă şi a face faţă atacului din afară al ungurilor. Timp de 4 luni Ucraina
Carpatică a fost hărţuită de lupte interne între ucraineni şi unguri, apoi între ucraineni şi
cehi şi n-a putut introduce un regim ferm. Guvernul nu avea nici o autoritate şi era format
din oameni incapabili de a conduce Ucraina Carpatică în timpuri aşa de zbuciumate.
Rolul negativ l-au jucat reprezentanţii organizaţiei teroriste O. UN. Ei s-au socotit
deasupra guvernului, se amestecau în conducerea statului, terorizau populaţia, provocau
incidente cu autorităţile şi armata cehă rămasă în Ucraina Carpatică şi, prin amestecul
lor în treburile administraţiei locale şi ale justiţiei, creau haosul în toate domeniile vieţii
publice.
IV OCUPAREA UCRAINEI CARPATICE DE CĂTRE UNGURI
Ungurii au atacat Ucraina Carpatică la 12 martie 1939, la început cu unităţile de
voluntari şi unităţile formate din populaţia ungară de pe teritoriul Ucrainei Carpatice, iar
pe urmă cu trupe regulate. Din partea ungurilor pierderile au fost de 74 morţi şi 140
răniţi, iar din partea ucrainenilor numărul morţilor este evaluat la 1500, lucru care se
explică prin faptul că Jartele înarmate ale Ucrainei Carpatice au fost formate din tineretul
fără nici o experienţă militară. În ceea ce priveşte această conducere militară şi civilă, ea
a urmat sfatul Monseniorului Voloşin, preşedintele Statului, care a lansat lozinca: "Nu
luptaţi, ci salvaţi viaţa, care e mai presus de orice". Asţfel, pentru apărarea Ucrainei
Carpatice şi-a jertfit viaţa tineretul şi ţărănimea conştiincioasă. Ocupând Ucraina
Carpatică, ungurii au dezlănţuit o teroare nemaipomenită faţă de populaţia ucraineană. Ei
au executat fără milă şi fără nici o procedură de judecare pe toţi ucrainenii bănuiţi că au
fost în organizaţia de "Sici" sau care au activat în spiritul naţional. Lagărul de internare
Varju-Lapos lângă Nyiregyhaza a devenit groaza ucrainenilor.
V SUB OCUPAT/A ACTUALĂ UNGARĂ
După ocuparea Ucrainei Carpatice, ungurii au început purificarea ei: Toţi
funcţionarii de origine ucraineană au fost concediaţi; Emigranţii ucraineni, supuşii
cehoslovaci stabiliţi în Ucraina Carpatică, au fost izgoniţi. Prin decretul din 24 Martie
1
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1939, ungurii au interzis primirea în serviciul statului a orzcarui ucrainean din foştii
emigranti şi chiar a copiilor acelora. Prin alt decret, limba ucraineană a fost interzisă în
şcolile s~cundare. Învăţătorilor unguri le-au fost interzis de a vorbi cu elevii şi cu părinţii
lor în limba ucraineană. Liceele au fost maghiarizate. Cărtile ucrainene pentru şcolile
secundare au fost arse. În şcolile primare, limba de predare 'a devenit maghiara şi numai
ca materie străină s-au admis 3 ore pentru limba carpato-rusă.
VI. DUPA~ IZBUCNIREA RĂZBOIULUI ACTUAL
După izbucnirea războiului, guvernul din Budapesta a văzut că, faţă de actuala
stare de spirit a populaţiei ucrainene, este imposibil de a conta pe loialitatea populaţiei
ucrainene în cazul unui eventual război. Ca urmare, guvernul ungar a început să caute
drumul pentru schimbarea stării de spirit a populaţiei. Dat fiind că aristocraţia ungară,
ungurii locali şi moscofili nu sunt dispuşi a face nici o concesiune în favoarea
ucrainenilor, din punct de vedere naţional, Guvernul ungar a crezut că va putea atrage
simpatia populatiei ucrainene prin lozinca: "Autonomie Ucrainei Carpatice, după alipirea
la ea a ţinutul~i Maramureş". În acest scop, autorităţile locale au invitat populaţia
ucraineană să intre în unitătile paramilitare care vor avea misiunea de a ataca primii
România, pentru ocuparea Îinutului Maramureş. Încercarea a fost zădărnicită, fiindcă
nimeni din ucrainieni n-a vrut să intre de bună voie în aceste formaţiuni, dimpotrivă, când
a fost creată graniţa comună cu Uniunea Sovietică, a început fuga ţărănimii în Galiţia.
Aceasta a fost pentru Ungaria semnalul că, fără schimbarea radicală a regimului politic,
naţional şi social, populaţia ucraineană din Ucraina Carpatică va trece de partea oricărui
adversar, care va începe războiul contra Ungariei.
VII. UCRAINA CARPATICĂ OBIECTIVUL POLITICII INTERNATIONALE
Ungaria, lipsită de păduri, sare şi alte produse, ţine cu tot dinadinsul să păstreze
Ucraina Carpatică în cuprinsul statului ungar, folosind acest teritoriu şi pentru scopurile
de agresiune faţă de România.
Uniunea Sovietică, urmărind scopurile Internaţionalei a III-a, are dorinţa de a
ocupa Ucraina Carpatică, sub masca Unirii Ucrainenilor, însă, de fapt, pentru a pătrunde
în inima Europei şi a se apropia direct nu numai de Slovacia şi Cehia, unde comunismul
este în creştere, ci şi de Iugoslavia, care cu entuziasm urmăreşte creşterea teritoriului
"Rusiei", ocrotitoarea slavismului din Europa de Sud.
Germania, care în ultimul timp a dat mare dezvoltare culturii şi Bisericii ucrainene
din regiunea Cholm şi Lemki, în mod vădit doreşte ca toţi ucrainenii din Galiţia, Bucovina
şi Rusia, să se unească într-un singur stat sub protectorat german şi, ca atare, nu este
deloc dispusă de a trece ucrainenii din Ucraina Carpatică din robia ungară în cea
sovietică.

După informaţiile încă

neverificate, din sursă germană, Germania ar intenţiona să
alipească Ucraina Carpatică de statul slovac, acordându-i o largă autonomie. În acest
caz, Ucraina Carpatică ar deveni un focar al sentimentelor naţionale ucrainene şi o şcoală
germană pentru crearea cadrelor militare, administrative şi culturale, pentru Ucraina
viitoare. În acelaşi timp, Germania, având în vedere relaţiile ei cu Slovacia, ar avea
comunicaţie directă cu Statul Român.
Slovacia are şi ea pretenţii asupra unor teritorii din Ucraina Carpatică, în actuala
ei graniţă. Polonezii, cu toate că statul lor nu există în prezent, dau mare preţ menţinerii
Ucrainei Carpatice sub dominaţia ungară, în speranţa de a avea graniţă comună cu statul
ungar.
VIII. STAREA DE SPIRIT A POPULAT/EI UCRAINENE
Intelectualii ucraineni din Ucraina Carpatică sunt aproape toţi în emigraţie. Foştii
miniştri se află în Cehia şi Slovacia, unde primesc o pensie sau au diferite servicii. Până în
ultimul timp, ei au fost anglofili şi au încercat să aibă legături cu Beneş. Nu este precis
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dacă

le au şi acum. Se poate că planurile lor s-au schimbat sub influenţa victoriei germane
în vestul Europei. O. UN.şi-a întărit legăturile şi simpatiile pentru Germania. Intelectualii,
de asemenea, se orientează numai spre Germania. În ceea ce priveşte ţărănimea
ucraineană din Ucraina Carpatică, în ura ei nemărginită faţă de unguri va contribui cu tot
ce este posibil la nimicirea dominaţiei ungare în cazul unui eventual război.
Comunismul, adică simpatia pentru Uniunea Sovietică, este în creştere, cu toate că
populaţia n-are nici o idee de comunism şi de starea adevărată din Uniunea Sovietică.
Fată de România, populaţia ucraineană din Ucraina Carpatică are simpatii, având
în vedere ajutorul material pe care România l-a dat în iarna 1938-1939. populatiei
ucrainene. (subl. n., C.G.)
Faţă de Slovacia, populaţia ucraineană are o atitudine rezervată, fiindcă Slovacia,
profitând de slăbiciunea Ucrainei Carpatice, a ocupat teritorii cu populaţie ucraineană
încorporându-le la statul slovac.
În concluzie, Ucraina Carpatică, suferind sub dominaţia ungurilor şi neputând
ierta acestui stat cruzimea cu care a exercitat teroarea asupra elementului ucrainean,
mizeria şi nedreptatea pe care le-a adus acestui element, aşteaptă eliberarea de sub jugul
Ungariei şi este gata de a da ajutorul cel mai eficace oricărui adversar declarat al
Ungariei.
Deşi mobilizarea parţială dezvăluise grave neajunsuri, în ceea ce priveşte
înzestrarea şi instruirea efectivelor de rezervişti, atitudinea fermă a guvernului României a
impus aliaţilor ieşirea din espectativa de până atunci. Primul ministru, Armand Călinescu,
la şedinţa din 27 martie 1939 a Consiliului Superior al Frontului Renaşterii Naţionale a
informat pe cei prezenţi, inclusiv presa, că, în cursul ultimelor evenimente, guvernul român
"a făcut cunoscut cancelariilor străine că suntem hotărâţi să ne apărăm fruntariile. Pentru
integralitatea ei, România se va bate împotriva oricui... "75 . Subordonată aceluiaşi obiectiv
a fost şi "indiscreţia lui Tilea" 76 , în urma căreia, chiar dacă, formal, ambasadorul român la
Londra a fost dezavuat, guvernele Angliei şi Franţei au acordat faimoasele garanţii politice
României (13 aprilie 1939) 77 , aşa cum le acordaseră Poloniei şi Greciei. Pasul acesta a fost
făcut de cele două puteri (Anglia şi Franţa), deoarece - după expresia lui Duff Cooper - se
părea că "am înţeles că interesele noastre vitale sunt intim legate cu ei (Polonia, Grecia,
România- n.n.) şi că un act de agresiune contra unuia este un act împotriva tuturor"78 .
Acordarea garanţiilor anglo-franceze - deşi, ulterior, s-a văzut că erau inaplicabile
pentru România, întrucât nu se garanta şi graniţa cu U.R.S.S. - a dat guvernului român
răgazul necesar pentru încercarea unor soluţii de ieşire din starea de tensiune generată de
ultimele evenimente. Prima reacţie a fost, evident, demobilizarea armatei, urmată de
voiajul diplomatic al lui Grigore Gafencu în Occident (Berlin, Bruxelles, Londra, Paris,
Roma) şi de contactele frecvente cu reprezentantii tărilor amice din Balcani (pentru
activizarea Înţelegerii Balcanice) şi cu reprezenta~ţii 'Poloniei şi U.R.S.S., toate aceste
întâlniri având scopul de a sonda atitudinea faţă de România şi posibilităţile de sprijin în
.
.
.
.
.
79
perspectiva unei noi cnze maJore .
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celui de al doilea război mondial, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. I 0-27 (Demersul lui Viorel Virgil
Tilea).
77
E. Campus Din politica externă a României, p. 462-464, notele 196-197; M. Muşat, I. Ardeleanu, România după
Marea Unire, p. 952.
78
La deuxieme guerre mondiale, Paris, 1940, p. 160, cf. M. Muşat, 1940. Drama României Mari, Ed. Fund. "România
Mare", Bucureşti, 1992, p. 3, nota 3.
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Această

intensificare a contactelor cu amicii şi potenţialii adversari era absolut
necesară, deoarece Ungaria îşi înteţise legăturile cu Italia şi Germania şi intenţiona să
izoleze România, aşa cum făcuse cu Cehoslovacia. De aici derivă şi reaua credinţă în
aplicarea Acordului de la Bled 80 . Astfel, concomitent cu vizitele lui Gr. Gafencu în
Occident, primul ministru maghiar, Teleki Pal, şi ministrul de externe au avut întâlniri la
Roma şi Berlin, unde au primit, cu satisfacţie, asigurări de genul: "România face parte din
cercul de interese ungare',8 1.
U.R.S.S. a înţeles, din primele momente, că Acordul de la Miinchen deschidea
calea pentru a 4-a împărţire a Poloniei, operaţie în care - conform unei tradiţii consacrate deţinea rolul de beneficiar principal 82 . Drept urmare, a acţionat în aşa fel încât să aibă în
permanenţă largi posibilităţi de manevră. Cât priveşte relaţiile cu România, U.R.S.S. a
făcut tot ce i-a stat în putinţă să tergiverseze, prin formule juridico-diplomatice stufoase,
eforturile acesteia de a-şi asigura inviolabilitatea frontierelor. Garanţiile anglo-franceze
erau interpretate de U.R.S.S. drept o întărire a Tratatului româno-polon, cu caracter
antisovietic şi, la fel, România şi Polonia erau învinuite de faptul că torpilează realizarea
unei înţelegeri militare sovieto-anglo-franceze, cu caracter antigerman, prin refuzul lor de a
acorda trupelor sovietice dreptul de tranzitare spre zona de contact cu inamicul 83 . De fapt,
problema tranzitării trupelor era un pretext pentru a masca apropierea de Germania a
Uniunii Sovietice, întreruperea bruscă a tratativelor cu delegaţia militară franco-britanică
şi, apoi, semnarea, la 23 august 1939, a Pactului Ribbentrop-Molotov, care a schimbat cu
totul raportul de forţe şi a pecetluit destinul ţărilor din zona-tampon dintre U.R.S.S. şi
Germania (Ţările Baltice, Polonia, România).
Peste mai puţin de o lună, în septembrie, statul vecin şi aliat al României, Polonia,
avea să se prăbuşească sub loviturile Wehrmacht-ului hitlerist şi să fie reîmpărţit amical
între vechii ei duşmani, Germania şi Rusia Sovietică.
Iar în vara anului următor, 1940, România a fost şi ea obligată să cedeze vecinilor
84
săi revizionişti din est, sud şi vest, aproape o treime din teritoriul naţional : Basarabia şi
Bucovina de Nord - Uniunii Sovietice (în urma Ultimatumului stalinist din 26 iunie);
Cadrilaterul - Bulgariei; Transilvania nord-vestică şi estică (43.392 km 2 ), inclusiv
Maramureşul şi Sătmarul - Ungariei, în urma pronunţării celui de-al II-iea Arbitraj (Diktat)
de la Viena (30 august 1940), de către cei 2 arbitri autoimpuşi, Germania hitleristă şi Italia
fascistă. Astfel, paradoxal, după 2 decenii, Maramureşul a fost "reîntregit" samavolnic,
pentru o scurtă perioadă - 5 ani -, în graniţele regatului istoric maghiar, reconstituit prin
forţă, cu sprijinul direct al celor 2 state fasciste: Germania şi Italia.
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Anexe documentare
Doc. nr. 1
MEMORIU

În 28 Aprilie 1919, când în numele Consiliului Dirigent, am luat puterea publică
asupra judeţului Maramureş, situaţia specifică a acestui judeţ m-a constrâns imperativ să
trec peste graniţele trase de tratatul din 1916 al României cu Aliaţii şi să ocup toate acele
plase cu populaţie rutenească, care, geograficeşte şi economiceşte, gravita[ u] şi stătea {u}
într-o nedezlipită legătură cu plasele româneşti de dincolo de Tisa. Şi anume, plasele
Rahău, Taras, Teceu şi Hust, care corespund precis văilor Tisa, Taras, Talabor şi Nagy Ăg,
sunt de la natură încercuite de munţi, astfel încât singura comunicaţie ce o au este de vale,
în jos către Tisa. Dacă aş fi închis, prin urmare, valea Tisei - singura cale de comunicaţie
pentru întreg judeţul Maramureş -, atunci aş fi tăiat posibilitatea alimentării a cel puţin
180.000 de oameni. Şi cum în acele regiuni nimic nu se produce, în împrejurările de atunci
aş fi adus p[i]erirea de foame în două săptămâni. A mai trebuit să am în vedere că
majoritatea păşunilor, care, în mare parte, formează proprietatea composesoratelor şi
particularilor români de dincoace de Tisa, se află în aceste regiuni. Cum singurul izvor de
venit a[l] locuitorilor români stă în creşterea vitelor, dacă aş fi rămas pe frontiera tratatului
de la 1916, fatal ar fi trebuit să nimicesc şi, în tot cazul cel mai bun, să reduc în mod
însemnat acest singur izvor de câştig. Consideraţiunile acestea, umane şi economice, m-au
constrâns să împing graniţa la marginile plaselor menţionate până la acel punct unde se
isprăvea gravitaţiunea. Astfel, n-am pus imperiul pe plasa Dolha - cu excepţia alor două,
comune - şi partea nordică a plasei Okormezo, deşi aparţin judeţului Maramureş, pentru ca
acestea posedă, întrucâtva, căile deschise către judeţul Bereg.
Urmările acestui pas în şase luni de zile şi în împrejurările grele de alimentaţie au
justificat îndeajuns prevederile iniţiale.
În timpul acesta a trebuit zilnic să constat, rezolvând nenumărate probleme ridicate
de forţa împrejurărilor şi a oamenilor că judeţul Maramureş prezintă nu numai o unitate
geografică bine definită şi foarte pronunţată, ci aş putea zice că prezintă o unitate organică
indivizibilă în aşa măsură încât nu-mi pot închipui dacă ar fi posibilă continuarea vieţii
atunci când acest judeţ ar fi tăiat atât de nenatural, cum este graniţa tratatului din 1916.
Aceasta m-a îndemnat ca în cele următoare să atrag atenţia celor în drept asupra
situaţiei specifice în judeţul Maramureş pentru a evita de cu vreme o delimitare, care ar
duce la ruină, atât populaţia română, cât şi ruteană.
I
O privire pe hartă este de ajuns ca oricine să se convingă despre unitatea geografică
a judeţului Maramureş, înconjurat de munţi înalţi, cu foarte puţine trecători şi cu o singură
ieşire la larg prin defileul de la Hust pe unde trece, altcum, şi singurul tren care ne leagă cu
tara. Ne poate convinge că toate comunele sunt pe văile Mara, Iza, Vişeu, Tisa de sus,
Taras, Talabor şi Nagy Ăg, care, toate, de-a rândul, cu toate drumurile lor, ies în Valea
Tisei singura arteră de comunicaţie cu lumea din afară.
O astfel de graniţă, prin urmare, care trece de-a lungul acestui râu, va face
imposibilă ieşirea şi intrarea atât pentru români, cât şi pentru ruteni, mai ales că atât
singura cale ferată, cât şi şoseaua naţională trece când pe o parte, când pe cealaltă parte a
râului Tisa.
II

O privire pe hartă poate convinge, chiar şi pe cel mai neiniţiat laic, că o astfel de
frontieră ar periclita siguranţa militară a ţării şi ar îngreuna nespus de mult serviciul de
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frontieră

în timp de pace. O graniţă în vale, dominată de astfel de munţi, înseamnă, în timp
de război, evacuarea judeţului Maramureş, iar în timp de pace, înmulţirea posturilor de
siguranţă, fiind trecătorile multe şi uşoare.
Pe când b1faniţa pe culmile munţilor, care despart atât de natural acest judeţ, cu
puţinele lor trecători, înseamnă nu numai asigurarea ei, ci şi posibilitatea de desfăşurare la
timp a forţelor de apărare. Cu o astfel de frontieră, judeţul Maramureş ar forma un pivot de
apărare a României Mari.
III
Frontiera tratatului [din] 1916 înseamnă pentru noi pierderea unor însemnate părţi
româneşti, care formează proprietatea mai multor comune şi familii de origine nobilă.
Înseamnă pierderea pentru vecie a românilor din satele Slatina, Biserica-Albă, Apşa de Jos
şi Apşa de Mijloc, care sunt româneşti, a comunelor Irhelt, K6rtvelyes, Brustura,
Nereşniţa, Bedeu, care sunt români rutenizaţi, şi multor alte comune, unde populaţia
românească s-a rutenizat. Fiindcă ştiut este că părţile acestea din nordul Tisei, astăzi
ruteneşti, au fost, cândva, româneşti. Aceasta o arată nu numai numirile topografice a
majorităţii munţilor, Turbatul, Olar, Flueraş, Groapa Muntelui, ci şi numele de familie a
multor locuitori (Mihali, Stoica, Mihalca, Rednic, etc.), cunoscute ca nume vechi
româneşti. Judeţul Maramureş întreg este un vechi leagăn al românismului, recunoscut de
istorie, în care valurile ruteneşti venite din alte ţări au îngropat o mulţime de elemente
româneşti (vezi istoricul Kohut Antal), care aşteaptă să fie reînviate.
IV
Frontiera tratatului de la 1916 înseamnă pentru noi pierderea unor bogăţii inepuizabile:
a) Salinele de la Slatina, care stau sub exploatare, de la Hust, care încă nu sunt
exploatate;
b) Pădurile rămase dincolo, ocupau un teritoriu de 681.014 jughere cadastrale,
dintre care proprietatea statului este 380. Cifrele arată îndeajuns ce avuţie naţională s-ar
pierde;
c) Pasurile - care condiţionează creşterea vitelor;
d) Ape minerale şi minereuri neexploatate şi, poate, neexistente în alte ţinuturi ale
României Mari;
e) Şi, în fine, ce, poate, pentru viitoarea economie naţională va fi de o neînchipuită
însemnătate: căderile de apă a[le] tuturor râurilor amintite, care, uşor, se pot transforma în
putere electrică.
V

Este adevărat că, prin încorporarea celor patru plase ruteneşti, noi ne-am îngreuna
cu 120.000 de ruteni, care rămân vecini cu conaţionalii lor din altă ţară. Nu mai puţin
adevărat este şi aceea că sunt de o cultură foarte inferioară, fără conducători naţionali şi
avizaţi cu desăvârşire la sprijinul statului de care aparţin. Stau la discreţia absolută a
noastră din punct de vedere material, aşa încât, dacă le dăm condiţiile necesare de trai, ei
trebuie să graviteze spre noi, ori să congreze (?!), astfel pericol de iredentism nu se pare
posibil pe viitor.
VI
După cum se vede din motivele acestea, numai fragmentar notate, judeţul
Maramureş unitar prezintă toate condiţiunile pentru o dezvoltare uriaşă, economică, şi
pentru garantarea sigură a apărării patriei. Pe când împărţirea în două prin frontiera
tratatului din 1916 va nimici toate aceste condiţii şi va face să se carbonifice toate puterile
vii ale naturii. Căci, precum creşterea vitelor populaţiei româneşti este condiţionată de
păşunile din părţile ruteneşti, astfel şi exploatarea pădurilor din părţile ruteneşti, singurul
izvor de câştig al rutenilor, este condiţionat de posesiunea neconturbată a singurei căi de
comunicaţie a Tisei. O parte fără de cealaltă, prin urmare, nu este posibilă.
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Notez, în fine, că legăturile acestea atât de fireşti şi inevitabile a[ u] contribuit, în
mod imperativ, ca statul român să ia asupra sa angajamente care i-ar aduce pagube, dacă sar menţine frontiera tratatului [din] 1916. Şi anume nu putea să lase să moară de foame
comunele Brustura, Mezomokra, şi Busthyahaza, care sunt, aproape întregi, formate din
muncitori convenţionali ai erariului. Nu putea să nu ştampileze banii locuitorilor şi, astfel,
să ia garanţie de stat şi pentru ei, care, altcum, aceştia nu ş-ar fi putut procura alimentele
necesare; nu putea, în fine, să-i lase fără administraţie plătită de statul român, căci, altcum,
s-ar fi continuat anarhia bolşevică şi, în izolarea cu care ar fi rămas, ar fi ajuns la ruină
totală.

Pentru aceste motive, este de dorit ca cei în drept să facă tot posibilul ca graniţele
României Mari să se fixeze cât se poate de în grabă, nu conform tratatului din 1916, ci
schiţei alăturate.

Stăruind

cu ultima forţare ca cel puţin plasa Rahăului şi a Tarasului necondiţionat
nu numai pentru motivul că, astfel, am scăpa majoritatea covârşitoare a
pădurilor erariale, ci şi pentru că, astfel, am asigura legătura directă prin Frasini
(Korosmezo), cu Polonia.
Linia demarcaţională arătată în roşu pe schiţa alăturată este stabilită în comun acord de
Comandamentul Trupelor Româneşti şi Comandamentul Trupelor Ceho-Slovace, din luna
iunie 1919, şi formează, actual, graniţa provizorie între noi şi cehi. Ea ar corespunde la
graniţa definitivă, cu mici modificări, în favorul nostru, la nord de Alsobisztra, pentru a
asigura şi mai bine căderile de apă a[le] râurilor Talabor şi Nagy Ag. [şi] ar asigura şi
nodul căilor ferate de la Craia.
Sibiu, 5 Octombrie 1919
Prefectul judeţului Maramureş,
[probabil, Dr. Vasile Chiroiu]
să

ne

rămână,

C.S.P.A.M.I.
208-213.

Piteşti

sau Arhivele Militare Române (prese.: A.M.R),fond 5418, dos. 992, f.

Doc. 2
Adresa -referat (copie) Nr. 180 din 3 aprilie 1920
Ministerul de Război
către

Preşedinţia

Consiliului de Miniştri

11. Cu adresa nr. 344 din 1 Aprilie către Ministerul de Război şi nr. 346 din
l .IV.1920 către Ministerul de Externe, reprezentantul Republicii Ceho-Slovace în România
cere evacuarea teritoriului ocupat de trupele române la nord de Tisa, care, conform
stipulaţiunilor tratatului de pace cu Austria, revine Ceho-Slovaciei.
Această cerere, reprezentantul Ceho-Slovaciei o motivează pe dorinţa ce o are
Ceho-Slovacia de a restabili viaţa normală în teritoriul Rutenilor, la Sudul Carpaţilor.
În acelaşi timp, face cunoscut că Ministerul de Externe Ceho-Slovac este dispus de
a negocia cu România o rectificare de frontieră şi care ar urma să fie stabilită de o comisie
mixtă româno-cehoslovacă.

În adresele citate reprezentantul Ceho-Slovaciei aduce trupelor de ocupaţie şi
administraţiei teritoriului ocupat acuzaţiunea de a fi provocat nemulţumirea populaţiunii
rutene prin:
a) rechiziţiuni fără plată;
b) dezorganizarea transporturilor, care au provocat foametea;
c) distrugerea pădurilor, pentru a le vinde cu preţuri derizorii;
d) teroarea ce se exercită asupra populaţiei pentru a cere lipirea la România.
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Pe baza acestor pretinse plângeri ale populaţiunii rutene, reprezentantul ceho-slovac
cere instituirea unei comisiuni mixte, care să aibă drept scop "aplanarea tuturor
diferendelor dintre populaţiune şi forţele de ocupaţiune".
21. Dat fiind cererile repetate ale Guvernului Ceho-Slovac şi deciziunile Conferinţei
de Pace, evacuarea acestui teritoriu trebuieşte efectuată, cu toate dezavantajele de ordin
politic şi economic ce decurg din lăsarea în stăpânirea Ceho-Slovaciei a acestui teritoriu
vechi românesc.
Acest teritoriu, după cum însuşi reprezentantul ceho-slovac recunoaşte, nu este
locuit de cehi sau slovaci, ci de ruteni.
31. Înainte de a se lua o hotărâre în această privinţă, ţin să arăt Guvernului toate
incovenientele de ordin politic ce decurg din executarea integrală a textului Tratatului de
Pace şi care se rezumă în:
a) Frontiera lasă Ceho-Slovaciei toate defileurile care debuşează din Galiţia în
Transilvania, pe frontul Hust-Trebuşa;
b) Desparte în două ţinutul Maramureşului, care, prin situaţia sa geografică,
formează un tot ce nu se poate împărţi, fără mari neajunsuri pentru populaţia ţinutului, al
cărui centru politic şi economic este Sighetu! Marmaţiei;
c) Izolarea de restul Transilvaniei a regiunii Sighetului, deoarece singura cale
ferată care leagă această regiune cu restul Transilvaniei, prin Hust, trece, în întregime, în
stăpânirea statului vecin;
41. Dacă pentru România aceste inconveniente sunt capitale, pierderea acestui
teritoriu de către Ceho-Slovacia, sau a unei părţi a lui, nu este atât de resimţită, deoarece:
a) Din punct de vedere militar, intrândul ce face frontiera între România şi Polonia
este greu de apărat şi la cea dintâi ameninţare va trebui să fie evacuat;
b) Din punct de vedere etnic, reprezentantul însuşi al Ceho-Slovaciei arată că acest
teritoriu este locuit de ruteni, care sunt în strânse legături cu rutenii din Galiţia şi Bucovina;
c) Din punct de vedere economic, toată regiunea este strâns legată de centrul ei
politic, Sighet.
51. Faţă de această situaţiune şi cum evacuarea de către România a acestor teritorii
este impusă de obligaţiunea ce şi-a luat-o România de a se supune deciziunilor Conferinţei
de Pace, cred că Guvernul trebuie să ia măsuri de a ameliora incovenientele de la punctul
4, înţelegându-se direct cu Guvernul Ceho-Slovac.
În concluzie, se impune:
a) A se lua măsuri pentru evacuare;
b) Să se accepte punctul de vedere ceho-slovac în ceea ce pri veste instituirea unor
comisiuni mixte, însă aceste comisiuni să aibă ca singură însărcinare de a primi şi preda
administraţiei Ceho-Slovaciei teritoriul ce se va evacua.
În nici un caz nu putem admite controlul administraţiei Guvernului Ceho-Slovac
asupra actelor administraţiei româneşti, dacă a existat această administraţie, în afară de
Comandamentul Trupelor de Ocupaţie.
Se reaminteşte că, în aceste ţinuturi şi în perioada ce a urmat ofensivei române
peste Tisa, nu am avut ca trupe de ocupaţiune decât 5-6 companii de etape din Batalionul 3
şi 4 Etape.
c) Detaliile executării evacuării să fie stabilite de Comandamentul Trupelor din
Transilvania, în baza directivelor Guvernului, de acord cu un delegat al Comandamentului
Ceho-Slovac.
d) Evacuarea teritoriului să fie precedată de evacuarea depozitelor care ne aparţin,
fie că ele ar fi fost făcute în timpul ocupaţiunii, fie că existau în momentul ocupaţiunii ca
aparţinând armatei austro-ungare.
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e) Guvernul să intre în tratative cu Guvernul Ceho-Slovac, pentru a obţine
rectificarea de frontieră la care face aluzie reprezentantul ceho-slovac în România.
Aceste rectificări de frontieră trebuie să vizeze:
a) Posibilitatea îmbunătăţirii
comunicaţiilor
Maramureşului
cu restul
Transilvaniei;
b) A se lărgi cât mai mult frontiera României cu Polonia, de care interese ne leagă
mai mult pentru viitor, concesiuni ce n-ar fi greu de obţinut, dat fiind raritatea populaţiunii
în aceste părţi ale Maramureşului;
f) În cazul când o rectificare de frontieră nu se va putea obţine, este necesar a se
obţine cel puţin o convenţie în baza căreia, pe termen limitat, sau nu, să putem utiliza linia
ferată ce leagă Sighetu! Maramureşului cu Sătmarul, pentru a putea satisface interesele
economice ale regiunii Maramureşului cu Sătmarul de la sud de Tisa.
Ministru de Război,
General (ss) Răşcanu
C.S.P.A.M.I.
10-12.

Piteşti

sau Arhivele Militare Române (prese.: A.M.R),fond 5418, dos. 992, f.

Doc. nr. 3
Adresa nr. 363 din 6 IV-a 1920

MINISTERUL DE RĂZBOI
CĂTRE

MARELE STATMAJOR
- Confidential-personal Înregistrată la M.St.M. - Secţia 3 Operaţii cu nr. 16 din 7 aprilie 1920.

Reprezentantul Ceho-Slovaciei în România a cerut Departamentelor de Externe

şi

Război:

li. Evacuarea teritoriului ocupat de trupele române la nord de Tisa, care, conform
tratatului de pace cu Austria, revine Ceho-Slovaciei.
21. Instituirea unei comisii mixte cu scopul de a "aplana toate diferendele dintre
populaţiune şi forţele de ocupaţiune".
31. Ceho-Slovacia e dispusă a negocia cu noi o rectificare de frontieră, care ar urma
să fie stabilită de o comisie mixtă româno-cehoslovacă.
În urma referatului Ministerului de Război, Consiliul de Miniştri a autorizat - prin
Jurnalul nr. 863 din 5 Aprilie 1920 - Ministerele de Externe şi Război să ia măsuri pentru
evacuarea teritoriului de la nord de Tisa, care s-a atribuit prin tratatul de pace CehoSlovaciei, instituind o comisie mixtă care va preda şi primi acest teritoriu, fără dreptul de
anchetă asupra actelor administraţiei române.
De asemenea, a admis să se negocieze rectificările de graniţă.
În consecinţă, cu onoare, vă rugăm să binevoiţi a lua înţelegere cu Ministerul de
Externe pentru executarea de comun acord a Jurnalului nr. 863.
În baza directivelor ce veţi da, Comandamentul Trupelor din Transilvania, de acord
cu Comandamentul Ceho-Slovac, va întocmi instrucţiunile detaliate de evacuare.
Vor trebui evacuate, în prima linie, depozitele, atât cele care ne aparţin, cât şi cele
care în momentul ocupaţiunii, aparţineau armatei austro-ungare.
Predarea şi primirea teritoriului către administraţia ceho-slovacă se va face de către
o comisie mixtă care nu va putea avea atribuţiuni de control asupra administraţiei
stipulaţiunilor

româneşti.
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Veţi

lua înţelegere cu Ministerul de Externe asupra începerii şi modalităţii de
conducere a tratativelor pentru rectificarea de frontieră.
Aceste tratative vor tinde în a obţine o frontieră cât mai largă cu Polonia precum şi
ameliorarea comunicatiunilor Maramureşului cu restul Transilvaniei.
În cazul că, în privinţa rectificării, nu s-ar ajunge la o înţelegere, se va căuta a
obţine putinţa de a utiliza linia ferată ce leagă Sighetu! Maramureşului cu Sătmarul.
Voi fi ţinut la curent cu mersul evacuării şi cu mersul negocierilor de rectificare a
graniţei.

Vi se trimite, alăturat:
1/. Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 863 din 5/4/1920, în original.
2/. Raportul nostru, nr. 180 din 3/411920 către Preşedinţia Consiliului de
în copie.
MINISTRU DE RĂZBOI,
General Răşcanu
C.S.P.A.M.I.
7-7v.

Piteşti

Miniştri,

sau Arhivele Militare Române (prese.: A.M.R),fond 5418, dos. 992, f.

Doc. nr. 4
MARELE STATMAJOR
Secţia a IV-a Operaţii

Ord[inul] nr. 58 din 8/IV 1920.
TELEGRAMĂ

Nr. 373 st - 208 din 8/4, ora 11, 20
Comandamentului Trupelor din Transilvania

li. Guvernul a hotărât evacuarea teritoriului de la nord de Tisa atribuit de
de pace Ceho-Slovaciei;
2/. Evacuarea se va face în cel mai scurt timp cu putinţă;
31. Pentru a hotărî detaliile evacuării, Comandamentul va intra în legătură cu
Comandamentul Ceho-Slovac, pentru a stabili:
a) data începerii evacuării;
b) modalitatea predării teritoriului trupelor administraţiei ceho-slovace;
c)
instituirea unei comisiuni care să prezideze la executarea evacuării, predarea
teritoriului organelor administraţiei Ceho-Slovace precum şi rezolvarea oricărei chestiuni
în litigiu între trupele de ocupaţie şi populaţia locală.
Comisiunea nu poate avea rolul de a controla actele de administraţie ale
comandamentului român;
41. Evacuarea va fi precedată de evacuarea depozitelor de orice natură ce ne aparţin:
51. Materialul de C.F.; P şi orice alte materiale aparţinând administraţiei locale nu
se vor evacua.
61. În stabilirea modalităţilor în care se va face evacuarea se va avea în vedere că
evacuăm un teritoriu ce a fost atribuit unui stat amic şi cu care dorim să rămânem în cele
mai strânse relaţii de prietenie.
7/. Măsuri luate de O-Voastră, rog a fi comunicate şi Marelui Stat Major.
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR,
General de Corp de Armată C. Christescu
Conferinţa
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C.S.P.A.M.I.
2.

Piteşti

sau Arhivele Militare Române (prese.: A.M.R),fond 5418, dos. 992, f.

Doc. nr. 5
Adresa nr. 109 din 8/IV/1920
Cu adnotarea: "Se aşteaptă răspuns".

MARELE STAT MAJOR
către

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri no. 863 din 5/IV/1920, anexat în copie,
Guvernul a hotărât evacuarea teritoriului Maramureşului situat la Nord de Tisa, care
conform stipulaţiunilor Tratatului de pace, revine Ceho-Slovaciei.
Marele Stat Major a dat ordin Comandamentului Trupelor din Transilvania, să ia
măsuri, ca evacuarea să se execute în timpul cel mai scurt cu putinţă şi în deplin acord cu
Comandamentul Ceho-Slovac.
Odată cu cererea sa de evacuare a acestui teritoriu, reprezentantul Ceho-Slovaciei
în România a lăsat să se înţeleagă că Guvernul Ceho-Slovac este dispus, să trateze cu
Guvernul Român, o rectificare de frontieră, pentru a ameliora condiţiunile extreme de
anevoioase în care vor rămâne ţinuturile Maramureşului de la Sud de Tisa, după dezlipirea
lor de ţinuturile de la nordul Tisei.
Prin ruperea în două a acestor ţinuturi istorice, partea de la Sud, atribuită României,
va fi complet izolată de restul Transilvaniei, deoarece singurele căi ferate ce străbat
Maramureşul şi se leagă cu reţeaua Transilvaniei şi Galiţiei cad pe teritoriul tribuit CehoSlovaciei.
Pe lângă acest neajuns de ordin economic, traseul frontierei, care urmează cursul
Tisei pe toată porţiunea de frontieră comună cu Ceho-Slovacia, lasă României o frontieră
politică şi militară din cele mai dezavantajoase.
Dat fiind situaţia noastră politică, similară cu aceea a Poloniei, faţă de vecinii şi
duşmanii noştri comuni de la răsărit, ar fi de cel mai mare interes pentru România ca
frontiera comună cu Polonia spre Galiţia, să aibă o cât mai largă bază;
De asemenea, trebuieşte asigurată legătura cu Polonia şi nordul Transilvaniei, care,
astăzi, se face pe linia ferată: Sighetu! Maramureşului-Korosmezo-Kolomeea, ce cade în
colţul de răsărit pe care-l face întrândul ceho-slovac între România şi Polonia.
Din cele arătate mai sus, reiese că tratativele pentru rectificarea de frontieră cu
Ceho-Slovacia, trebuie să vizeze:
a) frontieră comună cu Ceho-Slovacia, urmând cursul Tisei de la Tisa-Uylak până
la Kis Bocsko sau Lonka;
b) o rectificare a frontierei spre Polonia şi Ceho-Slovacia care să lase României şi
Poloniei linia ferată Sighet-Korosmezo-Kolomeea;
c) în fine, să se obţină de la Guvernul-Ceho-Slovac o convenţie favorabilă pentru
utilizarea în comun a liniei ferate Sighet-Huszt-Satmar, pentru a lega Maramureşul cu
restul Transilvaniei. Această legătură are o importanţă economică considerabilă pentru
exploatarea imenselor bogăţii ale Maramureşului.
d) o convenţie similară este necesară a se încheia pentru întrebuinţarera căii-ferate
Sighet-Kolomeea, care formează drumul cel mai scurt de legătură între nordul Basarabiei,
al Moldovei şi Bucovinei cu Transilvania.
Hotărârea ce veţi binevoi a lua vă rog a o comunica Marelui Stat Major, pentru a
numi delegatul său în comisia ce va fi însărcinată cu studiul şi tratarea acestei chestiuni cu
guvernul ceho-slovac.
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ŞEFUL

MARELUI STAT MAJOR
Ss/General de corp de armată [C.] Christescu
C.S.P.A.M.I.
5.

Piteşti

Şeful Secţiei Operaţiilor,

ss/Lt-colonel Sichitiu

sau Arhivele Militare Române (prese.: A.M.R),fond 5418, dos. 992, f.

Doc. 6

Nota Legaţiuni Republicii Ceho-Slovace nr. 361/L din 14 Aprilie 1920,
Ministerului Afacerilor Străine.
COPIE
Monsieur le Ministre,

adresată

J'ai l'honneur d'accuser reception de la note no. 7445 du 8 courant. Avant de
l' avoir re9ue, sur la base de l' entretien que j 'ai eu avec Votre Excellence le 7 courant, j 'ai
communique au Ministere des Affaires Etrangeres a Prague que le Gouvemement Royal de
Roumanie a decide de faire evacuer le territoire autonome des Ruthenes au sud des
Carpathes, et desire:
1) savoir le nombre et les noms des membres de la commission mixte qui serait sur
place lors de l' evacuation, ainsi que le nom du delegue militaire, qui reglerait avec le
Commandement roumain les questions de detail;
2) savoir Ies noms des deleges pour la commission de rectification des frontiers.
Le Ministere des Affaires Etrangeres Tcheco-Slovaque m 'informe que:
1) le General Paris, commandant du territoire autonome des Ruthenes au sud des
Carpathes, est designe comme delegue militaire. Le Ministre propose comme lieu de la
premiere conference entre le General Paris et le Commandement militaire roumain la ville
de Marmaros Szigeth.
2) Les membres de la commission mixte seront designes dans quelque jours.
3) Les membres de la commission de rectification seront designer egalement dans
quelques jours.
4) Le Ministre exprime le desire que I' evacuation et les travaux de la commission
de rectification soient menes rapidement, pour pouvoir soumetre !'elaborat de la
commission au Parlament qui sera convoque pour fin juin.
Enfin, le Ministre exprime l'espoir que la rectification des frontiers, par des
concessions mutuelles de quelques communes, donnera satisfaction aux deux pays.
Je prie Votre Excellence de me communiquer la date a laquelle le General Paris
pourrait se recontrer a Marmaros-Szigeth avec les delegues militaires roumaine.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, Ies assurances de ma haute consideration.
(ss) B. Cermak,
(L.S.) Ministre de la Republique Tchecoslovaque
P. conformitate,
C.S.P.A.M.I.
14.

Piteşti

sau A.M.R), fond M St. M - Secţia a 111-a

Operaţii

(5418), dos. 992, f.

Doc. nr. 7
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI - SERVICIUL JANDARMERIE
către

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - CABINETUL MINISTRULUI
Intr. no. 2207/ 1939, Luna Martie, ziua 16
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Notă informativă

nr. 160/ 15 martie 1939

Legiunea jandarmi Satu Mare informează:
Ieri, 14 martie a.c., au trecut prin comuna Tarna Mare - Satu Mare, două tancuri
române, în camioane automobile şi s-au dus în Cehoslovacia pentru a face experienţe la [o]
şcoală.

În apropiere de oraşul Seleuş - Cehoslovacia, camioanele automobile au fost
atacate de armata maghiară şi unul din ele capturat, iar al doilea a reuşit să fugă în
România, sosind astăzi în Halmeu. Personalul de la camioneta întoarsă a comunicat că în
luptă a căzut mort şoferul şi răniţi alţi însoţitori de la camionul care a fost capturat.
Armata maghiară a tăiat comunicaţia între Ucraina Subcarpatică şi Cehoslovacia şi
a ajuns în oraşul Seleuş, ocupând până la 1O km de Tarna Mare. O parte din jandarmi şi alţi
funcţionari cehoslovaci se găsesc refugiaţi în Tarna Mare. Şeful de secţie, căpitanul de
grăniceri şi pretorul au luat măsuri de dezarmare.
Informaţie sigură.

Trupele maghiare înaintează pe teritoriul Ucrainei Subcarpatice pe trei direcţiuni:
Cernăuţi, Muncaci şi Ungvar-Hust. Ungurii au trimis guvernului Voloşin un ultimatum,
prin care cer să le admită intrarea trupelor maghiare pe teritoriul Ucrainei Subcarpatice.
Guvernul Voloşin este în deliberare, se prevede un refuz categoric, întrucât s-a cerut
sprijinul Germaniei. În cazul când Germania va refuza, o delegaţie de trei persoane va
pleca astă seară la Bucureşti, pentru a cere sprijinul României, iar o altă delegaţie de trei
persoane va pleca la Budapesta, pentru a declara că nu voiesc scutul ungar.
Informaţia culeasă de la inspectorul vamal ceh, Krahuleţ, refugiat pe teritoriul
român.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 21.

Doc. nr. 7a
INSPECTORATUL GENERAL AL INFANTERIEI
URGENT SECRET

Nr. 2207 /16.111.1939

Inspectoratul General al Jandarmeriei, prin nota informativă nr. 160 din 15 martie
1939, având ca sursă Legiunea de Jandarmi Satu Mare, raportează că:
Ieri, 14 martie a.c., au trecut prin comuna Tarna Mare - Satu Mare, două tancuri
române în camioane automobile şi s-au dus în Cehoslovacia pentru a face experienţe la o
şcoală.

În apropiere de oraşul Seleuş - Cehoslovacia, camioanele automobile au fost
atacate de armata maghiară şi unul din ele capturat, iar al doilea a reuşit să fugă în
România, sosind astăzi în Halmeu.
Personalul de la camioneta întoarsă a comunicat că în luptă a căzut mort şoferul şi
răniţi alţi însoţitori, de la camionul care a fost capturat.
Rezoluţie: "Domnul Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi Ministru al Apărării
Naţionale Ad-Interim, cere săi se dea îndată relaţii despre ce tancuri este vorba? Şi cine lea trimis? Rezultatul se va înainta M.A.N. - Cabinet, cât mai grabnic."
D.O. ŞEFUL DE CABINET, Colonel I.T. Ionescu-Mangu
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 24.
(forma prescurtată pentru uzul preşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru ad interim
al M.A.N, Armand Călinescu).
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Doc. nr. 8
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA II-a - Biroul 3 Studii

15 Martie 1939, ora 20,30
Nr. 35.590

BULETIN DE INFORMATII EXTERNE
EVOLUTIA CRIZEI CEHOSLOVACE
(urmare)
1.-INFORMATIUNI PRIMITE
1. Trupele germane continuă ocuparea Boemiei şi Moraviei.
Comandantul Grupului de Armate Nr. 3, Generalul Blaskovitz, a dat o proclamaţie
la Praga, în care face cunoscut că, din ordinal Fiihrer-ului, ia, cu începere de astăzi, puterea
executivă în Boemia. Rezultă deci, că Reich-ul anexează Boemia şi Moravia şi
intenţionează să menţină Slovacia ca stat independent, sub protectoratul său, pentru a nu
indispune Ungaria care revendică această provincie pentru ea.
2. Ataşatul militar din Praga raportează că Germania s-ar dezinteresa de situaţia
Ucrainei Carpatice, care ar urma să fie atribuită Ungariei.
Ataşatul militar polonez în România, fiind întrebat de noi asupra măsurilor luate de
Marele Stat Major Polonez spre Ucraina Carpatică, a afirmat că:
- s-au executat unele concentrări de trupe la frontiera Ucrainei Carpatice;
- probabil, cât de curând vor trece această frontieră pentru a face joncţiunea cu
armata ungară.
3. Inspectoratul General al Jandarmeriei şi Direcţiunea Generală a Poliţiei deţin
informaţiunea că Guvernul Ucrainei Carpatice ar fi cerut protecţia Germaniei contra
ocupării de către Ungaria, în cazul când nu vor fi satisfăcuţi, sunt hotărâţi să ceară ajutorul
României.
4. Ataşatul militar român la Praga raportează că Marele Stat Major cehoslovac a
reuşit să ardă toate actele secrete şi importante.
II.- CONCLUZIUNI
Cehoslovacia poate fi considerată, cu începere de astăzi, ca desfiinţată ca stat
independent.
Se pare că, mâine, 16 III a.c., se va desăvârşi ocuparea Ucrainei Carpatice de către
unguri şi, eventual, şi de către polonezi.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 63.

Doc. nr.·9
Copia telegramei Nr. 3013/939 a Comandantului Garnizoanei Sighet, Colonel Mociulski
(probabil, 15 martie 193 9 - n.n.)
Circulaţia

trenurilor pe linia de piage Sighet - Halmeu şi Sighet - Cernăuţi complet
sistată. Stop. Transportul oamenilor prejudiciat afluire.
Rog ordonaţi organizare transport Satu Mare - Sighet cu camioane şi un fond de
circa cincizeci mii lei pentru autobuze C.F.R.
Comand[antul]. Garnizoanei Sighet,
Colonel ss Mociulski
Adnotare: Înainte de I 5 III, după I 5 III - cu foi de drum.
Adnotare: M.ST.M.: Soluţionare urgent,
D.O., Col. indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 72.
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Doc. 10
MARELE STAT MAJOR
SECTIA 11-aBiroul 3 Studii
Ministrului]:
SECRET

Nr. 35.592/ 15 martie 1939, ora 22,45
Intr[ are]. [M.A.N .- Cabinetul
nr. 2213/1939, luna martie, ziua 17
NOTĂ INFORMATIVĂ

Ataşatul

militar român la Varşovia raportează telegrafic următoarele:
1). Răspunsul Ungariei asupra unui acord cu România a fost negativ.
2). Colonelul german Gerstenberg Alfred, ataşatul militar al Germaniei la Varşovia
(Aeronautic) a comunicat, astăzi la ora 17, ataşatului nostru militar că ar fi vorbit la telefon
cu generalul Bodenschaft din Berlin şi acesta i-a comunicat că Germania ar acorda
României teritoriul cerut în Ucraina Carpatică şi că trupele ungureşti ar fi primit
instrucţiuni asupra liniei de demarcaţie peste care să nu treacă mai la est.
3). Sporirea efectivelor trupelor poloneze de la frontiera de sud are scopul de a opri
invadarea ucrainenilor în Polonia.
COMUNICAT
-Casa Militară a M. S. Regelui
-M.A.N. - Cabinet
-M.A.N. - Cabinet
-Secţia III-a M.St.M.
-Minist[erul]. A:ftacerilor]. Străine - Cabinet
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

Doc. nr. 11
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA II-a - Biroul 3 Studii
Nr. 35.593

(950), dos. 21311939, f. 66.

16 Martie 1939, ora 8

NOTA INFORMATIVĂ
CRIZA CEHOSLOVACA(urmare)
1. Ataşatul militar român la Paris raportează:
Autorităţile miltare franceze consideră împărţirea Cehoslovaciei ca fapt împlinit,
procedeul fiind un act de brigandaj unic în istorie. Pentru moment nici o reacţiune
franceză.

Planul Hitler ar precede pentru viitorul apropiat crearea Statului Ucrainean care va
cuprinde şi o porţiune din nordul României.
Ataşatul militar ungar din Paris lasă să se înţeleagă că şi România va primi o parte
din Ucraina Carpatică, inclusiv regiunea Slatina.
Cercurile oficiale franceze cred că oarecari măsuri contra Germaniei nu vor mai
întârzia mult, dar se vor produce numai atunci când pregătirea franco-engleză va fi
completă şi, deci, riscurile mai mici.
2. Ataşatul militar la Berlin ne raportează că ocuparea Boemiei şi Moraviei se
execută cu grabă vertiginoasă. În acelaşi timp se continuă pregătirile militare, intens: s-au
chemat noi rezervişti şi se execută numeroase transporturi de materiale şi trupe în Bavaria
şi Austria.
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Aceste pregătiri s-ar face pentru alte operaţiuni importante, care se vor executa,
probabil, către sfârşitul lunii, timp în care aceste pregătiri se vor fi terminat. Desfiinţarea
Cehoslovaciei ar fi preludiul acestora. Ataşaţilor militari li s-a interzis accesul până la 120
km de frontiera cehoslovacă.
3. Ataşatul militar [la] Budapesta ne raportează că şeful Secţiei a 2-a din M.St.M.
ungar confirmă învoirea şi colaborarea Germaniei pentru ocuparea Ucrainei Carpatice.
Limita de vest a zonei atribuită Ungariei ar fi: Valea Ung inclusiv; la est nici o
limită. Înaintarea trupelor ungare se face, în prezent, încet, din cauza insuficienţei
efectivelor. S-au luat măsuri pentru mobilizarea C[ orpului]. 8 A[rmată]., a Brigăzii 3 din
C[orpul]. 1 A[rmată]. şi a unităţilor motorizate. Se apreciază că ocuparea va dura circa o
săptămână.

Trupele ungare care înaintează pe Valea Tisei au ordin să evite ciocnirile cu trupele
române; incidentele ce, eventual, s-ar produce se vor rezolva de către autorităţile
superioare, iar nu de trupe.
4. Ataşatul militar la Varşovia, roagă să i se facă cunoscut dacă s-a făcut vreun
demers la Berlin pentru Ucraina Carpatică, spre a fi în măsură să aprecieze valoarea
informaţiei dată de Colonelul Gestenberg.
Are impresia că Polonia a dat asigurări Ungariei fără consimţământul României.
Se pare că Polonia execută concentrări de trupe şi către sud-vest.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R, fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 68-69.

Doc. nr. 12
RADIODIFUZIUNEA: Postul de ascultare nr. 1 - Studii şi propagandă
[pentru]
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
- CABINETUL MINISTRULUI - Intr. Nr. 2206/ 1939, Luna Martie, ziua 16, ora 9

RADIO BERLIN - 16 Martie 1939
BERLIN, ora 9 dimineaţa
Ieri au sosit în Moravia 600 de infirmiere germane, pentru a da ajutor populaţiei.
Un avion misterios a sosit ieri la Londra. Printre ocupanţi se pare că ar fi fost fostul
ministru cehoslovac, Beran, Generalul Sirovy şi un reprezentant al Fabricii Skoda.
Într-un comentariu al gazetei germane Vălkischer Beobachter spune că
încorporarea poporului ceh la Reich nu are nimic excepţional. Englezii au încorporat şi ei,
pe vremuri, poporul bur din sudul Africii.
În Camera Comunelor au avut ieri discuţii însemnate asupra situaţiei din
Cehoslovacia. Un membru al Camerei Comunelor a spus că Cehoslovacia era o creaţie din
cerneală şi hârtie.
Gazetele din Franţa şi Anglia comentează suprimarea Cehoslovaciei. Unele
blamează atitudinea Germaniei. Le Journal spune că nu se poate interveni fiindcă cehii au
cerut singuri ajutorul german.
Atitudinea rezervată a lui Chamberlain este comentată de presa germană care
constată că Anglia nu intervine şi nu-şi ia răspunderea.
PARIS MONDIAL
Paris Mondial, ora 9.15
Din Berlin: O informaţie germană destinată străinătăţii caută să justifice anexarea
Boemiei şi Moraviei prin aceea că cehii au violat acordul de la Miinchen şi că trebuie
acuzată numai Praga şi nicidecum Germania. Întreaga presă germană caută să justifice
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atitudinea Germaniei. Argumentele sunt istorice, necesitatea de a se repara torurile? făcute
Germaniei, apoi incapacitatea acestui stat de a se menţine paşnic în Europa Centrală.
În Polonia:_Cercurile politice poloneze arată că dispariţia Cehoslovaciei este gravă
şi pentru Polonia.
Din Chicago: Eduard Beneş a făcut ieri o declaraţie presei americane spunând că
suprimarea Cehoslovaciei este o nouă crimă internaţională.
Londra, ora 10.30: Generalul Gaida a fost numit Fi.ihrer al poporului ceh. Guvernul
român a întărit forţele la frontiera dinspre Ucraina Subcarpatică
Pt. conformitate, indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 93.

Doc. nr. 13.
NOTĂ

16 Martie 1939
Teceu: ora 10,45
Trupele maghiare au înaintat până la 1O km vest de Hust, ocupând Kobana Mare şi
Kralovo.
Generalul Prhala a lăsat comanda trupelor cehe din Ucraina Carpatică,
comandantului Diviziei a 12-a de la Svaliava, el plecând la Praga pentru a aranja situaţia.
Trupele cehe aflate la nord de Svaliava se retrag spre Slovacia; cele aflate la sud de această
localitate se retrag spre România.
Până acum au trecut pe teritoriul nostru: 28 de ofiţeri, între care şi un Lt. Col. de
Stat Major; 450 trupă; 500 familii ale ofiţerilor şi funcţionarilor din regiune.
De asemeni: 42 camioane militare; 2 cisterne de benzină; 2 turisme; 2 motociclete;
3 baterii de artilerie; 12 tancuri. Se aşteaptă până diseară trecerea întregului regiment 45
infanterie şi a coloanei motorizare din regiune.
Toţi finanţii şi jandarmii cehi concentraţi către Rechovo (Rahău, Rahiv - n.n.) sunt
în curs de trecere pe teritoriul nostru.
În direcţia Hust şi regiunea de la sud au înaintat trupele maghiare aflate la
Beregsasz, transportate cu biciclete, diruţe şi alte mijloace de locomoţie rechiziţionate din
regmne.
Asupra unor tancuri de petrol de la sud de Hust şi asupra cisternelor care se
îndreptau spre România s-a tras de către trupele maghiare cu obuziere de 100 mm.
Organizaţia "Sici" a fost înarmată şi a preluat menţinerea ordinei în regiunile
evacuate de trupele cehe. Organizaţiile "Sici" (bande) din regiunea frontierei noastre trag
încontinuu focuri de arme, căutând să stânjenească trecerea trupelor cehe la noi. Azi, la ora
9, comandamentul acestor trupe cehe a luat măsura de a trimite un detaşament motorizat
pentru a izgoni aceste bande.

*

Adnotare Cabinet ministru, 17. III. 1939: Am cerut M.St.M. tabel centralizator de
tot materialul predat de cehi pe teritoriul nostru.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 21311939, f. 86-87.

Doc. nr. 14.
NOTĂ

16 Martie 1939
Bocicăul

Mare, ora 10,50
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Au trecut frontiera în România: Augustin Voloşin - prim ministru al Ucrainei
Carpatice; Ştefan Vaida- adjutantul său; Augustin Ştefan; Ulic Purceak- secretar; In!:iner
Deretka Adalbert şi Ştefan Emil - redactor.
Ei sunt în drum spre Sighetul Marmaţiei, unde, prin prefectul judeţului, vor cerc.:
asistenţa trupelor române pentru eliberarea Ucrainei Carpatice.
C.S.P .A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 94.

Doc. nr. 15
Nr. 236 din 16 martie 1939, ora 11
Legiunea Jandarmi

Maramureş

către

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Armata maghiară se află la I O km depărtare de Hust.
Trupele cehe nu mai opun nici o rezistenţă şi se retrag spre Teceu pentru a se
refugia la noi în ţară. Se aşteaptă ca astăzi după amiază să sosească coloane întregi
constituite. Pe teritoriul ţării noastre, până acum avem: 30 ofiţeri de toate armele; 500
trupă; 500 persoane civile, membri ai familiilor militarilor şi funcţionarilor.
Materiale: 51 camionete automobile mari; 2 autocisterne pentru benzină; 2 turisme;
2 motociclete.
Muniţiunile raportate prin nota informativă. Trecerile continuă. Armamentul ridicat
de la ofiţeri şi trupă s-a depozitat la plutonul de grăniceri.
Transmite: Colonel Gherovici
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 36.

Doc. nr. 16
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA II-a - Biroul 3 Studii
ora 9

17 martie 1939,

Sinteza informativă
asupra evenimentelor din ziua de 16. III. 1939 privind Cehoslovacia
[ f. 16)
I. Operaţiunile armatei ungare
I. Trupele ungare au continuat înaintarea în Ucraina Carpatică pe trei direcţiuni:
- Pe Valea Ung, cu un detaşament constituit din circa: I Reg[imen]t. Inf[anterie]. +
I D[ivizi]on Art[ilerie). + I Esc[adron]. Cav[alerie).;
- Pe direcţiunea Muncaci - Svaliava, cu I detaşament de aproximativ 2-3
batalioane şi I D[ivizi]on artilerie;
- Pe direcţiunea Seleuş - Hust cu circa I Reg[imen]t. Cav[alerie]., întărit cu
infanterie şi artilerie.
Aceste trupe fac parte din C[orpul]. 8 A[rtilerie]. şi Brig[ada). I Cavalerie, dislocate
în timp de pace, în această zonă. Se posedă informaţiuni că, în afară de aceste forţe,
Ungaria ar mai fi concentrat în regiunea Muncaci - Ungvar o Brigadă rapidă şi unităţi
speciale din Budapesta. Toate aceste trupe au efectivele reduse; majoritatea unităţilor
trecând frontiera cu efectivele de pace. Abia în ziua de 14. III. a.c. Ungaria a chemat 4-5
contingente de rezervă (după alte informaţiuni, numai 2 contingente) şi, probabil, numai
pentru unităţile de pe frontiera de nord.
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La căderea nopţii, trupele ungare au ajuns la frontiera Poloniei, la pasul Uzok (pe
Valea Ug), la Petruşovka şi Svaliavka (pe Valea Latorca). Pe Valea Tisei, s-a ocupat către
ora 18, localitatea Hust şi s-a continuat apoi înaintarea către nord.
2. Pe frontiera română nu s-au semnalat concentrări de forţe; s-au constatat, însă, unele
măsuri pentru întărirea şi .... [sfârşit f. 16]
[f. 19]:
[Frontiera] Poloniei, României şi Jugoslaviei este ameninţată.
Italia nu a luat nici o măsură militară. Pare a avea o atitudine de expectativă. Presa
italiană, însă, este favorabilă reintegrărei (corect: reîntregirii) totale a Ungariei.
Concluziuni:
1.- Prin desfiinţarea Statului Cehoslovac, Gennania şi-a mărit considerabil
potenţialul de război; -Trecerea Slovaciei sub protectoratul Germaniei constituie, probabil,
o anexare camuflată.
2.- Ungaria a ocupat partea occidentală a Ucrainei Carpatice până la aliniamentul
Hust - Volovieţ, făcând în această regiune, joncţiunea cu trupele polone (care, se pare, că
n-au trecut frontiera).
Operaţiunile de ocupare continuă.
C.S.P.A.M.I. Piteşti sau A.M.R., fond Ministerul de
(lipsă f. 17-18 ).

Război

(950), dos. 213/1939, f. 16, 19

Doc. nr. 17

Nr. 3602 din 16.111.1939 - [Răspuns] la nr. 2197 /939 F. Urgent. SECRET
MARELE STAT MAJOR - Secţia a 6-a
către

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
- CABINETUL MINISTRULUI - Intr. nr. 2219/1939, Luna Martie, ziua 17
Am onoarea a raporta:
1. O telegramă similară s-a primit şi la această Secţie şi s-a răspuns Garnizoanei
Sighet, aşa cum se arată în copia de telegramă, alăturată.
2. Direcţiunea generală C.F.R. a dat dispoziţiuni în urma cărora, cu începere din
dimineaţa de 15. III., s-a putut şi se poate călători şi pe autobuze (în regiunea Sighet) după
aceleaşi modalităţi după care personalul armatei călătoreşte şi pe trenuri.
Până astăzi, 16.111, legătura între Baia Mare - Sighet a fost făcută de 8 autobuze.
Astăzi a sosit la Baia Mare o nouă echipă de şoferi, pentru înmulţirea curselor.
3. În ceea ce priveşte fondul de 50.000 lei cerut de Garnizoana Sighet, el ar fi
justificat numai în cazul când s-au făcut cheltuieli înaintea zilei de 15.III. Rămâne ca
Garnizoana Sighet să vă raporteze în acest sens şi Dvs. să apreciaţi.
Se înapoiază telegrama Garnizoanei Sighet.
Şeful Biroului 1,
D.O. ŞEFUL SECŢIEI a-VI-a,
Colonel C Ionaşcu,
Maior C. Climescu
Adnotare: 16.III.1939: Cabinet operativ; La acte; Şef Cabinet, Col. indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

Doc. nr. 18
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

(950), dos. 213/1939, f. 96.

16 Martie 1939
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INTR. Nr. 2204- 1939, Luna Martie,

CABINETUL MINISTRULUI
Ziua 16
NOTĂ

Comunicare telefonică făcută de S[ erviciul] "S."
Au venit pe teritoriul nostru prin punctul Conoiul Mare, Primul Preşedinte, A.
Voloşin, al Ucrainei, împreună cu şapte personalităţi, spre a merge la Satu Mare, pentru a
solicita Guvernului Român, trecerea Armatei Române în Rusia Subcarpatică spre a lua sub
protecţia ei populaţiunea româno-ucraineană.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 91.

Doc. nr. 19
Notă [informativă]

16. III. 1939
- SECRETUCRAINA CARP ATICĂ ŞI INTERESELE ROMÂNEŞTI
În regiunea dintre Tisa Albă şi Tisa Neagră, precum şi în Valea Apşei şi a Săpânţei,
de veacuri o populaţie neaoş românească, care se găseşte menţionată în
documente încă din secolul XIV.
Majoritatea absolută a populaţiei româneşti se află în patru comune: Apşa de Jos,
Apşa de Mijloc, Biserica Albă şi Sat Slatina.
Comunele Apşa, de pe apa cu acelaşi nume, sunt pomenite între proprietăţile
voievozilor români Bale şi Drag, la 1387. În cursul veacurilor, populaţia română de pe
Valea Apşei a sporit foarte mult, încât, azi, formează trei localităţi fruntaşe: Apşa de Sus,
Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos. Locuitorii acestor trei comune fruntaşe numără, după
cercetările făcute de dl. prof. I. Nistor, peste 20.000 suflete, iar după statistica cehoslovacă
din 1930, în aceste sate locuiesc 12. 777 români.
În biserica românească din Apşa de Mijloc se păstrează steagul lui Pintea-Viteazul,
care a luptat în rândurile Voievodului Francisc Rakoczi. Tot din Apşa a pornit familia
Mihali, care a dat Bisericii Unite pe Mitropolitul Blajului, Victor Mihalyi de Apşa, iar
istoriografiei române pe autorul celebrelor diplome maramureşene, Ion Mihalyi de Apşa.
În imediata vecinătate a acestor comune se văd şi azi ruinele vestitei Mânăstiri din
Peri, ctitoriaVoevozilor Bale şi Drag, lăcaş căruia, în 1931, Patriarhul Constantinopolului
i-a dat drept de stavropighie asupra românilor din Maramureş, Sălaj, Avra, Ugocea, Bereg,
Ciceu, Unguraş şi Bistriţa.
În momentul în care pentru această populaţie românească se pun noi probleme de
viaţă, datoria este să acţionăm în concordanţă cu drepturile noastre istorice asupra acestei
regmm.
Consideratiuni etnice
Din punct de vedere etnic, în afară de comunele cu populaţie românească cu
majoritatea absolută: Apşa de Jos (Ni:Zni Apşa), Apşa de Mijloc (Stredni Apşa), Slatina
(Sat şi Ocna Slatina) şi Biserica Albă, sunt de remarcat alte 14 comune care, azi, au o
populaţie românească mai redusă datorită procesului de rutenizare a populaţiei băştinaşe şi
a infiltrării elementului rutean. O dovadă elocventă a acestui proces de deznaţionalizare
exercitat asupra elementului românesc o găsim în faptul că, deşi majoritatea comunelor din
Ucraina Carpatică au numiri româneşti, totuşi românii sunt în minoritate. (A se vedea
tabelul anexat)
sălăşuieşte

233
https://biblioteca-digitala.ro

TABEL
al comunelor cu populaţie şi denumiri româneşti
din Ucraina (Ruthenia) Subcarpatică
Numele românesc

Nr.

Apşa

2
3
4
5
6
7
8
9
10
li

12
13
14
15
16
17
18
19

de Jos

Apşa

de Mijloc
Sat Slatina
Ocna Slatina
Biserica Albă
Bocicoiul Mare
Bedeu
Lunca
Păltiniş

Observaţii

Numele cehesc

Nizni Apsa
Strebni Apsa

Comune
cu populaţie românească
în majoritate absolută

Akna Slatina
Vk. Bickiv
Bedevla
Luh
Kabolecka Poljana

Comune
cu
populaţie românească

în minoritate

Peri
Rămeţi

Rahău
Tărăşel
Tăraş

Teceu
Trebuşa
Vişc

Rahova
Temovo
Tereseva
Tacovo
Trebuseny
Vyscovo

Apşa

de Sus
Brusturi

Brustura

Motivul etnic şi istoric pe care se sprijină pretenţia noastră asupra acestor localităţi,
este întărit şi de factorul economic.
Consideratiuni economice
Înainte de trasarea graniţei pe râul Tisa, atât comunele româneşti de dincolo de
Tisa, cât şi cele de dincoace, aveau proprietăţi întinse în regiunea muntoasă cuprinsă între
văile pârâurilor Talabor-Taras şi Tisa. Ocupaţia principală a locuitorilor de pe malurile
Tisei fiind creşterea vitelor, posesiunea păşunilor muntoase a prezentat pentru ei un interes
vital. Datorită acestui fapt, populaţia Maramureşului românesc a simţit puternic pierderea
acestor regiuni de păşune care se întindeau până la granita Poloniei.
În acelaşi timp, relieful prezintă dificultăţi 'economice şi datorită căilor de
comunicaţie. Văile paralele cu direcţia nord-sud duc spre Tisa, pe malurile căreia se găsesc
singurele artere de comunicaţie care duc spre reşedinţele celor două jumătăţi ale judeţelor,
Sighet şi Hust.
Linia ferată care traversează judeţul Maramureş şi face legătura cu Polonia este
întrebuinţată de populaţia ambelor jumătăţi a judeţului pentru trafic local.
Cu mult mai dificilă este comunicaţia pe şosele, deoarece şoseaua de pe malul drept
al Tisei este închisă pentru români şi, deci, între Bocicăul Mare şi Valea Vişeului (circa 15
km) comunicaţia se face printr-o ocolire de 80 km, pe Valea Izei.
În schimb, comunele pur româneşti, care alcătuiesc baza pretenţiilor noastre, sunt
înşirate în lungul liniei ferate şi a şoselei din Valea Tisei, atât spre vest, cât şi spre nord-est,
şi ele ar putea asigura o bună desfăşurare a traficului local, atât de îngreuiat azi.
În afară de aceasta, cele două localităţi industriale, Slatina - care posedă mine de
sare - şi Bocicăul Mare - unde se află industria chimică de prelucrare a sării - au legătura
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de cale ferată trecând prin teritoriul României, pe linia fostei societăţi particulare pentru
transportul sării, constituită în acest scop în anul 1906.
Consideratiuni militare
Înglobarea Ucrainei Carpatice de Răsărit la Ungaria constituie o ameninţare pentru
România, dintr-un îndoit punct de vedere: politic şi militar.
În adevăr, forma învăluitoare a noii frontiere ar sugera ideea unei rotunjiri, în
profitul Ungariei, ale cărei planuri revizioniste sunt îndeajuns de cunoscute.
Din punct de vedere militar, prelungirea spre est a frontierei ungare lungeşte cu 90
km frontierele noastre ameninţate, deschizând noi căi de invazie spre interiorul
Transilvaniei.
În acelaşi timp, forma învăluitoare a noii frontiere ameninţă apărarea noastră pe
Someş, aceasta putând fi întoarsă printr-o înaintare din regiunea Sighet spre Baia Mare Jibou şi spre Năsăud - Dej.
În ipoteza că Ungaria ar intra în sfera de acţiune militară a Germaniei, prin Ucraina
Carpatică de Est, s-ar ameninţa joncţiunea noastră cu Polonia, iar apărarea Carpaţilor ar
putea fi întoarsă, printr-o învăluire, pe văile Siretului şi afluenţilor săi.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R, fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 41-44.

Doc. nr. 20
COPIE
TELEGRAMA Nr. 335
Nr. 25/ 17 Martie 1939 (foarte urgent)
GRUPUL MARAMUREŞ
către

MARELE STAT MAJOR
BAIA MARE
Notă
17. III, ora 7
Am onoare a transmite cererea Domnului Dr. Augustin Voloşin, preşedintele
Ucrainei Carpatice, primită şi tradusă de subsemnatul la 17 Martie, orele 4.40, Excelenţei
Sale, Domnului General Iacobici (Sighet):
"Îmi permit a vă face cunoscut că bande teroriste de naţionalitate ungară s-au
folosit de faptul plecării armatei cehe pentru a ataca astăzi după amiază populaţia
localităţilor Velky Bykov şi Solotvina, bandele jefuiesc, împuşcă populaţia civilă paşnică
şi, după ştiri primite, au şi spânzurat unele persoane, astfel viaţa şi avutul populaţiei fiind
periclitate şi, cum este vorba despre nişte bande comuniste pornite pe jaf şi omor, rog pe
Excelenţa voastră a ocupa şi restabili starea de ordine în Velky, Solotvina şi, eventual,
Tiacevo, aceasta cu atât mai mult cu cât Regatul României ar putea fi periclitat prin aceste
evenimente ce se petrec în imediata apropiere a frontierei, vă rog să binevoiţi a primi
expresiunea perfectei mele stime."
Dr. (ss) Augustin Voloşin,
Preşedintele Ucrainei Carpatice
Originalul a fost înaintat Marelui Stat Major prin curier, în avion ce decolează de la Cluj la
17. III. dimineaţa.
Comandantul Grupului Maramureş,
General de Divizie Adjutant (ss) Iacobici
Adnotări: -Aprob; -Rechiziţiile-Organizarea la M.I. - Dat ordine legiunilor de jandarmi de
întărire.
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C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 21311939, f. 71.

Doc. nr. 21

SECRET COPIE - După raportul operativ nr. 31 din 17. III., ora 1O şi 15, al
Grupului Maramureş către Marele Stat Major - S[ecţia] a III-a
1. Situaţia grupului rămâne neschimbată; 2. Batalionul 2 din Reg. 81 Inf. în marş de
la Huta spre Franzenstahl; 3. Informaţiuni de la Lt. Colonel Coltofeanu: Trupe ungare au
ocupat Hust în seara de 16. III şi continuau înaintarea azi-noapte la ora 24; La ora 24 un
jandarm ceh refugiat la Teceu a raportat că la acea oră, în Teceul Mic, au intrat două
plutoane ungureşti cu un tanc; 4 Azi dimineaţă la ora 8, observatorii Bat. 9 V Inf. au văzut
la marginea de nord a Teceului Mic o patrulă ungurească. În satul Teceu la ora 1 noaptea sau auzit numeroase focuri de armă, iar la ora 3 cântece ungureşti. Verificarea celor două
plutoane nu s-a putut face; 5. Un avion unguresc a zburat la ora 8,30 pe linia Hust - Teceu
- Slatina.
Transmis de maiorul Pădureanu din Stat Majorul Grupului Maramureş
Pentru conformitate,
Şeful Bir. 1 Operaţii M.S.M., Lt. Colonel I. Rudeanu
C.S.P .A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 21311939, f. 35.

Doc. nr. 22
MARELE STATMAJOR
Secţia II-a - Biroul 3

17. III. 1939, ora 21
Nr. 35675 - SECRET

BULETIN DE INFORMATII EXTERNE
1.-0peratiunile armatei ungare în Ucraina Carpatică
În cursul zilei de astăzi, trupele ungare au continuat ocuparea Ucrainei Carpatice,
pe aceleaşi direcţiuni generale, indicate în Buletinul precedent, către frontiera poloneză, pe
care au atins-o aproape peste tot.
Pe valea Tisei operează un detaşament motorizat aparţinând Brigăzii 1 Rapide, iar
la ora 15 se dirija prin Trebuşa către Iasina.
II.-Operatiunile armatei germane
Trupele germane au desăvârşit ocuparea Boemiei-Moraviei şi au continuat
înaintarea în Slovacia. Cancelarul Hitler a plecat astăzi la Bratislava pentru a lua oficial
contactul cu conducătorii Sloveniei şi a stabili condiţiunile protectoratului solicitat de
aceştia.

În urma ocupării oraşului Praga de către trupele germane, legătura cu Ataşatul
Militar Român trebuie considerată ca pierdută.
UL-Diverse informatiuni
1. Ataşatul Militar în Polonia raportează că Ungaria nu a răspuns până astăzi la a
doua propunere polonă, relativ la Ucraina Carpatică. Aseară a avut loc la Varşovia o
manifestaţie de simpatie la Legaţia Ungară, totuşi opinia publică poloneză nu mai priveşte
cu acelaşi entuziasm frontiera comună, din cauza influenţei directe pe care Germania o va
exercita asupra Ungariei. Analiza consecinţelor rezultând din situaţia actuală a produs o
mare îngrijorare în Polonia. Se atribuie acum o mare importanţă alianţei cu România.
2. Ataşatul Militar la Londra luând contact cu Şeful Marelui Stat Major Britanic şi
cu Directorul Operaţiilor şi Informaţiilor, a obţinut următoarele indicaţiuni:
a). Marele Stat Major Britanic recunoaşte importanţa situaţiei strategice a României
şi gravitatea perspectivelor şi consecinţelor, în eventualitatea că Germania va continua
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progresiunea către sud-est. Rezervele ce le-ar putea găsi în România ar da posibilitate
Germaniei să ducă un război de lungă durată.
b). Ni se sugerează că, spre a fi ajutaţi, trebuie să rezistăm chiar cu armele, contra
unei eventuale agresiuni germane.
c). Marele Stat Major Englez se arată dispus să sprijine puternic cererile noastre
oficiale pentru fondurile de înarmare ce, eventual, s-ar solicita în Anglia.
d). Marele Stat Major Englez crede că Germania va continua executarea planului
său de expansiune către sud-est. Această expansiune s-ar continua peste câteva luni.
3. Posedăm informaţiuni, în curs de verificare, că în opinia publică bulgară se
produce un curent de rezistenţă contra ameninţărilor expansiunii germane.
IV.-Concluziuni
Expansiunea germană începe să ameninţe direct România şi ţările balcanice şi
interesează din ce în ce mai mult Marile Puteri din Apus.
Ocuparea Ucrainei Carpatice de către trupele ungare poate fi considerată ca
terminată.

C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 58-59.

Doc. nr. 23.
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
CABINETUL MINISTRULUI
Intr. nr. 2222/ 1939, Luna Martie, Ziua 17
NOTĂ INFORMA TIV Ă
Reprezentantul Uzinelor Skoda ne-a dat următoarele infonnaţii relativ la carele de
luptă semnalate la frontieră.
Reprezentantul Uzinelor Skoda, în baza comunicării Legaţiei Cehoslovaciei, care a
făcut toate intervenţiile necesare, a luat măsuri să expedieze în Cehoslovacia 2 care de
luptă, ce fuseseră trimise în Rusia şi care se găsesc în tranzit pe teritoriul nostru, şi un
autotractor pe şenile, aduse în ţară pentru experienţe cu drept de import şi export.
Pentru remorcarea acestor trăsuri de la frontieră la prima staţie cehoslovacă, au
obţinut autorizaţie prin Legaţia Cehoslovacă de la Bucureşti să trimită un autotractor
normal. Cu acest autotractor au trecut peste frontieră cele 2 care; unul din acestea a fost
capturat de trupele ungare, iar de soarta celui de al doilea nu se ştie nimic.
Autotractorul normal şi cu autotractorul pe şenile nu au putut trece frontiera şi se
găsesc în mâinile armatei noastre.
Toate documentele şi autorizaţiile pentru trecerea frontierei se găsesc la vama
Tama Mare.
INSPECTOR GENERAL TEHNIC AL ARMATEI,
GENERAL ss indescifrabil

C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Doc. nr. 24
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA II-a - Biroul 3 Studii
Nr. 35.676

Război

(950), dos. 21311939, f. 27.

18 Martie 1939, ora 8
SECRET
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BULETIN DE INFORMATII EXTERNE
1.-0PERATIUNILE ARMATEI UNGARE
1). Ocuparea Ucrainei Carpatice continuă. Coloana motorizată care a înaintat pe
Valea Tisei a ajuns la Kărăsmeză (Iasina), luându-se, aşadar, contact cu frontiera polonă,
în toate punctele importante.
2). Informatorii noştri semnalează că transporturile de trupe continuă, din interiorul
Ungariei către Ucraina Carpatica; în acelaşi timp, se procedează la înarmarea populaţiei
ungare din Ucraina Carpatică.
Se semnalează noi chemări de contingente de rezervă; pentru unele unităţi aceste
chemări s-au coborât până la contingentul 1905.
3). Spre România nu se semnalează mişcări de trupe. S-a intensificat, însă, paza
frontierei.
În anumite puncte, avioane ungureşti au zburat deasupra teritoriului românesc la
mică înălţime, executând, probabil, recunoaşteri (Valea lui Mihai, Diosig şi Carei).
II.-INFORMATIUNI DE LA ATAŞATUL MILITAR DE LA LONDRA
1). În cursul zilei de ieri a avut noi întrevederi cu: Ministrul de Război şi Ministrul
Marinei engleze.
Ambele personalităţi au apreciat situaţia României cu aceeaşi îngrijorare ş1
solicitudine ca şi şeful Marelui Stat Major (Buletinul din 17.III.1939), promiţând să
intervină pe lângă Ministrul Afacerilor Străine.
2). Se prevăd schimbări fundamentale în compunerea guvernului englez, pe
chestiunea directivei politicii externe britanice.
Guvernul englez a chemat la Londra pe Dl. Henderson, ambasadorul Marii Britanii
la Berlin, pentru a da informaţiuni asupra situaţiei.
Se aşteaptă ca şi ambasadorul Gennaniei la Londra să fie chemat la Berlin, sub
aceeaşi formă.

C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 5-6.

Doc. nr. 25
Ministerul Apărării Naţionale
SECRETARIATUL GENERAL - OFICIUL 7 TELEGRAFIC
Intrare nr. 3532/ 1939, luna Martie, ziua 18

ŞI

TELEFONIC

NOTĂ TELEFONICĂ

Legiunea Satu Mare
către

M.A.N. Secretariat
în comuna Seini au sosit două maşini de lux cehoslovace, puţim
ofiţeri, jandarmi cehi, un colonel, 2 căpitani şi 2 maiori. După o jumătate de oră au sosit
două motociclete, circa 30-35 camioane cu refugiaţi cehi, civili şi militari, copii şi femei.
Toate aceste camioane au fost descărcate şi populaţia refugiată îndreptată spre gara Seini,
unde i-au aşteptat vagoanele. 9 tancuri cu 3 camioane cu muniţiuni au fost îndreptate spre
Baia Mare, din ordinul D-lui General Comandant al Garnizoanei Seini. Într-un camion a
fost adus cadavrul unui jandarm plutonier ceh care a fost împuşcat de armata maghiară şi a
fost înmormântat în cimitirul din comuna Seini.
Maior Miclea Vasile
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - CABINETUL MINISTRULUI
INTR. Nr. 2233/ 1939 Luna Martie Ziua 18- Nr. Oficial 382
Transmisă de sergent instr. Mustaţă; Data 18. III. 1939, ora 10,20. Primită de fr.
Cartiş Vasile
Raportăm că
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Adnotări:

18 Martie 1938. Comunicat M.St.Major, în copie, cu nr. 2323 din 18. JII. 1939,
Maior Tomida
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 52-53.

Doc. nr. 26
Nr.3230 din 18. III. 1939 SECRET
MINISTERUL APĂRĂRII NA ŢIGNALE
- DIRECŢIUNEA: Inspectorul General al Intendenţei
către

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
-Cabinetul Domnului MinistruIntr. nr. 2244/ 1939, Luna Martie, Ziua 21.
Adnotare: 20.111.939. La acte D.O.
La ordinul Dvs. Nr. 2200 din 16.III.1939 şi conform cu dispoziţiunile Marelui Stat
Major comunicate cu nr. 2310 din 15.111.1939, nr. 2326 din 15.IIl.1939 şi nr. 2357 din
16.III. 1939, am onoare a raporta:
1). S-a pus la dispoziţia comandamentelor un fond de 62.493.000 [lei], iar la
dispoziţia M.A.N. pentru a plăti subzistenţele şi materialele ce se vor expedia trupelor
suma de lei 20.600.000.- (total 83.093.000 lei).
2). S-au luat măsuri a se procura subzistenţele pentru M.U. pe zonele de
concentrare.
3). Prin Corpul 2 Armată, Corpul 6 Armată şi Divizia a 6-a, s-a dispus să procure
subzistenţele necesare pentru 3 trenuri de aprovizionare, astfel:
- Corpul 2 Armată va trimite coloniale, făină şi o parte din ovăz.
-Corpul 6 Armată va procura (o parte din) pâinea şi o parte din legume.
-Divizia a 6-a - un tren complet de grăunţe.
Toate măsurile s-au luat în strânsă legătură cu Marele Stat Major, căruia [i] s-a[u]
comunicat la timp şi în detaliu toate dispcziţiunile date.
4). A organizat secţia trenului-brutărie, cu o capacitate de fabricaţie de 4.000 pâini în 24
ore, care a plecat pe zonă.
5). Se va supune cu referat special amenajarea unui tren-brutărie complet (9 vagoanebrutărie şi 9 vagoane depozit, ca, împreună cu secţia existentă, să dispună de 1O vagoanebrutărie şi I O vagoane-depozit, strict necesare, restul vagoanelor urmând a se da din cele
curente).
6). S-a întocmit referat care s-a aprobat de Domnul Subsecretar de Stat şi s-a intervenit la
Ministerul de Finanţe, pentru deschiderea unui avans de portofoliu în sumă de lei
11 O.OOO.OOO, pentru preîntâmpinarea cheltuielilor pe prima lună de concentrare.
INSPECTOR GENERAL AL INTENDENŢEI,
Int. general Al. Nicolaescu
Şef de Stat Major,
Colonel D. I. Georgescu
C.S.P .A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 21311939, f. 14.

Doc. nr. 27
MARELE STAT MAJOR
19 Martie 1939, ora 1O
SECŢIA II-a - Biroul 3 Studii
SECRET
Nr. 35.683
BULETIN DE INFORMATII EXTERNE
I. - OPERATIUNILE ARMA TEI UNGARE
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1. -Trupele ungare continuă operaţiunile de ocupare a Ucrainei Carpatice şi de
curăţire a acestei provincii de bandele înarmate ale Sicilor, care au provocat numeroase
incidente, iar în anumite regiuni, lupte destul de serioase.
2. -Concomitent cu aceste operaţiuni, Ungaria a continuat chemările de rezervişti şi
executarea rechiziţiilor, mobilizarea este în creştere. Paza frontierei spre România a fost
întărită.

Se posedă informaţiuni, în curs de verificare, că:
- în zona Debreţin ar fi sosit noi trupe, aduse din interior;
- la vest de Nădlac, s-a semnalat o companie de infanterie, care a executat o
recunoaştere până la frontieră.
În cursul zilei de ieri, câteva avioane ungureşti au pătruns pe teritoriul naţional,
executând recunoaşterea frontierei, în diferite zone; unele din ele au zburat la mică
înălţime, chiar deasupra zonei fortificate. Mitralierele noastre din adăposturi au tras asupra
acestor avioane, obligându-le să se retragă.
II. -OPERATIUNILE ARMATEI GERMANE
1.-Trupele germane continuă ocuparea Boemiei şi a Moraviei. Detaşamentele de
"S.S." şi S.A." germane concură la instalarea administraţiei germane în provinciile de
curând ocupate. În acelaşi timp, trupele germane au intrat şi în Slovacia, unde au ocupat
anumite centre importante: Bratislava, Piştina, ş.a.
După unele informaţiuni, în curs de verificare, totalul forţelor germane ce au
pătruns în Cehoslovacia s-ar aprecia la circa 25-30 Divizii, dintre care 4-5 Divizii uşoare şi
blindate. Unele cercuri cehoslovace apreciază că valoarea trupelor germane, sosite în
ultimele zile, ar depăşi necesităţile ocupării Cehoslovaciei.
M.St.M. polonez apreciază situaţia internaţională destul de gavă şi crede că în
curând vor urma şi alte evenimente. M.St.M. polonez promite că va avertiza M.St.M.
român despre orice măsuri militare poloneze, interesând România.
2. -Ieri Cancelarul Hitler a fixat la Bratislava condiţiunile protectoratului cerut de
Slovacia.
III. -SITUATIA ARMATEI POLONEZE
Situaţia trupelor poloneze pe frontiera de sud şi sud-vest aceeaşi.(Buletinul
precedent).
Grupul operativ General Fabrycy are un prim eşalon de forţe în acoperire pe
frontieră, cu postul de comandă la Strij.
IV. -INFORMATIUNI DIN LONDRA
Ataşatul militar român la Londra a intervenit la Ministerul Aerului Englez şi a cerut
răspuns principial pentru cedarea urgentă de material de aviaţie. Marele Stat Major al
Aerului este favorabil satisfacerii acestor cereri şi a promis că va supune chestiunea
guvernului. Se apreciază că Anglia ar putea expedia urgent, prin vapoare, avioane de
bombardament rapid şi avioane de vânătoare, bombe; idem: mecanici, piloţi şi instructori.
Ataşatul militar ne mai raportează că, în cercurile Ministerului de Război, se crede
că, dacă România ar cere Angliei material de război, ar avea posibilitatea să-l obţină în
timp relativ scurt.
V. -DIVERSE
- Franţa şi Anglia au comunicat oficial că nu recunosc cucerirea Cehoslovaciei de
către Germania.
-Agenţia Radar şi D.E.B. dezmint categoric informaţiunea lansată ieri despre un
ultimatum economic pe care Germania l-ar fi adresat României.
-Nici un ziar german nu a publicat discursul D-lui Chamberlain în care critică
acţiunea Germaniei în lumina principiilor acordului de la Miinchen
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CONCLUZIUNI
-Măsurile militare ale Ungariei precum şi valoarea totală a forţelor aduse de
germani în Cehoslovacia depăşesc efortul pentru ocuparea Cehoslovaciei.
- Prezenţa unui important grup de forţe germane în Slovacia şi continuarea
mobilizării ungare încep să intereseze direct România.
Marele Stat Major a luat măsuri de verificare a acestor informaţiuni, pentru a
determina cât mai din timp intenţiunile germano-ungare.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

Doc. nr. 28
RADIODIFUZIUNEA - Postul de Ascultare nr. 1
Studii şi Propagandă

(950), dos. 213/1939, f. 30-32.

21 Martie 1939

PARIS MONDIAL, Ora 9 a.m.
Măsurile militare ale României au fost considerabil sporite, mărindu-se efectivele
unităţilor de la frontiera ungară şi ucraineană.
Ştirea dată de corespondentul nostru că se va trimite o misiune engleză în România
se confirmă. Guvernul britanic a anunţat aseară că va trimite o asemenea misiune în
România pentru rezolvarea unor importante chestiuni economice, iar nu cu preocupări
militare, cum s-a crezut.
Dorinţa de pace a României este categorică. România a refuzat propunerile cei s-au
făcut de a participa la împărţirea Ucrainei, neavând revendicări teritoriale de susţinut.
Din Budapesta se anunţă că trupele ungare au ocupat poziţii de-a lungul frontierei
române nu cu intenţiuni agresive, ci ca măsură de siguranţă faţă de concentrările de trupe
ale României, în afară de efectivele normale.
Dl. Chamberlain a primit ieri pe dl. [Viorel] Tilea, ministrul României la Londra.
Dl. Litvinov a primit la Moscova pe ambasadorul Angliei şi pe miniştrii Înţelegerii
Balcanice, apoi a avut o lungă audienţă la Stalin.
Uniunea Sovietică a hotărât să nu mai dezvolte relaţiunile comerciale cu Reich-ul.
Exportul va fi simţitor diminuat, iar delegatul comercial al Germaniei nu mai are raţiune să
vină la Moscova.
Presa germană continuă să atace statele democratice.
RADIO BERLIN
De două zile se debitează numai minciuni împotriva Germaniei, mai ales privind
România, Olanda, Elveţia şi alte state care ar fi fost ameninţate de Reich. Cercurile politice
române sunt scandalizate de manoperele care tind să pericliteze convenţia economică
româno-germană. Germanii ştiu cum să procedeze contra calomniatorilor plătiţi de
Moscova şi vor răspunde brutal la atacurile brutale.
În statele democratice nu se ţine seama de nevoile maselor. Ministrul de Externe
norvegian dezminte formal că Germania ar fi făcut presiuni asupra Statelor Scandinave ca
să ajute Germania.
Anglia e cea din urmă ţară care are dreptul să vorbească de asuprirea popoarelor.
În campanile care se duc împotriva Germaniei se spune că trupele Reich-ului ar fi
tras asupra populaţiei din Praga. E o minciună. Populaţia a primit cu bucurie trupele
germane. Ministrul Angliei la Bucureşti, dl. Hoare, a fost primit de regele Carol în
audienţă.

Franţa,

E vorba să se ţină la Bucureşti o conferinţă la care ar urma să participe Anglia,
Uniunea Sovietică, Polonia, Turcia şi România. Propunerea e făcută de Soviete, iar
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Anglia crede că Bucureştii sunt locul cel mai indicat pentru o astfel de conferinţă. I s-a
cerut d-lui Chamberlain să facă o nouă conferinţă de pace.
Pt. conformitate, ss. indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 11.

Doc. nr. 29
NOTA
21 Martie 1939 - SECRET
BULGARIA
Din informaţiuni pozitive, în Bulgaria s-au lansat ordine individuale de chemare la
concentrare. O serie de bulgari de la noi din ţară au primit înştiinţări din partea familiilor,
să revină în Bulgaria. Din informaţiile primite, aceştia sunt chemaţi pentru concentrare.
Unele unităţi au primit ordine să fie gata pentru deplasare.
O parte din unităţi au şi început deplasarea, fără ca să cunoască destinaţia, cum este
cazul Regimentelor 24 şi 29 Infanterie. Toată lumea este convinsă că aceste deplasări se
fac către frontiera dobrogeană, nu numai în punctul Vama, ci în regiunea Razgrad-Şumla
Vama.
Concomitent cu aceasta, este de relevat faptul că, în urma vizitei şi convorbirilor ce
le-au avut, în luna noiembrie 1938, Regele Boris cu tatăl său - Ex Regele Ferdinand, şi
Hitler la Berlin, au început să sosească în Bulgaria, încontinuu, ofiţeri germani cât şi
elemente de propagandă. Din acest moment au început să renască năzuinţele revizioniste
bulgare asupra Dobrogei
Vizita actuală a Primului Ministru Kioseivanov la Ankara a avut ca scop real având şi sprijinul Germaniei - determinarea retragerii Turciei din blocul Înţelegerii
Balcanice sau, cel puţin, să obţină dezinteresarea Turciei în ceea ce priveşte revendicările
Bulgariei asupra Dobrogei, spre a asigura frontiera de sud. Din câte s-a putut afla, această
acţiune a lui Kioseivanov nu ar fi reuşit.
Faţă de toate aceste date, reiese în mod pozitiv tendinţa Bulgariei de a ridica
revendicările teritoriale în Dobrogea. Este mai mult ca sigur că, în baza unei înţelegeri între
Bulgaria, Ungaria şi Germania, bulgarii fac preparative pentru un eventual atac prin
surprindere asupra frontierei noastre de la sud.
Tot în legătură cu aceasta, echipele de urmărire a ataşaţilor militari străini de pe
teritoriul nostru ne raportează că, zilnic - de câte 2-3 ori -, au loc consfătuiri între ataşaţii
militari ai Bulgariei, Ungariei şi Gennaniei. Această colaborare este ordonată de Statele
Majore respective.
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

Doc. 30
RADIODIFUZIUNEA - Posturile de Ascultare Nr. 1 şi 2
Studii şi Propagandă
C.M., R.R.B. şi T.B.

(950), dos. 21311939, f. 9.

21 Martie 1939

RADIO BERLIN
Berlin: Prefectura Poliţiei cehe din Praga anunţă că nu s-au operat arestări în masă.
Au fost arestaţi doar câţiva agitatori comunişti şi traficanţi de valută, care, după terminarea
cercetărilor, urmează să fie eliberaţi. Nici lagăre de concentrare n-au fost înfiinţate pe
teritoriul Boemiei.
PARIS MONDIAL, Ora 9 a.m.
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Măsurile

militare ale României au fost considerabil sporite, mărindu-se efectivele
unităţilor de la frontiera ungară şi ucraineană.
Ştirea dată de corespondentul nostru că se va trimite o misiune engleză în România
se confinnă. Guvernul britanic a anunţat aseară că va trimite o asemenea misiune în
România pentru rezolvarea unor importante chestiuni economice, iar nu cu preocupări
militare, cum s-a crezut.
Dorinţa de pace a României este categorică. România a refuzat propunerile ce i s-au
făcut de a participa la împărţirea Ucrainei, neavând revendicări teritoriale de susţinut.
Din Budapesta se anunţă că trupele ungare au ocupat poziţii de-a lungul frontierei
române nu cu intenţiuni agresive, ci ca măsură de siguranţă faţă de concentrările de trupe
ale României, în afară de efectivele normale.
La Ankara au avut loc conversaţii între Ministrul Bulgariei şi Primul Ministru al
Turciei. S-a subliniat necesitatea solidarităţii între popoarele balcanice.
Numeroase lagăre de concentrare par să fie create în Boemia şi Moravia. La Praga
populaţia face coadă pentru a-şi obţine alimentele necesare.
Ministrul Afacerilor străine al Lituaniei a avut o întrevedere cu dl. von
Ribbentropp. S-a discutat situaţia din Memel, unde, în cursul demonstraţiilor organizate de
germani, s-au auzit strigăte: "Înapoi la Reich". "L'Intran[sigeant]." vorbeşte de trupe
germane adunate la frontierele Lituaniei.
Din Berlin se dezminte ştirea că rezervele Băncii Naţionale Cehe ar fi fost ridicate
de germani.
Canada este gata să înceapă convorbiri cu Guvernul Britanic în privinţa politicii ei
externe.
RADIO BERLIN
Berlin - [ora] 11,30 Se susţine că Sovietele ar fi insistat să discute, cu ocazia
conferinţei proiectate, nu numai problemele referitoare la Europa Sud-Estică, ci şi toate
chestiunile care se referă la îndepărtatul Orient.
Anglia a dezlănţuit o campanie de aţâţare prin presa ei. Încercarea de a mobiliza
România şi de a o ridica împotriva Germaniei nu poate fi considerată decât o tentativă
criminală. Statele din bazinul dunărean ar fi trebuit să se orienteze pe axa Roma-Berlin.
Pt. Conformitate, ss. indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

Doc. nr. 31
RADIODIFUZIUNEA - Postul de Ascultare nr. 1
Studii şi Propagandă

(950), dos. 213/1939, f. 10.

22 martie 1939

RADIO ZEESEN - Ora 9
La Lisabona este mare indignare împotriva Angliei care nu lasă pe alţii să ocupe
teritorii, aşa cum a făcut şi ea.
Iugoslavia nu se interesează decât de chestiunile care o privesc direct, presa ei nu
provoacă pe nimeni.
Anglia şi Franţa speră să bată pe germani cu trupele internaţionale de asasini şi de
bolşevici din Spania. Germania n-a adresat nici un ultimatum pentru retrocedarea
Memelului. Ribbentropp şi Ministrul Lituaniei au aranjat, de comun accord, retrocedarea.
RADIO PARIS - Ora 9,15
La banchetul dat aseară de regele Angliei în onoarea d-lui Lebrun, suveranul a spus,
între altele: "Ne bizuim pe forţa noastră, pe inteligenţa, pe caracterul hotărât al naţiunilor
noastre, - calităţi care au fost puse la încercare întotdeauna în împrejurări grave".
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Dl. Lebrun a răspuns: "Franţa şi Anglia au aceeaşi concepţie despre onoare, despre
justiţie, despre respectarea cuvântului dat şi despre tratate. Ori de câte ori aceste principii
care singure sunt în stare să asigure bucuria de trăi a indivizilor, sunt atacate în vreo parte a
lumii, legăturile dintre noi trebuie să fie şi mai strânse".
Franţa anunţă construirea a noi vase de război. Ministrul de Externe german a
promis Lituaniei compensaţie economică în schimbul cedării prieteneşti a Memelului.
Aseară, la ora 22.15, Consiliul de Miniştri lituanian a hotărât cedarea Memelului şi a făcut
cunoscut aceasta Germaniei precum şi dorinţa de a se alcătui o comisiune mixtă care să
reguleze retrocedarea. Un ziar oficial polonez declară că s-au făcut încercări pentru
atragerea ţării lor într-o acţiune filo-sovietică sau filo-germană. Polonia înţelege să-şi
păstrze toată independenţa politică şi o deplină neutralitate faţă de evenimente. Pentru
aceasta ea se bazează pe: forţele proprii, bunele raporturi internaţionale, alianţa cu Franţa şi
cu România şi colaborarea amicală cu toate ţările vecine.
Se anunţă că s-a amânat semnarea acordului economic româno-german (pentru care
începuse[ ră] negocieri încă din septembrie trecut) până la soluţionarea crizei actuale. Şeful
Misiunii Economice Germane, dl. Wohlthat, pleacă azi din România.
Dl. Tilea vine la Bucureşti să dea relaţii şi să ia instrucţi[ un ]i.
Pt. conf., ss. indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de

Război

(950), dos. 213/1939, f. 2.

Doc. nr. 32
RADIODIFUZIUNEA - STUDII ŞI PROPAGANDĂ - POSTUL DE ASCULT ARE
22 Martie 1939
Radio Roma
Evenimentele din Europa vor avea repercusiuni serioase şi în Extremul Orient.
Se dezminte ştirea că Beck ar fi fost invitat la Berlin.
Csaky şi Teleki vor face o vizită la Roma, în aprilie.
Înţelegerea preconizată între Anglia, Franţa, Soviete, Polonia, Belgia, România şi
Iugoslavia este o încercare de slăbire a Axei, faţă de care Italia e mai ataşată decât oricând.
Este de netăgăduit că forţa popoarelor balcanice stă numai în unirea lor.
Dl. Tilea, Ministrul României la Londra, a fost rechemat la Bucureşti, unde soseşte
azi cu avionul, spre a da relaţii asupra zvonurilor despre mobilizarea României, care se
pare că emană din cercurile Legaţiei Române din Londra.
Paris Mondial
Atitudinea Poloniei lasă să se întrevadă că guvernul acestei ţări recunoaşte anexarea
Boemiei şi Moraviei.
Din cercurile naţionaliste spaniole se afirmă că nici un fel de presiune n-ar putea
determina Guvernul Franco să ia măsuri economice împotriva Germaniei.
Din surse engleze, se anunţă că Polonia şi România n-au întrebat guvernul Marii
Britanii ce atitudine va lua în cazul când ar fi atacate, dar Anglia - în faţa iminentei
posibilităţi ca România să fie atacată - a consultat Sovietele asupra atitudinii ce înţeleg să
şi impună faţă de agresor. Rusia a declarat că o hotărâre în această chestiune nu se poate
lua decât într-o conferinţă a statelor interesate, aşa cum s-a mai spus, stabilindu-se o
atitudine comună.
La Praga, au fost arestaţi 18.000 de oameni, iar nu 600 cum afirmă comunicatul
Reich-ului.
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Radio Moscova
Stalin a declarat că Uniunea Sovietică continuă să-şi sporească mijloacele
economice, flota şi armata, dar este de pe acum în măsură să ia atitudine faţă de agresor şi
să facă faţă oricăror împrejurări.

Presa sovietică afirmă că nici România, nici Polonia nu au cerut ajutorul Sovietelor.
Radio Breslau
Campania de minciuni pornită de la Londra a dat greş în Europa Centrală.
România, Belgia, Elveţia şi ţările scandinave au dezminţit că ar fi ameninţate de un atac
german.
În Anglia se cere o lege a deplinelor puteri împotriva Germaniei, dar aceasta n-ar fi,
de fapt, decât în folosul Angliei.
Presa italiană spune că Londra îşi scoate masca şi dă cărţile pe faţă în privinţa
intenţiilor sale războinice.
Ungaria dezminte formal că ar cere Transilvania şi afirmă că ştirea e născocită de
diplomaţia engleză, care ar vrea să înrăutăţească raporturile diplomatice dintre cele două
ţări. Cu acelaşi scop afirmă şi Franţa că ungurii ar fi mobilizat mari forţe la frontiera
română. Ziaristul francez care a lansat acest zvon a fost expulzat din Ungaria.
Un ziar ceh afirmă că Franţa ar fi speculat Cehoslovacia timp de 20 de ani, dar
astăzi cehii refuză să mai facă acest joc.
Radio Zeesen
S-a organizat o coaliţie a statelor democrate pentru a provoca războiul. Iugoslavia
nu are interes să participe la conferinţa propusă de Soviete. Ea îşi urmează linia politică de
pînă acum. De asemeni, Turcia nu are inters să intervină în Europa Centrală. Nu s-a vorbit
de intrarea Bulgariei în Înţelegerea Balcanică, în recenta vizită a Primului Ministru bulgar
în Turcia. Cele două ţări îşi vor păstra neutralitatea. Lituania a decis retrocedarea
Memelului Germaniei.
Lordul Halifax a avut o lungă convorbire cu dl. Bonnet.
Pt. conf., ss. Indescifrabil
C.S.P.A.M.I.

Piteşti

sau A.M.R., fond Ministerul de Război (950), dos. 213/1939, f. 3.

Doc. nr. 33
Sinteza istorică despre situaţia Ucrainei Subcarpatice şi a tendinţelor politice
manifestate de populaţia acestei regiuni în perioada 1918-1940, conform Notei SSI nr.
20333/3/august 1940, realizată pe baza informaţiilor unui rezident din Ungaria.
I
UCRAINA SUBCARPATICĂ SUB VECHEA DOMINATIE
MAGHIARĂ

Dintre popoarele stăpânite de Ungaria, mai greu o duceau ucrainenii, sub toate
raporturile: economic, social, naţional şi cultural.
Pământul Ucrainei Carpatice este muntos. Pădurile şi păşunile sale erau, pe atunci,
sau în mâinile statului maghiar sau într-ale latifundiarilor unguri.
Exploatarea acestor bunuri se făcea prin evrei, care, fiind exponenţii maghiarizării
pentru această regiune, se bucurau de tot sprijinul autorităţilor maghiare. Astfel, ţăranul
ucrainean era robul evreilor. Evreii exploatau populaţia fără milă şi fiecare protest sau
exprimare a nemulţumirilor din partea ţăranilor era[u] înăbuşite de jandarmi, fiind socotite
drept răsvrătire contra statului maghiar.
Populaţia trăia într-o mizerie cumplită. Ţăranii lucrau iarna în păduri, la muncă
grea, de multe ori numai pentru a-şi câştiga hrana, iar vara se duceau la şes, în Ungaria
propriu zisă, unde lucrau la strângerea recoltei pentru a-şi câştiga puţina pâine pentru iarnă.
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Cu toate că această stare de lucruri era de multe ori adusă la cunoştinţa
Parlamentului ungar, ea nu s-a schimbat până la sfârşitul războiului din 1918, când Ucraina
Subcarpatică, sub denumirea de "Potcarpatska Rus", a fost alipită la Cehoslovacia.
Maghiarizarea a pătruns şi în biserică. Preoţii, în majoritate, vorbeau, acasă şi cu
populaţia, în limba maghiară, cu toate că predicile în biserică le ţineau în limba slavonă,
care şi ea era foarte puţin înţeleasă de populaţie.
Şcolile secundare au fost maghiare, numai în şcolile primare se învăţa un fel de
"volapiuk", un amestec de limbă slavonă bisericească, rusă şi ucraineană, cu mare amestec
de limbă maghiară. Sub denumirea de limbă autohtonă, se vorbeşte şi acum în Ucraina
Subcarpatică.
Administraţia

era pur maghiară, ostilă ucrainienilor.
era, desigur, nemulţumită de acest regim şi prigoană. Exploatând faptul
că biserica greco-catolică (toţi ucrainenii erau greco-catolici) era sub presiune ungară, ruşii
au început propaganda pentru ortodoxie.
Curentul rusofil creat de preotul Dobrianski a crescut din an în an. Paralel, au
crescut şi parohiile ortodoxe. Ucrainenii trecuţi la ortodoxism se socoteau moscofili, astfel
că, prin biserica ortodoxă, a fost introdus în Ucraina Subcarpatică un curent politic
favorabil Rusiei. Ungurii au făcut încercări de a combate acest curent, iscând mai multe
procese de înaltă trădare, ca, de exemplu, cel de la Sighet.
Pe atunci a luat naştere şi curentul naţionalist ucrainean, iniţiat de preotul Augustin
Voloşin, care edita un ziar "Nauka", ucrainean, apoi, a scos un abecedar şi alte lucrări în
limba ucraineană.
În afară de aceste două curente a rămas şi un curent aşa numit autohton, care avea
un program politic în sensul că populaţia slavă din Ucraina Carpatică este aparte, deosebită
de poporul ucrainean ca şi de cel rus.
Ungurii susţineau curentul ucrainean, ca fiind îndreptat contra rusofililor. Încurajau
însă şi curentul autohton.
Aceasta era starea de lucruri înainte de izbucnirea războiului din 1914.
Populaţia

II

SUB DOMINAŢIA CEHĂ
În timpul Războiului cel Mare (Primul Război Mondial - n.n.), populaţia slavă din
Ucraina Subcarpatică, a venit în contact cu ucrainenii din Galiţia Orietală şi din Bucovina,
unde conştiinţa naţională ucraineană era atât de dezvoltată încât se formase o legiune
ucraineană contra Rusiei, luptând pentru independenţa Ucrainei. Multe unităţi din această
legiune, denumită "Ucrainski Siciovi Strilţi'', erau cartiruite în satele din Ucraina
Carpatică, ceea ce a contribuit mult la deşteptarea conştiinţei naţionale a ucrainenilor din
această parte.
În anul 1918, a survenit o mişcare naţională ucraineană în Ucraina Carpatică
încununată cu hotărârea de alipire a Ucrainei Carpatice la Ucraina de Vest. O delegaţie a
ucrainenilor din Ucraina Carpatică a plecat la Stanislavov, cerând punerea Ucrainei
Carpatice sub protectoratul Ucrainei de Vest.
În urma evenimentelor provocate de războiul polono-ucrainean, cu ocuparea
Galiţiei de trupele polone, precum şi în urma pactului dintre Preşedintele Republicii
Cehoslovace şi reprezentanţii ucraineni din Statele Unite (Dr. Jatcovici), Ucraina Carpatică
sub denumirea "Podcarpatska Rus", a fost alipită Republicii Cehoslovace, cu condiţia că va
primi o autonomie teritorială şi va avea parlamentul său propriu, condiţie care n-a fost
îndeplinită de statul cehoslovac.
Sub regimul cehoslovac, Ucraina Carpatică s-a dezvoltat sub toate raporturile:
naţional-social şi economic. Starea deplorabilă a populaţiei a dispărut. Numărul şcolilor a
crescut, administraţia era umană, drumurile s-au modernizat, reforma agrară a fost
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efectuată.

Industria a primit o dezvoltare, oraşele s-au împodobit, însă n-a dispărut
influenţa evreilor şi apăsarea lor asupra stării sociale şi economice. Ţărănimea era
îndatorată evreilor. Administraţia cehă, văzând întărirea curentului ucrainean, a început să
i combată prin încurajarea curentului moscofil.
Curentul cehoslovac a căutat, totodată, motivul de a nu acorda Ucrainei Carpatice
autonomia promisă. Pentru aceasta a întrebuinţat mijloacele austriece: "divide et impera".
În loc ca în şcoli să fie introdusă limba de predare ucraineană, guvernul cehoslovac,
pătruns şi el de tendinţele rusofile, a dispus ca fiecare comună din Ucraina Carpatică să
decidă ce fel de limbă de predare să fie introdusă: rusă, ucraineană sau autohtonă. Pe acest
teren s-au dat lupte crâncene. Curentul rusofil, sprijinit de guvern, a întrebuinţat toate
mijloacele pentru a câştiga teren, însă a biruit curentul ucrainean.
Agenţii comunişti au profitat de această stare de lucruri pentru propaganda în
favoarea Uniunii Sovietice, aşa că, în ultimii ani, ideologia comunistă a avut mare succes
în populaţie, mai cu seamă având în vedere că guvernul din Praga a intrat în aşa fel de
relaţii cu Uniunea Sovietică încât n-a putut lua nici o măsură împotriva răspândirii
comunismului.
Curentul moscofil din Ucraina Carpatică, condus de emigranţii ruşi, a făcut o
oarecare forţare pentru combaterea comunismului. Acest curent a fost reprezentat de d-nii
Brodi şi Fenţik, care erau agenţii Ungariei, iar în ceea ce priveşte Fenţik, el a fost plătit şi
de polonezi, care urmăreau şi ei scopurile lor în Ucraina Carpatică.
Prin urmare, în anii 1936-1938, Ucraina Carpatică a devenit terenul de luptă între
cehi, unguri, polonezi şi soviete, iar populaţia ucraineană a fost împărţită, din punct de
vedere al orientării ei externe, între curentul ceh, care urmărea scopul de a rămâne în
limitele statului cehoslovac, curentul ungar (pentru alipirea la Ungaria), curentul ucrainean
pentru alipirea la Ucraina viitoare, curentul rus pentru alipirea la Rusia viitoare şi curentul
comunist pentru unirea la Uniunea Sovietică.
Prin urmare, un haos de tendinţe contrare care slăbeau coeziunea poporului
ucrainean din această provincie.
III

UCRAINA CARPATICĂ AUTONOMĂ ŞI INDEPENDENTĂ
În toamna anului 1938, devenind, pe neaşteptate, autonomă în cuprinsul Statului
cehoslovac, Ucraina Carpatică, subminată de certuri interne şi sabotată de către populaţia
evreiască, n-a putut să se consolideze în măsura necesară pentru a menţine ordinea internă
şi a face faţă atacului din afară al ungurilor.
Timp de 4 luni Ucraina Carpatică a fost hărţuită de lupte interne între ucraineni şi
unguri, apoi între ucraineni şi cehi şi n-a putut introduce un regim ferm. Guvernul nu avea
nici o autoritate şi era format din oameni incapabili de a conduce Ucraina Carpatică în
timpuri aşa de zbuciumate. Rolul negativ l-au jucat reprezentanţii organizaţiei teroriste
O.U.N. Ei s-au socotit deasupra guvernului, se amestecau în conducerea statului, terorizau
populaţia, provocau incidente cu autorităţile şi armata cehă rămasă în Ucraina Carpatică şi,
prin amestecul lor în treburile administraţiei locale şi ale justiţiei, creau haosul în toate
domeniile vieţii publice.
Preluând organizaţia forţelor înarmate, aceşti terorişti fără nici o experienţă în
chestiuni militare, au înlăturat de la conducerea militară, pe toţi oamenii cu experienţă,
neavând ce pune în loc. Ceea ce au făcut aceşti entuziaşti a fost înflăcărarea populaţiei
ucrainene cu sentimente nationale.
În tot timpul Ucrai~a Carpatică a fost atacată de bandele ungare şi de bandele aşa
numiţilor moscofili din partea Ungariei, precum şi de bande din partea Poloniei. În acelaşi
timp, în organizaţia militară " Sici" au pătruns mulţi agenţi polonezi şi unguri.
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Încordarea cu cehii a contribuit şi mai mult la haosul intern şi la slăbiciunea
externă. Întreaga populaţie şi guvernul îşi puneau speranţe în ajutorul Germaniei, atât în
ceea ce priveşte apărarea graniţelor cât şi consolidarea ei internă din punct de vedere
administrativ şi economic.
Proclamându-se independentă, după ocuparea Cehiei de către Germania, Ucraina
Carpatică a cerut ocrotirea Germaniei, ceea ce Germania a refuzat.
IV
OCUPAREA UCRAINEI CARPATICE DE CĂTRE UNGURI
Ungurii au atacat Ucraina Carpatică la 12 Martie 1939, la început cu unităţile de
voluntari şi unităţile formate din populaţia ungară de pe teritoriul Ucrainei Carpatice, iar pe
urmă cu trupe regulate.
În contradicţie cu zvonurile răspândite că Ucraina Carpatică s-a apărat timp de două
săptămâni, trebuie să spunem că luptele au durat numai patru zile.
Din partea ungurilor pierderile au fost de 74 morţi şi 140 răniţi, iar din partea
ucrainenilor numărul morţilor este evaluat la 1500, lucru care se explică prin faptul că
forţele înarmate ale Ucrainei Carpatice au fost formate din tineretul fără nici o experienţă
militară. Conducerea militară, şi ea fără nici o experienţă, trimitea în luptă pe elevii
şcoalelor, distribuindu-le arme în momentul luptei, aşa că aceşti nenorociţi nu ştiau nici
cum se făcea tragerea şi nici mânuirea armelor. Aşa se explică pierderile mari ale acestor
eroi căzuţi sub o conducere iresponsabilă.
În ceea ce priveşte această conducere militară şi civilă, ea a urmat sfatul
Monseniorului Voloşin, preşedintele Statului, care a lansat lozinca: "Nu luptaţi, ci salvaţi
viaţa, care e mai presus de orice". Astfel, pentru apărarea Ucrainei Carpatice şi-a jertfit
viaţa tineretul şi ţărănimea conştiincioasă. În literatura ucraineană nu se găseşte numele
nici unui comandant (din membrii O.U.N.) care a pierit pentru Ucraina.
Ocupând Ucraina Carpatică, ungurii au dezlănţuit o teroare nemaipomenită faţă de
populaţia ucraineană. Ei au executat fără milă şi fără nici o procedură de judecare pe toţi
ucrainenii bănuiţi că au fost în organizaţia de "Sici" sau care au activat în spiritul naţional.
Aşa, la Hust au fost executaţi circa 100 ucraineni, la Teceu - 64 persoane, la Perecin - 8
persoane, la Voloviec - 14 persoane, etc. N-a fost nici un sat în care ungurii să nu fi
executat ucraineni.
În total, numărul celor executaţi este apreciat la 2500, însă foarte mulţi au fost
internaţi în diferite lagăre şi chinuiţi, aşa că au devenit infirmi.
Materialul documentar strâns chiar prin comisiile oficiale ungare arată că mulţi
ucraineni omorâţi, au fost, înainte de moarte, chinuiţi în mod îngrozitor. Astfel, în comuna
Trebuşani au fost arestaţi 7 ţărani ucraineni şi au fost bătuţi în modul cel mai crunt, apoi li
s-a tăiat nasul şi urechile, le spintecau burta şi o umpleau cu pământ.
Indignarea populaţiei ucrainene a fost mare. Ura contra ungurilor era
nemaipomenită. La Paşti, în anul 1939, ţărănimea, în semn de protest, n-a vrut să se ducă la
Biserică, însă mulţi au fost trimişi cu forţa.
Lagărul de internare Varju-Lapos lângă Nyiregyhaza a devenit groaza ucrainenilor.
V.

SUB OCUPATIA ACTUALĂ UNGARĂ
După ocuparea Ucrainei Carpatice, ungurii au început purificarea ei:
Toţi funcţionarii de origine ucraineană au fost concediaţi; Emigranţii ucramem,
supuşii cehoslovaci stabiliţi în Ucraina Carpatică, au fost izgoniţi.
Prin decretul din 24 Martie 1939, ungurii au interzis primirea în serviciul statului a
oricărui ucrainean din foştii emigranţi şi chiar a copiilor acelora.
Prin alt decret, limba ucraineană a fost interzisă în şcolile secundare. Învăţătorilor
unguri le-au fost interzis de a vorbi cu elevii şi cu părinţii lor în limba ucraineană. Liceele
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au fost maghiarizate. Cărţile ucrainene pentru şcolile secundare au fost arse. În şcolile
primare, limba de predare a devenit ungara şi numai ca materie străină s-au admis 3 ore
pentru limba carpato-rusă.
Din punct de vedere social, ocupaţia ungară a adus mari greutăţi pentru populaţia
ucraineană. Sub dominaţia cehoslovacă, populaţia nevoiaşă a avut posibilitatea de a găsi
lucru în Cehia şi Moravia, [zone] industriale. Ungaria n-a admis nici un factor care ar fi
putut menţine starea economică destul de bună. Ungurii au început, pur şi simplu,
exploatarea populaţiei locale, prin fixarea preţurilor scăzute pentru produsele lemnoase,
pentru mâna de lucru etc., pe când preţurile pentru alimente au scăzut.
Boierimea [moşirimea - obs. n.] ungară, care a fost expropriată în timpul
Cehoslovaciei, a început, într-un mod sau altul, a intra în posesia pământurilor expropriate.
Pădurile, exploatate în condiţiuni destul de bune pentru muncitori de către Statul
Cehoslovac, au revenit posesorilor vechi, care au reînceput exploatarea lor prin mijlocirea
evreilor.
Prin urmare, pentru populaţia ucraineană din Ucraina Carpatică au devenit
timpurile foarte grele, atât din punct de vedere material, cât şi moral.
Revoltele mărunte din diferite sate au fost înăbuşite cu cea mai mare cruzime
VI.
DUPĂ IZBUCNIREA RĂZBOIULUI ACTUAL
După izbucnirea războiului, guvernul din Budapesta a văzut că, faţă de actuala stare
de spirit a populaţiei ucrainene, este imposibil de a conta pe loialitatea populaţiei ucrainene
în cazul unui eventual război, ci, din contră, această populaţie, profitând de situaţia ei
geografică şi de topografia terenului, ar fi capabilă de a pricinui mari neplăceri pentru
unguri. Ca urmare, Guvernul Ungar a început să caute drumul pentru schimbarea stării de
spirit a populaţiei.
Este drept că, încă în primele luni după ocuparea Ucrainei Carpatice, au fost
răspândite anunţuri iscălite de colonelul Botke şi de preşedintele organizaţiei "Ruska
Rada", profesorul Iuliu Marin, că Ungaria a venit pentru eliberarea poporului rus de sub
jugul ceho-ucrainean şi Rusia Carpatică va primi autonomie, însă această promisiune n-a
fost realizată.
Dat fiind că aristocraţia ungară, ungurii locali şi moscofili nu sunt dispuşi a face
nici o concesiune în favoarea ucrainenilor, din punct de vedere naţional, Guvernul Ungar a
crezut că va putea atrage simpatia populaţiei ucrainene prin lozinca: "Autonomie Ucrainei
Carpatice, după alipirea la ea a ţinutului Maramureş". În acest scop, autorităţile locale au
invitat populaţia ucraineană să intre în unităţile paramilitare care vor avea misiunea de a
ataca primii România, pentru ocuparea tinutului Maramureş.
Încercarea a fost zădărnicită, fii~dcă nimeni din ucrainieni n-a vrut să intre de bună
voie în aceste formaţiuni, dimpotrivă, când a fost creată graniţa comună cu Uniunea
Sovietică, a început fuga ţărănimii în Galiţia. Se spune că au fugit mai mult de 25.000
tineri.
Aceasta a fost pentru Ungaria semnalul că fără schimbarea radicală a regimului
politic, naţional şi social, populaţia ucraineană din Ucraina Carpatică va trece de partea
oricărui adversar, care va începe războiul contra Ungariei.
Prin urmare, a fost proiectată autonomia Ucrainei Carpatice, care, credem, că nu va
fi o autonomie adevărată, ci numai de ochii lumii.
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VII.
UCRAINA CARPATICĂ OBIECTIVUL POLITICII INTERNATIONALE
Ungaria, lipsită de păduri, sare şi alte produse, ţine cu tot dinadinsul să păstreze
Ucraina Carpatică în cuprinsul Statului Ungar, folosind acest teritoriu şi pentru scopurile
de agresiune faţă de România.
Uniunea Sovietică, urmărind scopurile Internaţionalei a III-a, are dorinţa de a ocupa
Ucraina Carpatică, sub masca Unirii Ucrainenilor, însă, de fapt, pentru a pătrunde în inima
Europei şi a se apropia direct nu numai de Slovacia şi Cehia, unde comunismul este în
creştere, ci şi de Iugoslavia, care cu entuziasm urmăreşte creşterea teritoriului "Rusiei"
ocrotitoarea slavinismului din Europa de Sud.
Germania, care în ultimul timp a dat mare dezvoltare culturii şi Bisericii ucrainene
din regiunea Cholm şi Lemki, în mod vădit doreşte ca toţi ucrainenii din Galiţia, Bucovina
şi Rusia, să se unească într-un singur Stat sub protectorat german şi, ca atare, nu este deloc
dispusă de a trece ucrainenii din Ucraina Carpatică din robia ungară în cea sovietică.
Apoi, Germania văzând că Ungaria este foarte slabă pentru apărarea trecătorilor din
Carpaţi împotriva invaziei sovietice în Europa de mijloc, caută modalitatea în ceea ce
priveşte întărirea acestor trecători.
După informaţiile încă neverificate, pe care le avem din sursă germană, Gennania
ar intenţiona să alipească Ucraina Carpatică de Statul Slovac, acordându-i o largă
autonomie. În acest caz, Ucraina Carpatică ar deveni un focar al sentimentelor naţionale
ucrainene şi o şcoală germană pentru crearea cadrelor militare, administrative şi culturale,
pentru Ucraina viitoare. În acelaşi timp, Germania, având în vedere relaţiile ei cu Slovacia,
ar avea comunicaţie directă cu Statul Român.
Slovacia are şi ea pretenţii asupra unor teritorii din Ucraina Carpatică, în actuala ei
graniţă.

Polonezii, cu toate că statul lor nu există în present, dau mare preţ menţinerii
Ucrainei Carpatice sub dominaţia ungară, în speranţa de a avea graniţă comună cu statul
ungar.
VIII.
STAREA DE SPIRIT A POPULATIEI UCRAINENE
Intelectualii ucraineni din Ucraina Carpatică sunt aproape toţi în emigraţie. Foştii
miniştri se află în Cehia şi Slovacia, unde primesc o pensie sau au diferite servicii. Până în
ultimul timp, ei au fost anglofili şi au încercat să aibă legături cu Beneş. Nu este precis
dacă le au şi acum. Se poate că planurile lor s-au schimat sub influenţa victoriei germane în
vestul Europei.
O.U.N.şi-a întărit legăturile şi simpatiile pentru Germania.
Intelectualii, de asemenea, se orientează numai spre Germania.
În ceea ce priveşte ţărănimea ucraineană din Ucraina Carpatică, în ura ei
nemărginită faţă de unguri va contribui cu tot ce este posibil la nimicirea dominaţiei ungare
în cazul unui eventual război.
Comunismul, adică simpatia pentru Uniunea Sovietică, este în creştere, cu toate că
populaţia n-are nici o idee de comunism şi de starea adevărată din Uniunea Sovietică.
Faţă de România, populaţia ucraineană din Ucraina Carpatică are simpatii, având în
vedere ajutorul material pe care România l-a dat în iarna 1938-1939, populaţiei ucrainene.
Faţă de Slovacia, populaţia ucraineană are o atitudine rezervată, fiindcă Slovacia,
profitând de slăbiciunea Ucrainei Carpatice, a ocupat teritorii cu populaţie ucraineană
încorporându-le la Statul Slovac.
În concluzie, Ucraina Carpatică, suferind sub dominaţia ungurilor şi neputând ierta
acestui stat cruzimea cu care a exercitat teroarea asupra elementului ucrainean, mizeria şi
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nedreptatea pe care le-a adus acestui element, aşteaptă eliberarea de sub jugul Ungariei
este gata de a da ajutorul cel mai eficace oricărui adversar declarat al Ungariei.
A.N.I.C.
Informaţii

Bucureşti ,

Fond Preş edinţia Consiliului de Miniştri - Serviciul Secret de
(prese.: PCM - SSI) - 23 7911920 - 1949, dos . 37/1934, f. 264- 277.
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MapaMopo~uua Ta IIi.1u~apnaTc1>Ka YKpaiua y cBiTJ1i eT11iq11ux,

eKonoMiquux Ta noJJiTuquo-cTpaTeriquux inTepeciB U,e11TpaJ11>11oi
€Bponu (1919 - 1940 pp.)
jl,oKyMeHTH
Pe3IOMe
UH CTarrH c qacnrnmo KOMnrreKcHoro .nocrri.n:>KeHHH ni.n Ha3BOIO «CTorrin1qHi Ta
KYJihTypHi KOp.LlOHH .nep:>KaB Ue1nparrhno"i rn nin.neHHoi· E:spontt XX-XXI crnrriTh», HKa
6y.ne BH.[laHa BH.[laBHHIJ,TBOM «JliMeC» y 2008 poui .LlO HafO.[lH CBHTKyBaHHH 90-pjqqH
3aKiHqeHHH nepwo"i Cnirnso"i BiMHH.
Asrnp CTaTii - Ha OCHOBi 30 HOBHX .[lOKyMerniB ( panopTH, YKa3H, cnora.uH,
iHcTpyKui"i rn ceKpeTHi nosi.noMrreHHH sitl.cbKOBHX MiHiCTepcrn PyMyHi"i rn CCI) pmBHTOK PYMYHChKO-yKpa"iHChKHX Bi.LlHOCHH y cniTrri HOBHX Mi:>KBJHChKHX rn
reonorriT11qH11x c11Tyauitl., H.Ki cKrrarr11cH y KiHui CTepwo"i Csirnso"i sitl.HH B nepio.n, KOJIH
noqascH pmna.u AscTpo-Y ropIUHHH rn Berr11Ko"i Pocitl.cbKo"i iMnepii", Ha pyi"Hax HKHX
s11pocrr11 Hosi .nep:>Kas11: CTorrhma, qexocrronaqq11Ha, IOrocrrasiH, Berr11Ka PyMyHiH ,
Yropm11Ha, AsCTpiH rn PociH. KopJJ:HHH u11x HosocrnopeHHX .nep)KaB 6yrr11 BH3HaqeHi Ta
3aTBep.[l:>KeHi Ha CTapH3bKiM MHpHiM KOcpepeHu,i"i y 1919-1920 poKaX.
y nepwitl. qacTHHi CTaTii 3a .[lOTIOMOfOIO weCTH HOBHX )J,OKyMeHTiB npe.ncrnsrreHO
eTHO-iCTop11qHe, norriT11qHe, sitl.cbKOBe Ta eKOHOMiqHe cTaHos11me perioHy BepxHhoi·
T11c11 (MapaMopoIUHHH rn ni.nKapnaTChKo"i YKpai"HH), HKe cKrrarrocH nicrrH BH3HaqeHHH
HOBHX .nep:>KaBHHX Kop.noHiB Mi:>K PYMyHino, YropIUHHOIO, qexocrrosaqq11Ho10 Ta
CTorrhmem. Y UhOMY KOHTeKcTi .neTarrbHO noKa3aHi sitl.cbKOBo-CTpaTeriqni, couiarrhHOeKoHoMiqHo rn KYJihTypHo-icrnpHqHi nepenoHH JJ:JIH iHTepecis Berr11Koi· PyMyHi"i rn
Micuenoro HacerreHHH (yKpa"iui rn PYMYHH), HKi cKrrarr11cH y 3B»H3KY 3 pmno.nirroM Ha 2
qacTHHH MapaMopoIUHHH Ta BCTaHonrreHHH pyMyHChKo-qexocrrosaubKoro Kop.nony a
rrisoMy 6oui T11c11 (noq11Hamq11 si.n B11wiscbKo"i .norrHHH .LlO THqesa) .no TapHa -Mape rn
XorrMey 3ri.nHo yMoB CeH:>KepMeHCbKoi· MHpHoi· yro.n11 3 AsCTpicro, 19 nepecHH 1919 poKy,
TpiaHOHChKOro M11py 3 YropIUHHOIO, 2 qepBHH 1920 poKy rn Yro.na npo Kop.noHH ni.n 10
cepnHH 1920 poKy.
Y .npyritl. qacTHHi po6oTH w11pwe npoaHarri3oBaHi (27 ,noKyMeHTis) nepe.nyMOBH
Ta HacrriJJ:KH npHCJJ:Ha:I-IHH CTi.nKapnaTCbKo"i YKpai"HH .no YropIUHHH, nicrrH pmqrreHysaHHH
qexocrrosaqq11H11 riTrrepoM, np11c.nHarrnH EoreMiî rn Mopasi"i .no TpeThoro Petl.xy rn
BCTaHOBJieHHH HiMeIJ,bKOfO npoTeKTOpaTy Ha)], peWTOIO Tep11rnpi"i qexocrrosaqq11HH ( 1
6epe3HH 1939 poKy). Uetl. MOMeHT noKaJye, mo Ha nporn3i 20 poKis ni.nKapnaTChKa
YKpaHa

5 pa3ÎB 6yna rrpe)lMeToM cyrrepel.JOK 3a BOJIO)lÎHHjl HeIO MÎ)I( cyci;::u-iiMH

.nep:>KaBaMH:
- no 1919 poKy Harre:>Karra no AscTpo-Y ropcbKO"i MOHapii"
- 3 KBiTHH 1919 no KiHUH 1-"i TIOJIOBHHH 1920 poKy 3HaXO)J,HJiaCb mn TJ1MqacOBHM
a.uMiHicTpynaHHHM PyMyHcbKoi"i MOHapxii"
- 3 rr11nHH 1920 no rr11cTonany 1938 poKy - sxon11Tb no cKrrany qexocrrosaqq11H11
- 3 rr11crnnana 1938 no cepen11H11 6epe3HH 1939 poKy - 6yrra aBTOHOMHOIO nep:>Kano10 ni.Ll
Ha3BOIO KapnaTCbKa Y Kpai"HH
- 3 2-"i TIOJIOBHHH 6epe3HH 1939 )],O KiHUH 1944 poKy 3HOBY HaJie:>Karra no ABCTpoYropCbKO"i MOHapxi"i.
Bei ui .noKyMeHTH .LlaIOTh u,iKasi si.noMocTi mono crns11eHHH PyMyniî no
Tpariqno"i .[lOJii CTinKapnaTCbKO"i YKpaHH Ta TIOKa3YIOTb KpOKH, HKi BOHa po611rra .[lJIH TOfO,
mo6 3aXHCTHTH CBIH niBHiqHJ1M KopnoH Ha BHnanoK MO:>KJIHBOfO nanany Ha
ninKapnaTChKY YKpai"Hy 3 6oKy Yropm11H11.
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VOVKANICI I. I., UJGOROD (UCRAINA)
y

KpaÎHChKO-PYMYHChKi Bi;:J;HOCHllH: DHT3HllH ra pMonilauiî
30BHilllllhODOJiiTHl.IJIHX ilnepeciB

YKpaîi-m i PyMyHiH - oHoBneHi rnponeifchKi ):(eMoKpaTHqni ):(ep)l(aBH, HKHX
o6'€JlHY€ nparHemrn ):(O BCTaHOBnemrn CTa6inhHOÎ CHCTeMH Mi)I<HapO):(HHX Bi):(HOCHH y
E:sponi Ta npHnenmx .llO nei' perioHax. 06H.llBi Kpai'HH 3at.{ÎKasneni y pmumpeHHi cMyrn
6e3neKH Ta nornH6ne1mi rnpoiHTerpauiifHHX npouecis. CyqacHi yKpai·HcbKo-pyMyHchKi
):(BOCTOpOHHi Bi):(HOCHHH 6aJyI-OThCH Ha ):(06pocyci):(cTBi Ta pÎBHOIIpaBHOCTÎ, B3a€MHiif
.
.
IIOBa31 ):(O cyBepemTeTy.
BTiM, Ha30BHi CTOCYHKH Mi)I< KHrnoM i EyxapecToM ne 3aB)l(Jl:H BHrJIH):(aI-OTh
i.ueanhHHMH. Tiepio):(HqHo oKpeMi BHYTpimHhononiTHqHi cHnH mTyqHo p03.llMyxy10Th
cnipni IIHTaHHH. lHKOnH ue BHrnH):(aC rpoTeCKHO. HanpHKna):(, HK 3apa3 - BOCeHH 2007
poKy Hanepe.llOJCHi napnaMeHTChKHX BH6opiB B YKpai'Hi, KOnH KapnHKOBa napTiH
K.Y.q.M.A. oronocHna „ronoBHOI-O 30BHimHhOI-O 3arpm010" yKpai'HChKiif .llep)l(aBHOcTi
noniTHKY PyMynii' rn npoBena „HcqHHH mTypM" PYMYHChKOro noconhcrna B KHrni. Ane
noTpi6no BiMinHTH MaHqmo „nonirnqn11x Kap1mKis" Bi.ll 3Ba)l(eHoi' i coni):(Hoi' ocpiuiifHoi'
no3Huii" YKpaîn11.
A B PyMyHii', nanp11Kna):(, iHKOnH npoHBnHIOThCH iCTop11qHi peMiHecueHcii'
OKpeMHX cynepnaTpioT11q1mx Kin, HKi He MO)l(YTh Bi.lliHTH Bi):( CTepeOTHIIY „icrnpHqHHX
KpHB):(" q11 HaBiTh TepHTopianhHHX „BTpaT". y UhOMY KOHTeKCTi cni.r:c Hara):(aTH
.
.
cnpaBeL(nHBe TBep):()l(eHHH, mo MHHyne CTOCYHKIB nepe.llyCJM IIOBHHHO 3MHmHTHCH
npe):(MeTOM ):(Ocni):()l(eHHH icTOpHKiB, a cyqacHiCTh i Maif6yTHe yKpai'HChKO-pyMyHChKHX
Bl):(HOCHH ):(ep)l(aBHO-IIOmTHqHHM emTaM IIOTpi6Ho 6y.llyBaTH Ha UlIBlnl30BaHHX
npHHUHIIax, 3 BpaxysaHHHM peaniif CbOro):(eHHH, a TaKO)I( TaKTHqHoi' Ta CTpaTeriqHoi'
nepcneKTHBH.
Mi)I( YKpai'HoI-O i PyMyHieio, na name rn1160Ke nepeKoHaHnH, na noqaTKy TpeTboro
THCHqoniTTH He icHyc )1(0).:(HHX npHHUHIIOBHX npo6neM, HKi He MQ)KHa 6yno 6 BHpimHTH
mnHXOM neperoBopiB i .llOCHrHeHHH KOMnpoMicy. HaBiTh 6inhme - nonp11 ):(eHKi
cynepeqn11si acneKTH cyqacHHX yKpai'HChKO-PYMYHChKHX ):(BOCTOpOHHix CTOCYHKiB 3apa3,
HK npe):(CTaBnHCTbCH, uinKOM Ha3pis qac ):(nH 6inhm TiCHOÎ KOOp.llHHauii' KpoKiB a6o HaBiTh
peani3auii' IIOrQ):()l(eHHX cninhHHX ):(itt ):(BOX .r:cep)l(aB Ha Mi)l(HapO):(HÎH apeni. L(e MO)l(Ha, Ha
Ham
nornH):(,
3).:(ÎHCHHTH
nonepe):(HhO
rapMOHi3yBaBlllH
Haif6inhm
Ba)l(nHBI
3osnimHhononiT11qni i11Tepec11 YKpai'HH rn PyMyHii'.
Tii.ll IIOHHTTHM „rapMOHi3auiH" 30BHimHhOnoniT11qn11x i1nepeciB y UhOMY ceHci
cni):( pmyMiTH nepexi):( Bi.[( cnopa):(HqHHX ):(BOCTOpOHI-Iix KOHcynhrnuiif 3 IIHTaHh
Mi)l(HapO):(HOÎ noniTHKH Ha Mi)l():(ep)l(aBHOMY piBHi ):(O CHCTeMHOÎ uinecnpHMOBaHoi' po60TH
Ha):( BH3HaqeHHHM Haif6inhm Ba)l(nHBHX i CXO)l(HX (q11 cninhHHX) 30BHimHhOIIOniT11qn11x
npiopHTeTiB YKpai'HH i PyMyHii'. oe3yMOBHO, TaKa rapMOHÎ3aUiH HÎHKHM q11HOM He 03Haqac
Hisen10BaHHH q11 yHicpiKaui10 i-muionanhHo-cneu11cpiqH11x iHTepeciB. HaBnaKH, KO)l(Ha i3
.r:cep)l(aB IIOBHiCTI-0 36epirae cyBepeHHÎCTh BnacHOÎ 30BHÎmHhOÎ noniTHKH Ta icpapxim
npiop11TeTiB i 3aBL(aHh, HKi BOI-Ia nparne BHpimHTH y ccpepi MÎ)l(HapOLCHHX Bi):(HOCHI-1. I
caMe 3 HHX CTOpOHaMH cninhHO 0611paIOThCH npHHUHIIOBO 6nH3hKi, peani3yBaTH HKi
OIITHMMhHime 6y):(e IIOE:):(HaHHHM 3yc11nh. y TaKOMY BHIIa):(Ky 30BHimHhOIIOniTHqHHH
npHMHO)l(eHHH IIOTeHuian CTa€ 3HaqHo CHnhHimHM, Hi)I( caMOCTÎHHi KpOKH KO)l(HOÎ j3
.llep)l(aB. Mo)l(nHBHM c i BHHHKHeHHH c11HepreT11qI-1oro ecpeKTy.
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3 imnoro 6oKy, rrorrepe.nm: IIOfO.[(:>KeHe BH3Ha'-leHH5.! 6JIH3bKHX a6o CIIIJlbHHX
30BHillIHhorrorriTH'-IHHX iHTepecis Y KpaîHH i PyMyHiî Mern.noM rapMoni3auiî .U03BOJI5.!€
3.UiikHIOBaTH p036y.uosy Bcid CHCTeMH .[(BOCTOpOHHix CTOCYHKiB Ha 6a3i II03HTHBy, T06To,
rnro, mo rroe.nHye .nsi cysepeHHi .nep:>KaBH Ha Mi:>KHapo.nHiii apeHi, a He rnro, ruo îx
po3' €.UHYE:. y TaKOMY BHIIa.UKY .[(HCKyciH:Hi IIHTaHH5.! .[(BOCTopmmix Bi.UHOCHH CBi.UOMO
.[(HCTaHl{iOH)'IOTbC5.! Ha .npyrHH: rrrraH 3 MeTOIO îx IIOCTYIIOBOfO, arre uirrecrrp5.!MOBaHoro,
rrocrri.nosHoro, 3a3BM'-laii, rroeTarrHoro BHpillleHHH. 3a TaKoro 3Ba:>KeHoro rri.uxo.uy, KOJIH
.[(OMiHyE: II03MTMB, He3Ba:>KaIO'-IM Ha 6y.nh-5.!KY roCTpOTY crripHHX IIMTaI-Ib Mi:>K.nep:>KaBHHX
CTOCYI-IKiB, BOHM rreBHHM '-IMHOM BTpa11aIOTb porrb .neCTpyKTMBHOfO a6o necTa6irri3y1011oro
'-IMHHHKa.
BTiM, 3BepHeMOC5.! no aHarri3y pearrbHOÎ CHTyauiî. Kap.nttHarrhHi reorrorriTM'-IHi
3MiHH, 5.!Ki si.u6yrrHC5.! Ha rnporreH:CbKOMY KOHTHHeHTi BHacni.noK p03llIHpeHH5.!
€sporreH:cbKoro C0103y i HA TO Ha Cxi.n, cyrrrno BIIJIHHYITM Ha Mi:>KHapo.nHe crnHOBHll.le
YKpaîHM i PyMyniî rn îx 30BHillIHIO rrorriTHKy.
Pa.nHKaJihHO 3MiHHBC5.! reorrorriTH'-IHMii crnTyc KO:>KHoî j3 .nep:>KaB. CTo-rrepllle,
PyMyHiH cTarra rroBHorrpaBHMM 11rreHOM €npoc0103y i HA TO, Heni.n'E:MHOIO cKrranoso10
11acTHHOIO iHTerposanoî rnporreH:cbKo·i Ta rnpoaTrraHTM'-IHOÎ crrirrhHOTH. Bo.nH011ac,
€spoco103 CTaB 6e3rrocepe.nHiM cyci.noM YKpaîHH. To6rn, y reorrorriTH4HOMY BMMipi T.38. „cyci.noM rrepllIOfO rrop5.!.UKy", Bi.UHOCHHM 3 5.!KHM rrpe.ncTaBJI5.!IOTb .[(J15.! 6y.nh-5.!KOÎ
.nep:>KaBM, 30KpeMa, i yKpaîHChKOÎ rrpiopHTeTHe 3Ha'-leHH5.!. A PyMyHiH 3 1 ci4H5.! 2007 poKy
o6'€KTHBHO orrmmnac5.! B aBaHrap.ni crrirrhHOÎ rroniTMKH €C Ha HOBMX rris.neHHO-cxi.nHMX
Kop.noHax €spoco103y i3 YKpaîHOIO.
YKpaîHa i PyMyHiH, o.nnaK, MaIOTh 3Ha4HO si.nMiHHHii reorrorriTH'-IHMH crnTyc i
30BHillIHhorrorriTM'-IHMii rroTeHuiarr, ne pyMyHchKi rro3HUiî Ha Mi:>KHapo.nHiH: apeHi,
6e33arrepe4HO, Mil{Hillli, TaK 5.!K rri.nKpirrnIOIOTbC5.! KOJieKTMBHMM IIOTeHuiarroM KpaîH4JieHiB €C i HATO. Arre xtt6Ho 6yrro 6 6y.uysaTH yKpaîHChKo-pyMyHchKi Bi.UHOCHHH,
BHX0.[(5.1'-IM 3 TaKOfO .[(MC6arraHcy (xoqa y ,[(e5.!KMX 6e3Bi.nrrosi.narrbHMX rrorriTHKiB 3 o6ox
CTopiH iHKOJIM BMHHKaE: 6a:>KaHH5.! rpaTH Ha .[(HCIIporropuiHX CMJIM y 30BHillIHbOMY
rroTeHuiarri). HaspH.n 4H €sporreH:chKa Crrirrh1-1orn .U03BOJIHTh 6y.nh-5.!Kiii .nep:>Kasi HOBOMY 4JieHy €C crreKyJIIOBaTM B CBO"iH: .[(BOCTOpOHHiH: rroniTMl{i no cyci.n1-1ix .nep:>KaB
CYKYIIHMM iHTerpoBaHHM IIOTeHuiarroM €spoco103y (me 6irrhlll CKeIITM4HO ue MO:>KHa
crnep.n:>KysaTH rrpo HA TO). HasrraKH, €C (5.!K i HATO) Hacrnme Ha .noTpHMaHHi
.nep:>KaBaMM-4JieHaMH €spocrrirrhHOTH y CTOCYHKax i3 Me:>KyIO'-IH MH T.38. „TpeTiMH
KpaîHaMH", T06To, THMH, 5.!Ki He € '-IJieHaMH €C,
rrpHHl{MIIiB .no6pocyci.ncTBa,
B3a€MOIIOBarn, TepHrnpiarrhHOÎ uirricHOCTi, cysepeHiTeTy Ta HeBTpy11aHH5.! B crrpaBH 0.[(HH
o.nHoro. A 3apa3 B3ararri KepiBHi esporreH:chKi CTPYKTYPH 3arrposa.nttrrH KOHcorri.nosa1-1y
€sporreH:cbKY rrorriTHKY cyci.ncrna €C rn iHcTpyMeHTH i"i pearri3aui"i.
3as.naHH5.! €sporreH:cbKa rrorriTHKa cyci.ncrna (€CTC), 3ri.nHo 3 p03'5.!cHeHH5.!MH
CTpe.nCTaBHHUTBa €sporreH:chKoi· KoMicii" B YKpaîni, rrorrHrae y TOMy, mo6 rronirrHmcH
rrepesaraMH p03llIHpeHH5.! €C 3 KpaîHaMH-cyci.naMM y Bi.UHOllleHHi 3Mil{HeHH5.!
crn6inhHOCTi, 6e3rreKH rn .no6po6yTy ycix, Ha Koro rrollIHpIOE:ThC5.! .niH uid rrorriTHKH. Iî
6yrro p03po6rreHO 3 MeTOIO yrrepe.UHTH II05.!BY HOBHX JllHlH p03Me:>KyBaHH5.! Mi:>K
p03llIHpeHHM €C Ta H:oro cyci.naMH Ta 3arrporroHyBaTH ÎM MO:>KJIHBiCTb y11aCTi y
pÎ3HOMaHÎTHHX BH,Uax ,UÎBJibHOCTÎ

€C

3a ,llOilOMOfOIO 6iJihlll ÎHTeHCHBHoi" CIIÎBnpaui

y

1
c<l>epi rrorriTHKH, 6e3rreKH, eKoHoMiKH rn KYIThTypH .
CaMe rnKi rrpHHUHIIH, c<PopMyrrhoBaHi crrirrhHO sciMa KpaîHaMH-'-IJieHaMH €C y
€sporreH:chKiH: rrorriTMUi cyci.ncrna, crro.nisaeMocH, i e BM3Ha'-larrhHMM cTpH:>KHeM cy11acHoî
noniTMKH PyMyttiY mo.no YKpaîHH. I He y BÎJJ:MÎHHOCTRX reorroniTHquoro cTaTycy, a ua
1

http://www.delukr.ec.eurora.cu/page28249.html
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rnpoiHTerpauiHHOMY HarrpHMi Baprn rnyKaTH rryHKTH rapMOHi3al{il 30BHilllHhOITOJiiTHqHHX
iHTepecia Y KpaîHH rn PyMyHiî.
CJii,n rri,nKpecJIHTH, mo Ha cyqacHoMy ernrri HaBiTh 3a .neHKHMH a6comoTHHMH
rroKa3HHKaMH poJih PyMyHiî B .no6pocyci,nchKHX crncyHKax €C 3 YKpaîHoIO c 6iJihlll Hi)I(
aaroMa. HarrpHKJia.n, yKpaÎHChKo-pyMyHChKHH Kop,noH c 3a rrporn)l(HicTIO nai16iJihlllHM
cepe.n Kop.noHiB YKpaîHH 3 .nep)l(aBaMu-qJienaMH €C.
3araJihHa rrpOTH)l(HiCTh .nep)l(aBHHX Kop.noniB YKpaÎHH CKJia,nac ITOHM 7 THCHq
KiJioMeTpiB. 3 TO ro MaH)l<e IT' HTY qacTHHY CKJia,naIOTh cyxorryTHi KOp,nOHH 3 Kpai"naMH HOBHMH qJieHaMH €aporreH:cr,Koro Cmmy.
Ta6JIHUH 1

Cyxonymui «opoouu Y«pai"nu 1 «paiitllMU-'L!leuaMu €C

(KM)

Kpai"ua

KopâoH

Pecny6.rziKa llOJtbUţa

542,4

C1wealJbKa Pecny6J1i1w

98,5

YzopcbKa Pecny6.rziKa

135,1

Pyoi1y11iR

638.4

51K 3acai,nqy10Th ,naHi Ta6. l, 3araJihHa ,noB)l(HHa Kop.noHy YKpai"HH 3
ueHTpaJihHornporreiichKHMH .nep)l(aBaMH - HOBHMH qJieHaMH €C rricJIH p03rnupeHHH 1
TpaBHH 2004 poKy €apocmmy Ha Cxi.n CKJiaJia 776 KM, B T. q_ 3 PIT - 542,4 KM, CP - 98,5
KM, yp - 135,1 KM. Cxi,nHHH Kop.noH €C 3 YKpai"HOIO 3a ITHTOMOIO BaroIO CTaHOBHB y
2004 poui 6JIH3hKO 11 % CYKYITHOi" rrpOTH)l(HOCTi yKpai"HCbKHX .nep)l(aBHHX Kop,noHiB.
ITpoTe rricJIH BCTyrry 1 ciqHH 2007 poKy PyMyniî, pa3oM 3 noJirapicIO, .no €apocmmy
,noB)l(HHa crriJihHHX Kop.noHiB YKpai"HH 3 €C 36iJihlllHJiaCH Matt)l(e B,naiqi i .nocHrna 1414,4
KM., T06TO, 3apa3 CKJia,nac B)l(e ITOHa.n 20% 3araJihHOÎ npOTH)l(HOCTi yKpai"HChKHX
.nep)l(aBHHX KOp.[{OHIB.
).J:ocHTh aaroMoIO c Micue PyMyHii" B eKOHOMiqHux crncyHKax YKpai"HH 3 cyci,nHiMH
.nep)l(aBaMu-qJieHaMH €apoco103y. ITpoTe, 3a o6cHroM eKcrropTy-iMrropTy PyMyHiH B
30BHilllHhOTOproBeJihHHX crncyHKax 3 YKpaîHoIO rrocTyrraCThCH IToJihIIIi Ta YropmuHi.
Ta6JIHUH 2

3osnimnH TopriBJIH YKpaînu i3 1axi;:urnMu cycmaMu 1a 2006 piK 2
EKcrropT
Kpai"Ha

IMrropT
BapTlCTh,
: THC. L{OJI.

CaJib.[{O

BapnCTh, THC.
L{OJI. ClllA

Y % .no 2005

IToJihIIIa

1344516,3

133,l

2109116,2

150,0

-764600,0

PyMyHiR

625871,7

128,l

446086,2

210,6

179785,4

CJioaaqquHa

549636,2

108,3

382774,5

125,9

166861,7

123,9

143897,5

ClllA

y %.no
2005

..

"""

Y ropm1rna

946132,0

137,4

802234,5

2 CK11a.11e110 aernpoM Ja: http://www.ukrstat.gov.ual
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ITpoTe,
RK
11i.z:r:rnep,ll::>Ky10Th
.z:r:aHi
Ta6.2,
B
yKpai"HChKo-pyMyHchKHX
30BHiIIIHbOeKOHOMiqHHX 3B'R3Kax icHyIOTh 3HaqHi pe3epBH . .ll:BOM CTOpOHaM naprn 6iJihIII
110CJii.[(OBHO 11par.uoBaTH Ha.[( 110CTYl10BHM HaporueHHRM o6cRriB B3aCMHOi" rnpriBJii,
11pHMHX iH03eMHHX iHBeCTHUiH, Ha.[(aHHH TpaHC110pTHO-TpaH3HTHHX Ta iHIIIHX 110CJiyr.
YTiM, HaBiTh rnKi a6comoTHi xapaKTepHCTHKH .[(03BOJIHIOTh YKpai"1-1i Ta PyMyHii"
qepe3 yqacTb B €Bpo11eHChKiH 110JiiTHUi cyci.z:r:crna €C c11iJihHO rpaTH Ba:>IOIHBY
reo110JiiT11qHy poIIh xoqa 6 y 6acei1Hi lfopHorn MopH.
3ri.z:r:Ho
3 IToni.z:r:oMJieHHRM
€Bpo11ei1chKoi" KoMicii" .[(JIH
Pa.z:r:11
€C
rn
€Bpo11apJiaMeHTY 11po 110CHJieHHH €Bpo11eHChKOi" 110JiiTHKH cyci.z:r:crna, B 4opHOMOpCbKOMY
perioHi, HKHH oxo11JI10c MoJI.llOBy, YKpai"Hy, i Kpai"n11 ITiB.z:r:eHHorn KaBKa3Y 11opH.z:r: 3 €C,
Pocic10 Ta Type44HHOIO, €ITC TaKO)I{ 11po1101-1yc 3HaqHi MO)l{JIHBOcTi .[(JIR .z:r:iaJiory Ta
c11iBpo6iTHHUTBa Ha periOHaJihHOMY piBHi . I10'IHHaIO'IH 3 ci'IHR 2007 poKy, KOJIH 4opHe
Mope CTaJIO O.[(HHM 3 Kop.z:r:oHiB €Bpo11ei1chKorn Co103y, 11orn116JieHHH perioHaJihHHH
11i.z:r:xi.z:r: CTaB Ba)l{JIHBOIO qacTHHOIO 110JiiTHKH cyci.z:r:crna. €C 110BHHeH 6paTH yqaCTh y
c11iBpo6iTHHUTBi Ha perioHaJihHOMY piBHi 3 Kpai"HaM11-11apTHepaMH, p03TaIIIOBaHHMH y
40pHOMOpCbKOMY perioHi (q11 TO y Me)l(aX €ITC, 411, HK y BHl1a.[(KY 3 Pocic10 - y Me)l{aX
11porpaM11 CTpaTeri'IHorn 11apTHepcrna, 'IH 3 Type44HHOIO HK Kpai"HOIO-KaH.llH.[(aTOM Ha
qJieHCTBO B €C), He3aJie)l{H0 Bi.[( o<t>iuii1Horn KOHTeKCTY Horo .[(BOCTopo1mix Bi.[(HOCHH 3
UHMH Kpai"HaMH. KoHKpeTHi raJiy3eBi 1111TaHHH MO)l{Ha BHpirnyBaTH 3a .z:r:o110Morn10
Bi.[(110Bi.[(HHX iHiuiaTHB, Ha11pHKJia.[(, B3aCMOBHri.z:r:Horn c11iBpo6iTHHUTBa y c<t>epi HayKH,
11i.z:r:Kpi11JieHorn 110JiiTHqHJ1M .[(iaJIOrnM, a6o Ha 6araTOCTOpOHHiH OCHOBi, Ha11pHKJia.[(, y
Me)l{ax Mi)l{Hapo.z:r:Hoi" KOMicii" i3 3ax11cTy 4opHorn MOpH.
I1ornH6JieHe c11iBpo6iTHHUTBO y 4opHOMOpCbKOMY perioHi - „4opHOMOpCbKa
iHiuiaTHBa" („Black Sea Synergy") - TaKO)I{, HK crnep.z:r:)l{yCThCH B IToBi.z:r:oMJieHHi
€BpOKOMicii", MO)l{e CTaTH B Harn.z:r:i 11p11 11i.z:r:roTOBUi 3aca.z:r: .[(Jljl 110.[(0JiaHHH 6ararnpiqHJ1X
perioHaJihHHx KOH<i>IIiKTiB. OpraHi3aUiR 4opHoMopchKoro eKOHoMiqHoro c11iBpo6iTHHilTBa
(04EC) c KOpHCHOIO 11JiaT<t>opMOIO .[(JIH .[(iaJiory Ta crriBpo6iTHHUTBa B ychOMY perioHi.
Hapa3i €Bpo11ei1chKa KoMiciH BHB'lac MO)l{JIHBiCTh 3a11oqaTKyBaHHR 6iJihIII TicHHX
Bi.[(HOCHH 3 04EC, BKJ110qa10q11 OTpHMaHHH CTaTycy Cl10CTepiraqa. 0KpiM UhOrn, Ta
6a3YJ04HCh Ha UHX TiCHiIIIHX Bi.[(HOCHHax, 6yJio 6 KOpHCHO 3a11oqaTKyBaTH 110CTiHHHH
.z:r:iaJior 3 Kpai"HaMH 04EC Ha piBHi MiHiCTpiB 3aKOp.UOHHHX c11paB, IUO TaKO)I{ C11pHRTHMe
B11pOBa.[()l{eHHIO
Ta
110.[(aJihIIIOMY
p03BHTKY
periOHaJihHOi"
110JiiTHKH
€C
y
4opHoMopcbKOMY perioHi. ITopH.U 3 TaKHMH 3ycTpiqaM11 3 11pe.z:r:crnBHHKaM11 Kpai"H-qJieHiB
04EC 6yJio 6 KOpHCHO 11pOBO.[(HTH 3YCTpi4i MiHiCTpiB Kpai"H €C i cxi.[(HHX Kpai"H y Me)l{aX
€ITC .[(JIH 3a6e311eqeHHH 110JiiTHqHoro .z:r:iaJiory i o6rnBopeHHH 11HTaHh €Bpo11ettChKOi"
110JiiTHKH cyci.z:r:crna. B HaCTy11H11x poKax €Bpo11ettchKa KoMiciR 11JiaHyc po3BHHYTH
11HTaHHH 11orn116JieHoro
4opHOMOpCbKOrn .[(iaJiory
B OKpeMOMY
110Bi.[(OMJieHi.
„4opHOMOpChKa iHiuiaTHBa" Mac TaKO)I{ BpaxoByBaTH iHrni perioHaJihHi iHiuiaTHBH, TaKi,
HK oaKHHCbKa iHiuiaTHBa y raJiy3i TpaHC110pTy Ta eHepreTHKH .
.51Kruo YKpai"Ha Ta PYMyHiH 6y.z:r:yTh c1111paTHCH Ha BH3Ha'leHi €Bpo11ei1chKOIO
C11iJihHOTOIO OCHOBHi 3aB.[(aHHH c11iBpo6iTHHUTBa B 4opHOMOpCbKOMY 6acei1Hi Ta
11oro.z:r:)l{yBaTHMYTh cmJihHI KpOKH TO yHHKHYTh MaJI011po.z:r:yKTHBHorn cy11epHHUTBa q11
6opOTh6H 3a periOHaJihHe IIi.uepcrno B 4opHOMOpi".
Ha.z:r:3B11qafiHo 1103HTHBHi pe3yJihTaTH MO)l{e .z:r:aTH 11oc11JieHHR yKpai"HChKOPYMYHChKorn c11iBpo6iTHHUTBa B paMKax peaJii3auii" ITporpaMH cyci.z:r:crna YKpai·Ha PyMyHiH - MoJI.[(OBa. Ha i"i 11epIII0My ern11i B11po.z:r:oB)I{ 2004-2006 poKiB 6yJio
11epe.z:r:6a'leHO <i>iHaHcyBaHHR 6,5 MJIH. CBpo .[(JIH yKpai"HChKHX 11poeKTiB i 38,284 MJIH. CBpo
3 noeino~rneHHJI E:eponeficbKo'i KoMici'i n1111 Pantt E:C Ta E:eponapJ1aMe11Ty npo norn11eHHJ1 E:eponeficbKo·i noniTttKtt
cycincrna. - Eip10cce11b, 4 rpy;11111 2006 p.COM(2006) 726 final. - C.17-18.
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- mm pyMyHCbKttx4.

CrnpoHaM Baprn cKoopattHoBaHo niaiH:Ttt i ao peani3aui1 IlporpaMtt
Ha nepioa 2007-2013 poKiB. Oco6nttBy yBary Baprn 3BepHyTtt Ha 3a6e3neqeHH51
J:li51JlbHOCTi Ta 51KiCHy 3MiHy BHIUOl opraHi3al(iHHOl cJ:>opMH Mi)l(perioHaJibHOro i
TpaHCKOpJ:lOHHOfO yKpai"HCbKo-pyMyHCbKOro cniBpo6iTHHl(TBa - rnpoperioHiB.
€BpoperioH „BepxHiH: IlpyT" - cJ:>opMa cniBpo6iTHHl(TBa TpbOX cyMi)l(HHX aep:)l<aB
- YKpai"Htt, PyMyHii" rn MonaoBtt 3 MeTOIO 3a6e3neqeHH5I
cTanoro couianhHOeKoHoMiqHoro p03BHTKY perioHiB, TIOJ:laJibllIOl i iHTerpauii" Ta Ha6Jltt)l(eHH51 cnillbHHX
.
.
. •
.
.. 5
IHTepecIB npttKOpJ:lOHHHX aaMIHlCTpaTHBHO-TepttTOplaJibHHX OJ:lHHHl(b 3a3HaqeHHX Kparn .
06'caHaHH51 yrnopeHO 22 BepeCH51 2000 poKy Ha OCHOBi niam1caHOl TOJ:li Yroatt. ,.Uo
Hboro BXOJ:!Hb qepHiBeUbKa 0611acTb Y Kpai"Htt, EoToUiaHCbKHH Ta CyqaBChKHH noBiTtt
PyMyHii", EpttqeHCbKHH, E:attHel(bKHH, <l>aneUITCbKHH, rnoaeHCbKHH, 0KHHl(bKHH i
Pm1rnaHCbKHH paH:oHH Pecny6niKH MonaoBa. 06'caHaHH51 p03TallIOBaHe Ha rrnorui noHaJ:l
30 THC. KM 2 i3 HacenemrnM noHaJ:l 3 MJlH. qon. Ui115IMH crnopeHH51 rnpoperioHy c
p03umpeHH51
icHy1oqttx
cy6periOHaJibHHX
3B' 513KiB
Ta
cnptt51HH51
p03BHTKOB1
TpaHCKOpJ:lOHHOro
cniBpo6iTHHl(TBa
aţ{MlHlCTpaTHBHO
TepHTOplaJibHHX
OJ:lHHHl(b
(MicueBHX opraHiB BJlaJ:lH, ycTaHOB, nianpttCMCTB, c):>i3HqHHX oci6, Heyp51J:l0BHX i
rpoMaţ{CbKHX opraHi3auiH: Ta oci6, IUO HaJie)f(aTb J:lO Hal(iOHaJibHHX MeHUIHH) y rany351x
eKOHOMiKH, OCBiTH, HayKH, KYJlbTYPH Ta cnopTy, p036yaoBa HOBHX MexaHi3MiB
cy6periOHaJibHOro cninpo6iTHHl(TBa Ta 3a6e3neqeHH51 CTaJIOro p03BHTKY perioHy B paMKax
iHTerpauii" ao cyqacHoro 3araJihHornponeH:cbKoro npouecy. OcHOBHHMH 3aBaaHH51MH
TpaHCKOpJ:lOHHOro
cniBpo6iTHHl(TBa
BH3HaqeHo:
p03BHTOK
i
BJ:lOCKOHaJieHH51
TOproBeJlbHHX Ta eKOHOMiqHHX BiJ:lHOCttH; p03p06Ka HOBHX npoeKTiB cniBpo6iTHHl(TBa;
po3BHTOK i snpoBaJ:l)l(eHH51 nepeaoBHX TexHonoriH:; eKonoriqHa 6e3neKa; rapMoHi3al(i51
p03BHTKY iHc):>paCTpyKTyp; p03BHTOK TpaHCKOpJ:lOHHHX B3a€MHH i p03llIHpeHH51 cnisnpaui y
cc):>epax HopMaTttBHo-npaBosoro 3a6e3neqeHH51, HayKtt, ocBiTtt, KYJihTyptt, cnopTy, Ta
MOJlOJ:li; 3a6e3neqeHH5I TIOBHOl piBHOCTi Mi)f( oco6aMH, 51Ki HaJie)l(aTb J:lO Hal(iOHaJibHHX
MeHUIHH; oxopoHa 3J:10POB '51 HaceneHH51, p03BHTOK Typtt3MY H: peKpeauiH:HOl J:li51JibHOCTi.
€BpoperioH € HeTpaJ:lHl(iHHHM: y H:oro CKJiaai crnopeHO npHHl(HTIOBO HOBY
CTPYKTYPY - eKonoriqHHH rnpoperioH. Ue cJ:>opMa cniBpo6iTHHUTBa Mi)I( opraHaMH
aep)f(aBHoro i Micuesoro ynpaB11iHH5I, cneuiani3oBaHHMH oprani3al(i51MH y ccJ:>epi oxopoHtt
J:lOBKlJ1J151, eKOJIOriqHOl 6e3neKH, MOHlTOpttHry, l(HBiJlbHOfO 3axHCTY HaceneHH51,
cattiTapHo-eniJ1.eMionoriqHoro Har11SIJI.y, a TaKO)K Mi)I{ cy6'cKTaMH rocno.uapcbKoi·
J:li51JlbHOCTi cyMi)l(HHX Kpai"H i3 MeTOIO TIOKparueHH51 TeXHOreHHO-eKOJlOriqHoi" 6e3neKH B
6aceH:Hax piqoK Ta Ha neBHHX TepttTopi51X 3aţ{JI51 3a6e3neqeHH51 CTaJIOro COl(laJibHOeKOHOMiqHoro p03BHTKY l(HX TepHTOpiH:.
OpraHi3auiH:Ha CTpyKTypa rnpoperioHy
npeacrnBneHa BHIUHM
opraHoM
ynpaBniHH51 - Paamo, ao 51Koi" BXOJ:lHb KepiBHHKH noBiTOBHX paa i ronoBa qepHiBel(bKoi"
0611aep)l(aJ:lMiHicTpauii"; BHKOHasqHM fOJlOBOIO PMH, IUO o6HpaCTbC51 i"i qJleHaMH
TepMiHOM Ha OJ:lHH piK; ceKpernpiaTOM Paatt (crnopIO€TbC51 BHKOHaBqHM foJlOBOIO i
cJ:>opMyCTbC51 3 qttcna cneuianicTiB BJlaCHOro anapaTy); po6oqHMH KOMici51MH, 51Ki €
OCHOBHHMH BHKOHaBqHMH opraHaMH rnpoperioHy (yrnopIOIOTbC51 Paao10 o6'caHaHH51).
3apa3 icHyc 4 KOMicii", IUO CKJlaţ{aIOTbC51 3 9-TH npeJ:lCTaBHHKiB (no 3 3 KO)l(HOl Kpai"Htt): 3
eKOHOMiKH, iHc):>paCTpyKTYPH i Typtt3My; 3 TIHTaHb eKOJloriqHoi" 6e3neKH, oxopOHH
J:lOBKiJ1J151, CTaJIOro p03BHTKY perioHy Ta J:li51JlbHOCTi eKornpoperioHy; 3 TIHTaHb HayKH,
OCBiTH, KYJlhTypH, oxopOHH 3J:lOpoB'51, cnopTy Ta MOJlOJ:li; 3 TIHTaHb p03BHTKY
Mi)l(periOHaJibHHX Ta Mi)l(Hal(iOHaJibHHX 3B, 513KiB, MiCl(eBoro caMOBp51J:lyBaHH51 Ta 3aco6iB
4

YKpai"ua: cTpaTcri'IHi npiopttTcrn. AHanirn'l11i ouiHKH - 2006 I 3a pcn. O.C.Bnac10Ka. - K.: HIC.D,, 2006. - C.447.
MaTBirnKo B.M„ Pll6'!yK H.B. E:epopcriou „Hm1rnili .D,yuaii"// YKpai"HCbKa L1HnJ10MaTH'!Ha CHUHKJJoncnill. - T. I. - K.:
3rrnHHll YKpai"HH, 2005. - C.474-475.
5
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MaCOBoi· ittel)OpMauil. 3a6e1rreqeHHSI .uiHJihHOCTi KO)f(HOÎ 3 4 po6oqttx KOMiciH: rnpoperioHy
3 yKpaÎHChKOfOO 6oKy IIOKJia,UeHO Ha .uep)f(aBHHH HayKOBO-TeXHiqHHH [(eHTP
"EKopecypc'',
.uep)f(aBHHH ueHTp CTaH,UapTH3auiî, MeTpOJIOriî Ta cepTttcl>iKauiî B
qepHiBe[(hKiH: o6JiacTi, IHCTHTYT Me.UHKO-eKoJioriqHHX rrpo6JieM M03 YKpaîHH Ta
oyKOBHHChKHH IIOJiiTOJIOrÎqHHH [(eHTp rrptt qepHiBe[(bKOMY Ha[(iOHaJibHOMY yHiBepCHTeTi.
3araJihHi HayKOBO-MeTO,llflqHy KOOp.UHHauino uid .UiHJihHOCTi IIOKJia,UeHO Ha )J.HTIJ,
"EKopecypc".
€BpoperioH „HH)f(HiH: )J.yHaH:" - <t>opMa rrpHKOp.llOHHOro crriBpo6iTHH[(TBa MÎ)f(
cyci.uHiMH TepttrnpianhHHMH rpoMa.uaMH Ta MicueBHMH opraHaMH BJia.UH YKpaîHH,
Pecrry6JiiKH MoJI.UOBa Ta PyMyHiî Bi.urroBÎ.llHO .uo rroJIO)f(eHh yKpaîHChKo-pyMyHChKoro
.uoroBopy rrpo Bi.UHOCHHH .uo6pocyci.ucrna i crriBpo6iTHHUTBa 1997 poKy, IlpornKoJiy rrpo
TpttcrnpoHHC crriBpo6iTHHllTBO Mi)f( ypH.UaMH YKpaîHH, Pecrry6J1iKH MoJI.UOBa Ta PyMyHiî,
rri.urrttcaHoro B bMai°Jii 3-4 JIHIIHSI 1997 poKy6. ,[{oKyMeHTH rrpo <t>opMyBaHHSI Ta .llÎSIJihHÎCTh
rnpoperioHy 6yJIH IIi.UIIHCaHi 14 CepIIHSI 1998 poKy B f aJia[(i (PyMyHiH). )J.o HOfO CKJia,Uy
BXO.llHTh: Bi.ll YKpaYHH - O.uecbKa o6JiacTh, Bi.ll Pecrry6JiiKH MoJI.UOBa - rroBiT Kary11 i Bi.ll
PyMyHiî - rroBiTH EpeJia, fanau i TyJihqa. €BpoperioH oxorrJIIOC Tepttrnpi10 6Jitt3hKO 53
THC. KM KBa.upaTHHX j3 HaceJieHHSI IIOHa,ll 4 MJIH. qoJI.. YqacHHKH rnpoperioHy
.
. .
.
. .
CIIIBrrpa[(IOIOTh y TaKHX HarrpHMKax: opraHnaurn Ta KOOp.UHHa[(rn 3axO,lllB 13 rrpocyBaHHSI
crriBpo6iTHHUTBa y c<t>epax eKOHOMÎKH, HayKH, eKoJioriî, KYJihTyptt, ocBiTH Ta crropTy;
po3po6Ka crriJihHHX rrporpaM rrpHKOp.UOHHOro crriBpo6iTHH[(TBa y c<t>epax .uiHJihHOCTÎ,
BCTaHOBJieHHX 3afaJihHHMH yro.uaMtt; rrpocyBaHHSI Ta crrpHHHHSI rrpHMHM KOHTaKTaM Ml)f(
eKOHOMÎqHHMH cy6 1€KTaMH, iHCTHTyTaMH, HeypH.UOBHMH opraHÎ3a[(iHMH H: eKcrrepTaMH,
HKi .llÎIOTh y pi3HOMaHiTHHX rany3HX; rrocepe.UHH[(TBO Ta crrpHHHHSI crriBpo6iTHHllTBY
CBOÎX q11emB 13 MÎ)f(HapO.UHHMH opraHi3a[(iHMH, iHCTHTyTaMH H: areHTCTBaMH.
OpraHi3ar\iH:Ha CTPYKTypa rnpoperioHy BKJIJOqac: Pa.uy rnpoperioHy - KepiBHHH
opraH yrrpaBJiiHHSI, .llO CKJia.uy SIKOro BXO,llSITh no 3 rrpe.ucTaBHHKH BÎ.ll perioHaJihHHX BJia,ll
KO)f(HOÎ CTOpOHH; foJIOBY rnpoperioHy (o6ttpa€ThCSI Ha 3aci.uaHHi Pa.utt TepMiHOM Ha 2
pOKH 3 qttcJia rrpe.ucrnBHHKiB crnpiH); Biue-roJiiB cBpoperioHy (Pa.ua o6ttpac 2-x BiueroJiiB j3 qflCJia CBOÎX qJieHiB, HKi € rrpe.ucTaBHHKaMH .llBOX iHllIHX CTopiH);
Koop,UHHa[(iHHHH [(eHTp - a.uMiHiCTpaTHBHHH opraH, .uo CKJia.uy SIKOro BXO,llSITh KepiBHHK
Ta 2 KOOp.llHHaTOpH, lllO 1a6e1rreqYJOTh .llÎSIJihHÎCTh BÎ[(e-roJiiB rnpoperioHy (3a3HaqeHi
oco6tt rrptt3HaqaJOThCH Pa.uo10 rnpoperioHy TepMiHOM Ha 2 poKtt); KOMiciY 3j c<t>ep
.llÎHJihHOCTi. y paMKax rnpoperioHy c<t>opMOBaHO 9 KOMiciH:: 3 perioHaJihHOro p03BHTKy; 3
eKOHOMiKH, rnprisJii H: zyptt3My; 3 rapM0Hi1auiî HopMaTHBHHx .uoKyMeHTiB, HKi HaJie)f(aTh
.llO Micuesoî KOMIIeTeHuiî; 3 TpaHCIIOPTY H: KOMYHÎKauiH:; 3 .ueMorpacl>iî; HaBKOJIHllIHhOro
cepe.uosttma; 3 ocsiTH, HayKtt, .uoc11i.u)f(eHh, KYJihTyptt, oxopoHH 1.uopos'SI Ta crropTy; 3
cl>iHaHCOBOro ay,UttTy; KOMÎCiH 3 JiiKsi.uauiî HaCJii.UKiB CTHXiHHHX JIHX Ta 6opoTb6H 3
opraHi30BaHOIO 3JIOqHHHiCTIO. <l>iHaHcyBaHHSI .uiHJihHOCTi rnpoperioHy 1a6e1rreqycThCSI
piBHOIO yqacTIO KO)f(HOÎ 3Î CTOpiH 3 MÎC[(eBHX 6IO.L{)f(eTiB, a TaKO)f( 3 ÎHllIHX BJiaCHHX a6o
1anyqeHHX ,ll)f(epeJI.
)J.iHJihHiCTh rnpoperioHy 3ocepe.u)f(eHa Ha rri.uroTOB[(i TeXHÎKO-eKOHOMiqHoî
.uoKyMeHTallll,
Heo6xi.uHoî .UJIH
peani1auiî pH.llY
rrpoeKTIB
rrpttKop.uoHHoro
crrispo6iTHH[(TBa. IJ,e crncyuhcSI crropy.u)f(eHHH rrapoMHHX rreperrpaB qepe3 )J.yHaH: .UJIH
BaHTa)f(HHX aBTOMo6iJiiB 3a MapllipyTOM "PeHi-TyJihqa", a TaKO)f( Mi)f( HaceJieHHMH
rryHKTaMH ropJiiBKa (O.uecbKa o6JiaCTb)
Ta lcaKqa (rroBiT TyJihqa). P03po6JieHO
K0Huerrui10 crnopeHHH C.llHHoî Mi)f(Hapo.uHoî siJihHoî eKoHoMiqHoî 30HH PeHi-ranau)J.)f(yp.u)f(yJiellITH, IIJiaHyCThCSI <t>opMyBaHHSI TpaHCKOp.llOHHOro 6ioc<t>epHoro 3arroBi.UHHKa
6

MaTBiCHKO B.M., PJ16'!yK H.B. €epoperioH „BepxHiH npyr"// YKpai"HC!.Ka )J.HnJJOMaTH'!lla eHUHKJJOne)lill. - T.1. - K.:
3HaHHJI YKpai.HH, 2005. - C.47347
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B .neJibTÎ ,UyHaJO Ta BÎ)lHOBJieHH51 eKOJIOrÎqHOÎ pÎBHOBarn np11.nyHaHCbKHX 03ep. y 1999
pou.i B Karyni (Pecny6niKa Mon.noBa) BÎ.llKpHrn cpiniJO yHÎBepc11TeTy „HmKHÎH ,UyHaH"
pyMyHcbKoro Micrn fanau., .ne HaBqaJOTbCH CTy.neHTH 3 PyMyHi"i, nÎB.llHH Mon.noBH Ta
0.necbKOÎ o6nacTi.
Pa30M 3 THM, .niHJibHÎCTb rnpoperioHÎB 3a yqaCTi a.nMÎHÎCTpaTHBHO-Tep11TopianbHHX
O.llHHHIJ.b YKpaîHH i PyMyHiî noTpe6y€ cepH03HOÎ nepe6y.noBH. Oco6JIHBO u.e crncy€TbCH
crnopeHoro nepumM MÎ)l{Hapo.nHoro €BpoperioHanbHoro 06'€.nHaHHH - KapnaTCbKHH
€BpoperioH. KapnaTCbKHH rnpoperioH
MÎ)l{Hapo.nHa acoiiiau.iH npHKop.noHHHX
a.nMÎHÎCTpaTHBHO-Tep11TopianbHHX O.llHHHU.b n'HH .nep)l{aB: YKpaîHH, CToJibLIJ.Î, Yropm11H11,
Cn0Baqq11H11 Ta PyMyHiî. €BpoperioH crnopeHo 14 JIJOTOro 1993 poKy 3Î cxBaneHHHM y
,Ue6peu.eHi (Yropm11Ha) Yro.n11 Ta CrnTyTy, HKÎ € ocHOBHHMH npaBOBHMH aKTaMH, mo
perymmoTb Horo cpyHKU.ÎoHyBaHHH.
CTpoTee, y)l{e Ha nepLUOMY ernni )lÎ51JibHOCTÎ BÎ.ll6yJIOC51 Ha,llMÎpHe TepHTOpÎanbHe
po3LUHpeHHH KapnaTCbKoro rnpoperioHy - LUJIHXOM .no.naTKOBoro BKJIJOqeHHH .no Horo
cKna.ny HOBHX a.nMÎHÎCTpaTHBHO-Tep11rnpianbHHX O.llHHHIJ.b YropLIJ.HHH i CToJibLIJ.Î. Y)l{e 3a
5 nepLU11x poKÎB icHyBaHHH (1993-1998 pp.) nnoma Tep11rnpii" i q11ceJibHÎCTb HaceneHHH
a.nMiHicTpaTHBHo-Tep11TopianhHHX O.llHHHIJ.b B Me)l{ax KapnaTCbKOro rnpoperioHy 3pocna
MaH)l{e y 3 pa3H. 5IKLIJ.O B MOMeHT 3acHyBaHH51 - JIIOTHH 1993 poKy 3aranbHa Tep11rnpÎ5I
rnpoperioHy CKJia.nana 53,2 THC. KB. KM, a KÎJibKÎCTb HaceJieHH51, 51Ke TYT MeLUKaJIO, 6JIH3bKO 5 MJIH. qoJI., TO B 1998 pou.i y)l{e, BÎ)lilOBÎ)lHO, 132,6 THC. KB. KM. i MaH)l{e 14 MJIH.
7
qon .
3a po3MÎpaMH Tep11rnpiî i KÎJibKÎCTJO HaceneHHH KapnaTCbKHH rnpoperioH
nepernopHBC51 y .npyrnH 3a BeJIH9HHOIO cepe.n BCÎX aHanorÎqHHX TpaHCKOp,llOHHHX
06'€,llHaHb B €Bponi 3aranoM. 3a p03MÎpaMH BÎH He nocTynaBC51 IlOKa3HHKaM OKpeMHX
.nep)l{aB UeHTpanbHOÎ Ta Cxi.nHoî €Bpon11. JIK 6a9HMO, Hanp11Kna.n, q11ceJihHÎCTb )l{HTeJIÎB
Ha Tep11Topiî rnpoperioHy y niBrnpa pa3H nepeBHLIJ.HJia KÎJibKÎCTb HaceneHHH YropmHHH i
MaH)l{e B TPH pa3H - Cn0Baqq11H11. TaKa BeJIHKOMaCLUTa6HicTb Ha.ll3BHqaHHO ycKna.nn11na
cpyHKU.ÎOHyBaHH51 rnpoperioHy i po611na )lOCHTb npo6JieMHHM 3,llÎHCHeHH51 cnÎJibHOÎ
BCIMa
a)lMIHICTpaTHBHO-TepHTOplaJibHHMH
O,llHHHU.51MH-yqacHHKaMH
MÎ)l{HapO.llHOÎ acou.iau.iî Ta npoBe,lleHH51 i.neHTHqnoî perÎOHaJibHOÎ nOJIÎTHKH i KOHKpeTHHX
3aranbHHX aKU.ÎH TpaHcKop.noHHOÎ cniBnpau.i B paMKax BCbOro rnpoperioHy. HaBÎTb 3
MeTOJO JIHLUe Koop.n11nau.iî .niH yqacHHKÎB KapnaTCbKOro rnpoperioHy noTpi6Ho 6yno
crnop10BaTH 6araToq11ceJibHÎ ynpaBJIÎHCbKÎ CTPYKTYPH nocTÎHHO .niJOqoro i THMqacoBoro
xapaKTepy.
Tep11rnpiH rnpoperioHy 3apa3 cKna.na€TbC51 3 4-x o6nacTeH 3axi.nHoî qacTHHH
YKpaîHH (flbBÎBCbKOÎ, 3aKapnaTCbKOî, IBaHo-<l>paHKÎBCbKOÎ, qepHiBeU.bKoî), 5-TH o6nacTeH
YropLIJ.HHH (EopLUO)l - A6ayH - 3eMnJieH, feBeLU, Jlc - Ha.nbKYH - COJibHOK, Ca6onq CaTMap - Eeper, faH.ny - Eirap), a TaKO)I{ yropcbKHX MÎCT 3 o6nacHHM crnTycoM ,Ue6peu.eH, Erep, MiLUKOJibU., Hipe.nhra3a. Y CToJibLIJ.Î Tep11rnpiH rnpoperioHy oxonmo€
ni.nKapnaTCbKe BO€BO,llCTBO, mo CKJia)la€TbC51 3 20-TH noBÎTÎB i 4-x MÎCT Ha npaBax IlOBÎTÎB
(KpoCHo, nepeMHLUJib, )l(eLUyB, TapH06)1{er). y Cn0Baqq11Hi - u.e Tep11rnpi5I KoLUHU.bKOro
Ta CTpHLUÎBCbKOro KpaîB. Y PyMyHiî, HKa npH€,llHanacH .no acou.iau.iî B 1997, .no
rnpoperioHy BXO.llHTb Tep11rnpii" 7 oKpyriB (Eirop, EornLUaHH, MapaMypeLU, CyqaBa,
CaTy-Mape, 3inar i Xaprirn). Cboro.nHi acou.iau.iH oxonJIJO€ Tep11rnpi10 161 279 KM 2 i 16
MJIH. oci6.

7

KapnaTCbKHH rnpoperio11: 5 poKiB .uiarTory rn cnispo6iTHHUTBa I I3i.unos.pe.u.M.6imim1. - YlKropo.u: 113A, 1998.- C.2.
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BemrKi Macrnra6H, pi3HOMaHiTHiCTh iHTepecis yqacHHKiB KaprraTChKoro
rnpoperioHy Ta iHIIIi qHHHHKH cyrrrno faJihMYIOTh TaK Heo6xi)lHHH rrepexi.u Ha
cyqacHoMy erarri .uo HKicHo BHW:HX <flopM crrisrrpaui, HacaMrrepe.u rocrro.uapcbKOÎ B H:oro
paMKax. JlyHaIOTh HaBiTh rrpOI103HUll rrpo )le3iHTerpauiIO UhOro Mi)l(HapO)lHOro
06'€.UHaHHH. BTiM, 6irrhIII .uouirrhHHM rrpe.ucrasrrHE:ThCH 36epe)l(eHHH H:oro uirricttocTi, a
O)lHHM i3 sapiaHTiB rri)lBHW:eHHH e<fleKTHBHOCTi rnpoperiOHaJlhHOro crrispo6iTHHUTBa
MO)l(e CTaTH <flopMysaHHH s cTpyKTypi KaprraTChKoro rnpoperioHy 6irrhIII KOMrraKTHHX
Mi)l(HapO)lHHX MiKpO perioHiB, y T. q, yKpai'HCbKo-pyMyHChKHX.
B3araJii, Ha Harny .llYMKy, Heo6xi.uHa rrpHHUHrroso Hosa <flirroco<fliH .uo p036y.uosH
.
.
.
.
.
.
.
HK Ml)l()lep)l(aBHHX, TaK l Ml)l(TepHTOplaJihHHX l TpaHCKOp)lOHHHX CTOCYHKlB Ml)I(
YKpaîHoIO Ta PYMyHiE:IO. Crri.u 3HaqHo rri.UBHW:HTH piseHh yqaCTi i aKTHBHOCTi
perioHaJihHHX i MicueBHX opraHiB BJia)lH, TepHrnpiaJihHHX i caMOBpH)lHHX rpoMa)l )lBOX
KpaÎH y p03BHTKY uirricHOÎ CHCTeMH yKpaÎHChKO-pyMyHChKHX CTOCYHKiB. Mi)l(periOHaJlbHe
i TpaHCKOp)lOHHe crrispo6iTHHUTBO MeHIIIe o6rn)l(eHe rrorriTHqHoIO Ta iHIIIOIO, B T. q,
Mi)l(HapO)lHOIO KOH'IOHKTypoIO, BOHO He Ma€ roCTpHX cyrrepeqJIHBHX rrpo6rreM. PeriOHH
Y KpaîHH i PYMyHiî, rrepe.uyciM cyci.uHi - rrpHKop.uoHHi 3)laTHi IIIBH)lIIIe 3.UittcHHTH
KOOp)lHHaUlIO KOHUerruiH: couiaJihHO-eKOHOMiqttoro p03BHTKy, BH3HaqHTH CillJihHl
iHTepecH Ta rrpo6rreMH i IIIJIHXH îx peaJii3auu. Uetî: piseHh .usocrnpoHHboro
crrispo6iTHHUTBa rroCTyrroso MO)l(e CTaTH 6a30BHM i MaCOBHM Ta crrpHHTH IlO)laJihIIIOMY
rrocTyrry Mi)l(.uep)l(aBHHX .uo6pocyci.uchKHX yKpaÎHChKo-pyMyHChKHX crncyHKiB.
TaKHM qHHOM, rro)laJihIIIY p036y.uosy si.UHOCHH Mi)I( YKpaîHoIO Ta PyMyHiE:IO saprn
BeCTH BHJiyqHo Ha I103HTHBHiH 6a3i - B rreprny qepry Ha TOMy, mo o6'€.UHY€ o6H)lBi
.uep)l(aBH. rapMOHi3auiIO 30BHiIIIHhOI10JiiTHqHHX Ta iHIIIHX iHTepecis YKpaîHa i PyMyHiH
3)laTHi BeCTH Ha scix piBHHX - Bi)l HaHBHW:Oro .uep)l(aBHOro )lO periOHaJlhHOro.

y KpauucKo-pyMblHCKHe OTHOUieHHH: BOUpOCbl rapMOllH13U:HH
BHernuenOJIHTUqecKHX HHTepecoB
Pe3IOMe
B cTaTbe pacKphITO B03MO)l(HOCTH rapMOHH3aUHH BHernHerrorrHTHqecKHX
HHTepecos YKpaHHhI H PyMhIHHH Ha cospeMeHHOM :nane rryTeM pa3BHTH}I .usycTopoHHHX
OTHOIIIeHHH Ha I103HTHBe, T. e. TOM, qTo o6be)lHH}leT, a He pa3be)lHHHeT )lBa coce)lHHX
rocy.uapcrna.

Ukrainian-Romanian relations: the questions of harmonization of foreign-policy
interests
Summary
The possibilities of foreign-policy interests of Ukraine and Romani a harmonization
at the present stage by means of bilateral relations development on positive, i.e. on what
unites, but not separates two neighboring states is uncovered in the article.
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Relaţii

româno-ucrainene: problema armonizării intereselor politicii
externe
Rezumat

şi

Ucraina

România sunt

stabilitate a relaţiilor
ţări

Ambele

ţări

internaţionale

sunt interesate în

pe drepturi egale

şi

externe în Europa

lărgirea

europeană. Relaţiile internaţionale
vecinătate,

democratice europene, pe care le

sistemului de

şi

în regiunile

apărare şi

aparţinătoare

de

acestora.

a proceselor de integrare

bazează

bilaterale contemporane se

uneşte dorinţa

pe

pe suveranitate. La începutul sec. XXI nu

de probleme de principii care nu ar putea fi rezolvate prin tratative

şi

relaţii

există

de

bună

nici un fel

ajungerea la un

compromis. În afară de câteva aspecte controversate, acum a sosit momentul pentru o
coordonare mai
celor

două ţări

strînsă

a

pe arena

paşilor

sau chiar a

europeană.

realizării

unor

acţiuni

concrete comune ale

Acest lucru se poate concretiza din timp, armonizând

cele mai importante interese ale politicii comune externe ale României
Prin „armonizarea intereselor politicii externe trebuie
consultări

Ucrainei.

să înţelegem

trecerea de la

bilaterale sporadice privind problemele politicii la nivel interstatal, la o activitate

sistematică

în scopul

şi

de stabilire a

soluţionării

priorităţilor

naţionale

înseamnă

a Ucrainei

şi

României,

în nici un fel nivelarea sau unificarea

specifice. Este chiar invers, fiecare din

suveranitatea politicii externe
rezolvate în sfera

externă

comune a acestora în viitor.

O astfel de annonizare nu
intereselor

comune din politica

şi

ierarhia

priorităţilor şi

ţări îşi păstrează

totalmente

a scopurilor, pe care le

relaţiilor internaţionale. Şi, bineînţeles părţile,

doreşte

le aleg în comun pe cele

prioritare şi comune, care vor fi realizate în mod optim cu forţe unite. În acest caz,
potenţialul

în parte.

dublat al politicii externe devine mai puternic decât

Posibilă

este

şi apariţia

paşii făcuţi

de fiecare

ţară

efectului sinergetic.

Înţelegerea preventivă bilaterală a intereselor comune în domeniul politicii externe

a României

şi

a Ucrainei prin metoda

armonizării

permite construirea unui sistem pozitiv

de relaţii bilaterale. În acest caz, problematica dezbătută a relaţiilor bilaterale trece
conştient

pe planul doi cu scopul

perseverenţă.

rezolvării

lor treptate dar în mod coordonat, gradual

Cu o asemenea abordare, în care

de discutate sunt problemele, ele

îşi

domină

pozitivismul,

neţinând

pierd rolul destructibil sau de destabilizare
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şi

cu

cont de cât

Direcţia principală

în care trebuie

politicii externe ale României

şi

să

se

acţioneze

Ucrainei este intregrarea

în armonizarea intereselor

europeană.

Activitatea

comună

este posibilă în primul rând în cadrul politicii europene de bună vecinătate.
În aceste condiţii, relaţiile de colaborare româno-ucrainene vor fi mult mai eficiente
eficientă

- în primul rând în realizarea mai
Negre-

aşa-zisa „Iniţiativa Mării

României
cadrul

să deţină

realizării

a obiectivelor de colaborare în regiunea

Negre" („Black Sea Synergy"), va permite Ucrainei

un rol geopolitic comun în bazinul

Programului de

Mării

bună vecinătate

Mării

şi

Negre, în al doilea rând, în

Ucraina-România-Moldova, în special pe
relaţiilor

perioada 2007-2013, în al treilea rând -aprofundarea
transfrontaliere româno-ucrainene

şi

a formei de organizare

superioară

interregionale

şi

- cea a regiunilor

europene.
Astfel, dezvoltarea viitoare a relaţiilor dintre Ucraina
făcută

pe

bază pozitivistă,în

primul rând,

Armonizarea intereselor politicii externe
să

şi

se realizeze la toate nivelurile - de la cel

să accentuăm

şi

România este necesar

ceea ce

uneşte

a altor interese ale României
naţional până

la cel regional.
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şi

cele

să

fie

două ţări.

Ucrainei trebuie

IRINA IONELA POP, CLUJ NAPOCA (ROMÂNIA)

Germania

şi

politica de vecinătate

europeană

în anul 2007

Extinderile din 2004 şi 2007 au adus Uniunea Europeană în contact direct cu noi
arii de interes strategic, împingând frontierele Uniunii către limitele estice, probabil
ultimele, ale Europei. Din dorinţa de a se evita emergenţa unor noi linii de demarcaţie în
Europa, a fost introdusă politica de vecinătate europeană, dezvoltată în paralel şi
dependentă în mare măsură de valurile extinderii Uniunii Europene. La aproape patru ani
de la iniţierea acestei politici, cu ocazia deţinerii preşedinţiei Uniunii Europene în primele
şase luni ale anului 2007, Gennania a fixat modernizarea politicii de vecinătate în topul
preocupărilor sale pe agenda de lucru. Acest articol doreşte să analizeze iniţiativa germană
şi să evalueze gradul de îndeplinire a obiectivelor privind politica de vecinătate la sfârşitul
preşedinţiei germane.
1. Dezvoltarea politicii de vecinătate europeană
Conceptul de „vecinătate europeană'', intrat recent în discursul academic, nu este
chiar nou. Încă din 1999, în cadrul Comisiei Europene, s-a elaborat un scenariu al
„vecinătăţilor turbulente" la frontierele Uniunii Europene. 1 În 2002 preşedintele Comisiei
Europene, Romano Prodi, afinna că scopul politicii de vecinătate este crearea unui „inel de
prieteni" în jurul Uniunii Europene. 2
Politica de vecinătate europeană a fost inspirată de instrumentele politice apărute în
anii '90 în contextul extinderii Uniunii Europene: acorduri europene, acorduri de
parteneriat şi cooperare, strategii comune, parteneriat strategic, parteneriat privilegiat,
asociaţii şi consilii de cooperare. 3 Această politică a fost trasată întâia dată de Comisia
Europeană în documentul Wider Europe - Neighbourhood: A new Framework for
relations with aur Eastern and Southern Neighbours din 11 martie 2003 şi vizează, printre
altele, o apropiere de spaţiul Comunităţii Statelor Independente prin : împărtăşirea
beneficiilor lărgirii Uniunii Europene din 2004, respectiv 2007, cu ţările vecine în întărirea
stabilităţii, securităţii şi bunăstării; prevenirea emergenţei de noi linii de demarcaţie între
Uniunea Europeană lărgită şi vecinii săi; participarea în diferite activităţi comunitare
(cooperare politică, securitară, economică şi culturală). 4
În mod concret, politica de vecinătate europeană funcţionează din mai 2004 5 şi
acoperă următoarele state: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel,
Iordania, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia, Ucraina.
Uniunea Europeană a căutat să folosească experienţa câştigată în timpul negocierilor de
aderare cu noile state membre. Planurile de acţiune ale politicii de vecinătate sunt similare
ca formă, dar conţinutul este specific fiecărui stat. Acestea includ: dialogul politic,
cooperarea economică şi socială, probleme comerciale, piaţă şi legislaţie economică,
Confonn acestui scenariu, elaborat de Departamentul de Prognoză al Comisiei Europene (Forwards Study Unit),
europenii ar deveni victimele mentalităţii de fortăreaţă până în 2010, iar Uniunea Europeană ar eşua în implementarea
unei strategii a cordonului sanitar eficiente. (European Commission, Scenarios Europe 2010- Five Possible Fu111resfor
Europe (Working Paper), Brussels, 1999, pp. 42-52, ec.curopa.eu/wmm!cdp!sccnario/scenarios en.pdf. )
2
Romano Prodi, A Wider Europe - A Proximily Policy as Ilie Key Io Stability, în Sixth ECSA-World Conference Peace.
Security and Stability. International Dialogue and the Role of the EU, Brussels, 5-6 December 2002.
3
Fraser Cameron, Rosa Balfour, The E11ropean Neighbourhood Policy as a conflict prevenlion tool, European Policy
Centre, 2006, p. 16.
~European Commission, www.europa.eu.int/comm!worldienp/policv cn.htm.
5
European
Commission,
E11ropean
Neiglibo11rhood
Policy
Strategy
Paper,
Brussels,
12.05.2004,
cc.curopa.cu/world/cnpip<lf'strategy!strategv paper cn.p<lf.
1
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cooperarea în justiţie şi afaceri interne, transport, energie, societate informaţională, mediu,
6
cercetare şi dezvoltare, societate civilă, educaţie, sănătate publică. Chiar dacă Uniunea
Europeană caută să recompenseze progresele realizate în aceste domenii, susţinerea
financiară este sistată pentru statele care nu aduc dovada acestui progres.
În concluzie, politica de vecinătate europeană poate avea un impact pozitiv în cel
puţin trei domenii: economic-comercial (acces liberalizat pe piaţa unică), cooperare
transfrontalieră (infrastructură de transport, societate informaţională, mediu), guvernanţă
(întărirea dialogului politic pe probleme de securitate, prevenirea conflictelor, migraţie,
respectiv modernizarea instituţiilor statului). Cu toate acestea, efectul său stabilizator este
slăbit de doi factori: statele vecine sunt mult mai sărace şi eterogene decât statele centraleuropene; politica de vecinătate nu este privită ca un substitut satisfăcător al statutului de
stat membru al Uniunii.
Prin urmare politica de vecinătate europeană trebuie să demonstreze ce este: un
mecanism modest pentru înlăturarea efectelor nefavorabile ale extinderii pentru regiunile
de graniţă sau o încercare de a motiva o „europenizare" în sens de transformare politică,
economică şi societală a statelor vecine.
2. Critici şi propuneri de reformă
Politica de vecinătate europeană a fost deseori criticată pentru: neperformanţa
manifestată în rezolvarea conflictelor aflate în apropierea graniţelor Uniunii; influenţa
slabă exercitată asupra regimurilor autoritare; oscilaţia între norme şi obiective strategice
reale; constrângerile bugetare şi priorităţile regionale concurente; slăbiciunea structurală
7
dată de absenţa unei motivări puternice a statelor vecine , preluarea directă a procedurilor
de pre-aderare, fără a ţine cont de specificul acestor state, oferirea diferitor nivele de
8
integrare pentru vecinii săi în funcţie de progresul reformelor. În apărarea acesteia putem
aduce argumentul timpului, politica de vecinătate fiind prea recentă, dar proiectată pe
termen mediu şi lung.
Comparând instrumentele politicii de vecinătate cu obiectivele atinse, se poate
spune că şi în această problemă Uniunea Europeană a ajuns într-o situaţie de blocaj. Câteva
propuneri de reformă ar putea fi cele de mai jos.
În primul rând este vorba despre creşterea resurselor financiare ale politicii de
vecinătate europeană. Totuşi această iniţiativă este dificil de implementat având în vedere
că resursele financiare destinate noilor state membre sunt insuficiente.
Pe de altă parte este vorba despre realizarea unei zone de comerţ liber, care să
motiveze statele vecine în adâncirea cooperării cu Uniunea Europeană, începând probabil
doar cu anumite sectoare cheie.
Dialogul energetic este un aspect cheie pentru Uniunea Europeană. Majoritatea
statelor vecine sunt furnizori sau state de tranzit pentru resursele energetice. Prin urmare,
pentru a se evita potenţiale conflicte privind aprovizionarea cu energie, Uniunea Europeană
trebuie să antreneze aceste state în dezvoltarea de politici comune în acest sector.
În ultimul rând este vorba despre înmulţirea proiectelor transfrontaliere între statele
membre ale Uniunii Europene şi statele incluse în politica de vecinătate, eventual prin
alocarea de resurse financiare suplimentare. O parte din aceste proiecte ar putea fi dedicate

6

Fraser Cameron, Rosa Balfour, The European Neighbourhood Policy as a conflict prevention tool, European Policy
Centre, 2006, p. 16.
7
Carmen Gebhard, Assessing EU Actorness Towards its 'Near Abroad'. The European Neighbourlwod Policy, European
Institute of Public Administration, Maastricht, 2007, p. 14, www.cu-conscnt.net/library/pancrs/PapcrO 12007 Gebhar<l.pdf.
8
Gabriella Meloni, The European Neighbourhood Policy: A Framework for Moderniza/ion?, European University
Institute, 2006, www.cui.cu/LA W/Evcnts/ENP/Papcrs/PaperMeloni.p<lf.
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managementului frontierelor

şi

construirii încrederii în regiunile de

graniţă,

controlului

migraţiei, facilitării mobilităţii.

3. Germania şi noua „Ostpolitik"
În vara anului 2006, coaliţia de guvernământ creştin-democrată anunţa un nou
proiect privind remodelarea politicii estice a Uniunii Europene în timpul preşedinţiei
germane (I ianuarie 2007 - 31 iunie 2007). Proiectul se baza pe trei piloni : aprofundarea
politicii de vecinătate europeană, revizuirea Acordului de Parteneriat şi Cooperare cu Rusia
şi definirea unei noi strategii pentru Asia Centrală. 9
Iniţiativa germană se înscrie în tradiţia acestui stat de a fi o forţă majoră în
definirea politicii estice a Uniunii Europene. Pe de altă parte, conectarea Asiei Centrale la
politica de vecinătate europeană reprezintă o dovadă în plus privind interesele Germaniei
în această regiune, Germania fiind singurul stat membru al Uniunii Europene cu
reprezentare diplomatică în toate cele cinci state central-asiatice. 10
Primul pilon al proiectului german, politica de vecinătate aprofundată ( ENP Plus )
propune: transferarea unei părţi a acquis-ului comunitar către statele vecine ( în special
secţiunile: piaţă internă, energie, transporturi, justiţie şi afaceri interne ), adâncirea
cooperării instituţionale cu posibilitatea includerii statelor vecine în procesul de luare a
deciziilor al Uniunii Europene, iniţiative regionale, reajustarea balanţei bugetare între
vecinii mediteraneeni şi cei estici, contribuţii financiare bilaterale şi multilaterale. 11
Conceptul german al politicii de vecinătate aprofundate a căutat să echilibreze
interesele statelor membre faţă de vecinii estici. Spre deosebire de proiectele Poloniei şi
Lituaniei, proiectul german nu conţine referiri la posibilitatea aderării acestor state la
Uniunea Europeană sau a emancipării de sub influenţa rusă. Cu toate acestea, Comisia
Europeană a îngrădit iniţiativa germană prin publicarea strategiei On Strengthening the
European Neighbourhood Policy la 4 decembrie 2006, limitând succesul iniţiativei
germane în 2007. Această strategie prevede: reducerea restricţiilor comerciale, facilitarea
mobilităţii şi controlarea migraţiei, schimburi, adâncirea dialogului politic bilateral cu
statele partenere în sectoare cheie, întărirea cooperării politice şi susţinerea cooperării
regionale (Cooperarea Economică de la Marea Neagră, Iniţiativa de la Baku etc.).
În ceea ce priveşte menţinerea parteneriatului strategic cu Rusia, Germania încearcă
o modificare a strategiei. Dacă în timpul cancelarului german Gerhard Schroeder Rusia era
plasată în fruntea agendei de politică externă germană, în prezent cancelarul Angela
Merkel caută o abordare echilibrată, luând în considerare interesele noilor state membre.
Cu toate acestea, discursul de la Munchen al preşedintelui rus Vladimir Putin din 1O
februarie 2007 a fost slab criticat de către Germania în comparaţie cu Estonia, Polonia,
Cehia, statele baltice şi Marea Britanie. Pe de altă parte, semnalele transmise de diplomaţia
germană sunt neclare. Actualul ministru de externe german, Frank-Walter Steinrneier, a
făcut parte din echipa cancelarului Gerhard Schoeder, prin urmare politica sa urmează întro anumită măsură abordarea fostului guvern. 12
Pilonul trei, definirea unei noi strategii pentru Asia Centrală, a fost anticipat de
vizita ministrului de externe în statele Asiei Centrale din noiembrie 2006. În comparaţie cu
Rusia şi Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană este slab reprezentată în Asia
9

Iris Kempe, What are the piliars of the "new Ostpolitik ··du ring the German EU presidency?, Center for Applied Policy
Research, Munich, 06.03.2007, http:/iwww.caucaz.com/home eng/breve contenu.php?id=304.
10
Intemational Crisis Group, Central Asia: What Role for tize European Union?, Asia Report No. I 13, April 2006, p.
21, www.crisisgrnup.org .
11
Iris Kempe, What are the pillars of the "new Ostpolitik"' during the German EU presidency?, Center for Applied
Policy Research, Munich, 06.03.2007, http://www.caucaz.com/home eng/breve contenu.php?id=304.
12
Iris Kempe, European Neighbourhood Policy and Beyond the Priori/ies of the German EU Presidency, în Intemational
Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, Voi. 16, no. I, 2007, p. 39.
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Centrală.

Interesele germane şi europene includ: susţinerea tranziţiei democratice,
respectiv a bunei guvemanţe, domnia legii şi drepturile omului, securitatea energetică etc.
Ministrul de externe Frank Steinmeier a propus înseosebi crearea unei Agenţii pentru
Stabilitate în Asia Centrală, lansarea Iniţiativei Europene de Educaţie şi purtarea unui
dialog regulat privind respectarea drepturilor omului.
Reprezentarea diplomatică a celor 27 State Membre în Asia Centrală 13
Kazakstan
Comisia UE
Belgia
Bulgaria
Cehia
Estonia
Franta
Germania
Grecia
Ungaria
Italia

Kâreâzstan
Comisia UE
Cehia
Germania

T ad_iikistan
Comisia UE
Franta
Germania
Marea Britanie

Turkmenistan
Franta
Germania
România
Marea Britanie

Uzbekistan
Bulgaria
Cehia
Franta
Germania
Italia
Letonia
Polonia
România
Slovacia
Marea
Britanie

Letonia
Lituania
Olanda
Polonia
România
Slovacia
Spania
Marea
Britanie
Deşi

statele central-asiatice nu au fost incluse în politica de vecinătate europeană,
ar trebui remediată, având în vedere că statele central-asiatice au fost
susţinute financiar prin aceleaşi programe. 14 La Consiliul European de la Bruxelles din 2122 iunie 2007 s-a decis cu totul altceva: în perioada 2007-2013 Instrumentul Financiar al
Politicii de Vecinătate Europeană, în valoare de 12 miliarde euro 15 , va înlocui vechile
programe, în timp ce statele Asiei Centrale vor fi finanţate prin Instrumentul de Dezvoltare
a Cooperării cu suma de 750 milioane euro.
Preşedinţia germană şi-a îndeplinit în mare parte obiectivele privind reforma
politicii de vecinătate europeană. Consiliul European din 21-22 iunie 2007 a reafirmat
importanţa întăririi politicii de vecinătate europeană. Chiar dacă aceasta va avea un cadru
legal unitar şi coerent, implementarea sa va lua în considerare specificul fiecărui stat. 16 De
asemenea au fost adoptate strategiile de parteneriat cu Rusia şi statele Asiei Centrale
pentru perioada 2007-2013, care vor fi evaluate prima dată la mijlocul anului 2008.
această problemă

13

lntemational Crisis Group, Central Asia: What Role for lhe European Union?, Asia Report No_ 113, April 2006, p.
32, www.crisisgroup.org
14
T AClS, ECHO, FOOD, FEOGA
15
Sussane Milchcr, Ben Slay, Tlre economics of the 'European Neigbourlwod Policy ':An initial assessment, Center for
Social
and
Economic
Research,
Warsaw,
March
2005,
p.
8,
www.case.eom.pl/upload/publikacja plik/4932826 SA%2029 l accepted.pdf
16
Council of the European Union, Presidency Conc/11sions, Brussels, 21-22 June 2007, p. 12,
httr://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsData/docs/pressDarn/cnicc/94932.pdf
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4.Concluzii
Digestia valurilor extinderii, neratificarea Tratatului instituind o Constituţie pentru
Europa şi interesele divergente dintre statele vechi şi noi ale Uniunii privind noua
vecinătate au redus capacitatea Uniunii Europene de a elabora o viziune independentă
pentru statele noii vecinătăţi.
În timpul preşedinţiei germane s-au realizat paşi importanţi pentru dezvoltarea
politicii de vecinătate europeană prin adoptarea de noi documente, chiar dacă unele
probleme nu au fost rezolvate. Noua preşedinţie portugheză a Uniunii Europene şi-a
17
orientat priorităţile îndeosebi spre zona mediteraneană şi America de Sud , prin urmare nu
vor fi realizate alte modificări în următoarele şase luni. Iniţiativa germană a avut un succes
parţial întrucât Comisia Europeană şi statele membre nu au renunţat la unele linii
directoare. Strategiile adoptate vor putea fi parţial evaluate peste un an sau doi.
În concluzie politica de vecinătate europeană a cunoscut o perioadă fertilă în timpul
preşedinţiei germane. Creşterea resurselor financiare, armonizarea cu alte strategii de
politică externă ( parteneriatele cu Rusia şi Asia Centrală ), dezbaterile publice pe
marginea reformării politicii de vecinătate, voinţa statelor membre de a întări această
politică - toate acestea indică o nouă perioadă de dezvoltare a politicii de vecinătate
europeană.
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CAMELIA BURGHELE, ZALĂU (ROMÂNIA)
Contextele culturale şi tradiţia.
Studiu de caz: românii din dreapta Tisei
Cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, Muzeul Judeţean Satu Mare a derulat,
în ultimii ani, un proiect cultural care a avut drept obiectiv principal formularea unor
observaţii referitoare la unele particularităţi ale culturii tradiţionale a românilor din
Ucraina, a locuitorilor „din dreapta Tisei", cum sunt ei numiţi în general. Proiectul a fost
gândit şi elaborat de specialiştii din Muzeul Judeţean Satu Mare şi a beneficiat de o
finanţare şi o organizare adecvată, astfel încât să se înscrie coerent pe palierul programelor
culturale transfrontaliere cu relevanţă în configurarea identităţii culturale, în condiţiile unei
globalizări tot mai accentuate şi cu consecinţe tot mai vizibile.
Arealul cercetat fusese bine delimitat de observaţii anterioare făcute de etnografi,
istorici sau arheologi, iar în anii 2004 şi 2005, satele care au stat în mod special în atenţia
etnografilor au fost Apşa de Sus, Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Slatina, Topcina, Biserica
Albă, Bouţu Mic, Bouţu Mare, Plăiuţ, Podişor, Dobric, Strâmtura.
Studiile recente de antropologie culturală şi socială susţin o renegociere şi, în final,
o redefinire a conceptelor de multiculturalitate şi interculturalitate, concepte aflate în prim
planul atenţiei, mai ales datorită deficitului de identitate prin care trece omul societăţii
contemporane. S-a ajuns astfel ca interacţiunile pe paliere multiple între grupurile
purtătoare de culturi diferite şi promotoare ale acestor culturi să conducă la recunoaşterea
deplină a diversităţii culturale. Consecinţa acceptării acestei situaţii de intercondiţionare
culturală pe terenul multiculturalităţii a avut ca efect o abordare nouă a conceptului de
identitate culturală.
Într-un context demografic heteroclit, cum este cel din Zacarpatia, alteritatea etnică
devine o coordonată decisivă a cotidianului. Statutul de grup etnic minoritar se clădeşte pe
contacte etno-lingvistice, culturale şi confesionale cu celelalte grupuri minoritare, dar mai
ales cu grupul majoritar, iar amprenta lăsată de această gamă largă de contacte, mergând de
la osmoză până la asimilare, se poate observa în atitudinile comportamentale şi, mai ales,
în nivelul păstrării, respectiv alterării tradiţiilor.
Concret, palierul pe care se pot vedea modificările şi glisările datorate mediului
heteroclit şi presiunii exercitate de comunitatea dominantă este cel ocupat de cele două
instituţii esenţiale din lumea satului, biserica şi şcoala. Cei mai mulţi dintre românii din
satele din dreapta Tisei au părăsit biserica ortodoxă a strămoşilor şi merg acum la Casele
Regatului, spaţiile confesionale ale martorilor lui Iehova, concentraţi într-un număr
impresionant de mare în satele din zonă.
Explicaţia primită la întrebările noastre este una simplă, ce ţine de pragmatica
imediată, de comoditate şi de eficienţă, chiar dacă în spatele acestui fapt se ascund
demersuri clare iniţiate din prozelitism religios. Românii ortodocşi merg la Casele
Regatului pentru că simt nevoia să meargă la biserică undeva, iar în sat nu există biserică
ortodoxă sau ea se află foarte departe de centrul satului. În schimb, în sat sunt mai multe
case de rugăciune iehoviste, iar oamenii merg acolo în primul rând datorită unor raţiuni
legate, aşa cum spuneam, de comoditate (distanţa mai mică). Toţi subiecţii chestionaţi cred
că dacă ar fi construite biserici ortodoxe în sat, s-ar duce mai mulţi oameni la biserică, dar
pentru că acestea nu există, majoritatea sătenilor merg la iehovişti.
În plus, mai există o observaţie comună întregii comunităţi, care se pare că s-a
înrădăcinat în mentalul colectiv sub forma unui corolar: iehoviştii se ajută foarte mult între
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ei, în vreme ce ortodocşii nu o fac. Motivaţiilor legate de distanţă li se alătură astfel şi
motivaţii de ordin economic: martorii lui Iehova sunt o comunitate puternică, bine definită
sub aspect financiar, care îşi permite să sprijine material membrii practicanţi.
În fine, o altă motivaţie este cea de ordin larg confesional, cu multe puncte de
atracţie. Ni s-a povestit că totul a pornit de la un congres care a avut loc în 1980 în Polonia,
la care au participat mulţi reprezentanţi ai iehoviştilor ucrainieni iar aceştia au descoperit
acolo că alte comunităţi de martori au libertăţi mult mai mari şi ulterior le-au aplicat şi în
Ucraina. Astfel, recent, iehoviştilor ucrainieni şi români li s-au permis unele libertăţi
despre care se ştia că îngrădesc practicarea cultului. Femeilor li s-a dat voie să intre în
biserică fără batic şi chiar se pot duce la biserică gătite, fardate, cu bijuterii, tunse sau pot
merge în pantaloni, libertăţi total interzise până acum.
Mai mult, s-a intervenit mult în diferenţierile practicii cultice faţă de ortodocşi, iar
martorii nu uită să accentueze faptul că e de preferat să aderi la această formă cultică
deoarece este mult mai înţelegătoare cu adepţii: ni s-a repetat mereu că libertatea este mult
mai mare aici, pentru că oamenii nu trebuie să postească, să se cuminece, să se
spovedească. Morala iehoviştilor este aceea că oamenii trebuie lăsaţi liberi, să aleagă ei
singuri calea, mizându-se, desigur, pe faptul că cei mai mulţi se vor lăsa atraşi de această
flexibilitate şi toleranţă a noii religii.
După biserică, şcoala a suferit şi ea, ca instituţie de cultură, modificările de rigoare.
Elevii care provin din familii de martori sunt mai uniţi între ei şi formează grupuri bine
definite, fapt vizibil şi în procesul de învăţământ, dar şi în timpul orelor de joacă. Deoarece
iehoviştii nu respectă cele mai multe dintre sărbătorile ortodoxe, dar nici pe cele din viaţa
familială, cum ar fi zilele de naştere sau de onomastică, profesorii întâmpină dificultăţi
atunci când trebuie să organizeze serbări şcolare, chiar şi serbarea bradului de Anul Nou, la
care elevii iehovişti nu participă.
Sociologia modernă centrată pe problema raporturilor dintre identitate şi alteritate
aduce un element nou în discuţie, cel al limitei, al graniţei, al barierelor, ipostaze
deopotrivă ale unui interdicţii, dar şi tentaţii cotidiene de depăşire, de compaţie, de trăire
laolaltă; altfel spus, frontierele, fie că este vorba despre cele geografico-administrtaive, fie
că este vorba despre cele etnico-culturale, separă, în primul rând, culturile, dar favorizează
şi tentaţia vieţii în comun, a articulării convieţuirii indivizilor de dincolo şi de dincoace de
graniţe. Mai mult, reducând contextele socio-culturale la realităţi schematice, fiecare
individ al grupului minoritar va avea o dublă apartenenţă, fapt care îi va structura relaţia de
alteritate şi îi va construi şi dimensiona imaginea despre identitatea proprie: el este, prin
forţa împrejurărilor, membru al societăţii în care trăieşte, care este societatea oficială,
recunoscută, legitimă, cea a majorităţii; dar acelaşi individ este şi un membru al societăţii
sale, adică a grupului etno-cultural din care provine, cel al minorităţii. Astfel, de fiecare
dată, construirea şi păstrarea identităţii va genera acţionarea a două pârghii: una către
grupul minoritar şi alta către societatea reprezentată de majoritate, urmarea fiind aceea că
individul nu se poate defini şi poziţiona decât prin raportare la ambele repere. Dimensiunea
sa va fi atunci una bipolară, iar atitudinea sa culturală se va naşte la confluenţa celor două
raportări.

Palierul confesional s-a dovedit a fi, în cele mai multe dintre cazurile comunităţilor
multiconfesionale, bine definit din punctul de vedere al evenimentelor istorice, aşa cum o
demonstrează memoria refugiului, de exemplu, sau mizele ideologico-politice ori enclavele
etnice, placa turnantă a simbiozei dintre identitatea etnică şi cea naţională. Acest lucru este
detectabil prin interpretarea informaţiilor prezervate din istoria orală şi cea scrisă, în care sau putut detecta relaţiile dintre păstrarea sau alterarea valorilor identitare ca urmare a
consecinţelor unor evenimente istorice, în cazul nostru - enclavizarea.
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Una dintre instituţiile cele mai afectate de melanjul şi, în final, asimilarea culturală
la nivel confesional a populaţiei româneşti ortodoxe este căsătoria. Cei mai mulţi dintre
tinerii care vor să se căsătorească nu mai întreabă preotul, ocolind astfel una dintre
instanţele morale esenţiale ale satului românesc tradiţional, pentru că cele mai multe dintre
cupluri nu se cunună la biserică. Ni se atrage atenţia că este mult mai important ca tinerii să
se căsătorească la primărie, biserica ajungând să aibă doar un rol facultativ. În aceste
condiţii, tinerii se pot căsători mult mai tineri, pentru că derogările se obţin relativ uşor.
Modelul a fost preluat de la martorii lui Iehova, care nu recunosc decât căsătoria civilă şi
nu practică şi cununia religioasă, iar obiceiul a fost adoptat pe scară largă şi de tinerii care
provin din familii ortodoxe. Ceea ce ne-a frapat cel mai mult a fost faptul că femei în
vârstă, românce ortodoxe, care s-au căsătorit la preot, spun aceste lucruri cu multă detaşare
şi acceptă situaţia fără măcar să o mai condamne. Motivaţia este una superficială: „aşa au
ajuns acuma vremurile, nu mai e ca atunci când eram noi tineri".
Aceeaşi amprentă a societăţii închise se remarcă nu doar la nivelul constituirii
familiei, ci şi la nivelul repercusiunilor economice ale acestui fapt: tinerii satului se duc şi
lucrează în străinătate dar toţi se reîntorc după o anumită perioadă în satul natal. Ni se
relatează că, practic, deşi toţi tinerii lucrează înafara satului, nu se cunoaşte, concret, nici
un caz în care vreo familie să se fi stabilit în altă parte. Tinerii pleacă doi - trei ani la lucru
în Rusia, câştigă sume importante de bani şi apoi se reîntorc acasă. Banii câştigaţi sunt
folosiţi cu predilecţie pentru construirea unor case imense, impozante, cu multe camere şi
cu dotări de un înalt nivel, deşi locuirea cotidiană se face tot într-o casă mică aflată în
spatele curţii, lângă casa cea mare. Practic, casele cele mari sunt construite doar pentru
faţadă, pentru a epata cu ele în faţa comunităţii şi a străinilor. Construcţiile sunt şablonate,
multe dintre ele fiind ridicate după proiecte de construcţie identice şi impresionează prin
dimensiuni. Desigur, toate obiceiurile de construcţie s-au pierdut şi se folosesc materiale
modeme şi tehnici de construire rapidă. Baza economico-financiară este punctul de plecare
pentru o concurenţă devenită cutumiară în satele cercetate, fiecare având dorinţa să ridice o
casă mai mare decât a vecinului, ca semn al unei bunăstări superioare.
Revenind la palierul vieţii spirituale, una dintre concluzii este aceea că reperele
tradiţiei, în sensul contactului cu valorile culturale moştenite din fondul comun al societăţii
tradiţionale româneşti se regăsesc mai ales la nivelul amintirilor, la nivelul rememorărilor
colective şi individuale. Recuperarea memoriei înseamnă, şi în acest caz, contactul cu
tradiţia. Am putut detecta astfel de contacte cu memoria culturală a grupului mai ales în
ceea ce priveşte magia populară, în special cea terapeutică şi psihoterapeutică. Cu foarte
mici excepţii, ele se regăsesc doar în memoria culturală, nu în practica cotidiană.
Sociologia modernă, americană şi europeană, discută tot mai mult, în cazul
societăţilor multietnice şi multiconfesionale, despre un moment istoric de criză, cea a crizei
de identitate, moment detectabil atât în cazul grupurilor de indivizi plecaţi temporar la
muncă în alte spaţii decâte cele natale, cât şi în cazul etnicilor minoritari alipiţi, prin forţa
împrejurărilor, altor teritorii administrative decât cele de bază. Este vorba despre ceea ce
antropologii definesc ca un efect al dizlocării, care, simplificând şi schematizând lucrurile,
înseamnă o rupere din contextul spaţial (din locul iniţial) şi transferul într-un alt spaţiu, atât
la nivel geografic (spaţial) cât şi la nivel ideatic, spiritual şi mentalitar.
Criza de identitate provocată de această dublă dizlocare se reflectă continuu la
nivelul nevoii activării unor mecanisme identitare, prin care individul se re-creează în
permanenţă atât în raport cu sinele, cât şi în raport cu celălalt, cu vecinul, cu conlocuitorul
sau cu majoritarul. Tot acest proces este unul dinamic, construindu-se perpetuu la nivelul
intersecţiei a două axe: apartenenţa individului la grupul său social, care este reprezentat de
zestrea sa culturală, care este amprenta culturală a comunităţii din care provine şi cealaltă,
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care este una în continuă mişcare şi constituie practic un proiect în derulare al comunităţii
în care este încorporat prin natura locuirii.
Totuşi, credem că nu greşim atunci când concluzionăm că în cazul raportării
românilor din Ucraina la maghiarii, dar mai ales la ucrainienii din zonă, nu am detectat
foarte pregnant activarea unor mecanisme de egocentrism sau de supraestimare a eului în
raport cu alteritatea. Desigur, există premisele unie identităţi pozitive asumate de grupul
românilor, care se definesc superior faţă de ceilalţi prin apartenenţa la un fond de tradiţii şi
viaţă spirituală mai bogate, spun ei, decât ale celorllaţi, şi, mai ales, cu categorice valori
morale implementate în stratul mentalitar prin forţa modelului comunităţii tradiţionale;
totuşi, acest lucru nu este atât de pregnant cum ni s-a părut, de exemplu, în cazul şvabilor
sătmăreni. Detaliem această observaţie făcând încă o dată trimitere la regretele moderate
pe care românii le simt atunci când conştientizează pierderea tradiţiei.
Ca o primă explicaţie imediată a acestei atitudini moderate credem că ar putea fi
citată conversia la o altă religie şi agregarea la principiile noi ale acesteia, despre care am
vorbit anterior. Desigur, intelectualii români cu care am stat de vorbă sau persoanele cu un
statut mai special din satele studiate fac eforturi mari în păstrarea contactului cu tradiţia
românească, materializate mai ales în publicarea unor reviste de cultură sau a unor volume
de observaţii istorico-etnografice, în constituirea unor colecţii de obiecte vechi, mai ales
costume populare româneşti vechi şi configurarea unor nuclee de muzee săteşti,
supradimensionarea sărbătorilor de hram ale bisericilor din zonă sau în participarea la
discuţii instituţionalizate pe această temă, dar, totuşi, marea masă a comunităţii româneşti a
aderat la un alt mod de viaţă, cel al comunităţii dominante.
În fine, pentru acest stadiu preliminar al discuţilor, credem că ar mai trebui să
spunem că în comunitatea plurietnică din satele din dreapta Tisei mecanismele identitare
ale grupului de români se construiesc mai ales la nivelul unei socializări cu multiple
planuri de contact. Sinele, eul personalizat bine valorificat identitar şi celălalt, alteritatea
în perpetuă construcţie sunt mereu relaţionate pe principiul diferenţei, iar acest lucru se
fundamentează pe abilităţile de relaţionare ale grupului minoritar, pe miza pe care acesta o
pune pe socializarea continuă, pe raportarea perpetuă la grupul dominant.

Cultural frameworks and tradition.
Case study: Romanians on the right of Tisa
With the support of the Ministry of Culture and Cults, The County History and Art
Museum of Satu Mare developed, over the last few years, a cultural project that aimed
mainly at enunciations of remarks conceming some features of the traditional cultures of
the Romanians in Ukraine, of the inhabitants "to the right of the Tisa", as they are broadly
called. The project was conceived and drawn up by the specialists in the County Museum
of Satu Mare and enjoyed a proper financing and organization, so that it could join other
significant cross border cultural programs, as for the setting of cultural identity, in a more
and more globalized culture.
The researched area was well established by previous observations made by
ethnographers, historians and archaeologists, in 2004 and 2005, the villages aimed by the
ethnographers were Apşa de Sus, Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Slatina, Topcina, Biserica
Alba, Bouţu Mic, Bouţu Mare, Plăiuţ, Podişor, Dobric, Strâmtura.
The recent cultural and social anthropology research support a renegotiation and,
ultimately, a redefinition of the multicultural and intercultural concepts, that are on the
foreground, especially due to the lack of identity that the people in the modem society go
through. The consequence of the approval of such a cultural inter-conditioning on the land
of multi-culture led to a new approach ofthe concept of cultural identity.
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In a heteroclite demographic context, as the one in Zacarpatia, the ethnic alteration
becomes a crucial coordinate of the everyday. The status of minority ethnical group is built
on ethno-linguistic, denominational and cultural contacts to the other minority groups, and
the mark left by this broad range of contacts, going from osmosis to assimilation, can be
noticed in the behavioral attitudes and especially at the levei of keeping or altering the
traditions.
Actually, the levei of the alterations due to the heteroclite environment and the
pressures exerted by the dominant community is the one held by the two fundamental
institutions in the village world, the school and the church. Mast of the Romanians in the
villages to the right of the Tisa left the Orthodox church of their forefathers and they go
now to the House of the Kingdom, the denominational spaces of the Jehovah witnesses,
concentrated in a large number in the villages in the area.
The explanation for aur queries is a simple one; that is related to the direct
pragmatics, of effectiveness convenience, even if it is behind this that hide clean-cut
activitics horn aut of religious proselytism. The Romanian Orthodox go to the House of the
Kingdom becausc they fee! the need to go to a church somewhere, and in the village there
is no Orthodox church, or it is far away to the center of the village. Nevertheless, in the
village there are severa! Jehovah houses of pray, and the people go there firstly aut of
convenience, as we earlier stated (a closer distance). All the interrogated subjects believe
that if there were built Orthodox churches in the village, more people would go to the
church, but as they have none, mast of thc villagers go the Jehovah houses.
Morcover, there is a common remark of the entire community that seems to have
deep roots in the collective mcntality: the Jehovah witnesses help a lot themselves, while
the Orthodox do nat. The motivations related to distance are accompanied by motivations
of economic reasons: the Jehovah witnesses are a powerful community, well structured as
for the financial status, that afford to support financially the active members.
Finally, another motivation is that of denomination, with severa! appealing aspects.
We were told that everything began from a congress that took place in 1980 in Poland, that
was attended by many representatives of the Jehovah witnesses from Ukraine. Thus,
recently, the Ukrainian and Romanian Jehovah witnesses were allowed some freedoms,
that were known to enclose the practice of the cult. Women were allowed to enter the
church without wearing a scarf and they can even go to church with make up, jewelry, with
the hair cut, or can wear pants, freedoms that were denied before.
Furthennore, therc were many debates on the differences of cult practice to the
Orthodox, and Jehovah witnesses do nat forget to highlight, that it is better to join this cult
because it is more understanding towards its followers; we were told many times that the
freedom is greater here, because people do nat have to fast, to take the Eucharist, or to
confess. The morals of the Jehovah witnesses is that people should be left free, to choose
themselves the path, grounding, certainly, on the fact that mast of them would like this
flexibility and tolerance of the new religion.
After the church, the school, as a cultural institution, suffered changes tao. People
that come from families that are witnesses, are much more united to each other and they
make well defined groups, which is visible in the teaching process, but alsa during the play
time. Because the Jehovah witnesses do nat keep mast of the Orthodox holidays, nor the
ones in the family life, as the birth day or the name day, the teachers face hardships when
they have to set up school celebrations, even in the New Year's Eve, that the Jehovah
witnesses do not attcnd.
Modem sociology focused on the issues of the relationships between identity and
change brings a new feature into discussion, the one of the !imit, borders, barriers, pictures
of an interdiction, but alsa daily temptation of exceeding, of comparison, of living
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together; so to say, the frontiers, he they geographical or administrative, or ethnic-cultural,
they firstly divide the cultures, but they favor the temptation of the life in common, of the
ideas of individuals beyond and inside the borders. Moreover, by limiting the sociocultural contexts to conceptual realities, each individual of the minority group will have a
double membership, which will structure the change relationship and will build and size
the picture on seif identity: he is, by the power of the circumstances, a member of the
society that he lives in, the society that is recognized, rightful, the one of the majority; but
the same individual is also a member of his I her society, that is of the ethno-cultural group
that he derives from, the one of the majority. Thus, each time, the construction and the
conservation of identity produced the following two facts: one towards the minority group
and the other towards the society represented by the majority, the resuit being that the
individual can define or position himself only by comparison to both parts. lts dimension
will then he bipolar, and its cultural attitude will he horn at the confluence of the two
landmarks.
The denominational levei proved to he, most of the cases of the multidenominational communities, well defined, from the point of view ofhistorical events, as it
is proven by the memory of the refugee, for instance, or the ideological-political stakes or
the ethnical enclaves, the revolving base plate of symbiosis between ethnical and national
identity. This is visible by interpreting the information remained in the oral and written
history, that could find relationships between the conservation or alteration of the identity
values as a resuit of the consequences after certain historical events, in this case enclavization.
One of the institutions most affected by the cultural mix and, ultimately
assimilation at the levei of denomination in the Romanian Orthodox population is the
maniage. Most of the young that intend to get married do not ask the priest, avoiding so
one of the capital moral references of the traditional Romanian village, as most of the
couples do not get married at church. We are often told that it is much more important that
the young people to get married at the City hall, the church becoming so dispensable.
Under the circumstances, the young can get manied much younger, because the exceptions
can he admitted quite easily. The model was taken from the Jehovah witnesses, who
acknowledge only the civil marriage and they do not practice the religious marriage, and
this custom was taken on large scale also by the young that come from Orthodox families.
What struck us the most was that Romanian Orthodox old age women, that married at
church, say these things very unmoved and they take the situation as it is, not blaming it
anymore. The motivation is a superficial one: "this is how times are now, it is no longer
how it was when we were young".
The same mark of a closed society is observed not only at family levei, but also at
the levei of economic results of this: the young people of the village leave their native
lands and work abroad, but they all come back after a certain amount of time in their native
village. We are told that, technically all the young people work outside the village, there is
not known any case of a family to he established somewhere else. The young leave for
two-three years and work in Russia, they eam important sums of money and then they
come back home. The money so eamed are mainly used to build huge, towering houses,
with lots of rooms and with high tech, although the daily inhabitance takes place in a small
house at the back of the yard, close to the big house. Thus, the big houses are built only for
the face, in order to produce sensation in front of the community and of the outlanders. The
buildings are pattems, many of them are built after identica! construction projects and they
amaze through their size. Certainly that all the construction habits are !ost and they use
modem materials and fast construction techniques. The economic-financial basis is the
starting point for a competition that became traditional in the villages that were researched,
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each of the inhabitants intending to erect a larger house than the neighbor's, as a sign of
superior wellbeing.
Coming back to the level of spiritual life, one of the conclusions that were drawn is
that the landmarks of tradition, in the way of the contact to the cultural values inherited
from the common background of the Romani an traditional society are found especially at
the level of memories, at the levei of collective and individual re-memories. The recovery
of the memory means, in this case the contact with the tradition. We could notice such
contacts to the cultural memory of the group, especially regarding the popular magic,
mainly the therapeutic and psychotherapeutic one. With very few exceptions, they can still
be found in the cultural memory, not in the daily practice.
Modem sociology, both American and European, take into discussion more and
more, in the case of multi-ethnical and multi-denominational societies, about a historical
moment of crisis, the identity crisis, a moment that is noticeable both in the case of the
individuals that are temporarily away to work, in other lands than the native ones, and in
the case of the ethnical minorities linked, by circumstance, to other administrative
territories than the original ones. lt is about what the anthropologists define as a dislocation
effect, which, in simple, means a break from the spatial context (the initial space) and the
transfer to another space, both at the geographical level (spatial) and at the ideologica) and
spiritual levei.
The identity crisis induced by this double dislocation is reflected continuously at
the levei of the need of activation for some identity mechanisms, through which the
individual recreates himself continuously both in relationship to self and in relationship to
the other, to the neighbor, or to the majority. This is a truly dynamic process, building at
the level of junction of the two axes: the belonging of the individual to its social group, that
is represented by its cultural heritage, that is the cultural mark of the community that
comes from and the other one, that is one in continuous change and it represents a project
that is currently running, a project of the community that incorporates it by the nature of
the inhabitance.
However, we believe that we are not wrong to conclude that in the case of
comparison of the Romanians in Ukraine to the Magyars, but especially to the Ukrainians
in the area, we did not sense the activation of certain mechanisms of egocentrism or
overestimation of the ego in relationship to alteration. Undoubtedly, there are the premises
of a positive identity of the Romanian group, that define superior to the others by the
belonging to a richer tradition of spiritual life than the others', as they tell; with clear moral
values implemented at the mentality leve), by the power of the traditional community
model; nonetheless, this is not as significant as it seemed to us, for instance in the case of
the Schwabs from Satu Mare. We want to detail this remark, making another reference to
the meek regrets felt by the Romanians when they are aware that they lose the tradition.
As a first direct explanation of this meek attitude, we believe that it is a resuit of the
pass towards a new religion and the connection to its new principles, that we have spoken
about. Certainly, the Romanian intellectuals that we talked to or the persons with a special
status in the researched villages strive to keep the contact to the Romanian tradition, by
publishing in certain culture magazines or some volumes of historical - ethnographical
volumes, by making collections of old items, mainly Romanian old popular costumes and
the setting up of small village museums, the overemphasis of the titular saint celebrations
in the churches there, but still the great part of the Romanian community adhered to a new
life style, the one of the dominant community.
In conclusion, for this introductive study of discussions, we believe that it should be
said that inside a pluri-ethnical community in the villages to the right of the Tisa, the
identity mechanisms of the group of Romanians are built mainly at the levei of
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socializations with severa! contact levels. The ego well valued from the identity point of
view, the alter ego in a continuous change are always reported to each other after the
princip le of difference, and this is based on the relationship abilities of the minority group,
on the stake that it is given by the continuous socialization, by the ongoing reference to the
dominant group.
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OFIŢINSKII

ROMAN, UJGOROD (UCRAINA)
Y Kpaîna

i PyMyniH

(1991-2007):

Mi~ep'1C3BHÎ, Tp31ICK0p)J.OIIIIÎ T3 npHKOp)J.OIIllÎ BÎ)J.IIOCHllH

Tiic1rn
Macrnrn6noro
p03urnpemrn
€Bponei1cLKoro
Cm03y
i
TiisttiqttoarnanTwn-roro
anMrncy
B 2004-2006 pp.
3axi;:urni1
Kop.z:i.ott
YKpaîI-rn
nepernop1rncR Ha cxi.z:i.ny Me:>Ky €Bporrn HK Tpattc.uep:>KaBnoî cpopMaui"i. Bi.z:i.To.z:i.i eKcrrepn1 i
ypH.llOBl{i .z:i.y)l<qe rrepeiiMaIOThCH TpaKTysaHHHM rrpHKop.z:i.ommro cniBpo6iTHHl{TBa €C 3
YKpai"Irnm RK cpopMH nm6rnoî iHTerpauiî rn qHHHHKa 06onin1>Hoî MiniMi3auiî BHyTpirnHix
pH3HKIB.
5IK Bi.z:i.oMo, ilep)Kammii KOPJlOH po3Me:>KoByc Y KpaîHy Î3 7 KpaînaMH - Pocicm,
Einopycm, Mon.z:i.oBOIO, PyMynioo, Tionr,mem, YropmHH010, CnosaqqHHOIO (.z:i.HB.
rn611. 1). 3aran1>11a iioro nporn)KHÎCTh crnHOBHTh 6 993,63 KM. Ha cyxonyTny .z:i.i11RHKY
rrpHIIa)laC 5 638,63 KM, a MOpChKY
1 355 KM, BÎ)J.IIOBi)lIIO na lfopHe (1 056,5)
ii A30BChKe (249,5) MopR, KepqenchKY rrpornKy (49). Tinmua BHKmoqnoî (MopchKoî)
eKOHOMiqHoî 30HH YKpaîmI - IIOHa)J. 82 THC. KB. KM.

Ta6.r1Ui(JL 1. Xapal\mepucmul\a âepJ1cae11020 1'0pâo11y Y1'pai"11u

1

CyMi:ami Kpai1rn

)1.0BiKHHa Kop11011y (KM),
y T. '!. pi'lKOBa i MOpCbKa

nynKTH nponycKy

Pecny6niKa E>inopycb
Pecny6niKa Mom10ea
Pecny6niKa lloJ11>ma
Pocii1cbKa ll>enepauill
PyMyllill
CnoeaUbKa Pecny6niKa
YropcbKa Pecny6niKa
PaJOM

1084,2 (325,9)
1222 (267)
542,39 (187,3)
2295,04 (321 MOpChK3)
613,8 (292,2 pi'lKOBa, 33 MOpCbKa)
98,5 (2,3)
136,7 (85,1)
6 993,63

28
47
10
42
13
5
6
153

reorrOJIÎTHqne flOJIO:>KeI-IHR YKpaÎHH II03Haqene yHiKaJihHiCTIO. 16 3 "ii 27
a.z:i.MiHiCTpaTHBHO-TepHrnpiaJihHHX O)lHIIHUh c rrpHKOp)lOHIUfMH. 3oBHÎlllHÎH KOp)lOH
YKpai I-IH c HaH)lOBlllHM cepe)]. rnporreHCbKHX KpaîH, mo Bi)lKpHBac BeJIHqe3ni IIOTeHI{ÎHHÎ
MO)l(JIHBOCTÎ )lJIR po3BHTKY npHKOp)lOHHOfO i TpaHCKOp)lOHHOfO crriBpo6iTHHUTBa. 51K
rrpaBHJIO, qepe3 rrpHKOp)lOI-IHÎ o6naCTi rrponRrac IIIJIRX B O)lHY-.llBÎ Kpai"HH, rrpoTe
3aKaprraTTR IIOC)lIIyc YKpai"Hy Bi.z:i.pa3y 3 qQTHpMa .z:i.ep:>KaBaMH, KOTpi O)lHOqacHO BXO)lHTh y
HATOi€C.
3aranr,na
rrporn)l(HÎCTb
yKpai"HChKOfO
.z:i.ep:>KaBirnro
KOp)lOHY
B MC)l<aX
3aKapnaTChKOi" o6nac-ri 6JIH3hKO 472 KM, 3 HKHX Ha IIOJibChKY )lÎJIRHKY rrpHIIa)laC 32,6 KM,
CJIOBaUhKY 98,5 KM, yropChKY -136,7 KM, PYMYIIChKY - MaH)l(e 204 KM (TpeTHHa
scr,oro Kop.z:i.ony Mi:>K YKpai"HoIO i PyMynioo). Y 3aKaprrani .z:i.ic rriBrnpa .z:i.ecHTKa rrynKTÎB
rrporrycKy, T06TO O)lHH y cepe)J.HbOMY na KO:>KHÎ 30 KM .z:i.ep:>KaBHOro KOp.llOHy.
Ha
OCHOBI
llOJIO)l(CHh
€sponeHChKOi"
KOHBenuii"
rrpo
TpaHCKop.z:i.mrne
crrispo6inmurno i €Bporrei1chKoi" xapTi"i Micuesoro caMoBpR.z:i.yBaHHR, HH3Ka o6naCTei1
YKpai"1rn pa30M 3 a.z:i.MiniCTpaTHBHO-TepHrnpianbHHMH yrnopeHHHMH cyci.z:i.11ix Poci"i,
TionbIIlÎ, Einopyci, PyMyHii", CnoBaqqHHH, YropmHHH i Mon.z:i.oBH, a TaKO)I( AsCTpi"i,
0

1

CKJia;1e110

Ja

MaTcpia:Ia\111 01jJi11ii111oro 1Jc6ca~hy Jlcp;irn1J11o·i 11p11Kop;101111o"i c:1yiK611 YKpa"i1111. - www.pvu.gov.ua.
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HiMeqqHHH i <l>paHuiî nepeH:rrnm .no npaKTHqHoro 3acrncyBaHm1 cBoîx npHKOpJJ:OHHHX
MO)l(JIHBOCTeif.
Y 3aKoHi YKpaîHH "ITpo TpaHcKop;::i:oHHe cniBpo6iTHHUTBO" (24 qepBH.H 2004 p.)
caM TepMiH BH3HaqeHo, HK cniJihHi .niî, cnpHMOBaHi Ha BCTaHOBJieHHH i nornH6JieHHH
eKoHoMiqHHX, couianhHHX, HayKoBo-TexHiqHHX, eKonoriqHHX, KYJihTYPHHX BiJJ:HOCHH Mi)I{
TepHTOpianhHHMH rpoMa;::i:aMH i MicueBHMH opraHaMH BHKOHaBqoî BJiaJJ:H pi3HHX aep)l(aB.
€BpoperioH CJIY)l(HTb Ba)l(JIHBOIO opraHi3auiH:HOIO <PopMOIO cniBpo6iTHHUTBa
cyqacHHX Kpai"H o6'€JJ:HaHoî €BponH. ToMy Ka6iHeT MiHicTpiB YKpaîHH 29 KBiTHH 2002 p.
3arnepJJ:HB i BJiacHy nporpaMy p03BHTKY rnpoperioHiB, HKHX 3apa3 6JIH3bKO aecHTKa:
KapnaTChKHH (1993), Eyr (1995), HH)l(Hiii .lJ.yHaii (1998), BepxHiH: ITpYT (2000), .ll.Hinpo
(2003), Cno6o)l(aHIUHHa (2003) rn iH. CBoî 3YCHJIJIH BOHH cnpHMOBYIOTh Ha p036y;::i:oBy
couianhHOÎ, iH<PopMauiH:HOÎ, HayKOBOÎ, KYJibTYPHOÎ, BHpo6HHqoî, TpaHcnopTHOÎ Mepe)l{i Ta
iH<PpaCTpyKTypH, a TaKO)I( Ha o6MiH !lOCBiJJ:OM Mi)I{ .nep)l(aBHHMH cJiy)l(60BUHMH, 6opOTb6y
.
.
.
.
.
31 3JIOqHHHlCTIO I HeJieranhHOIO MirpaU1€IO.
TaK, 14 JIIOTOro 1993 p. y M. Ll,e6peueHi (YropIUHHa) opraHH BHKOHaBqoî BJiaJJ:H i
MicueBoro caMoBpHJJ:yBaHHH YKpaîHH, YropIUHHH, ITonhrui Ta CnoBaqqHHH ni;::i:nHcanH
yro.ny npo KapnaTChKHH rnpoperioH. Y 1997 p. .no HHX npH€JJ:HanHcH npe.ncrnBHHKH
PyMyHiî. BiarnK TepHrnpiH KapnaTCbKoro rnpoperioHy .noc.Hrna 162 THC. KB. KM, a
HaCeJieHHH - 16 MJIH. oci6.
B a;::i:MiHiCTpaTHBHO-TepHTopianhHOMY BHpa3i ue 3aKapnaTCbKa, JlbBiBCbKa,
IBaHo-<l>paHKiBCbKa, qepHiBeUbKa o6nacTi (YKpai"Ha), noBiTH Uudeţ) MapaMypern, CaTy
Mape, EornrnaHb, Eirop, CanaH: (PyMyHiH), oKpyrn (megye) EoprnoJJ:-A6ayH:-3eMnJIHH,
faH:;::i:y-Eirap, feBeill, Hac-Ha;::i:bKYH-COJIHOK, Ca6oJiq-CaTMap-Eeper, MiCTa MiruKOJibU,
,[l,e6peueH, Erep, Hipe;::i:bra3a (YropruHtta), paH:oHH (okres) Eap.nii"B, fyMeHHe, KornHui,
Me)l(HJia6opui, MixanoBui, ITpHrniB, Ca6iHoB, CHiHa, Co6paHui, CTponKoB, CBHJJ:HHK,
Tpe6irnoB, BpaHOB (CnoBaqqifHa), perioHH (wojewodstwo) KpocHo, ITrneMHilIJih, )KernyB,
TapHyB (ITonhrua).
3a npaBOBHM crnTycoM, KapnaTChKHii rnpoperioH He € 10pHJJ:HqH010 oco6010. Ue
TpaHCKOpJJ:OHHa acouiauiH 3 5 npHKOpJJ:OHHHX a;::i:MiHicTpaTHBHHX OJJ:HHHUb n 'HTH .nep)l(aB
YKpaîHH, IToJihIUi, YropIUHHH, CnoBaqqifHH
P)'MyHiî, crnopeHa 3 MeTOIO
TpaHCKOpJJ:OHHOro cniBpo6iTHHUTBa.
€BpoperioH "BepxHiH: ITpyT" 3acttyBanH 22 BepecHH 2000 p. B M. EornrnaHb
(PyMyHiH). Horo <i>YHJJ:aTOpH - qepHiBeUbKa rn IBaHo-<l>paHKiBcbKa o6naCTi (YKpaîtta),
noBiTH Eenhui Ta €;::i:HHeUh (MonaoBa), EornrnaHh i CyqaBa (PyMyHiH). Ll,o Hboro BXOJJ:HTh
<Pe.nepanbtta 3eMJIH KapiHTiH (ABcTpiH) HK acouiiioBaHHii napTHep. I ue npHHecno rapHi
3JJ:06yTKH.
€BpOKoMici€IO Ha noqaTKy 2006 p. cxBaneHo npoeKT TACIS "EKoJioriqHHH nJiaH
ynpaBJiiHHH BOJJ:HHMH pecypcaMH JJ:JIH rnpoperioHy "BepxHiii ITpyT", no;::i:aHHii cniJihHO
3eMJieIO KapiHTiH, qepHiBeUbKOro o6nacTIO i noBiTOM CyqaBa. Ll,o peqi, TaM y)l(e
BTiJIIOBaBCH iHilIHH npoeKT "CyqaBa npHpOJJ:OKOpHCTyBaHHH i HaBKOJIHilIH€
cepe;::i:oBHIUe .no rnponeH:chKHX crnHaapTiB" (219 MJIH. rnpo).
B rnpoperioH "HH)l{Hiii Ll,yHaii" (14 cepnHH 1998 p., M. fanau) yBiiirnnH 0.nechKa
o6nacTb (YKpai"Ha), noBiTH Karyn (Mon;::i:oBa) i Epeîna, fanau, Tynhqa (PyMyHiH). Ue
TepHrnpiH TIJIOIUeIO 53 321,5 KB. KM. i HaceJieHHHM TIOHa;::i: 4 MJIH. oci6. 3aCHOBHHKH
rnpoperioHy Bi;::i:pa3y OTpHManH Bi!l E:C 2 MJIH. eKIO Ha BiJJ:HOBJieHH.H, 3aXHCT i CTiH:Ke
noninrneHHH eKonoriqHoro crnHy 03ep HH)l(Hhoro Ll,yHaIO (npoeKT TACIS).
YnpOJJ:OB)I( OCTaHHiX poKiB Ha3Bepx yce 3pHMirne BHXOJJ:HTb aCHMeTpiH B piBHHX
couianbHoro rn eKoHoMiqHoro po3BHTKY npHKop;::i:oHHHX perioHiB KpaîH-cyciaiB YKpaîHH
- HOBHX qJieHiB €Bpoco103y i HATO. Ll,o peqi, îx (IToJihIUy, YropruHHy, CnoBaqqHHy,
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PyMyHÎIO) BÎT'Hi3HHHa JlHUJIOMaTÎH He6e3niacrnBHO nparne BHKopttcTaTH B poni no6icTÎB
HauioHaJihHHX ÎHTepeciB y cpapBaTepi rnponeH:chKOÎ Ta rnpoarnaHTifqHoi" ÎHTerpauii".
3ycttJIJIHM YKpai"HH moao ÎHTeHcttcpiKauii" HK MÎ)l(Jlep)l(aBHoi", TaK i TpaHcKopaoHHoi"
Ta npHKpoaottttoi" cnianpaui 3aBa)l(aJOTh qifMaJIO BHyTpirrrnix cpaKrnpia, mo )l(lfBJIHThCH
ycna)lKOBaHHM.H i )lOCÎ HeUO)lOJiaHHMH CTepeOTHUaM.H UOCTCOUÎaJIÎCTifqHoi" nepexÎ)lHOCTÎ.
Ue MO)l(Ha npoin10cTpyaantt tta npHKJia)li 3aKapnaTCbKoi" o6nacTi, KOTpa cnyrye
neBHHM KOpHJlOpOM a6o, rnqHÎIIIe, CBOepÎ)lHHM

11

BÎKHOM B €apony" )lJIH YKpai"HH i

"aiKHOM B YKpai"ny" )lJIH €aponH.
HaH:neprne H:aeTbCH npo cna6Ky npocpeciH:Hy 3)laTHÎCTh perioHaJihHHX opraHÎB
aep)l(aBHOÎ

BJia)lH

HaiîBa)KJIHBlllll

a)leKBaTHO

IIHT3HHSI,

ccpopMyJIIOBaT.H

qepe3

rrepe)lOBClM

BKJIJOqlfTH
pi3HOMaHiTHi

B

nopH)lOK

CIIIJihHI

)leHHHH

npoeKTH

Ill!l

naTpottaTOM €C.
3a cpopMaJibHHMH KpHTepÎHMH tte)lOCTaTHbO BHCOKOIO e ocaiqeHÎCTb aep)l(aBHHX
CJiy)l(60BUÎB, HKÎ npaUIOIOTb y 3aKapnaTCbKÎH o6nacTi Ta HKÎ B CHJIY CBOro CTaTycy
cpyHKUÎOHaJibHO 3aHMalOTbCH TaKO)I( npHKOp)lOHHHMH i TpaHCKOp)lOHHHM.H npo6JieMaMH. 3
ycix UHX noHa)l

8 THC. oci6, 3 HKHX 6 THC. npaUIOIOTb y BHKOHaaqiH: BJia)li Ta 2 THC. B
71 % MalOTb BHll(Y UOBHY OCBÎTy, a pernTa

opraHax Micueaoro caMOBpH)lyBaHHH, TÎJibK.H
-

6aJoay2. To6rn 3aranhHa ocaiTHhO-KBanicpiKauiH:Ha niarornaKa 6JIH3hKO TpeTHH.H

3aKapnaTCbKHX qifHOBHHKlB y)l(e BHKJIHKae nepecTopory.
5lKll(O npoaHaJIÎ3yBaTH HKÎCTb OTpHMaHoro )llfUJIOMY 3 ypaxyaaHHHM MeHTaJibHOÎ
CKJia)lOBOÎ Ta IIIKaJIH OCBÎTHÎX nocnyr y 3aKapnaTCbKÎH o6nacTi, TO )lÎCTaHeMO He 30BCÎM
npttaa6JIHBY KapTHHY peaniH:, ll(O pi3KO KOHTpaCTYIOTb Î3 3a)leKJiapoBaHHMH CTpaTeriHM.H
ocpiuiH:Horo Kttrna. KonH )I( 3arntt6HTHCH B p03rnH)l KOHKpeTHHX o6craBHH Kap'epHoro
3pOcTy, TO Bpa)l(eHHH 6yayTh BeJibMH rHÎTJOqlfMH.
,[(pyrttH:

"KaMÎHb

CUOTHKaHHH

11

ycTaJieHHH

3JIOB)l(lfBaHb

cJiy)l(60BHM

CTaHOBmueM HK npHpO)lHOro TJia npoTÎKaHHH 6y)lb-HKOro cycnÎJibHOro HBHll(a. 5lK
3a3HaqeHO B aHaJIÎTifqHÎH )lOUOBÎ)lÎ "Ilpo CTaH Kopynuii" B OCBÎTÎ YKpai"HH

11

(qepBeHb

2007 p.) noJihChKoi" Heypsiaoaoi" opratti3auii" "<l>opyM - IHTerpauisi - ,[(eMoKpaTisi €apona", B YKpai"tti 3aranoM 6JIH3hKO 40 % craprnoKnacHHKÎB rornai aaTH xa6ap, a6tt
3
BCTYUHTH )lO BY3Y, me 20 % p03)lYMYIOTb Ha)l THM .
Ue 3acai,n:qlfJIO onttTysattttH eKcnepTÎB (58 oci6), HKi npau1010Th BHKJia)laqaMH
aep)l(aBHHX i npHBaTHHX BHll(HX HaaqaJihHHX 3aKnaaia. IUopiqHa cyMa xa6apia y ccpepi
ocBÎTH YKpai"ttH aocsirna nptt6JIH3Ho 300 MJIH. aon. IloKaJOBHH cpaKT. TinhKH I O%
OUHTaHHX eKcnepTÎB BBa)l(aJilf, IUO 30BHÎIIIHe TecTyBaHHH BHUYCKHHKÎB 3araJibHOOCBÎTHÎX
IIIKÎJI (3aU03Hqetta rnponeHCbKa MO)leJib) )l03BOJIHTb YHHKHYTH xa6apHHUTBa B CHCTeMi
ocaiTH YKpai"HH.
TpeTH "6oJISJqKa" -

6e3Ha)lÎHHO BÎ)lCTaJIHH MeHe)l)l(MeHT B OCBÎTHbO-HayKOBÎH

ccpepi 3aKapnarrn, IUO He BÎ)lUOBÎ)lae He JIHIIIe BceyKpaÎHCbKÎH MeTi "npocyaaHHH B
€apony", ane H: BHyTpirnHiM perioHaJihHHM 3anHTaM.
IlpHKMeTHO,

MÎHÎcTepcrno

ocaiTH

i

HayKH

YKpai"HH

3

2006 p. npoBOJlHTh

eKcnepHMeHTaJibHe patt)l(yBaHHH BHIUHX HaaqaJibHHX 3aKJia)liB III-IV piBHÎB aKpe)lHTaUÎÎ.
PeH:TttttroBe ouittIOBaHHH 3anp0Ba)l)l(etto 3 ypaxysattHHM aocaiay MÎ)l(Hapo)lHHX arettTCTB,
qifÎ pe3yJihTaTH IIIHpOKO BHKOpHCTOBYJOTbCH )lJIH OUÎHIOBaHHH HKOCTÎ Blfll(Ol OCBÎTH.
HacaMnepea

ue

noTpi6Ho

)lJIH

aaanoro

Btt6opy

a6iTypieHTaMH

sttmoro

HaBqaJibHOro 3aKJia)ly, )lJIH H:oro ecpeKTHBHOro a)lMÎHÎCTpyBaHHH, IlÎ)lroTOBKH HKÎCHOÎ
po6oqoi" CHJIH H a)leKBaTHOCTi pHHKÎB OCBÎTHÎX nocnyr i npaui.

y

uiH: peHTHHroBiH CHCTeMi Ba)l(JIHBe Micue BÎ)lBe)leHo npe3eHTaUÎÎ 3)lo6yTKÎB Ha

MÎ)l(ttapO)lHOMY piBHi: 3B 'H3KH, BHCTaBKOBa )lÎHJibHÎCTb, 3)lo6yTKH CTY)leHTÎB.
2

3

www.zakarpattya.net.ua. - 19.06.2007.
www.npae.ua.com.ua. - 20.06.2007.
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BceyKpai'HChKÎ pe3y1rhTaTH pamKyBaHHH 2007 p., )..{e B3HJIH y•rncTh 266 BHlllHX
HanqanbHHX 3aKJia)..{ÎB III-IV pÎBHÎB aKpe)..{HTaUÎÎ (yniBepcttTeTH, aKa):{eMii', ÎHCTHTYTH),
3pyihryBaJIH "ueHTpaJibHO€BponeH:chKHH Micp", HKHM Î3 peKJiaMÎCTChKHX MÎpKyBaHb
nocnyrosyIOTbCH ocpÎUÎHHÎ KOJia 3aKapnaTTH B)l(e )..{pyre J_(eCHTHJIÎTTH. )l(o)..{CH 3 OCBÎTHÎX
3aKJia)..{ÎB perioHy HC 3)..{aTeH CTBOpHTH cepH03IIY KOHKypeHL{ÎIO Bcepe)..{HHÎ Kpai'1rn, He
Ka:>KyqH npo BHKOHamrn j{KHXOCb KYJihTypTperepCbKHX cpyHKUÎH.
Cepe)..{ 24 KJiaCHqHHX yHÎBepcHTeTÎB YKpai'HH KpaH:oBHH
cpnarMan
Y)l(ropo)..{ChKHH na1iioHaJihHHH yuiBepcHTeT (3acnoBaHo 1945 p.) iJ JlOBOJIÎ cKpOMHHMH
IlOKaJHHKaMH 3aHIIHB 9 MÎCUC, a llÎJlHOCHO MOJIO)..{HH 3aKapnaTChKHH )..{Cp)l<al3HHH
4
yniBepCHTeT (1995 p.) - 14-Te .
Y c13oi'x rpynax MyKaqÎBChKHH Tex1-mnorÎqHHH mcTHTYT (TexnoJmriqnÎ,
6yJlÎBHHUTBO,
Tpa11cnopT),
MyKaqÎBChKHH
ryManirnpHo-ne)..{aroriqnttH:
IHCTHTYT
(ne)..{arorÎqnÎ, ryMaHÎTapHÎ, cpÎ3Hqne BHXOBaHHH i cnopT), 3aKapnaTChKHH XYJlO)l(HJH
ÎHCTHTYT (KYJihTypa, MHCTeunrn, )l(HBOHHC, CKym,1nypa i .I(H3aH:n), KapnaTChKHH
yHÎBepcHTeT ÎM. A. Bonournna i 3aKapnaTChKHH yropchKHH ÎHCTHTYT ct>epe1-1ua PaKoui II
(npHBaTHÎ) a6o BÎ)lCTaIOTb 13Î)l JIÎJlepÎ13 Î3 6araTOKpaTHHM p03pHBOM, a6o 3aMHKaIOTh JlHO
11
11
TypHÎp1rni' Ta6JIHUÎ •
flpHKpo Bpa)l(aIOTb BKpaH: IIH3hKOHKÎCHÎ OCl3ÎTHÎ nocnyrn 6JIH3bKO TPHJll{HTH cpiniH:
BHlllHX naBqaJihHHX 3aKJia)lÎB YKpai'HH, KOTpi )lÎIOTh y 3aKapnaTChKÎH o6nacTÎ. 3a
pe3yJihTaTaMH cpaxoBHX nepeBÎpOK, nepeBa)l(arOqa 6iJihllIÎCTh Î3 llHX j{BJrnIOTh co6oIO
qHCTO BÎPTYaJibHO-ManinyJij{THBHÎ npoeKTH 3a KOHTHHreHTOM CTyJ{eHTÎB ycix qwpM
naBqamrn, BHKJia)lal{hKHM CKJia)loM, nasqanhHHM npouecoM i T. Jl. Ha BÎJlMÎHy BÎ)..{
YKpai'Htt, B €Bponi TaKÎ, no cyTi, rpoMaJlChKÎ opraHÎ3auii' npocBÎTIIhoro cnpHMyBaHHH
HaBpjl)l •rn )..{OHYCTHJIH 6 )..{O BH)._{aqÎ )..{HilJIOMÎB )lep)KaBI-IOro B3ÎpUH.
lJernepTHH raJihMÎBHHH qHHHHK rnH60Ke TÎHhOBe npoBaJIJIH B yKpaÎHCbKÎH
npHKOpJlOHHÎH TCMaTHUi, KOTpa cnpOBOKYBaJia CTÎHKY He)..{OBÎpy 3aximmx naprnepÎB.
floMÎ)I( THHOBHMH nepellIKO)..{aMH y HOBHOUÎHHOMY MÎ)l()..{ep)l<aBHOMy, TpaHCKOpJlOHHOMY i
npHKOp)..{OHHOMY cnÎ13po6iTHHUTBÎ cyqacuoi' YKpai.HH qH He HaH:ryqnÎllie roBopHThCH npo
TpacpiKH 1-1eneranh1-1oi' Mirpauii' y Kpai'HH €C.
Y 2006 p. qepe3 )..{ep)l(ammH: KOpJlOH Y Kpai'HH nponymeno 78 816 THc. oci6 i
5
16 464 THC. OJlHHHUh Tpancnopnmx 3aco6iB . BHHBJieHO 25 782 He3aKOHHHX MirpaHTÎB, 3
HHX 29 % 3aTpHMaHO, a penni BÎ)lMOBJieHO B nponyCKy qepe3 )..{ep)I<aBIIHH KOpJlOH. Bchoro
3a He3aKOHllHH nepeTHH KOp.I(OHY B 2006 p. 3aTpHMaHO 12 364 oci6. flepeBa:>I<aIOTh
BHXÎJlUÎ 3 ln.I(Îi', flaKHCTaHy, KttrnIO, Mon.I(OBH, Eanrna}lelli, B 'nnaMy. Herati:Ho
6
BHJlBOpeno 6Jitt3hKO 90 % BHj{BJieHHX neneraniB .
InumH: 6iK MeJlaJIÎ. 3a JlmlHMH MÎHÎCTepcrna BHYTPÎllIHÎx cnpas, crn1-10M Ha
17 Bepecm1 2007 p. neraJibHO BHi'xantt 3aKop)lOH i He noBepnynocH 3 323 763 rpoMa)lHH
7
YKpai.HH, a neneranhHO - 6ntt3hKO 400 THc. . YnpaBnimrn sepxoBHOro KOMÎcapa OOH y
cnpaBax 6i)l<eHUÎB nanpHKÎHUÎ 2006 p. na Tepttrnpii' YKpai'nH 3acpiKcyBano 6JIH3hKO
1 THC. 6i)l(e!IUÎB i JlO 60 THC. JllO)..{eH 6e3 rpoMa)ljll-ICTBa. BoHH HOXO)..{HJIH 3)le6iJihllie 3
riiBHÎqnoro KanKmy, IJ.e1npanhnoi' A3ii', AcppHKH.
IJ.iKaBO, y 1991-2006 pp. B 3aKapnarri 3aTpHMaJIH 38,3 THC. He3aKOHHHX MÎrpaHTÎB.
Ix qttcno y KpaH:nix qacoBttx Me)l<aX KOJIHBaJIOCj{ BÎ.I( 0,2 THC. JlO 5,2 THC. oci6 3a piK.

o

4

L(He. ei1m. po3;1i:1 11a caiiTi Mi11icTcpcrna orniTH i 11ayKH YKpa"i11H. - www.mon.gov.ua.
; Oc1101rni pc3y,1hTaTH 011cpaTHB110-c;1ylK6oeo·i ;1i1L%11ocTi // ):leplKao11a 11pHKop,10111ia
www.pvu.gov.ua.

6

Llo11i,1Ka mo,10 ,1i1rni.110cTi MBC YKpa"i11H y 6opon.6i 3 11c11erani.11010 \1irpaiiic10.
e11yrpi11111ix cnpaB YKpa"i11H. - mvs.gov.ua.
7
<l>aKThl. - 2007. - 18 cei IT!16p11.
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rnylK6a

YKpa"i11H.

-

6 '1cp111111 2007 p. // Mi11incpcTBO

8
CTiKoBe HaBaHTa)KeHHH rrpmrnno Ha 1999 p. 7,6 rn:c. . Y rn6ip THMqacosoro
yTpHMyBaHHH 6i)Kemi;iB i HeneraniB "CTaBUIHHo", mo po3TallIOBaHHH rro6mny
M. MyKaqeso Ha TepHrnpiî KOJTHUIHhOÎ asiauiH:Hoî 6a3H, HaH:qacTiure )lonpaBJIHJIM
3aTpMMaHMX BMXi)lUiB i3 Kpai"H A3ii" Ta AcppMKM IH)liî, naKMCTaHy, B'nHaMy,
AcpraHicrntty. BoHM HaMaranMCH He3aKOHHO rroTpanMTM qepe3 YKpai"Hy )lO €Bpocmmy
~
•
.
9
qepe3 3aKapnaTCbKMM Bl)lp130K )lep)Kamroro KOp)lOHY .
CTocTiHHO )lO 320 HeJieraniB IIpO)KMBaIOTb TYT )lO rriBpoKy, llOKM He OTpMMaIOTb
CTaTYC 6i)KeHUH. I>iJihllliCTh i3 HMX oniCJIH 3HOBY npo6yIOTb HeJiera.JibHO rrepeTHYTM
KOp)lOH 3 €C. Yce Bi)l6yBa€ThCH, uaqe B "3aqapoBaHOMY KOJii". 0)lnaqe TaKi rnponeHChKi
CTaH)lapTM 11.l;O)lO npaBOBOro CTaTycy 6i)KeHUiB.
5JK llOBi)lOMMB CTepUIMH HaUiOHa.JibHMH TeJTeBi3iHHMH Kalla.JI Y KpaÎIIH 13 cep mm
2007 p., 3a n'HTb poKiB, Bi)lKOJIM y ceni naBUIMHi )li5.IB 3ra)laHMH rn6ip, qepe3 HbOro
npoH:urno 1O TMC. ittmeM1i;is. CTpHMiTHO, BiH noTpanHB y 3siT npo )lOTpMMaHHH npas
JllO)lMHM, onpMJIIO)ll-IeHHH 6Iopo 3 llMTallb )leMOKpaTiî, npaB JUO)lMHM i npaui )lep)KaBHOro
)lenaprnMeHTY ClllA 6 6epe3HH 2007 p. (JlMB.: kiev.usembassy.gov).
BMHBHJIOCH, mo npauiBHMKM npMHMa.JihHMKa-po3no)liJihHMKa "DaBrrrnuo" He
OTpMMYBa.JIM )lep)l<aBHoro cpiuancysamrn rrpornroM 2005 p. CTpMKOp)lOHHHKM 3apo6JIHJIM
rpouri, 11 3)lamqM B open)ly" MirpanTiB ni)lnpMCMCTBy, mo 3HaXO.llMJIOCH nopyq. Boim
He3aKOHHO 3BiJihHHJIM 3aTpMMaHMX, HKll{O ÎXHi pO)lMqi )laBa.JIM xa6apa, 3a3BMqaH: y p03Mipi
1 200 .uon. ClllA (6 TMC. rpu.). CTpMKOpJlOHHHKM TaKO)K KpanH rraKyHKH 3 Î)KeIO i
TenecpoHHi KapTKM, KOTpMMM 6i)KeHUiB 3a6e3neqysaB €C.
CT'HTMH ("aM6iBaneHTHMH:") qMHHMK. Ha TOMY uerrpMBa6JIMBOMY Tni cnocTepirascH
no3MTMBHHH npouec 1rnpomeHHH yKpaîHChKOÎ .uiacnopM B Kpaî1mx €sponi 3a paxynoK
Bi)lTOKY TPY.llOBoî CM.JIM 3 YKpaîHM. Ui TPYJlOBi MirpaHTH mopiqHo rrepepaxoByBanM na
6aThKiBll{MHY )lO 23 MJTp)l. rnpo. CToJiiTMqHa BepxiBKa YKpaÎHM HMMM rrepeHMa.JiaCH MJTHBO.
CTpMqoMy He 3a snacuom iuiuiaTHBOIO, a qepe3 30BHillIHhononiTMqHMH THCK.
HarnMicTh yKpaîHChKMH pMHOK npaui 3anoBHIOBa.JIM rpoMa)lHHH 6i)lniurMx Kpaîu.
3rim-m )locni)l)KeHHH Mi)K1-iapo)lnoî opraui3auiî 3 Mirpauiî (qepBeHb 2007 p.), mopiqtto
10
KOp)lOHM YKpaîHM nepeTMHa.JIH MaH)Ke 40 MJIH. inmeMuis . b HMX 6inr,ure 1 MJIH.
3a.JIMllla.JIMCH B YKpaî1-1i, rrepeBa)KHO ueneranhI-IO BMXiJlui 3 Pocii", MoJI)lOBM,
A3ep6aH)l)J(aHy, Kpa"iH A3ii".
CToKM ocpiuiH:HMH KHîB nisrnpa )leCHTMJiiTTH )leKnapaTMBHO pyxascH B
€BporreH:cbKMH Com3, 6JIH3hKO 4 MJIH. yKpaîuuiB B)J(e )lo6pe ocBOÎJIMCH TaM. CTpMMipoM, y
llexiî, 3 HK010 3aKapnarrn nos'H3aHe cniJThHOIO icrnpicm (1920-1930-Ti pp.), po6oqi Bi3M
a6o )l03Bin na nocTiH:ue npO)KMBaHirn O)lep)J(a.JIM 6JIM3hKO 100 TMC. yKpaîuuiB. 3a
11
ueocpiuiH:HMMH )laHMMM îx YJlBiqi 6inhure . Cepe)l HMX )lOMiny10Tb 3aKapnaTui. BoHM
3HaH:urnM Kpamy, Hi)!( yJloMa onnaqysatty rrpau10 npo)laBuis y cyBenipnMx KiocKax;
o6cnyrn B Kacpe i roTeJIHX, po6iTHMKiB UIBeHHMX, ciJihCbKOfOCIIO)lapcbKMX i 6y)liBeJibHMX
.
.
lll.llllpMCMCTB, uraxTaprn, Me)lcecTep TOll{O.
Y rnH: )J(e qac npMBaTHMH ceKrnp i )lep)J(aBHa BJia)la YKpaîHM 6e3rropa)lHO
po3BO)lMJIM pyKaMM. Xoqa 6 y TaKOMY paKypci. 3a rany3eBMMM pmpaxynKaMH, O)lMH
inmeMHMH TYPMCT npMHOCMTh YKpai"Hi B cepe)lHbOMY 500 .uon. ClllA. Ane B 2007 p.
KiJihKiCTb iH03eMUiB, HKi Bi)lrroqMBa.JIM B 3aKapnaTChKiH o6nacTi, 3MeHUIHJiaCH Ha 15-20 %
BHaCJii)lOK HeBi)l[IOBi)lHOCTi uiu Ta HKOCTi rrpO)J(MBaHI-rn B roTeJIHX i Typ6a3aX.

8

TosT M. HeJ1eraJ11>Ha Tpa1n11THa Mirpaui11 Ta 6ilKCHI.li 11a 11os0My cximwMy Kop11011i CC li PeriollaJibHa noJ1iT11Ka i
Tpa11cKop11011He c11ispo6irn11L1TBO B rnpoiHTerpauiii11iii CTpaTeri"i YKpa"i1111 I Bi11n. pe11. I. ApTbOMOB. - Y1Kropo11: Jlipa,
2007. 191-204.
9
flK lKHReTbCll 6i1Ke111111M-HeJ1eraJiaM R YKpai"11i? li RadioSvoboda. Ua. - 2007. - 20 1.Jeps1111.
10
Tpy11osa Mirpaui11 B YKpal11i li www2.dw-world.de/ukrainian. - 20.06.2007.
11
3ycTpi'li J yKpai"m.lllMH ua 'lCCbKiii JeMJii li www.zakarpattya.net.ua. - 15.06.2007.
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HasiTh niTHiii TpaH3HTHHH sinrroquHOK y 3aKaprrarri (nopormo B qopHoropi10 rn
XopsaTiIO) rrpoirnopysa.rru Tpa.uuuiii:Hi TypucTH - 3 Pociî Ta Einopyci, KOTpHM Ha Hiqnir
CTaJIO BHrinHirne 3YITHHSITHCSI B YrogruuHi, ne Ha6araTO Kparuuii cepsic 3a THX )!(e
100 rpH. (20 non.) Ha no6y 3 JIIOnHHH 2. Y)!(e ii He Ka)!(eMO rrpo KpHTHqHHH CTaH HH3KH
KYJibTYPHHX rrputtan 3aKaprraTTSI TaKHX, SIK My3eH "JleMKiBCbKa canu6a" y c. 3apiqoso
(2,3 THC. MernKaHuis), ne 3i6paHi yttiKaJihHi eKCITOHaTH, rrpHTaMaHHi KaprrarnyKpa"iHChKiH
KYJihTypi XVII-XVIII CT .
.Ua.rri. y qechKiH rroniuiî crnopeHO crreuia.rrbHHH Bi.ll)liJI i3 p03KpHTTSI BHITa,llKiB
rrpuMycosoî rrpaui Ta Tpynosoî eKcrrnyarnuiî. Ilin H:oro KOHTponeM rrottan 600 anpec, 3a
SIKHMH rrpO)!(HBaIOTb sin necSITH i 6iJibUie yKpaÎHCbKHX 3apo6iTqaH. MiHiCTepcrno npaui
qexiî CTBOpHJIO 6a3y naHHX rrpo BaKaHciî, KOTPY MO)!(Ha 3HaHTH B iHTepHeTi
(www.praceprocizince.cz). BHnanhcsr 6e3niq 610neTettiB, ne yKpaîHui onep)!(yIOTh
KOpHCHY iHqJOpMaui10 mono rrpauesJiaUITyBaHHSI i 3aKOHonascrna. 3 IHIUiaTHBH
KepiBHHKiB yKpa"iHCbKOÎ niacrropH qexiî BHxonHTb cycrriJihHO-ITOJiiTHqHa rrepionHKa "YKpaÎHCbKHH )i(yptta.rr" i )i(yptta.rr "TioporH".
LI.o rnro )!(, 1 ciqHsr 2006 p. ypsrn qecbKOÎ Pecrry6niKH 3arroqaTKysas rrpoeKT
"Bin6ip KBa.rricpiKOBaHHX iH03eMHHX rrpauiBHHKiB" B YKpaîHi. y 2007 p. IIOHan 700 H:oro
yqacHHKiB rrpaUIOBaJIH y qexiî, 153 3 SIKHX onep)!(a.JIH no3BiJI Ha nocTiHHe rrpO)!(HBaHHSI.
Onttaqe B UHX saroMHX rronisrx Ba:>KKO sinHaHTH CHCTeMHY Typ6oTy BHKOHasqoî
snanH YKpaîHH 3aranoM i 3aKaprraTCbKoi" o6nacTi 30KpeMa. Bonttoqac nesi:Ki yKpai"ttchKi
He3aKOHHOro ITOKpOBHTeJibCTBa
BHCOKorrocanosui rrpHqeTHi no no6iIOBaHHSI i
peHrn6eJibHOro TiHhOBOro 3apo6iTqaHCbKOro 6i3Hecy, nonaIOqH fOJIOBHOro 6oJIIO
rrpasooxopoHHHX oprattaM Kpaîtt-cycinis. TaK, i3 750 THC. rrpaue3naTHoro ttaceneHHSI
3aKaprrarrsr JIHUie 53 % rrpauesnaUITOBatti snoMa. EKcrrepTH ttapaxysanH 70 THC.
3aKapnaTUiB, SIKi )!(HJIH 3a paxyHOK KOHTpa6aHnH, T06TO rrepeB03HJIH HeJieraJihHO
.
13
UHrapKH, roprnKy, IlaJIHBO TOIUO .
qH CTaJIH sin3HaqeHi rrpo6JieMH rrpiopHTeTOM CHCTeMHOÎ nisrJibHOCTi Micuesoi"
snanH? Hi. Mo)!(Ha rrepeKottaTHcsr B UhOMy, rrepernsi:HyBUIH ocpiuiH:tti se6caiiTH
3aKaprraTChKOÎ
o6nacttoî
nep)!(aBHOÎ
anMrn1cTpau11
(www.carpathia.gov.ua)
i
3aKaprraTChKOÎ o6nacHoî panH (www.zakarpat-rada.gov.ua). Mi:>K ittrnHM, rnKa ittepTtticTb
ynapHna neMorpacpiqHHM 6yMepattroM, a rrepenyciM - nerrorrynsruie10. OTO)!( y sepectti
2006 p. no UIKiJI 3aKaprrarrsr srrepUie rriurno Matt)!(e 14 THC. yqHiB a6o Ha THcsrqy MeHUie,
.
.
Hl)!( y MHHYJIOMY HaBqaJibHOMY pou1.
KpiM nosrocTpOKOBoî Tpynosoî Mirpauiî, cepiio3HOIO rrpo6neMoIO B 6e3nisrJibHOcTi
Micuesoî snanH 3aKaprraTrn 3aJIHUiaCTbCSI rrpasosi Ta couianhHi acrreKTH ce30HHHX
rrepeJIHBiB HaceneHHSI. Mosa line He cTiJihKH rrpo sincyTHiCTh nocrnTHhOÎ KiJihKOcTi
"po6oqHx MiCUb ynoMa, CKiJihKH rrpo HH3bKHH piBeHb OIIJiaTH rrpaui Ta 3By)!(eHHH
"couianhHHH
rraKeT"
OHOBJieHHX
iHsecTopaMH
rrinrrpHE:MCTB.
HarrpHKJian,
y
MyKaqiscbKOMY paiioHi 3apeecTposaHo 57 THC. oci6 rrpaue3naTHOro siKy. 3sinTH secHoIO
2007 p. Ha ce30HHi po60TH 3a rrpH6JIH3HHMH naHHMH opraHiB Micuesoro caMOBpsrnyBaHHSI
..
4 , 5 THC. rpoMansrH 14 .
BHIXaJIO
Ha3BaHi UHcppH He sinrrosinaIOTh peanbHOMY crntty crrpas. 3oKpeMa, HarrepenonHi
ciJihChKorocrronapcbKOro ce3oHy KOHCYJihChKi Bi.ll.lliJIH YropIUHHH B Micrnx Eeperoso Ta
Y)!(ropon nense crrpaBJISIIOThCSI 3 HarrJIHBOM BHÎ3HHX KJiorroTaHb. HacaMrrepen 3aKaprraTui,
ronoBHHM qHHOM yropchKoro rroxon)!(eHHSI, HarrpaBJISIIOTbcsr y Ceren 36HpaTH paHHi
qepeUIHi, ne 3a neHb OTpHMyIOTb Matt)!(e 15 non., y .D.e6peueH, ne 3a onHH 3i6paHHH SIIUHK

12
RadioSvoboda.Ua. - 2007. - 14 sepecm1.
13
npaBO Ha npauio: 6eJpo6irni JMyweHi BTiKaTH iJ 3aKapnaTTll // RadioSvoboda.Ua. - 2007. - 29 'ICpBHll.
14
3aKapnaTui BlKe no.uan11c11 Ha ceJOHHi po60T11 Ja Kop.uoH // HoBHHH 3aKapnaTTll. - 2007. - 3 '!epBHll.
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rroMi.uopiB rnrnrnTh 1 .uorr., a 3a .ueHh - 30-40, y KillIKyttrarralll i lllorrpoH, .ue 3apo6m1Th
1,5 .uorr. Ja ro.uirny rrpaui Ha rrrraHrnuiHx paHHhoi" Karrycn1, oripKiB, cymIUh.
I1p1PIOMY ue o6xo.uHThCH 6e3 ryqHHX Mi)K.uep)KaBHHX, TpaHCKOp.UOHHHX i
Mi:>KperioHaJihHHX yro.u, a Ha rri.ucrnsi rrepcoHaJihHOi" iHiuiaTHBH i BJiaCHOro pH3HKY
rrepeciqHHX MellIKaHuis 3aKapnaTrn. BoHH He o6i3HaHi 3 rrpaKTHKOIO Bi.UMHBaHHH KOllITiB
€C Harris.uep:>KaBHHMH perioHaJihHHMH clJyH.uauiHMH, IUO 3a si.urrosi.uHi rpaHTH Haqe6TO
rpyHTOBHO Bi.UCTe)KyIOTh 3a3HaqeHi BHIUe npouecH i Haqe6TO iCTOTHO BilJIHBaIOTh Ha
.
. .
.
Bl.UilOBl.UHI IlOJilTifqHl plllleHHH.
lllocrn neperrIKo.ua - HeeclJeKTHBHa 6opoTh6a 3 KOHTpa6aH.UOIO. B yKpai"HChKiif
rrpaKTHUi MHTHHX KOHclJicKauiif cnocTepira€ThCH serreMOBHa TeH,UeHuiH. .5IKIUO cyMa
KOHTpa6aH.UH He rrepeBHIUY€ 1,5 THC. rpH., TO cy.uoBHH Bep.UHKT npo KOHclJicKauiIO
cTOcyuhcH 72 % TaKHx cnpas. KorrH :>K cyMa 6irrhllla 500 THC. rpH. ( 100 THC . .uorr. ), TO
piBeHh HeBÎ.UBOpOTHOCTÎ IlOKapaHHH rra.uae .uo 17 %.
BTÎM, ÎHKOJIH TparrrrHJIHCH BHHHTKH, xoq i Kypifo3HÎ. PeKop.uHy .UJIH YKpai"HH
rrapTÎIO KOHTpa6aH.UHOi" BaJIIOTH BHJiyqHJIH BHoqi 18 )KOBTHH 2005 p. Ha MHTHOMY IlOCTY
"KpaCHa TarrisKa" (JlyraHChKa o6rracTh). I1i.u o6rnHBKOIO "ITe)Ko-306" .usoe yKpai"Huis
Be3JIH B Pociio 3 050 OOO .uorr. (305 naqoK cTO.uorrapoBHX Kymop ) . .Upyry 3a serrHqHHOIO
napTiIO (6JIH3hKO 2 MJIH . .uorr.) BHHBHJIH BHoqi 1 )KOBTHH 2007 p. Ha rryHKTÎ rrporrycKy
qepe3 Kop.uoH y M. Mornrris-ITo.uirrhChKHH BiHHHUhKOi" o6rracTi. I1epesÎ3HHK cxosas rpowi
15
rri.u carroHOM rpy3osoro asTo "Mepce.uec-EeHu", rrpHMyioqH 3 YKpai"HH B Morr.uosy .
TirrhKH 3a ciqeHb-ceprreHh 2007 p . .Uep:>KaBHa MHTHa crry)K6a YKpai"HH rrorrepe.uHrra
16
36HTKH BÎ.U MO)KJIHBOi" KOHTpa6aH,UH Ha CYMY 376,3 MJIH. rpH. . I1pH UhOMY 3pOCTaIOTh i"i
p03MÎpH i acopTHMeHT, rroqHHaIOql{ 3 M06ÎJihHHX TerreclJoHiB i 3aKÎHqy10q1f eK30TlfqH1fMH
TBapHHaMH . .5IK rrpaBHJIO, qepe3 3aXÎ.UHHH KOp.UOH B YKpai"Hy HaMaraIOThCH KOHTpa6aH,UOIO
3aB03HTH no6yTOBY TexHiKy, nis.ueHHHH TOBapH lliHpOKOro B)KlfTKy, a IIÎBHÎqHocxi.uHHH - uyKop i HaclJTOrrpo.uyKTH.
Y KBÎTHÎ 2005 p. 3'HBHrracH rrocrnHosa Ka6iHeTy MÎHÎCTpis YKpai"HH "I1po
11
3aTBep.u:>KeHHH .nep:>KaBHOi" rrporpaMH "KoHTpa6aH.ui CTOil • I1po i"i rrpH6JIH3HÎ
Macwrn6H MO)l(Ha CY.UHTH 3a .uaHHMH €.UHHHX aHarriTHqHHX iHclJopMauittHHX CHCTeM,
3Î6paHHMH 3 MHTHHUh pÎ3HHX Kpai"H. 3oKpeMa, IlOJihChKÎ MHTHHKH rro.uaIOTh iHclJopMauiIO,
Bi.[{MÎHHY BÎ.U BÎTqlf3HHHOi°.
Ue BH.UHO Ha npHKrra.ui rryHKTÎB rrporrycKy "lllerHHi" Ta "KpaKoseuh" mo.uo M'Hca i
rro6yTOBOi" TeXHiKH. 3a 50 KaJieH.uapHHX .UHÎB (.uo 15 ciqHH 2006 p.) yKpai"HChKi MHTHHKH
He 3aclJiKcysarrH rrpofa.u 136 TpaHcrropTHHX 3aco6is, 39 3a.ueKrrapysarrH rri.u BHrJIH.UOM
ÎHWHX Tosapis, a 46 He rrosHicTIO, 3HH3HBWH sary srr'HTepo. Bchoro 3 27 rrHcTorra.ua .uo
31 rpyJJ:HH 2005 p . .Uep)KaBHa MHTHa crry)K6a Y Kpai"HH "rrporasHrra" 1,5 THC. T rro6yTOsoi"
TeXHÎKH i 150 T M'Hconpo.uyKTÎB, IUO npocrri.uysarrH 3 I1oJihIUi qepe3 .usa rrpHKOpJJ:OHHÎ
17
rryHKTH "Me.UHKa-lllerHHi" i "Kopqosa-KpaKOBeuh" .
Pi3HOMaHÎTHÎ TpaHcKop.uoHHÎ rrepese3eHHH 3 YKpai.HH B 3axi.uH0My HarrpHMKY
(aJIKOfOJih, UHrapKH, IlaJihHe Î T. Il.), KOTpi MHTHHKH Ha3BaJIH "MypaWKOBHM TpaclJÎKOM",
CTaHOBHJIH B 2002 p. 700 MJIH. €Bfs0· JlHrne qepe3 Me.UHKY KypcyBaJIH IUO,UeHHO .UO 5 THC.
8
rro.uopO)KHÎX (80 % - yKpai"Hui) , a mopiqHo - 6JIH3hKO 300 THC. rrerKOBHKiB, 20 THC.
aBT06yciB, 22 THC. BaHTa)KiBOK. 13 HHX 95 % Be3JIH .uo I1oJihIUÎ aJIKOfOJih i uHrapKH.
HarrpHKrra.u, rraqKa "Marrh6opo" KornTysarra B YKpai"Hi 0,8 rnpo, y I1orrhrui - 1,4 rnpo, a
y BerrHKo6pHTaHii", 3BHqHoMy nyHKTÎ rrpH3HaqeHHH uhoro TpaclJiKy, - 7 ,8 rnpo.

15 <t>a1m.1. - 2007. - 3 01m16pJ1.
16
EKJOTH Ha Kop.uoHi // ,ll,e111„ - 2007. - 15 sepecHJI.
17
)!{wrn yKpatHCbKOro KOHTpa6aH.L(HOro 6yrrJ1 // YKpatHCbKa npas.ua. - 2006. - 12 TpaBHJI.
18
Chomette G.-P. Ukraine, Bielorussie: Ies frontieres se refennent //Le Monde Diplomatiquc. - 2003. - Mars. - P. 6-7.
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He s1ma.uK0Bo, mo Matt)l{e KO)l{HHH qeTBepTHH )l{HTerrh rrorrhChKOro MiCTa
ITrneMHIIIJih )l{HB 3a paxyHoK rrpHKop.uoHHOÎ rnprisrri. B yKpaîHChKOMY MiCTeqKy 51sopis
(18 KM .uo KOp)lOHY) 60 % MeIIIKaHI.{iB (i3 Ha~IBHHX 15 THC.) 3apo6mmH B .ueHh
moHattMemne 20 TiHhOBHX .uorrapis. Bmrn BBa)l(aJIHCH 3HaqHoIO cyMmo Ha Mi3epHoMy Trri
THTIOBOÎ MicHqHoî 3aprrrraTH B y Kpai"Hi THX qaciB (.uo 2004 p. ), mo y rpHBHeBOMY
eKsisarreHTi He rrepesHmysarra 50 .uorr. Ue 6ys HaH:rrpocTiIIIHH crroci6 <PiJHqHoro
BH)l{HBaHHH, OCKiJihKH B OKpeMHX paHOHax 3axi.UHOÎ YKpaÎHH 6e3po6irrH rrepeCTYTIHJIO
py6i)I{ 50 % (Siiddeutsche Zeitung, 16 ceprrHH 2001 p.).
EpHTaHChKi, HiMeUhKi Ta qipaHUY3hKi perropTepH HCKpaso 3MaJIIOBarrH ueti
icrnpHqHHH <PeHOMeH, Bi.UCTe)l{HBIIIH I..UO)J.eHHi rrepecyBaHHH i rraKyBMhHi XHTpomi
19
yKpai'HuiB MaprnpyTOM llepHiBui-JlhBiB-f1IIIeMHIIIJlh . BH6ipKOBa MHTHa rrepesipKa
qeKarra Ha KO)l{HOro COTOro KOHTpa6aH)J.HCTa, KOTpHH KOpHcTyBaBCH TIOTHfOM. IlpH6yTOK 3
o.uHoro 6rroKy UHrapoK cKrra.uaB 3,2 rnpo, arre 6e3 ypaxysamrn BHTpaT Ha KBHTKH i xa6api.
y TOH )l{e qac yKpaÎHChKO-TIOJlhChKa Mi)l{.uep)l{aBHa TopriBJIH mopiqHo 3pOCTarra Ha
40-50 %. Y 2006 p. ri o6CHrH )1.0CHrJIH 3,5 MJipJI . .UOJI„ a y 2007-My - 5 MJip.U . .UOJI. 51KI..UO
.uo.uaTH )1.0 o<PiuiHHOÎ CTaTHCTHKH iHTeHCHBHiCTh "MypaIIIKOBoi' rnprisrri", TO Ilorrhmi
20
HaJie)l(HTh O,UHe 3 qirrhHHX MÎCUh cepe.a Hai16irrhIIIHX TOproBeJihHHX rrapTHepiB YKpaînH .
)].o rnro )I{, caMe y Ilorrhmi pearriJyIOThCH .usa rroTy)l{Hi yKpaîHChKi iHBeCTHUittHi rrpoeKTH.
"IH.uycTpiarrhHHH COI03 )J.on6acy" c BJiaCHHKOM MeTarrypriHHOro KOM6inaTy "fyrn
lleHcToxosa", a "3arropi3hKHH aBTOMo6irrhHHH 3aso.u" - srracHHKOM aBT03aso.uy FSO.
Hesi.u'cMHOIO cKrra.uosmo yKpaîHChKO-rrorrhchKHX Bi.UHOCHH CTarrH 6rrH3hKO 150
.usocrnpoHHix .uoKyMeHTiB rrpo crrisrrpau10 Ha MicuesoMy pisHi. Ue rrpaKTHqHHH erreMeHT
iHTerpauii'. Och qoMy, .urrH rrpHKrra.uy, €sporrei1chKHH Co103 BH.UiITHB 380 THC. rnpo .urrH
crrirrhHOÎ CHCTeMH eKorroriqHoro MOHiTOpHHry i pearyBaHHH Ha eKorroriqHi KaTaCTpo<PH
(uenTP KpH3osoro yrrpasrriHHH i pa.ui03B'H3KY) y rrpHKop.uonnHx Micuesocrnx ToMarnys
21
J1106errhChKi (Ilorrhma) Ta )l{oBKBa i CoKarrh (YKpaîHa) .
AHarroriqHHH rrpHKrra.u. KoMaH.UHO-IIITa6Hi HasqannH "CsiTrra rraBHHa" crrirrhHoro
yKpaÎHChKO-pyMyHChKO-CJIOBaUhKO-yropcbKOro 6aTaJihHOHY "THca" ( crnopeHO 2002 p.)
rrpoxOJIHTh mopoKy rroqeproso Ha TepHTopiî KpaîH-3acHOBHHUh. Horo JaBJiaHHHM c
orrepaTHBHe pearyBaHHH Ha MO)l(JlHBi TIOBeHi, a TaKO)I{ rrpocpecii1Ha 6opOTb6a 3 Hacrri.uKaMH
CTHxitiHHX rrHx y KaprraTChKOMY perioHi.
3p03yMirro, mo €C rnyKarra peuerrTiB, HK rrepeMOITH KopyrruiIO Ha CBOÎX KOp.UOHax.
A.u)l{e icHyBaB 3HaqHHH p03pHB Mi)I{ 3aprrrrarnMH rrpHKop.uoHHHKiB: y <l>iHrrHH.Ui'i - 5 THC.
rnpo Ha MiCHUh, B EcrnHii' - 500 rnpo, y Pocii - 50 rnpo. 3a TaKoî pi3HHUi rroca)J,oBi
22
3Jl0B)l{HBaHHH 6yrrH HeMHnyqHMH •
OTO)I{ 30 rrHcTorra.ua 2005 p. B O.ueci KOMicap €sporrei1chKoro Co103y 3 TIHTaHh
30BHÎIIIHhOÎ rrorriTHKH EeHiTa <l>eppepo-Barrh.UHep si.uKpHrra Mici10 €C 3 Ha.uaHHH
rrpHKop.uoHHoî .uorroMorn YKpaîHi Ta Morr.uosi Eubam (European Union Border
Assistance Mission).
Bi.urn.ui
rnporreHUI
rraTpyrr10BarrH
1222 KM
yKpaîHChKOMorr.uoschKoro Kop.uoHy, B T. q, 460 KM 3 flpH.UHicTpos'HM. 158 crreuiarricTÎB Ha qorri 3
reHeparroM <t>epeHUeM EaH<Pi, 3 O.UHOro 6oKy, BerrH MOHÎTOpHHr KOpJIOHy, 3 iHIIIOro HasqarrH yKpaÎHChKHX i MOJl)J.OBChKHX rrpHKOp.UOHHHKÎB i MHTHHKÎB HOBiTHiH MeTO.UHUi
6opoTb6H 3 KOHTpa6aH,UOIO i ToprisrreIO HapKOTHKaMH.

19
Vatei M. Un "modele" en point de mire pour l'Ukraine voi sine li Le Monde. - 2003. - I O juin; Cienski J. Nations feel
pinch as Poland tightens borders li The Financial Times. - 2003. - 30 September; Roser T. Grenzgange li Frankfurter
Rundschau. - 2004. - 14 April; Wer schmuggelt, nimmt den Zug li Die Tageszeitung. - 2005. - 2 November.
20
npaJCTH'llla aKCiOMa. nom,LUa li }],ellb. - 2007. - 13 BepeCHll.
21
RadioSvoboda.Ua. - 2006. - 20 ci'IHll.
22
RadioSvoboda.Ua. - 2005. - 28 m1crnna.aa.
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lU,opoKy YKpai"tta BT}Jaqarra T)'T 6iJihIIIe 50 MJIH. rnpo JIHIIIe Ha ttenerarrhHOMY
23
BBe3etttti KypHqoro M'Hca . Y)l(e 3a nepIIIi nispoKy cnispo6iTHHKH Micii" p03nJiyTarrH
3JIOqHHHY cxeMy, 3a HKOIO 3 YKpai"ttH y CTpH.ZlHiCTpos'H nepeKHHYJIH 40 THC. T
3aMopo)l(eHHX KypqaT, 3aJ)larreri)lh )lonpasnettHX 3 AMepHKH B 0)lecy. Ue .llOpiBHIOBarro
CTIO)l(HBaHHIO O)lHHM npH)lHicTpOBIJ;eM 70 Kr KYPHTHHH Ha piK, TO)li HK y HiMeqqJiHi MeHIIIe 6 Kr.
Y CTpH.lltticTpoB 'i" u;itta 3a TOHHY KYPHTHHH tte nepesm.u;ysarra 150 .llOJI. npoTH 900,
HKW:O nerarrhHO iMnopTyBaTH 3 MoJI)lOBH. Po3MHTHetta B CTpH.llHiCTpos'i", Botta
24
KOHTpa6att)lHHM IIIJIHXOM nocrnqarracH B YKpai"tty a6o B Mon)losy . Attarroriqtti
BHCOKOnpH6yTKoBi KOHT}Ja6att)lHi onepau;ii" crncyBarrHCH CBHHHHH i UYKPY.
CTo-ChOMe,
06TH)l(y10qOJO
o6cTaBHHOIO
y
HaIIIOMY
KOHTeKCTl
CJiy)l(aTh
HeBperyJihOBaHi
acneKTH
Mi)l(ttapO)lHHX Bi)lHOCHH:
HK
)lBOCTOpOHHIX,
TaK
6ararncTopottttix. 03ttaqHMO )leKiJihKa 3 HHX.
3ararroM i3 1992 p. CTpH.lltticTposchKHH KOttcpniKT crns apettoIO 6opoTh6H ittTepecis
tte TiJihKH 6e3nocepe.llttix iioro yqacHHKiB (MoJI)lOBH i CTpH.lltticTposchKoi" Mon)laBChKOi"
Pecny6niKH), a ii Mi)l(ttapO.llHMX rpasu;is Pocii", YKpai"ttH, PYMyttii", ClllA, €C rn
25
Q.6C€ . ,[(OHHHi ni)l KOMatt)lyBaHHHM npe3H)leHTa HeBMJHattoi" CTMP 3HaXO)lHThCH
6on)laTHi ni)lp03)liJIH qJiceJihHiCTIO 17 THC. oci6. CTpHCYTHi TaKO)I( )leKiJihKa COTeHh
BOHKiB KOJIHIIIHhOi" pociiiChKOi" 14-oi" apMii", KOTpi oxopOHHIOTh HeBHBe3eHi CKJia)lH
. 26
6ocnpttnacrn .
€BpOCOI03 IlOKJiaB Ha YKpai"tty nocepe)lHHIJ;hKi CTIO)liBaHHH. 06H)lBi CTOpOHH (€Ci
YKpai"tta) tte BH3HaJIH pecpepeH.llYM 17 sepecttH 2006 p., B pe3ynhrnTi qoro 6inhIIIicTh
rpoMa.llHH y CTpH.lltticTpos 'i" BHCJIOBHJIHCH 3a npH€)lttaHHH .llO Pocii". 3a nepIIIe nHTaHHH "qH
ni.llTPHMyHe BH Kypc Ha He3arre)l(tticTh CTpH.lltticTpoBchKOi" Mon)laBChKoi" Pecny6niKH i
ttaCTyntte sinhtte npHC)lttaHHH CTpH.lltticTpos'H .llO PociiichKoi" <l>e,llepau;ii"?" TO.lli
nporonocysarro 97, 1 %, a 3a .llpyre "qH BBa)l(aCTe BH 3a MO)l(JIHBe Bi.llMOBy Bi.ll
tte3arre)l(HOCTi CTpH.lltticT}JOBChKoi" Mon)laBChKOi" Pecny6niKH 3 ttacTynttHM BXO)l)l(eHHHM .llO
cKna)ly Mon)lOBH?" - TiJihKH 3,4 %.
Tpttsarri neperosopH npo )leJiiMirnu;i10 ,llep)l(aBttoro KOp.llotty Mi)I( YKpai"ttoIO i
Pecny6niKoIO Mon)losa B 199 5-1999 pp. npH3BeJIH )lO B3a€MHHX TepHrnpiarrhttHX
27
nocTynoK no6JIH3Y MOJI.llOBChKHX cin ,[()l(yp)l(yJieIIITH i narrattKa . Csoi" 3o6os'H3aHHH
YKpai"tta BHKottarra, nepe.llaqe10 400 M 6epery ,[(yttaIO Botta Bi.llKPHJia Mon)loBi €.llMHHH
BHXi.ll )lO qopttoro MOpH. 0)lttaqe HaB3a€M ocpiu;iHHHH KHIIIHHiB )loci He nepe)laB y
BJiacttiCTh YKpai"HH aBTOM06iJihHY .llOpory 0)leca-Petti (7,8 KM) i Bi)lTIOBi.llHY 3eMeJihHY
)liJIHHKy, mo cnonyqac niB)leHHe KpHJIO 0)leW:HHH 3 o6JiaCHHM u;ettTpOM.
Ue O)lHe 3 KJIJOqosHx npo6neMHHX nHTaHh yKpai"ttchKO-MOJI.llOBChKHX Bi.llHOCHH.
Bi.llMOBHBIIIHCh cninhtto BHKopttcrnsysaTH ttaii6JIH)l(qJiii yKpai"ttchKHii nopT y Petti,
MoJI)lOBa Ha TIO)lapoBaHOMY 6epe3i IIIBH)lKO cnopy.llMJia ttacpTOBHH TepMittarr npoeKTHOIO
piqttolO TIOTY)l(HiCTIO 2 MJIH. T. 3a He3aJie)l(HHM eKcnepTHHM BHCHOBKOM (KOMTiaHiH Lamor
Corporation Ab, <l>ittJIHH.lliH, 3 TPaBHH 2006 p. ), 3 ornH.llY Ha xapaKTep po3MimettHH sitt c
Ha)l3BHqaiiHO eKOJIOriqHO tte6e3neqHJiM )lJIH npHJiernoro yKpai°HChKOro CTo)lyttaB'H.
no)li6HHMH TPY.llHOW:aMH TI03Haqette tî: yKpai"HChKo-yropCbKe cnispo6iTHHUTBO.
HaiinpuKpiIIIutî: eniJo)l crncysascH 3a6py.lltteHHH npHKOp.llOHHoro )lOBKiJIJIH. Y 19992005 pp. cpipMa Eltex 3 M. ,[(e6peu;ett npo,llarra 3aKapnaTChKiii cpipMi-6attKpyTy "03ott"

23

RadioSvoboda.Ua. - 2006. - 28 11Hntt11.
Millot L. Parcours du combattant pour Ies ONG en Russie // Liberation. - 2006. - 19 octobre.
25
ncrpoea I. 3oe11iw11bono11iTH'IHi 'IHllllHKH eperymoeaHHll npHJJ.HiCTpOBCbKOro KOflC~JJilITy: ABTOpecjJ. JJ.HC .... Ka11n.
no11iT. 11ayK. - llep11ieui, 2007. - 22 c.
26
Engagement Washingtons in Transnistrien? //Neue Ziircher Zeitung. - 2005. - 24 August.
27
JIK yKpa"i11ui Mo11noei WMaTOK oaTbKiBUlHHH BiMaJJH // YHIAH. - 24.09.2007.
24
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TI

1 500 T npeMIKCY HK CHpomrny )J;JIH BHfOTOBJieHHH raJihMIBHHX KOJIOLl,OK .
poTe
HacnpaB.ni IX BHKHHYJIH Ha qoTHpH iMnpoBi3oBaHi 3BaJIHllla y EeperiBCbKOMY pattoHi,
30KpeMa, y cenax llloM - npHMO Ha rnKiJibHOMY no.neip 'I, a EaKrn Ha TepHrnpii"
arpapHoro iHCTHTyTy. EaraTO mo.neH: BHKOpHCTaJIH BMiCT 3aJIHllJeHHX MirnKiB HK .no6pHBO,
no3MK Ha3Ba "npeMiKc" 03Haqac opraHiqHy .no6aBKy.
Ha noqaTKy 2005 p. cniBpo6iTHHKH iHcrnTyTy 3apa.n:H HayKoeoro iHTepecy
nepe.[(aJIH npo6H Ha xiMiqHHH aHaJii3. Bin noKaJaB, lllO cyMillI - OTpyttHa, 60 MiCTHTb
BmKKi MeTaJIH CBHHeUh, xpoM, Mi.[(b, HiKeJib. Bmm ni.nna.nmoTb ni.n Ea3eJibCbKY
KOHBeH[(iIO npo KOHTpOJih 3a TpaHCKOpLl,OHHHMH nepeBe3eHHHMH He6e3neqnHX ei.nxo.niB Ta
IX BH.[(aJieHHHM.
Ue CKOJIHxnyno rnponeH:cbKY rpoMa.[(CbKicTb. TaK, eKonor PaIIbcp Apenc
ony6niKyBaB CTaTTIO "A noTiM npHHllIOB roJIOBHHH 6iJib" y lllOTH)l{HeBitt ra3eTi
"VDI[Verband der Deutschen Ingenieure]-nachrichten" (16 mornro 2006 p.), KOTpy
nomHp10IOTb y HiMeqqmri, AecTpiI rn lllBeH:uapii". YKpaIHCbKa lllO.nenHa raJern "):{enh"
16 6epe3HH 2006 p. p03MiCTHJia iT nepeKJia.[( i3 KOMeHrnpeM.
HapaJi UH cnpaea llle ne 3aBeprnHnacH. 51Klllo B €eponi BH3I-J:aIOTh cpaKT
He3aKOirnoro nepeMillleHHH qepe3 .nep)l{aBHHH KOp.[(01-1 1-1e6e3ne4HHX ei.nxo.niB, TO
YroplllHHa 6y.ne 3Myrne1-1a Ix 3a6paTH i caMa yTHJii3yBaTH. M.neThCH npo BeJIHKi rpowi.
A.n)l{e B 3B'H3KY 3 [(HM 3aKapnaTCbKa 0611acHa pa.na B)l{e BH.[(iJIHJia 400 THC. rnpo.
0.n:HaK ocpiuii1HHH KHIB MaJIO nepeH:MaBcH cKaH.[(aJIOM, .na10qH npHBO.[(H .[(JIH
nocTiHHHX ni.n03p y KopyMnOBaHOCTi a6o c11a6KOMY p03yMiHHi npaKTHKH 3a6e3neqe1-1HH
1-1auioHaJibHHX iHTepeciB. ):{oTHqnHtt npHKnan. YroplllHHa c O.[(HHM 3 Hai16iJibllIHX
cnO)l{HBa4iB yKpaIHChKOI eJieKTpoeHeprii". BoHa CKJiaJia OCHOBY TOBapoo6opoTy Mi)I{ .[(BOMa
KpaIHaMH i noBHicTIO KOHTpomoBaJiacH o.nnicm cTpyKTypo10 - System Consulting, lllO
HaJie)l{HTb yropCbKOMY 6araTi10 JlacJIO Kanoi". 3aB.[(HKH pi3HH[(i B uiHi Ha KiJIOBaT-fO.[(HHY
B YKpaIHi rn YroplllHHi UH TpeH:.nepcbKa CTPYKTypa 3.[(aTHa 3apo6HTH 6i11brne 300 MJIH .
29
.[(OJI. lll0pOKy . )J(o.n:HHX KBaJiicpiKOBaHHX nOHCHeHb, KpiM Bi.[(MOBKH npeM'cpa
B. 51nyKOBHqa ("uiHH CKJiaJIHCH Tpa.n:HuiH:Ho", ce6rn icrnpHqHo), KepiBHHUTBO YKpaIHH He
3anponoHyBaJIO.
y uinoMy nepCOHaJlhHi KOHTaKTH Mi)I{ .[(BOMa KpaIHaMH HapOlllYIOThCH. y 2007 p.
30
YroplllHHa BH.[(aJia rpoMa.[(HHaM YKpaIHH 300 THC. Bi3 . TiocrnHOBOIO Bi.n 20 rpy.n:HH
2006 p. €BponapnaMeHT i Pa.na €C BCTaHOBHJIH npaBHJia MicueBoro npHKop.noHHoro pyxy
i BHeCJIH 3MiHH .[(O llle1-1reHChKOI KOHBeHuii". Ha Ti BHKOHaHHH 18 BepeCHH 2007 p. B
Y)l{ropo.ni MitticTpH 3aKop.noHHHx cnpaB YKpaIHH rn YroplllHHH ni.nnHCaJIH yro.ny, .ne
nepe.n6a4eHO 6e3Bi3oBi .[(03BOJIH .[(JIH rpoMa.[(HH, HKi npO)l{HBaIOTb y 50-KiJIOMeTpoBitt 30Hi
no o6H.[(Ba 60KH Kop.no1-1y. Ix BH.[(aBaTHMYTb Ha TepMiH .[(O 5 poKiB 3a uiHOIO 20 rnpo.
Yro.na oxonHna 384 HaceneHi nyHKTH 3 yKpa"iHChKoro 6oKy i 244 - 3 yropcbKOro.
He 06iH:w11ocb 6e3 napa.noKciB. Y KBiTni 2004 p. ronoBH cin BeJIHKi rn MaJii
31
CenMeHui 3a cnpHHHHH yropcbKoro 1106i npoBeJIH y BarnHHITOHi 6pHcpiHr .[(JIH Konrpecy •
KoJIHCb o.n:He ceno po3.ni11HB pa.n:HHCbKo-qexoc110BaUhKHH Kop.noH, ycna.n:KoBaHHH
€BpocoI030M (CnoBaqqHna) i YKpaIHOIO. A6H no6aqHTHCh 6JIH3hKHM ponHqaM, Tpe6a
noTpaTHTH 3 .[(Hi, npOIXaTH 30 .[(Bi COTHÎ KÎJIOMeTpiB, KynHTH Bi3y 3a 36 .[(OJI. i 3HaHTH
Hatt6JIH)K4HH nepexi.n. Cneuia.rrhHHH npHKop.noHHHH nyttKT BHKJIIoqno .[(JIH MicueBHX
)l{HTeJiiB 3a6opoHeHHH B €C. ToMy )l{HTeJii 3MaHCTPYBaJIH CHMBOJiiqHi .nepeB'HHi Boporn i
p03MiCTHJIH no o6H.n:Ba 6oKH npHKop.noHHOI 3aropo)l{i. BoHH cno.n:ÎBaJIHCH 3'c.n:HaTH
noJIOBHHKH, KOJIH OTpHMaIOTb CBiH nyHKT nponycKy.

28

29
30
31

uzhgorod.net.ua. - l 7.03.2006.
Yropu.11rna pauir .ne~miHroo11M uiHaM li EKOHOMÎLfHa npao.na. - 12.03.2007.
YKpimjiopM. - 27.09.2007.
Champion M. As Europe expands ... li The Wali Street Journal. - 2004. - 2 July.
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Ha si.rcMi1-1y si.rc YropmHHH, PYMyHisi BH3HaJia He3aJie:>1rnicTh YKpaîHH 3 neJIHKHM
3ani3HeHHSIM 8 ciqHsi 1992 p. .D,o 2005 p. BKpaH: pi.LCKO si.rc6yBaJIHCSI Bi3HTH mas
.rcep)l(aB, roJiiB ypsi.rcis i MiHiCTpiB 3aKOp.LCOHHHX cnpaB, a TaKO)I( no napnaMeHTChKiH 11i1-1ii".
Tipe3H.LCeHT YKpaîHH (JleoHi.rc KyqMa) nepnmH: Bi3HT .rco cyci.LCHhOÎ PyMyHiî 3.LliH:cnHB a)I( Ha
2 qepmrn 1997 p. Tipe311.rce1-1T PyMyHiî (EMiJih
lllOCTOMY poui ne3aJie)l(HOcTi Ko1-1crn1-1TiHecKy) ynepllle Bi.LCBi.rcas YKpaî1-1y me ni3Hillle 27-28 TpaBmI 1999 p.
ll(onpas.rca, npe3H.[leHT loH Ini€CKY .LlBOMa Bi3HTaMH 17-19 Bepecm1 2002 p., 17 qepBHSI
2003 p. cnpo6ysaB Ha.[{OJIY)l(HTH y .[{BOCTOpOHHix B3a€MHHax.
Y cyqacHHH cl>y1-1.rcaMeHT Ticn11x B3a€MHH Mi)I( YKpaîn010 i PyMyHino 11sir1111 q11Hni
.rcoroBop11 npo Bi)lHOCHHH .rco6pocyci.rccrna i cniBpo6iTHHUTBa (M. K011crnnua, 2 qepsmi:
0

1997 p.) Ta pe)l(HM yKpai HCbKO-PYMYHCbKOro .rcep)KaBHOro Kop.rco1-1y, cniBpo6iTHHUTBO i
B3a€MHY .rconoMory 3 npHKOp.[{OHHHX nffraHb (M. 4ep11iBui, 17 qepBHSI 2003 p.). 3araJIOM
3apa3 no1-1a.rc 40 icorosopiB, yro.rc i KOHBeHuiH: perymOIOTb yKpaÎHCbKO-PYMYHChKi 3B'Sl3KH
B no11iT11qniH:, rnproBeJihHO-eKOHOMiq1-1iH:, 1rnyKOBO-KYJihTypHiH:, ryMaHiTapHiH: Ta iHlllHX
faJIY3SIX.

y

UhOMY )J.iaJimi Ma€MO TaKO)I( PH.ll. CKJia)J.HHX IlHTaHh, UOB, Sl3aIIHX i3 CTaI-IOBHll(eM

yKpaîHUiB y PyMyHiî, BH.ll.aqeio PYMYHChKHX nacnopTiB )l(HTeJISIM npHKOp.lJ.OHHHX
Tep11rnpiH: YKpaî1rn, np11qopHOMOpCbKHMH KOJii3iSIMH - )J.OBKOJia llleJibcpy 6insi OCTpOBa
3Mii"HHH Ta cywrnnJiaBCTBa B .rceJibTi .D,yHaIO.
OCTpis 3MiînHH: (pyMyHChKOIO Insula Şerpilor) 3HaX0.1J.HThCSI B llopHOMY Mopi B
Tep11rnpiaJibHHX BO)J.aX YKpaÎHH np116JIH3HO 3a 35 KM Bi.re y36epe)l()l(SI Im cxi)J. Bi)l .[leJihTH
.D,yHaIO. 3Bi)lTH CIO)J.H MOpCbKOIO Teqino iHKOJIH 3aHOCHTb BO)J.HHHX By)l(iB, Bi)]. SIKHX i
nilllna Ha3Ba oCTpoBa. HaH:61111)1(qi 1-1ace11e1-1i nyHKTH Ha y36epe)l()l(i Micrn Cy11i1-1a
(PyMyHisi) i BHJIKOBe (YKpaîHa).
PyMyHiSI ocnop1111a p03Me)l(yBaHHSI TepHTopiaJihHHX BO)J. i BHIISITKOBOÎ eKOHOMiq1-1oî
30HH 1-1asK0110 oCTpoBa, mo 3aB)J.OB)l(KH B KpaH:Hix TOqKax 615 i 560 M. Horo nnoma

O, 17 KB. KM. 3ri.1J.HO 3 .lJ.HUJIOMaTHqHHM npornKoJioM, 23 TpaBHSI 1948 p. PyMyHiH nepe)J.aJia
3Miî1-111H: CPCP. Y 1980-x pp. no611113y ocTpoBa BHSIBJieHo 3naqHi po.ll.OBHma Hacprn i ra3y,
mo cnoHyKaJIH PyMyHiIO .ll.O cynepeqK11 3 YKpaî1-1010.
16 sepecHsi 2004 p. PyMyHisi 3sep1-1y11acsi B Mi)l(Hapo.ll.HHH Cy.ll. y f aaJi, a6H
.rcosecTH, mo 3MiîHHH He oCTpis, a CKaJia. Ue BnJIHBa€ Ha po3Me)l(yBaHHSI
KOHTHHCHTaJibHOro llleJibcpy i TepHrnpiaJihHHX BO.[l. Cnpasa me rrepe6yBa€ y cy.rci.
3apa3 OCTpiB qacTKOBO )J.eMiJiiTapH30BaHo: BHBe)leHO pa.ll.iOTexniqHHH rri)J.p03)J.iJI i
)J.eMOHTOBaHo pa.ll.ap. Ha rroqarnK 2007 p. TYT rrocTiH:no rrpo)l(HBaJIO 6JIH3hKO 80 oci6:
npHKOp.lJ.OHHHKH, HayKosui, TexHiq1-111H: rrepcoHaJI MaHKa. 8 JIIOToro 2007 p. Bepxosna
Pa.rea yxBaJIHJia rrocTaHoBy rrpo Ha)J.aHHSI rocrro)J.apcbKHM i )l(HTJIOBHM KOMIIJieKcaM Ha
3MiîHoMy crnTycy cenHma rri.ll. Ha3BOIO Eine 3 ni.rcnopsi.rcKyBaHHSIM KiniH:chKOMY paH:o1-1y
0)].eCbKoi· 0611acTi. UH nocrnHOBa BHKJIHKaJia rrpoTeCTH, BHCJIOBJieHi y sep6aJihHii1 1-10Ti
PYMYHChKHMH .rc11rr110MarnM11, KOTpi yKpaîHChKa crnpo1-1a po3ui1-11111a SIK BTpyqaHHH y
BHYTPilllHI crrpas11.
Y )J.eJihTi .D,yHaio cpy1-1Kuio1-1y10Tb )].Ba KaHaJIH - PYMYHChKHH rn yKpaÎHChKHH, mo
3a6e3rreqy10Tb rrpoxi)l BeJIHKHX cy.ll.eH. Tiicnsi rro6y.1J.OBH B HiMeqqm-1i KanaJiy PeH:1-1-.D,yHai1
B 1992 p. TYT rrponir TpaHcrnporreH:cbKHH BO.lJ.HHH lllJIHX, mo 3 '€)].HaB TiisHiqHe i llopHe
Mopsi - Bi.ll. Porrep)J.aMa .ll.O CyniHa (3,5 THC. KM).

y JiiTKY 2004 p. rrpoTeCTH Mi)l(HapO.ll.HOÎ 1-IaYKOBOÎ crriJihHOTH BHKJIHKaJIO
6y.rciBHHUTBO cy.ll.HOIIJiaBHoro KaHaJiy B yKpaÎHChKiH: qacTHHi )J.eJihTH .D,ynaio. €BpoKoMicisi
32
BHCJIOBHJia )l(aJib 3 rrpHBO.LlY Bi)J.KpHITSI HaBirauii" Ha KaHaJii bHCTpe (3' 1 KM ) . Mir

32

S[chmi]d U. Gcstărtcr Fricdc im Donaudclta //Neue Zurcher Zeitung. - 2004. - 28 August.
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BHCOXHyrn: Haii6iJihlllHM B €eporri 6ioc<t>epHHM 3aIIOBl.[(HHK, oroJIOllleHHM Ha rroqaTKy
1990-x rrpttpo.nHolb rraM'HKOIO IOHECKO.
BnacHe, w1 Tpaca rrpom1rna rr03a Me)l{aMH )J.yHaiichKoro 6ioc<i>epHoro
3arroei.[(HHKa. Ii" rrpoeKT ei.nrroei.nae rrpHHHHTOMY y eepecHi 2001 p. €eporreiichKOIO
KoMicieio .[(OKyMeHTY "White Paper on transport policy. Time to decide'', .ne BH3HaqeHo
TpaHCIIOpTHi rrepcrreKTHBH €C .[(O 201 o p.
0.nHaK eKonoriqHy CHTyau,iio ycKJia.[(HHJIH He TiJihKH .niî YKpai"HH, ane ii PyMyHiî,
KOTpa 3aB.[(HKH ptt6anhcrny TYT po3BHBaJia TYPH3M. fttpno ei.nei.nyeano 50 THC. oci6 mopiqHo. 3arroei.[(HHK ")J.yHaMCbKa ,[(eJibTa 11 (400 THC. ra) 3 yKpaÎHChKOro 6oKy OXOIIHB 70
THC. ra. qepe3 6y.nieeJihHi po60TH KOJIOHiî pi.nKiCHHX KpHqKiB y 2004 p. IIOKHHYJIH rni3.[(a 3
HMU,HMH, BTpaqeno u,ine IIOKOJiiHHH. y CbOro TYT rni3.[(HJIOCH MaM)l{e 330 BH.[(iB rrrnxie,
30KpeMa )l(lfJIH no 2,5 THC. 6iJIHX rreniKaHiB (70 % ycix y ceiTi) i KapJIHKOBHX )l{a,[(HIOr,
IIOJIOBHHa KapIIHKOBHX KOpMopaHiB, HKi icHyIOTh Ha IIJiaHeTi. CIO.[(H rrpHIIiTaJIH IITaXH 3
Ctt6ipy, CTptt6anTHKH i CKaH.[(HHaeiî. CaMe TYT nepeTHHaIOThCH lllicTh eeporreiichKHX i
.
. ..
a3laTChKHX lllJISIXIB lXHbOro rrepeJibOTY.
YKpaÎHChKHM KaHaJI ")J.yHaii-qopHe MOpe" (rnH6HHOIO IIOHa,[( 8 M) TaKH 3a.[(iHJIH.
A6H crnopHTH iioMy rrpttea6JIHBHM lMl.[()I{, Harrepe.no.nHi rrpoeeJIH Mi)l{Hapo.nHy
qopHoMopchKY peraTy, .ne B3HJIH yqacTb 38 HXT 3 12 Kpai"H ceiry. MiHiCTepcrno
TpaHcrropTy i 3B'H3KY YKpai.HH rri.npaxyeano, mo KaHan .nacTh 3Mory rrpoeo.[(HTH .no 60 %
BChOro .nyHaMChKOro BaHTa)l{OIIOTOKY. )J.oTH qepe3 TepHTopiIO y KpaÎHH MlllJIO 1-2 %.
CTponiroM )l{e 1991-2003 pp. cy.nHaMH yKpai"HChKHX piqKoBHX <t>noTiB mopoKy
rrepeB03HJIOCH 23-26 % 3araJihHOro BaHTa)l{OIIOTOKY Ha )J.yHaî.
Ha .nyMKY o<i>iu,iiiHoro Ktteea, u,H eo.nHa apTepiH Mana rrpHCKOpHTH iHTerpau,iio
BiHH3HHHOÎ TpaHCIIOpTHOÎ CHCTeMH B eeporreMChKy. y 1957-1994 pp. qepe3 yKpaÎHChKY
qacTHHY .nyHaiichKoro rnpna (pyKae CTpopea) rrpoxo.nttno mopoKy .no 4 THC. cy.neH. Y
1999 p. cy.[(HOIIJiaBCTBO 3aTpy.[(HHJIH pyH:ttyeaHHSI TpbOX MOCTiB y pe3yJihTaTi
6oM6ap.nyeaHh Eenrpa.ny aeiau,ieio HATO. QqHcTKY pycna 3aeepll1HJIH e 2002 p.
YHacni.noK eiiiHH e IOrocnaeiî rrepeee3eHHH qepe3 YKpai"Hy cKopoTHJIHCH e
.necHTKH pa3ie. Pi3Ko enanH o6csi:rn rrepepo6KH eaHTa)l{iB, 3YIIHHHJIHCH cy.nHopeMOHTHi 3aBO.[(H bMaîna, Kiniî rn BHJIKoeoro.
YKpai"HChKHM <t>noT rrpaKTHqHo BHTHCHYIIH 3 perioHaJihHOro pHHKY rrepeee3eHh.
ronoeHi rroTOKH rrepeKJIIOqHJIHCh Ha PYMYHChKHii CyniHChKHii KaHan. ToMy 26 ceprrHH
2004 p. rrpe3H.[(eHT JI. KyqMa .nae KOMaH.ny ei.[(HOBHTH cy.nHorrnaecrno e yKpai"HChKiii qacTHHi .nenhTH )J.yHaIO. Bono.niioqH 6ararneo.[(HHM KiniiichKHM pyKaeoM, .ne p03TallloeaHi
rropTH PeHi, bMaîn, KiniH, BHJIKoeo, YcTh-,lJ.yHaiichK, YKpai"Ha 3Hoey oTpHMana BHxi.n
qepe3 )J.yHaii y qopHe Mope.
CTo.neiMHe rpoMaMHCTBO, 3a6opoHeHe 3aKoHo.naecrnoM YKpai"HH, Ha6yno
Macoeoro xapaKTepy e qepHieeu,hKiii o6nacTi. TaM, 3a Heo<i>iu,iH:HoIO iH<i>opMau,ieio, ei.n 1O
33
.no 50 THC. MelllKaHu,ie MaJIH yKpai"HChKHii rn PYMYHChKHM rracrropTtt . Bi.nniKOM
rro.neiH:Hoî rracrropTH3au,iî rrocny)l{HB 3aKoH PyMyHii" rrpo rpoMa.[(HHCTBO, rrpHHHSITHM me
1991 p., a i"i po3Max rrpttrrae Ha rrepe.[(.[(eHh exo.n)l{eHHH Kpai"HH .no €epoco103y (1 ciqHH
2007 p.).
Ha macTH, ei.[(3HaqeHi .[(HcKyciî, cyrrepeqKH i pi3HoqHrnHHH He rroriplllHJIH TicHHX
Mi)l{.nep)l{aBHHX ei.nHOCHH. 3aranhHHii o6cHr rneapoo6iry Mi)I{ YKpai"HoIO i PyMyHieio y
34
2004 p. cKnae 965,39 MJIH . .non. ClllA. 3a rr'HTh poKie eiH 36iJihlllHBCH e 5,7 pa3tt .
YKpai"Ha eKcrropTyeana .no PyMyttii" HacaMrrepe.n Ma3yT, KOKC, qiepocrrnaeH, CTaJihHHii
rrpoKaT, a PyMyHiH e YKpai"Hy - aernMo6ini, Me6ni, niKH Tomo.

)) ronoc AMepHKH. - 13.03.2007.
34
.[{aHi npo rnpriemo MilK YKpai'HOIO Ta PyMyHicio // nocoJJbCTBO YKpai'HH e PyMyHi'i. - www.ucraina.ro.
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.lJ:irnaMil.JHi Ta rrpmI3Hi yKpai"HChKO-PYMYHChKi Bi)J.HOCHHH MaIOTh )1.06pe sim1yHHH i
B 3aKaprraTChKiH: 0611aCTi. HaBe.IJ.eMo TiJihKH .D.Ba HaifcBi)l{inmx rrp11KJia.IJ.11.
Ha yKpai"HChKo-pyMyHChKOMY KOp.D.oHi rrpoBO.IJ.HThCH rn:opit.JHi .D.Hi .IJ.06pocyci.D.cTBa,
30KpeMa 3 2006 p. y ce1111mi Co11orn11Ho T»I.JiBChKOro paH:oHy. Y [(hOMY paH:oHi )l{HBe
30 THC. yKpai"HChKHX pyMyHiB. 15 cit.JHH 2007 p. rrpe3H.IJ.eHT YKpai"HH BiKTop IOrn:eHKO i
rrpe3H.D.eHT PyMyHii" Tpa»H EececKy Bi.D.Kp111111 MOCTOBHH rrepexi.D. qepe3 p. T11ca i rryHKT
rrporrycKy "Co11orn11Ho - CireTy MapMauicH:". Horo rrporrycKHa crrpoMO)l{HicTh 3a .D.o6y .IJ.O 1,5 THC. oci6 i 700 aBTOMo6iniB (BaHTa)l{OIIi.IJ.HOMHicTIO .IJ.O 3,5 T). Ha )l{aJih, HeB.D.OB3i
MlCT 3HOBY 3al.JHHHJIH Ha peMOHT.
8-9 ceprrH» 2007 p. y cen. Co11orn11Ho rrpau10saJia crrinoHa yKpai·HcoKo-pyMyHcoKa
KOMlClH 3 rrorrepe.D.HbOro Bi)J.6opy rpoMa)J.HH YKpai"HH 3 4HCJia BHrrycKHHKiB
3araJibHoocsiTHix llIKiJI 3aKaprraTCbKoi" 0611acTi pyMyHcbKoro rroxO)J.)l{eHH» .D.JI» 3.D.o6yrr»
35
.D.OyHiBepcHTeTcbKoi", yHisepcHTeTCbKOi" Ta rricn»yHisepcHTeTChKOi" ocsiTH B PyMyHi1 . U»
aKui» rrpoH:nma y Bi)J.IIOBi)J.HOCTi )1.0 rrpoTOKOJIY rrpo crriBpo6iTHHUTBO Mi)I{ MiHiCTepcTBOM
ocBiTH i HayKH YKpai"HH Ta MiHiCTepcrnoM BHXOBaHHH i .IJ.OCJii.IJ.)KeHh PyMyHil.
PyMyHcbKi yKpai"Hui KOMrraKTHO rrpO)l{IrnaIOTh y 6JIH3hKO cm HaceneHHX rryHKTax
l.JOTHpbox icrnpHI.JHHX perioHiB: MapaMopOIUHHa (rroBiTH MapaMypelll, CaTY Mape),
nyKOBHHa (Cyt.JaBa, OOTOlllaHb), oaHaT (TiMilll, Kapalll-CesepiH, Apa.D.), ,Uo6py.IJ.)l{a
(TyJiol.Ja). Cy.IJ.Hl.JH 3a rreperrHCaMH HaceJieHHH, BOHH He BHTpHMYIOTb uinecrrpHMOBaHoi"
aCHMiJIHUiHHOl IIOJiiTHKH, KOTpa rrpOBO)J.HTbCH BIIpO.D.OB)I{ OCTaHHix llleCTH )1.eCHTHJiiTb.
TaK, y 1948 p. B PyMynii" rrpo)l{HBaJIO 800 rnc. yKpai"Huis, y 1992 p. y 12 pa3iB (!)
MeHllle - 66 833 oci6. OcrnHHiH: rreperrHc 2002 p. 3acBi.D.1.JHB Ix 3MeHllleHH» me Ha 8 % 61 353 oci6 (a6o 0,3 % HaceneHHH Kpai"ttH). Cepe.D. ttauioHaJibHHX MeHllIHH PyMyHi.i BOHH
3aHHHJIH TpeTC Micue, rriCJIH yropuiB i poMiB. oiJibllle IIOJIOBHHH Bcix PYMYHCbKHX
yKpai"HUiB rrpO)l{HBaJIH y MapaMypellli (34 THC.), )1.e CKJiaJIH 6,67 % HaceJieHHH IIOBiTy.
3a aJihTepHaTHBHHMH rri.D.paxyHKaMH Cmmy yKpai"HUiB PYMyHii" ( crnopeHo y
1990 p. ), 3ara.JIOM i"x - rroHa.D. 200 rnc. oci6. Ue I.JaCTKOBo rri.D.rnep.IJ.)KYCThC» Herrp»MHMH
cBi.D.1.Jem1HMH. Bi3hMeMo MapaMypelll. TaM, y M. CireTy MapMauicH: 3HaXO.IJ.HThCH
rrpasocnaBHHH yKpai"HChKHH BiKapiaT PyMyHchKoi" rrpasocnaBHoi· uepKBH. Horo
Bi.D.HOBJietto y 1996 p. y CKJIMi 25 rrapacpiH:. BoHH o6'c.D.HYIOTh, 3a uepKOBHHMH .D.aHHMH,
52 THC. BipHHKiB. Hara)J.aCMO, IUO )1.ep)l{aBHa CTaTHCTHKa 3acpiKCYBaJia TiJihKH 34 THC.
yKpai"HUiB - )l{HTeJiiB UhOro IIOBiTy.
TaKO)I{ y 1996 p. Bi.IJ.HOBJieHo feHepaJihHHH BiKapiaT yKpai"HChKOi"
KaTOJIHUhKoi" uepKBH 3 ueHTpOM y M. Cyqasa, KOTpHH HaJiiqyc 6 THC. BipHHKiB.

rpeKo-

51K ocpiuiH:Ha HauioHaJihHa MeHllIHHa, yKpai"Hui MaIOTh O.IJ.He 3ape3epsosaHe Micue B
rrapnaMeHTi PyMyHil. Y rraJiaTi )1.erryrnTiB (2000-2004) yKpai"HChKY rpoMa.IJ.y rrpe.D.CTaBJIHB
ronosa Cmmy yKpai"Huis PyMyHii" CTerraH TKat.JyK (1935-2005).
Ha )l{aJih, y PYMYHChKHX yKpai"HUiB HHHi HeMa llIKin, .D.e senoc» 6 BHKJia.D.aHHH
pi.D.HOIO MOBOIO, KpiM YKpai"HchKoro 11iue10 iM. T. IIlest.JettKa y M. CireTy MapMauicH:
(rroBiT MapaMypelll), mo IIOBTOpHO 3aCHOBaHHH B 1997-1998 HaBl.Ja.JlhHOMY poui.
YKpai"HChKa MOBa BHKJia.IJ.aCThCH B PYMYHChKHx llIKonax JIHllle »K oKpeMa cpaKyJihTaTHBHa
)1.HCUHIIJiiHa B o6CH3i 3-4 ro)J.HH Ha TH)l{)J.eHh.
51K He rrpHKpo, YKpai"Ha po6HJia )1.JIH IIOKparn:eHHH CHTyauii" MiHÎMaJihHi KpOKH. TaK,
y KBirni 2003 p. 20 yKpai"HChKHX ocsirnH j3 rrosiTiB Cyt.JaBa, Kapalll-Cesepin, EornlllaHh,
CaTy Mape i TiMilll 03HaifoMHJIHC» 3 po6orn10 llIKiJI ,UHirrpoBChKoro paifoHy M. KHrna36 .
Y JIHCTorra.D.i Toro )I{ poKy ne.D.arorH KHrna 3 KOHCYJihTauiH:Ho-MeTO.IJ.H4HOIO MeToIO
rrposi)J.a.JIH llIKOJIH noBiTy Cyqasa, .D.e BHKJia.D.aJiac» yKpai"HCoKa MOBa i niTepaTypa. BoHH
3BepHyJIH yBary Ha Bi.IJ.CYTHiCTh TeMaTHl.JHHX Ka6iHeTiB yKpai"HChKOi" MOBH, HaraJihHY
35
36

www.zakarpattya.net.ua. - 8.08.2007.
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IIOTpe6y llIKiJihHHX ni;::i:pyqHHKiB, MOB03HaBqHx rn611m~h, KapT TOII(O. I B35:1JIHC5:1 IIpHHHHH
yKpai"HChKHX llIKOJIHpis 3 PyMyHii" Ha HosopiqHi rn pi3LJ:BHHi CB5:1Ta B Km:si.
3i
csoro
6oKy,
PyMyHiH,
KOpHCTy10qHcb
pi3HOMattiTHHMH
pecypcaMH
€sponeH:cbKoro Co103y (3oKpeMa KOllITaMH, 3.z:i:o6yTHMH ni;::i: KOHKpeTHi npoeKTH 3a
nporpaMOIO Phare), iHiu;iIOBaJIH HH3KY TpaHCKOpLJ:OHHHX L{OCJiiL{)l(eHb, y T. q_ CIIiJihHOi"
KYJihTypHoi" cna;::i:ll(HHH nosiTy CaTy Mape i 3aKapnaTCbKoi" 0611acTi (y Me)l(ax
KOJIHllIHbOro ascTpo-yropcbKoro KoMirnTy Yroqa).
TaKHM )l(e qHHOM 27-29 BepecHH 2007 p. B YHisepcHTeTi Ea6ellla-Eo11hoi"
(M. KJiy)l(-HanoKa) npoifllIJia ,Upyra 3ycTpiq pyMyHcbKHX rn yKpai"ttChKHX icTOpHKiB
"PyMyttchKO-yKpai"nchKi si;::i:HOCHHH: icTOpÎH rn cyqactticn". Ha )l(aJih, Y)l(ropo;::i:chKHH
HaU:ÎOHaJibHHH yHÎBepCHTeT, CIIÎBopraHÎ3aTop U:bOfO ttayKOBOro cpopyMy, He 3MÎr HaJie)l(HO
BÎ;::i:pearysaTH Ha IIpOIIOHOBatti cpopMH MÎ)l(Hapo;::i:Hoi" KOOIIepau;ii". A BChOro 3a nporpaMOIO
Phare (sech 6Io;::i:)l(eT - 10 Mnp;::i:. rnpo) ll(e ;::i:o 2003 p. Katt;::i:H;::i:arn y q11ettH €C OTpHMaJIH
si;::i:qyrny ni;::i:TpHMKY (B MJIH. rnpo ): Yropll(Htta - 126, IT011hma - 458,8, PyMyttiH 283, 1, CnosaqqHHa - 94, 1.

***
HanpHKÎHU:Î XX
noqaTKy XXI cT. 3ax1;::i:tta U:HB1m3au;iH 3MÎu;mrnacH,
po3rroqasIIIH
ÎHTerpaui10 Cxi):lHoi· €Bpon11:. YKpa"iHa 3HOBY 3ae11cna Ha 111H11
KOHTHHeHTaJibHOro IIOL{ÎJiy noqacTH BHaCJIÎL{OK CBoi"x Tpa;::i:Hu;ÎHIIHX XHTaHb MÎ)I( o;::i:ttaKOBO
6JIH3hKHMH rn 3axo;::i:oM i Cxo;::i:oM. ITpoTe BOHa 3Myllletta ;::i:aTH o;::i:HmHaqHy
npornponeH:cbKY si;::i:nosi;::i:h Ha rno6ani3au;iH:Hi BHKJIHKH cyqacHoro csiTy.
YKpai"Ha BCTYIIHJia y cpa3y cepifo3HHX TexHonorÎqHHX ;::i:ocHrneHb, 3MaraHh 3a
crnTyc pHHKOBoi" Kpa"iHH i BCTYII y COT, a si;::i:rnK Ja qHMCKopillle ua6JIH)l(eHH51
q11eucrna s €C. Ii" iH;::i:ycTpÎanbHHH noTeHu;ian ;::i:ac MO)l(JIHBOCTi MaIIeBpyBaTH 1-rn cBÎTOBHX
11
pHHKax, HaCTÎHJIHBO lllyKaJOqH 30JIOTHH nepeTHH" 3 ÎHTepecaMH o6'c;::i:Hattoi" €BpOIIH i
Ilisttiqttoi: AMepHKH. Hapa3i cyqacHa YKpai"Ha He Mana aJibTepHaTHBH, lHllIOI
U:HBlJil3au;iifHO CHJihHÎrnoi" CIIÎJihHOTH.
Bo;::i:uoqac 3axi;::i:, 3MÎHJOIOqH IIOTOqHHH CBÎH CXÎL{HHH Kop;::i:oH, ll(O MaB 3HaqHHH
yKpai"HChKHH BÎLJ:THHOK, o6'cKTHBHO THcttys tta ;::i:ep)Kastty sna;::i:y YKpai"ttH 3 MeToIO
.
.
KOMIIJieKCHOfO 3MeHrneHH51 BarH TlHhOBOfO cerMeHTY B 3araJihHOHau;10ttaJihHOMY BHMlpl, B
T. q_ y IIpHKOpL{OHHl.
Jlctta piq, IIOKH IIOJIÎTHqHa BOJI51 COTeHh ;::i:ep)l(aBHHX CJiy)l(60BU:iB i noca;::i:OBHX oci6
i3 ;::i:ep)l(aBHoro ceKTopa cyqacttoi" YKpai"ttH He KottsepTyCThC5l y cycnÎJihHO 3ttaqHMi
sqHHKH, L{OTH y TpaHCKOpLJ:OHHOMY CIIÎBpo6ÎTHHU:TBi 6y;::i:e 6iJibllle nepernKOL{, HÎ)I(
cnpaB)l(Hix 3pyrneHb. ,UoTH B U:hOMY icTOpHqHo o6'cKTHBHOMY npou:eci L{OMiHyBaTHMe
rpoMaL{ChKa ÎHÎu;iaTHBa, CIIpOBOKOBaHa 6e3L{Î5lJihHÎCTIO ;::i:ep)l(aBH, KOTpa He BHKOHYC CBOi"
HaHBa)l(JIHBillli cpyHKu;ii".

Ukraine and Romania in 1991-2007: diplomatic, trans-border and
bourdary relations.
Summary
The author draws two principal conclusions. Firstly, Ukraine and Romania develop
and deepen the friendly intercourses, which have a certain difficulties, too. For example,
ukrainian and romanian diplomats to solve the problem of shelf, what dispose beside of
Isle of Zmiyinyy (in romanian - Insula Şerpilor). Secondly, Ukraine force to minimize
the shady sector in trans-border and bourdary relations behind the pressure of UE's
neighbourhood. Moreover, ukrainian-romanian cultural, scientific and educational contacs
in frontier area is very diverse and intensive.
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Romania

şi

Ucraina

relaţii internaţionale şi

transfrontaliere.

Rezumat
Autorul enunţă două concluzii principale. În primul rând, Ucraina şi România
dezvoltă şi aprofundează relaţiile de prietenie, care trec printr-o serie de piedici. De
exemplu, diplomaţii ucraineni şi români încă şi acum discută problema platformei
continentale a Insulei Şerpilor.
În al doilea rând, Ucraina este obligată să minimalizeze sectorul subteran al
relaţiilor internaţionale şi transfrontaliere sub influenţa Uniunii Europene. Dar cu toate
acestea, legăturile culturale, ştiinţifice şi educaţionale româno-ucrainene sunt foarte variate
şi intensive.
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ZADOROJNII VOLODIMIR, BEZEGA TETIANA, UJGOROD (UCRAINA)
ETnorpa<j>iH 6yKoBHHH B uayKOBHX .JJ.OCJIÎ.JJ.~euuux
reopriH KmKOJIHHKa
(.JJ.o 60-piqqu uoro noHBH na cBÎT lio~uu)

B o.nHoMy i3 JIHCTiB .no csoro .npyra, si.noMoro yKpai"HCbKoro eTHOJiora Bceso110.na
Hay11Ka,
Ko)l{omrnKo rmcas: „.GyKoBHHa, Mitt pi,nHHtt KpaH:, - KBi1yrn ca.naMH i 6ararn

r.

3eJieHHIO 11iciB Ta IlOJIOHHH, Kpac010 rip, pi'-IOK i 03ep CTOpoHa . .GaraTO Ha CBiTi € rapHHX
MiCUb, poMaHTH'-IHHX Kpai"B, aJie MeHi HattKpama Ta 3eMJrn, Ha 51Kitt 51 Hapo,nHBC51,
HattrapHiIIIHM y CBiTi € Te He6o, ni.n 51KHM BHpOCTaB, 3yCTpi'-IaB paHill1H€ COHUe, XO.[lHB
6ocoHi)I{ .[lOCBiTHbOIO poemo, BMHBaBC51 TenJIHM JiiTHiM .nomeM i npo6HBaBC51 qepe3 3HMOBi
3aMenm.
51K 51 mo6mo I>yKOBHHY 3a i"i Tpy.nomo6HBHX i .no6p03H1-IJIHBHX mo.neH:, 3a Kpacy i
MaJibOBHH'-licTh i"i KapnaT, nepe.nrip'51, Ilpy,ncbKO-,UHiCTpoBcbKoro Me)l{Hpi'-1'-151, 3a
1
HenOBTOpHy Tpa.nttuiH:HiCTb 3BH'-lai"B i o6p51.UiB 6yKOBHHUiB. "
TaK 3axorrneHo - noeTH'-IHO, mttpo i me.npo 3BepTa€TbC51 .no pi.nHoi" 3eMJIÎ si.noMHtt
6yKOBHHCbKHH eTHOrpacp, eTHOJIOr, * .[lOKTOp iCTopH'-IHHX HayK, npo<t>ecop, roJIOBa
bYKOBHHCbKOro eTHOrpacpi'-IHOro TOBapHCTBa,
TOBapHCTBa „IlpocBiTa" f eopritt
KocrnHTHHOBH'-1
Ko)l{OJI51HKO.
BiH
asTOp
ciJyH.naMeHTaJihHOi" Tp1>ox
TOMHoi"
MOHOrpacpi'-IHOi" npaui „ETHorpa<l>i51 I>yKOBHHH'', lUO BHHWJia .npyKOM y npo,nOB)I{ 1999,
2001, 2004 poKiB i CKJia.nac IlOHa.[l 1182 CTOpiHKH '-IHCTOro TeKCTY. IlepnrnH: TOM ( ciM
po3,ni11is) - 378 c.; TOM .npyrnH: ('-IOTHpH p03.UiJIH) 386 c. Y nepcneKTHBi aBTOpa qernepTHtt TOM.

418 c.; TOM TpeTitt (ciM p03.[liJiiB) -

KopoTKnii anoToeauuu JMicT TOMie.
ToM nepumH: npHCB51'-leHHtt .noc11i.n)l{eHHIO o.n1-1oro n

iCTopHKO-eTHorpa<l>i'-IHHX

perioHiB YKpa"irm
I>yKoBHHH. BnepIIIe B yKpai"HCbKIH Hayui y3araJihHIO€TbC5I
eTHOrpa<l>i'-IHe BHB'-leHH51 I>yKOBHHCbKOro Kpam - IlHTaHH51 icTOpii" TepeHy I>yKOBHHH si.n
Hatt.nasHiIIIHX qaciB cepe,nHbOBi'-l'-151 .no HOBOro i HOBÎTHbOro qacy, <t>opMyBaHH51 eTHi'-IHOro
cK11a.ny Hace11emrn, Hapo.nHoi" arpoTexHiKH, xapaKTepy noce11e11b i )l{H'rJia, Hapo.nHoro
0.[l51ry, Tpa.nHUÎHHOro xapqysaHH51, o6ll{HHHHX Bi.UHOCHH Ta 3BH'-larnoro npaBa.
y .npyroMy TO Mi - BHB'-la€TbC51 IlHTaHH51 xapaKTepy ciM 'i" Ta ciMeHHHX Bi.[lHOCHH,
po,nHHHO-xpecTHHHOi", BeCiJihHO"i Ta noxopOHHO-IlOMHHaJibHO"i o6p51.UOBOCTi ciMettHOro
UHKJiy. 3HaMeHHO, 11{0 ueH: TOM p03IlO'-IHHa€TbC51 eni11oroM - rnH60KO-CHMBOJIÎ'-IHHMH
KpHJiaTHMH Ha BÎKH CJIOBaMH THTaHa HayKH i npaui IBaHa <l>paHKa: „51 CHH yKpai"HCbKOro
ceJI51HHHa, lllO BHKOpMHBC51 qopHHM cemIHCbKHM x11i60M, npaue10 TBep.nHx ceJI51HCbKHX
pyK, noqysmo ce6e .no o6os '513KY naHll{HHOIO ui11oro )l{HTT51 si.npo6HTH ui IIIeJI51rn, mo i"x
BH.[laJia ceJI51HChKa pyKa Ha Te, mo6 51 Mir BH.[lp51naTHC51 Ha BHCOTy, .ne BH.[lHO CBiTJIO, .ne
naxHe som1, .ne 5ICHi10Th scemo.nchKi i.neaJIH. MiH: yKpai"HChKHtt naTPiOTH3M, TO He
ceHTHMeHT, He HauioHaJibHa rop.niCTb, TO Ba)l{Ke 51pMO, 51Ke .[lOJ151 IlOJIO)l{HJia Ha MOi" nJie'-li.
51 MO)l{y IlOKa3yBaTH CBO€ He3a.[lOBOJieHH51, MO)l{Y THXO npoKJIHHaTH CBOIO .[lOJIIO, 11{0
BJIO)l{HJia Ha i"i n11eqi Te 51pMO, aJie CKHHYTH H:oro He MO)l{y, 60 To.ni 51 CTaB 6H ni.[J,JIHM
si.n1-1oc1-10 s11acHoro cyM11iHH5I.

I KOJIH mo no11erIIIyc MeHi .UBHraTH MeHi ue 51pMo, TaK ue

I 1-Iay11KO B. y KOlKllOro CBOll niClll! .. .//KolKOJlllllKO
BH11anH1111rno 30110Ti JIHrnHpH, 1999. - C.9.

r. En10111acl>ill EyKOBHHH. y TpLOX TOMax. ToM I. - 4ep11i011i:

* Ocrn1rniMH 'lacaMH B yKpa.iHCLKii1 en1orpa~iii. HayKoBUllMH nponouosauo BlKHBaTH 3MÎ11y uaJBH „enmrpacl>ill" Ha
„enm11ori10". BsalKanhcll, uto ocrn11Hii1 TepMÎH, T06To „eTHOJiorill" noouirnc si.nnoni;1ar npc;1ML'TY „Hapo.uoJHascrny".
292
https://biblioteca-digitala.ro

Te, IUO 6aqy yKpaÎHCbKHH Hapo)l, HK BiH, XOTb rno6rreHHH, OTeMHIOBaHHH i
)leMoparri3oBaHHH .nosri BiKH, XOTh HHHi 6i.L{HHH, crra6HH i 6e3nopa.L{HHH, arre BCe TaKH
noMa.ny ni.LlHOCHThCH, qyc B ruopru umpnmx Macax 3a)l<.LlY csiTrra, npaB)lH i
cnpaBe.L{JIHBOCTi, H rnyKa€ lIIJIHXiB .L{O HHX. 0DKe BapTO nparuosaTH .L{JIH UhOfO Hapo)ly i
.
.
„2
msi:Ka qecna npausi: He m)le Ha MapHe
llpopoqi CJIOBa 1.<l>pm-IKa CTaJIH OCHHHOIO 3ipHHUeIO, .L{OpOroBKa30M .L{JIH f.
KmKOJIHHKa HK eT11orrora-)locrri,uHHKa )l(HTTH i no6yTy Hapo.Lly pi.LlHOÎ HOMY EyKoBHHH,
noqm-rn10q11 3 )lairnix qaciB, qepe3 cepe,uHhosiqq51, ,uo HOBoro i HOBiTHhoro nepio)liB. Horo
CTy)lii" 6a3yIOThCH Ha rn116rniH )l)l(epeJlhHiH 6rui Ta )lOCJii)lHHl{hKO-MOIIOrpacpiqHiH
rriTepaTypi CBOÎX rrorrepemrnKiB CTOCOBHO npo611eMaTHKH ni.L{HHTHX y aBTOpCbKHX
)lOCJli)l)l(emrnx. r. KO)l(OJIHHKOM CKpynyrrh03HO orrpauboBaHO )leC5ITKH i COTI-Ii HayKOBHX
CTy)liH Ta p03Bi)J.OK BiTqJ13HHHHX i 3apy6i)l(HHX sqe1-111x, HKl BlH 3rpyrrysaB i
cxapaKTep113ysaB 3n)lHO TeMaTHKH TOMlB
po3.L{IJIIB „En10rpacpisi: EyKoBHHH".
HaHBH31-JaqHilIIHMH cepe)l THX, XTO BÎ)l3HaqHBCH y )laHiH rrpo6rreMaTHUi r. Ko)l(OJIHHKO
BH)liJI5l€ npaui, Kepy10q11ch xpoHorroriq1-10-rrpo6rreMHHM rrpHHUHilOM, TaKHX 3HaHHX
icrnpHKÎB i Bqe1mx HK 51.forrosauhKHH, P.KaHH.L{Jlh, B.lllyxeBHq, r.KyrrqaHKO, I.<l>paHKO,
B.fHanoK, M.fpyrneBChKHH, C.)lHiCTpHHChKHH, B.HayrrKo, B.foprreHKO, C. ITasmoK,
IO.romKo, C.MaKapqyK, IT.<l>e)laKa, M.THBO)lap, P.K11pqis, C.I111Bosapos, J1.M11xaiirr111-1a,
IO.IOpiJ:îqyK rn 6ararn iHrnHx.
y TpeTbOMY TOMi r. Ko)l(OJIHHKOM )lOCJii)l)l(eHO Karre1-1,uap11y o6pH)lOBiCTh
6yKOBHHUiB: CBHTa piq1:1oro UHKJIY - nepe.Llpi3.L{BHHHH rrepio)l, o6pH)lH i p11Tyarr11 rri)l qac
Cssi:rnî seqepi, KOJIH.LlyBaHHH ii pi3JlBHHi psi:)l(e1-11-1si:; HOBopiqni cssi:rn rn MerraHKa,
BO)loxperueHChKo-iiop,uaHChKa o6psi:)losicTh, BeCHHHi, rriTHi rn oci1rni cssi:rn - BerrHK)leHh,
IOpisi:, Isa1-1a Kyrrarra, I1eTpa i I1asna, MaKosisi:, Crraca, cssi:To csiqK11 rn rracTiBoK, cnsi:To
)lMHTpa, AH.Llpisi: rnmo.
Oco6rrHBY ynary 3BepTa€MO I-Ia 3JI06o)leHHi H aKTyarrhHi MipKyBaHHH i p03.LlYMH r.
Ko)l(OJIHHKa HK sqeHoro-eTHonora, ruo CTocyIOThC5l 3ararrhHOÎ ChOfO.L{HilllHhOÎ c11Tyauii" B
YKpaîni IUO.LlO cTaBrreHHH srra.L{H .L{O 1-1ayK11. BqeHHH KOHCTaTyc, mo B „coBE:TChKi" qac11
„Enrnrrorisi: BBa)l(arrach 1-1auio1-1anicT11qn010, a 3HaqHTh BOpO)l(OIO pa)lHHChKiH CHCTeMi
3
HayK010". B YKpaîni ne icnysarro Hi Kacpe.Llp, Hi HayKoso-)locrri)lHHX iHCTHTyuiii i3
npo6neM enrnrroriî. AsTop crnep.Ll)l(YE:, ruo Mano ruo 3Mi1:111rrocsi: Bi.Ll qacy rrpororrorneHHH
He3arre)l(HOCTi rn co6opnocTi YKpaîHH. Tpy.LlHO He noro)lHTHCb i3 3aynaraMH sqeHoro, ruo
„crnpa noMenKrraTypa, si:Ka 3axorr11rra Brra)ly B YKpaî1-1i ... 3po611rra i po6HTh )larri nce, ruo6
4
o6Me)l<HTH BIIJlHB HayKH eTHOJioriî Ha p03BHTOK yKpa"iHChKOfO cycniJihCTBa" <l>opMarrbHO
crnopeni 3a qacy ne3arre)l(HOcTi B YKpaî1-1i Ka<Pe.LlpH eTHorroriî n036anrre1:1i ,uep)l(aBHoî
IlÎ.L{TpHMKH B po3BHTKY <PYH)laMeHTaJihHHX HayKOBHX )lOCJii)l)l(eHb Ta KBarri<lJiKauiiiHoi"
nÎ)lroTOBKH KaJJ.pis.
Bi.LlCYTHH Harre)l(Ha MaTepiarrhHO-Texniq1-1a rn nasqarrhHOeKcrrepttMeHTarrbHa 6rua .L{JIH rros1:1ouiH1-1oro <PYHKuio1-1ysa1-11-1si: TaKHX ycrn1-1os. TaKHH
ni.L{Xi.Ll rarrhMYE: KsarricpiKonane nasqan1-1si: i rri)lroTOBKY crreuiarriCTiB-eTHorroris.
Bim1:1aq11Mo BHCOKHH rnrrorpa<iJiq1-111ii pisenh o<iJopMrreHHH rn imocTPaTHBHOcrrornsi:)larrhHHH MaTepiarr ycix TpbOX TOMiB. KO)l(HHH i3 HHX cynpOB0)l)l(Y€ThCH iMeHHHM
IlOKa)l(qHKOM Ta o6rnHpHOlO 6i6rriorpa<lJiqHOlO rriTepaTypHOIO Ta )l)l(eperrhHOlO 6a30l0.
)locJii)lHHKOM BHKOpHCTaHO MaTepiarrH i <lJOH)lH apxisy feorpa<iJiq1-1oro TOBapHCTBa Pocii",
UeHTparrbHoro )lep)l(aBHoro apxisy )lpenHix aKTiB Pocii, UeHTparrbHOro )lep)l(as1-1oro
icrnp11q1-1oro apxisy Y Kpaî1-111 y Jlhsoni, UeHTparrbHoro )lep)l(aBHoro apxisy Morr.L{OBH,
)lep)l(aBHoro apxiny llep1-1iseuhKOÎ o6rracTi, llep1-1iseuhKoro Kpa€3Hasqoro My3el0,
2

KmKOllllHKO r.
llepe1rnc c11oeo.

3

4

Kolt<Olll!HKO
TaM ll<e.

r.

Ernorpac~ill

DYKOBHllH.

Hmea11a npa1111.

y

TpbOX TOMax. ToM

2. - l.JepHieui: 8111iae1rnUTBO 30110Ti llHTaBpH, 2001.

T.3. - l.Jepuieui: 811naBHHUTBO 30110Ti JlHTaBpH, 2001. - c.11.
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lJ:epHiBeUbKOro
My3el0
apxneKTypH
Ta
no6yTy,
Ka6iHeTy-My3eIO
eTHOrpacpii"
lJ:epHiBeUhKOro HauioHaJihHoro yttiBepcHTeTy, apxiBy EyKoBHHChKoro eTHorpacpiqttoro
TOBapucrna. 3anyqeHO " npHBaTHi KOJieKuiî Ta apxiBH 6yKOBHHCbKOÎ )liacnopH.
Ee3nepeqHo, mo octtony )locni)l)l(ettmi: cKna)laIOTh nonhoBi MaTep1arrn asTopa - HK
ttacni)loK_ qucneHHHX eKcne)lHUiH y pi3Hi KyrnqKu EyKoBHHH.
CTaHOBJieHHH r. KO)l(OJIHHKa HK 6yKOBMHChKOro eTHorpacpa-enwnora Bi)l6ysanocb
qepe3 HayKoBi KOHcpepeHuiî, CttMnmiyMtt, KOHrpectt, IIIKOJIH, ceMiHaptt, eKcne)lttUiî,
3aCi)laHHH nqeHttX 3 npo6neM eTHonoriî 3 yKpaÎHCbKMM Ta Mi)KHapO)lHMM CKJia)lOM
HayKOBUiB. 3a Tptt )leCHTHJiiTTH HayKOBO-)lOCJii)lHOÎ Ta ne)laroriqHOÎ po60TM f eopriif
Ko)l{OJIHHKO ony6niKyBaB noHa)l COTHIO HayKoBttx npat(h. 3a ui poKtt Bttifrrrntt y csiT 6inH
)leCHTKa MOHorpacpiqHHX )lOCJii)l)l(eHb-KHttr, cepe)l HHX: " Tpa)lttUiHHe rocno)lapcrno
yKpai"Huis ITisniqttoî EyKOBHHH y KiHL(i XVIII neprnoî rronoBttHH XIX CT.CT .. " (MocKsa,
1985); „Tunu Tpa)lttUiHHoro cinhChKoro )l{ttrna ITim-riqHoî EyKoBHHtt XIX - rreprnoî
nonoBttHtt XX cT.CT." (MocKBa, 1986); „ITocenernrn Ta )l{HTJIO yKpaîmliB IBatto<l>paHKiBII.(ttHtt rn EyKoBttHH" (EJlMOHTOH, 1992); „EyKoBHHChKe 1rnpo)l03Hascrno.
fpoMa)lCbKHH i ciMeHHHH no6yT" (lJ:epttisui, 1998) Ta iH.
3aifMaJOqlfCb p03p06KOIO I-IaYKOBMX rrpo6neM 6yKOBHHCbKOÎ eTHOrpacpiî, f.
Ko)l{OJIHHKO IliKaBttThCH i eTHorpacpiqHHMH npo6neMaMtt yKpaîttuiB Cu6ipy, Katta)lH,
ClllA, a TaKO)I{ )l{ttTTHM i rro6yToM pyMyuin, Mon.nanaH, rronHKiB. 5IK Btt3HaHttH
yKpai"HCbKMH eTHOnor, r. Ko)KOJIHHKO HeO,llHOpa30BO 3arrpornyBaBCH i qifTaB neKuii" y
Ktti"BChKOMY i MocKOBChKOMY yHisepcttTernx, Anb6epTCbKoMy, CacKaqesaHChKoMy,
Mattirn6cbKOMY i TopoHTChKOMY yttinepcttTernx KaHa)ltt.
reopriu KocTHHTHHOBHq Ko)l{OJIHHKO HapO)lliBCH y MaJibOBHHqoMy ceni KaM'HHa,
mo po3KHHynoch Mi)I{ rrepe)lripHttMtt rop6aMtt Eep.no rn 0Kpyr 27 qeprrnH 1946 poKy.
ITpe)lKM uoro Bi)l )li)la-npa.ni)la 3aHMaJIMCH HenerKOIO 3eMnepo6CbKOlO npaueIO i IIOXO)lliJlli
BOHtt no 6aThKOBi j3 ranuquHtt, a no MaTepi po)lttHa Crpyuin - nepecenettui j3 .naneKoi"
lllna6iî...
CTy)leHTCbKe )l(lfTTH noqanocH y reopriH B 1967 poui Ha icrnpttqHoMy cpaKynhTeTi
lJ:epHiBeU1>Koro yttisepcuTeTy. TyT i rrpoHBttnocH Jaxorrnemrn MOJIO)loro IOHaKa
ernorpacpicIO. 3ro)lOM 3aKittqyc acrripaHTYPY i Jaxumac KaH)ltt)laTChKY .nttceprnuim rri.n
KepiBHMUTBOM BH)laTHoro yKpai"nchKOro sqettoro icrnpHKa <l>.IT.llleBqeHKa. Ue cTanocH y
1979 poui Ha Bqettiu paJli IHCTHTYTY icrnpii" AH Y Kpai.HH. Y 1992 p. 3axumaE: )lOKTOpcbKY
)lHceprnuiIO Ha Jaci)laHHi BqeHoî paJ:ltt IHCTMTYTY MHCTeUTB03HaBcrna, cponhKnopy Ta
eTHonorii" HauioHaJibHOÎ AKa)leMiî HayK YKpaÎHM. y qepBHi MMIIynoro poKy r.K.
Ko)l{OJIHHKO simttaqtts csiu 60-piqHttH 1osineu y po3KBiTi rnopqux cttn. ITorrepeJly 3)liHCHeHHH HOBHX rnopqttx 3a)lyMiB Ha HttBi HayKtt i BHIUOÎ OCBiTH.

CTATTI r.K. KQ)KQJUIHKO Y 3IiIPHHKAX HAYKOBHX IlPAUh
3A OCTAHHIX Il'51Th POKIB
Ko)l(OJIHHKO r. ,UyxoBHHH CBiT yKpai"HChKOro eTHOCY Bi)l qac ocpiuiunoro
BnpoBa)l)l{eHHH xpHCTttHHCTBa Ha Pyci // ,Uap cny)l(HTH Hayui: HayKoBHH 36ipHttK na
rrornatty npocpecopa Bono)lttMttpa 3a)lopo)l(HOro. - Y)l{ropo)l: ITaTeHT, 2001. - C. 260-269.
Ko)l(OJIHHKO r. BecHHHi CBHTa Ha EyKOBMHi // ITurnmrn crnpo)laBHbOi" Ta
cepe)lHhOBiqHoî icrnpiî, apxeonoriî u eTHonorii". - lJ:epttinui: 3onoTi nttrnspu, 2002. - ToM
1. - C. 173-188.
Ko)l(OJIHHKO r. MaTepianbHa KYJihTypa yKpai"HUiB EyKOBHHM Ta yKpai"HUiBeMirpaHTiB )lO 3axi)lHOÎ KaHa)ltt (Ha npuKna)li napo)lHOÎ apxiTeKTypu) // Migrations from
Western Ukraine to Western Canada. - E)lMOHTOH, 2002. - C. 169-180.
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KmKOJUIHKO r. CiM'H i ciMeHHI Bi)J;HOCHHH Ha EyKOBHHi l/HayKOBHH BiCHHK
4epHiBeUhKoro yHisepcHTeTy. BHn. 123-124. - 4epHisui: Pyrn, 2002. -C. 312-322.
KmKOJIHHKO r. Pe11iriH:Ha CHTyauiH Ha EyKODHHi y xv - .npyriH: IlOJIOBHHi XVIII
cT. li TIHTaHHH crnpo.naBHhOÎ Ta cepe.nnhosiqnoî icrnpiî, apxeo11oriî i1 eTH011oriî. 4epHisui: TipyT, 2003. -TOM 2 (16). -C. 132-139.
KmKOJIHHKO r. ETHOJioriqHa HayKa B YKpai"Hi Ha IlO'-laTKY XXI CT. li TIHTaHHH
crnpo.naBHhOÎ Ta cepe.z:i;Hhoniqnoî icrnpiî, apxeo11oriî H: eTno11oriî. - 4epHisui: TipyT, 2004.
-ToM l (17). -C. 93-102.
KmKOJIHHKO r. L(anni pi.nHoBipchKi Ta xpHCTHHHChKi o6pH.nH B ocinHiH
KaJieH.napnii1 o6pH.noBocTi 6yKoBmruis li TIHTaHHH crnpo.naBHhOÎ Ta cepe.z:i;HhosiqHoî
icrnpiî, apxeo11oriî i1 eTH011oriî. - 4epHisui: TipyT, 2004. -ToM 2 (18). - C. 87-97.
Km1<0JI5IHKO r. ETHOJIOriqHi .noc11i.n)l(eHHH EyKOBHHH y .npyriH: IlOJIOBHHi XIX - Ha
noqaTKy XXI CT. li MaTepianH .no yKpai"nchKOÎ eTH011oriî. - KHi°B, 2004. - C. 73-84.
Ko)l(OJIHHKO r. CBHTO Kyrrana Ha EyKOBHHi li EepernHH. - 2005. - NQ 2. - c. 25-34.

Etnografia Bucovinei în cercetările ştiinţifice ale lui George Kojoleanca
(60 de ani de la naşterea acestuia)
Rezumat
În articol am prezentat activitatea ştiinţifică a cunoscutului etnolog ucrainean, prof.
dr. G. Cojoleanca, preşedintele Asociaţiei etnografice Bucovina, autor al unei monografii
în 3 volume - "Etnografia Bucovinei" - apărută în 1999, 2001, 2004, având 1182 de pagini.
Cele trei volume cuprind o prezentare istorico-geografică a Bucovinei din cele mai
vechi timpuri pînă în perioada actuală, constituirea componenţei etnice a populaţiei
Bucovinei, obiceiurile şi tradiţiile bucovinenilor, cultura materială şi spirituală din
Bucovina.
Această monografie se bazează pe un fond documentar bogat, având o tematică
bine formulată, conform unor principii cronologico-tematice.
În lucările acestuia sunt dezbatute numeroase idei legate de situaţia actuală din
Ucraina independentă, precum şi modul în care este privită cercetarea în etapa actuală.
În decursul a 30 de ani de activitate, G. Cojoleanca a publicat sute de lucrări, căteva
zeci de monografii dedicate Bucovinei, dar şi ucrainenilor din Siberia, Canada, S.U.A.,
împărtăşind
aceste cunoştinţe în timpul cursurilor pe care le-a susţinut în cadrul
universităţilor din Kiev, Moscova, Toronto etc.
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LENIO PAVLO, UJGOROD (UCRAINA)
IloJ1iBapia11n1iCTh itJ,CIITHl.JIIOCTi yKpaînu;iB
nosiry MapaMypem
( cou;iaJ11>110-a11TponoJ1ori1.J11i acneKTH npo6JJcMH)

Ilpo»BH ineHTHqHOCTi OToqyIOTh Hac 3 ycix CTOpiH )l{HTHI. BoHa co6om RBJUI€
onHoqacHo iHnHsinya.JibHe rn rpyrroBe ~mmue. KmKHOMY 3 Hac BinoMHH rrowyK i
3Haxo_n)l{eHH» a6o He 3Haxon)l{emrn cBoro Micu» y couia.JibHii1 cTpyKTypi cycrrinhcrna.
Uei1 rrpouec HaBiTh B Me)l{ax onHid ciM'i" MO)l{e rrpo»BJI»THC» pi3HHMH crroco6aMH. 51smue
ineHTHqHOCTi 3a.Jie)l{HTb Bin BeJIHKoi" KiJibKOCTi pi3HHX (qaCTO HecyMiCHHX, He
rropiBHIOBaHHx) cpaKrnpiB. CaMi rnro He yCBinoMmo1oqH MH c onHoqacHo qneHaMH pi3HHX
crriJibHOT (BiKOBHX, reHnepHHX, npocpeciHHHX, en1iqHHX, rpoMaJ{RHChKHX, TO!llO),
sinnoBinHo YMOB no RKHX MH 110TpanJIR€MO i 3 RKHMH MH BHMyweHi paxyBaTHCH.
Ba)l{JIHBe Micue B )l{HTTi KmKHoi" monHHH Binirpac i"i en1iqHa rn rpoMan»HCbKa
ineHTHqHiCTb, OCKiJibKH He KO)l{HHH iIInHBin € qJieHOM »KOi°cb cniJibHOTH THny cy6KyJihTYP
(naHKiB, nipcMeHiB, poJieBHKiB, TO!llO), OJlliaK BiH o6oB'513KOBO Ta onnoqac1rn HaJ!e)l{HTb
no neBHOi" nep)l{aBH qH Hapo.L{y. y Me)l{aX UbOfO IIHTaHH» uiKaBOIO € npo6neMa
nopiBHHHH» Ta npb»By i.L{eHTHqHOCTi B cepe.llOBH!lli yKpai"11uiB, 51Ki B CHJIY 110JiiTHqHHX qH
icTOpHqHHX YMOB 6yJIH Bi.llpi3aHi Bi.ll OCHOBHOro en1iqnoro ».L{pahepHTOpii" noJiiTHqimMH
KOp.llOirnMH . .LJ:o TaKHx MO)l<Ha si.[{11ecTH yKpai"nuiB .llep)l{aB, »Ki Me)l{yIOn j3 YKpai"I-1010. Ue
TepHTopii" MapaMopomHHH (PyMyHi»), Ilp»wiB!llHHH (Cnosaqqmrn), 3axim1oi" fa.JIHqmm
(Ilonhma), Ky6aHi (Pocii1cbKa cpe.llepaui»), rnmo. Y nepepaxoBmmx no11ieTHi'IHHX
perioHax B3acMo.L{iIOTh KYJibTYP" pi3HHX eTHociB i npoxo.L{HTb, 3 o.L{noro 6oKy, 36JimKemrn
npe.llCTaBHHKiB nmmx KYJihTyp, a 3 iHworo 6oKy crrocTepiran1>cH BTpaTa qH 3Mina
eTHiqHoi· TO)l{CaMOCTi nin .L{ic10 .llep)l{ammi· noniTHKH THTYJihHoro en1ocy.
Y Koni Hamoro .llOCJii.ll)l{eHH» 3HaXO.L{HbC51 yKpai"m~i rroBiTy MapaMypem
(nisniqno-3aximia PyMyIIi»). IlpornroM KiJihKOX eKcrre.llHUii1, »Ki Bi.L{6ynHc» B 2006-2007
pp., MH .llOCJii.ll)l{YBa.JIH Micuese HaceJieHH» B TaKHX yKpai"HChKHX ceJiaX »K: IlOJIHHH
(Poienile de sub Munte), KpHqyHiB (Crăciuneşti), BHmHH PiBHa (Rona de Sus), PeMeTH
(Remeţi), BmuiBCbKa ,L{omrna (Valea Vişeului), IiHcTpHi1 (Bistra), BenHKHH :GHqKiB
(Bocicoiu Mare), PycKoso (Ruscova). )l(HTeni UHX cin c aBTOXTOHaMH, nepwi 3ra.[{KH rrpo
u1 Hacenem nyHKTH c»raIOTb XIV cT. 3a .llOTIOMorom MeTO.llY BKJllO'leHoro
cnoCTepe)l{eHH», nocepe.L{HHUTBOM aHKeTyBaHH», iHTeps'm, MH XOTiJIH 3HaHTH Bi.llITOBi.lli
Ha KlJlhKa 3al1HTaHb:
- crriBBi.L{HOllleHHH piBH» eTHiqHoi" Ta rpoMa.[{HHCbKOi" i.[{eHTHqHOCTi pi3HHX
KaTeropii1 yKpai"HUiB PyMyHii" (BiKOBHX, npocpecii11mx, ocBirnix, rnmo );
- npo6neMa pecl)JleKcii"-MaHicpecrnuii" csoro yKpai"Hcrna y rro6yTi, po3Mosax,
110BCHK.[{eHHOMY )l{HTTi (MH HaMara.JIHC» BHRCHHTH, »K PYMYHCbKi yKpai"Hui BHpiwyIOTh
.llJI» ce6e rrHrnHH» «mo 3HaqHTh )l{HTH i 6yTH yKpai"HueM» B PyMyHii");
- y Me)l{aX OCTaHHbOro Hac UiKaBHJIO i Te, »K BOHH pecpneKTYIOTh BJiacHe
Y Kpai"Hy rn yKpai.HUiB. OcrnHHH npo6neMa .llOBoni uiKasa, ocKiJibKH y»BJieHH» cyTTrno
.
.
.
p13HRTbCR Bl.ll cena no cena, Bl.ll JllO.llHHH .llO JllO.[{HllH.
Ilepwe ITHTaHHH € aKryaJibHHM HacaMnepe.ll TOMy, mo 6iJihllliCTh .llOCJii.[{)l{eHh
3BeprnIOTb yBary caMe Ha eTHiqHy i.[leHTHqHiCTh, Ma.JIO BHBqamqH rpoMa.[{RHChKy. y uei1
)l{e qac rrporH03H .[le»KHX HayKOBUiB-eTHOJioriB 3aCBi.llqyIOTb, mo Mai16yTH€ Kpai"H
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€BporreHCbKOro C0103y BOHH 6aqaTb B SIKOCTi .nep)l(aB rpoMaL(SIHCbKOro cycrriJibCTBa I. L(e
rrepe.n6aqae 3arrp0Ba.n)l(eHHS1 rroniTHKH MYJibTHKYJibTypHocTi B yci c<t>epH )l(HTTSI .nep)l(aBH,
Ta rrepernopeHHSI HauioHaJibHOÎ ( eTHOUeHTplfqHoî) crriJibHOTH KpaîH (si:K e y BHrra.n:Ky i3
PYMyttieIO, CnoBaqqHHOIO, YKpaîHoIO rn im1rnx) y rpoMa.nsi:HCbKy. 3 imnoro 6oKy
rrpaKTHKa Ta peanii" IlOKa3YJOTb, mo, He3Ba)l(aIOqlf Ha Bi.D:KPHTi KOpL(OHH B Me)l(aX
2
€BpOCOI03y, eTHiqmfH <t>aKTOp rrpO.D:OB)l(ye rpani: BH3HaqaJibHY pOJib B )l(HTTi rnporreH:uiB .
,UocrnTHhO 3ra.naTH OCTaHHi rro.niî OCTaHHix Micsi:uiB Ta poKiB B Eenorii", <l>paHui"i, IcrraHii",
mo6 rrepecBi.D:qHTHCSI B rrpaBoTi Uboro rnep.n){<eHHSI. TaKHM qlfHOM, i3 Heo6xi.n:HocTi
p03yMiHHSI BITJIHBY SIK rpOMaL(SIHCbKOi", TaK i eTHiqHoi" i.neHTHqttOCTi BHilJIHBae rrpaKTHqHe
3HaqeHHSI L(OCJilL()l(eHHSI.
Ha <t>opMysaHHSI eTHiqttoi" i.neHTHqttOCTi MeHimrn OCHOBmlH BITJIHB MaIOTb YMOBH,
3
SIKi CTBOpIOe Bna.na Kpai"HH B SIKiH BOHH MeIIIKaIOTb . L(e IlOJiiTHKa B c<t>epi OCBiTH Ta MOBH,
iHCTHTyumHa oxopoHa i 3aKOHOL(aBqe 3a6e3rreqeHHS1 rrpaB MeHIIIHHH, Me.niH:Hi rrpaBa
MeHIIIHHH (y BHKOpHCTaHHi 3MI). TaKO)I( BilJIHBaIOTh couianbHO-eKOHOMiqHi-KyJibTypHi
rrpouecH (Mi)l(eTHiqtti IIIJII06H, Tpy.noBa Mirpauisi: B Me)l(ax Kpai"HH Ta €C), TOID;O. 0KpeMHH
aHani3 UHX <i>aKTopiB, Ha rrpHKna.ni YKPai°HCbKHX cin PYMyHCbKoi" MapaMoporn;HHH,
4
5
6
rrpoBeJIH .nocni.n:HHKH M.3aH , Jl.fopBaT , B.KypeAAK , TOMY MH 3yrrHHHMOCb Ha
rrpo6neMax, si:Ki 3a.neKnapyBanH BHrn;e.
0.n:HHM j3 pe3yJibTaTiB HaIIIHX .nocni.n:)l(eHb CTaB HaCTYIIHHH BHCHOBOK - y
cepe.noBHrn;i YKPai.HUiB PYMyHii" rpoMa.nsi:HCbKa i.neHTHqttiCTb BHTicHsi:e eTHiqny Ha .npyrnif
IIJiaH (iHaKille Ka)l(yqH - ui YKPaÎHUi IlOCTyrrOBO
aCHMiJIIOTbCSI). 0CHOBHa qacTHHa OilHTaHHX
BBa)l(ae ce6e He qacTHHOIO YKPai"HCbKoro
Hapo.ny, a IIIBHL(Ille yKpai"HCbKOIO eTHiqHoIO
MeHIIIHHOIO PYMyHii". 3 eTHqHHX MipKyBaHb, - y
CTaTTI MH He BHKOpHCTOBYE:MO IlOCHJiaHHSI Ha
pecrrOHL(eHTIB,
o6Me)l(YI0qlfCb
IMeHa
Bi.D:CHJIKOIO .no i"x Micusi: rrpO)l(HBaHHSI.
Y cTy.nisi:x rrpo eTHiqHy TO)l(CaMicTb YKPaÎHUiB
MapaMopomHHH, BapTO rrpH.niJIHTH yBary IlHTaHHIO caMOHa3BH Ta MOBH, SIKi rro6yTYIOTb
cepe.n HHX . .[(ocni.n)l(eHHSI IIOKa3YIOTb, mo B i"x cepe.n:OBHID;i BHKOpHCTOBYJOTbCSI HaCTYIIHi
eTHOHiMH: <<yKpai"Hui», «pycbKi JIIOL(H» . .[(JISI 6iJibllIOCTi ui IIOHSITTSI piBH03HaqHi. 0.n:HaK
qacTO OL(Hi i Ti )I( pecrroH.neHTH IIJIYTaIOTbCSI i cyrrepeqaTb co6i, B OL(HOMY BHIIa.D:KY
1

Benfa Mojmir. Funkcia etnickej a obcianskej identity v procese evropskej integracie z pogl'adu etnologa // Evropske
obcianstvo a narodna identita. - Presov. - 2006. - S. 53-61.
2
Baeova Viera. Presvedcenia o etnicite-narode-state-Evrope a etnicka-narodna-statna-Evropska identita obeana
Evropy // Evropske obcianstvo a narodna identita. - PreSov. - 2006. - S. 91; Luther Daniel, Salner Peter. Etnici ta a
mesto. - Bratislava, 2001. - S. 5-7.
3
Pekar Martin . ldentita narodnostnych mensin na Slovensku po roku 191 8 v suradniciach statnej politiky a zml uvy o
ustave pre Evropu // Evropske obcianstvo a narodna identita. - Presov, 2006. - S. 34.
4
3att M. ETHOMOBHi npouee11 B cepe.aos11mi yKpaîttcrna CaTyMapci.Koro nosiTy (PyMyttill) // Carpatica-KapnarnKa.
81mycK - 23. AKTyani.tti npo6neM11 ÎCTopiî Ta ernonoriî. - YlKropo.a: 811.aastt11urno YlKropo.aci.Koro ttauiottani.1mro
yttisepc11Tcry, 2003 . - C. 262-278; Horo lK. Eyrrll ttawoî .aiacnop11: yKpaîttui CaTyMapci.Koro nosiTy (PyMyH ill) //
Carpatica-KapnaTHKa. 811nycK - 14. npo6neM11 BÎT'il13Hl!HOÎ i 3apy6ilKHOi" iCTopiî 3 Hali.aaBHÎUJHX 'iaCiB .ao HaUJHX .UH ÎB.
!Osinel1H11l1 36ipHHK Ha nowaHy .aoKTopa iCTop11'iH11x HayK, npocjiecopa Bae11m1 lsaHOBH'ia Xy.aaH11'ia. - YlKropo.a:
np11BaTHa .apyKapHll PoMaHa nos'ia, 2002. - C. 330-332;
5
ropsaT JI.B . Couiani.HO-eKOHOMÎ'iHHH, nonÎTH'iHHH i Kyni.TypH11H p03Bl1TOK yKpa"iHl.lÎB MapaMOpOllll1H11 (PyMyHill) B
1918-1945 pp. - YlKropo.a, 1998. - I 72 c.; li lK. ETH0Kyni.TypH11l1 peHecattc yKpaîHuis MapaMopoci.Koro nosiTy
(PyMyHill) // Couiani.1-10-eKOHOMÎ'iHÎ Ta eTHononint'iHÎ 3MiHl1 B KpaîHax l.(eHTpanbHOÎ i ms.aeHHO-Cxi.aHOÎ E:spon11
(.apyra nonos11Ha 80-x-nepwa nonos11Ha 90-x poKiB XX CT.): MaTepian11 MÎlKHapo.aHoî HayKosoi· KOHcliepeHuiL 26-27
sepeCHll I 996 poKy. - YlKropo.a: rocnpo3paxyHKOB11l1 pe.aaKuil11-10-s11.aasH11'i111i si.a.ain 3aKapnaTci.Koro o6naCHoro
KOMÎTcry y cnpasax npec11 Ta iHcjiopMauiî, I 997. - C. 207-209.
6
Kypenl!K 8 .1. YKpaîHci.Ka .aiacnopa MapaMopom11H11 (crHoreorpa4ii'iHe .aocn i.alKeH1-1ll). AsTOpe4i . .a11c. KaH.a. reorp .
HayK: 11 .00.02 I Jli.sisci.K11l1 Haui0Han1.H11l1 yHisepc11Tcr iMeHi IsaHa <l>paHKa. - Jli.sis, 2000. - 19 c.; Horo lK. YKpai·Hui
PyMyHci.Koi· MapaMopom11H11 : M0Horpacpi11 . - Jli.sis: 811.aasmt'i11l1 ueHTp JIHY ÎM . lsaHa <l>paHKa, 200 I . - 184 c.
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nponICTaBJUIJOqlf u:i )J,BÎ CaMOHa3BH, a B ÎHilIOMY OTOTO)l(HlOIOqlf IX. I1o6yTyIOTh TaKO)l(
rroKarrhHÎ caMOHa3BH: <<raifHarri», «onpHilIKH», <<ryu:yrrm>. Crri)J. 3ayBa)l(HTH, II(O B YKpaIHi
Ha 3aKapnarri, - raifmmi IlIBH)J,IIle He eTHOHÎM, CaMOHa3Ba, a eK30HÎM.

y

TaKOMY 3HaqeHHÎ

BOHO B)l(HBaE:ThC51 )J,JI51 03HaqeHH51 ÎHilIHX, He ce6e (HanpHKJia)J,, ryu:yrrH npo )J,OJIHH51H, 51K
mo;::i:eif, II(O raifHyIOTh qac). Y PYMYHÎÎ MH 3ycTpiqarrH BHIIa)J,KH B)l(lfBaHHX Ha3BH raifHarri
y 51KOCTÎ eTHOHÎMy (c.PeMeTH), 51K npoTHCTaBJieHH51 ce6e ryu:yrraM, 51KÎ )l(HBYTh BHII(e - y
npcbKHX cerrax.
IHma JIOKa.JlbHa rpyna (HeBeJIHKa qacTHHa HacerreHH51 c.I10JI51HH) BHBO)J,HTh CBÎH
po.nosi.n BÎ)J. onpHmKiB. BoHH ce6e i;::i:eHTH<i>iKyIOTh o;::i:HoqacHo HalI(a)J,KaMH onpmIIKÎB Ta
yKpaIHI.J;51MH,

T06TO

MaIOTh

KÎJibKa

piBHÎB

eTHÎqHoI

CaMOCBÎ)J,OMOCTÎ.

y

npou:eci

)J,OCJIÎ)J,)l(eHh cepe)]. Micu:eBoro HacerreHH51 HaMH 3a<PiKCOBaHHH JIHIIle O)J,HH BHIIa)J,OK

I xoqa IIO)J,ÎÎ OCTaHHÎX qaciB 3acBÎ;::i:qy10Th, III.O IIOCTYIIOBO
KÎJihKÎCTh mo;::i:eif, 51KÎ Î)J,eHTH<i>iKYJOTh ce6e pycHHaMH 3pocrne, O)J,HaK Ha 2007 pÎK Ha BCIO
7
PyMyHÎIO TaKHX 6yrro 257 qorroBÎK . IJ,HM CHTyau:ix cyrrrno BÎ;::i:pi3H51E:ThCH BÎ.ll:
CrroBaqqHHH, .ne 3a ocrnHHi 15-18 poKÎB cepe.n Micu:eBoro HacerreHHX YKPaIHChKHX
caMOHa3BH «pyrnH» ( «pyCHH»).

eTHÎqffBX cin 3pocrra KÎJihKÎCTh i;::i:eHTH<i>iKau:iî ce6e pycHHaMH, 51K BÎ)J.MÎHHOI BÎ)J,
8
YKPaIHChKOI Hau:ioHa.JihHOCTi . TaM U:hOMY cnpHXJIH KÎJihKa <PaKTOpÎB - norriTHKa .nep)l(aBH,

.

.

.

.

.

.

.

..

;::i:rnrrhHICTh meorrorrn Ta npHXHJihHHKIB pycHHCTBa, 1cTopHqm YMOBH po3BHTKY KparnH
9
npornroM ;::i:pyroI norroBHHH XX cT .
3ararroM

yKpaIHU:ÎB

MapaMOpOIIJ.HHH

MO)l(Ha IIO)J,ÎJIHTH

Ha KÎJibKa

OCHOBHHX

KaTeropiif BÎ)J,IIOBÎ)J,HO IX pÎBH51 eTHÎqHOI CaMOCBÎ)J,OMOCTÎ, 51KÎ MH YMOBHO 03HaqHJIH 51K:

1) <«l>anamuKU».

IJ,e HaifMeHma rpyna, 51KY cKrra;::i:aroTb mo;::i:H Î3 3arocTpeHHM

noqyrrxM CaMe yKpaIHChKOI eTHÎqHOI TO)l(CaMOCTÎ, 51KÎ ce6e MaHi<PecTyIOTh HacaMnepe)J.
XK

YKPaIHU:Î.

,[(o

TaKHX

BÎ)J,HOCXThCH

;::i:exKi

npe;::i:crnBHHKH

Micu:eBOI

ÎHTerrireHU:ÎI:

IIHCbMeHHHKH, JIÎTepaTOpH, 36Hpaqi HapO)J,HOI rnopqocTi,
xKi MaIOTh KOHTaKTH 3 YKpaIHOIO. THIIOBHM cepe.n HHX e
BHKOpHCTaHH51

B

ÎHTep' epi

cm;::i:qHTh

IX

i;::i:eHTHqHÎCTh

npo

npanoprn,

3HaqKÎB,

)KlfTJia

nopTpeTÎB

-

CHMBOJIÎKH,

51Ka

)l(OBTo-6rraKHTHHX

T.IlleBqeHKa,

BOHH

crryxaIOTh nepeBa)l(HO yKpaIHChKY MY3HKY (no pamo,
nporpaBaqax,
yKpaIHCbKe

Mo6irrhHHX
Terre6aqeHH51

Terre<PoHax),
(51KII(O

e

)J,HBJI51ThC51
MO)l(JIHBÎCTh ),

36HpaIOTh
qHTaIOTh
YKPaIHChKY

npecy,

nepe)l(HBaIOTh

)l(HTTX YKpaIHH, <PaKTHqHo XK

norriTHqHe

i"i rpoMa;::i:mH. 3a

BÎKOM u:e JIIO)J,H CTapme copoKa n'HTH poKÎB.
BHna)J,KH
pÎ3HHX

TaKOI

cerrax

i;::i:eHTHqHoCTÎ
(KpHBHH,

3a<PiKCOBaHÎ

KpHqyHÎB,

B

PeMeTH,

ITorrxHH, BHmHx PiBHa, EHcTpHif).

7 Tpai1crn M. PycHHH - cjlaJJbWHBa .ueKopaui11 Ha noniTwrniH cueHi L(eHTpaJJbHo·i E:sponH li YKpaYHCbKHi1 sicHHK. 2007. - .N2 7-8 (KBiTeHb). - C. 1O; Traista M. Pseudocongresul rutenilor li Curierul Ukrainean . - 2007. - Iulie. - Seria
noua, nr. 99-100. - P. 9.
8
Kredatusova Jannila, Kredatusov Juraj. Ukrajinska mensina na Slovensku sucasnost' a perspektivy li Evropske
obCianstvo a narodna identita. - Presov, 2006. - S. 245-253; Conon1-1ra M1-1pocnas. )J.o nHTaHb ernitJHoY i.ueHTmjiiKaui·i Ta
cytJaCHHX eTHi'IHHX npouecis yKpa"iHuis np11wismmm li HayKOBi 3anHCKH My3e10 yKpaYHCbKOY KYJlbTypH . 81-tnycK 22. np11wis, 2001. - C. 208-237.
9 Conon1-1ra M . .ll:o nHTaHb eTHi'IHoi· icTopiY Ta HauioHaJJbHOro BH3Ha'leHHll yKpa'if.iuis Cnosa'l'IHHH li Hapom-ia rnop'liCTb
Ta eTHOrpacj1i11. - 2005 . - .N2 3. - C. 35-44; Sopoliga Miroslav. Encyclopedia l'udovej kultury Slovenska z hl ' adiska
prezentacie rusinov-ukrajincov li Slovensky Narodopis - 1995. - .N~ 4. - S. 503-506; Magocsi Paul Robert. Karpatski
rusini: sucasny stav a perspektivy v buduenosti li Slovensky Narodopis. - 1992. - .N2 2. - S. 183-192
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2)

«Koncepaamopu». UID KaTeropiIO CTaHOBIDITb JIIO.ZJJf, JIKi 3aKiHqHJIH rnKiJihHY

OCBiTy )J.0 TOro, 5IK Brra.ua H .qayrnecKy JiiKBi)J.yBarra yKpaIHCbKi IlIKOJIH B KpaIHi (cepe.D.HHa
1960-x pp.). Ue HacaMrrepe.u oco6H 3 ocBÎToIO Bi.D. qoTHphox .uo .uecJITH KrraciB, 51KÎ HÎKOJIH
He 6yrrH 3a Me:>KaMH PYMYHÎÎ. He3Ba::>KaJOqH Ha Te, rn:o y HHX HeMa TOqHOfO yHBJieHH51 rrpo
cyqacHy YKpaîtty, BOHH ce6e i.ueHTHlPÎK)'IOTb YKPaIHnJIMH (cerra I1orr5IHH, BHilIH51 PiBHa,
BerrHKHif EH~ÎB). Cepe.u HHX 6ararn xrn He Borro.uie pyMyttCbKOIO MOBOIO (rrepeBa)I(HO ne
JIIO.D.H BÎKOM crnprne Hi)I( 65-70 poKÎB ) . BoHH rri.uTpHMyIOTb MOBHÎ i Kyrri,TypHi Tpa.umi;ÎI,
)J,e51KÎ )I(ÎHKH 3HaIOTb TeXHÎKy pyqHoro BHfOTOBJieHH51 TKaHHHH 3 51KOI IlIHIOTb Tpa.uHniifHHH
O)J.5IT,

51KHH CÎMeHCTBO (Bei - crnprni, .uopocrri, MOJIO)J.b, .D.iTH) O)J.5Ifae Ha perririifHi CB5ITa Ta

iHo.ui Ha BHXÎ.D.Hi .D.HÎ, KOJIH H.lJ.YTb .uo uepKBH. Eararn TaKHX rrID.ueif y Haif6irri,rn
q11cerrbHOMY cerri ITomrnH, .ue KÎJihKÎCTb YKPaIHUÎB cKrra.uae rrpH6JIH3HO .uec51Th THCJiq.

3) «3olloma cepeouna». HaCTyrrHa rpyrra - ocHOBHa Maca MicueBHX ÎHTerreKTyarriB
pÎ3HOro BÎKy, 5IKÎ 3aKÎH~JIH BHW:Î yq6oBÎ
3aKJia)J.H B y KpaIHÎ a6o yKpaIHCbKÎ BÎ)J..lliJieHH5I
By3iB PYMYHÎÎ. TaKi yKpaIHUi )I(HBYTh B ycix
yKpaIHCbKHX cenax MapaMoporn;HHH. Y HHX
.uoBorri cTiHKHH piBeHb YKPaIHCbKOI eTHiqHoI
TO)I(CaMOCTi rrpH BHCOKOMY pÎBHÎ JI051JibHOCTi
.uo .uep:>KaBHOI BJia)J.H. 0.D.HaK IX i.ueHTHqHiCTb
MO)I(Ha

oxapaKTepH3yBaTH

5IK

CHTyaTHBHy,

rrrraBaJOqy. HarrpHKrra.u, JIIO.D.HHa rro3HUioHye
ce6e yKpaIHUeM, qHTae yKpaIHCbKÎ KHH)I(KH i
rrepio.D.HKy,
36ipHy

no

arre

B6oniBae

<PyT6orry,

3a

q11

PYMYHChKY
cm.uKye

3a

rrep11rreTi5IMH B PYMYHCbKOMY rrorriTHKyMi. Y po3MOBax, rro6YTi BOHH MO:>KYTb
rrepecKaKyBaTH 3 O)J.HOI Î)J.eHTH<PiKaniI Ha imny. 51K BH)J.HO eTHÎqHa (yKpaIHCbKa)
Î)J.eHTHqHÎCTb y HlfX rroB'5I3aHa HacaMrrepe.u 3 KYJibTYPHOIO CTOpOHOIO )I(lfTT51, TO)J.Î 5IK
rpoMa.D.JIHCbKa BHMarae peaKUiI Ta rroBarH .uo PYMYHCbKOI .uiifcHOCTÎ.
4) «KomftopMicmu». ,[(o uieî rpyrrlf HaJie)I(lfTb 3HaqHa KlJibKICTb .uopocrroro
HacerreHH5I, 5IKHM rrpH6JIH3HO BÎ)J. 25 )J.0 45
poKÎB. Cepe.umo OCBÎTY BOHH 3)J.06YBaJilf TO)J.i,
KOJilf

YKPaIHCbKOIO

BHKna.uaBCJI

TÎJihKlf

BOJIO)J.llOTb

pÎ)J.HOIO

~TaTlf, a .uexTo i

MOBOIO
O.D.HH

B

IIIKorrax

rrpe.uMeT.

MOBOIO,

6araTO

BoHlf
BMle

rrHcaTH HeIO, O)J.HaK IM

rrerrne ne po6lfTlf 3a .uorroMoroIO PYMYHCbKOI
MOBlf.

UJI

KaTeropÎ51

yKpaIHUÎB

rrpauIOe

B

CYMICHlfX PYMYHOMOBHlfx KOJieKTHBax, crryxae
Ta .lllfBlfTbC51 PYMYHChKi 3MI. 51K pe3yrrhTaT MOBOIO

Mi:>KeTHÎqHoro

~

PYMYHCbKa MOBa .D.IDI HlfX CTae He TÎJibKH
o<PiuiifHo-.uep)I(aBHOro crriJIKYBaHH5I, arre i BHyTpillIHbO

eTHiqHoro TaKO:>K. ITpH UbOMY BOHlf HOpMarrbHO i.uyTh Ha KOHTaKT, He Bi.D.qyBaIOTb
3Haqttoro .lJ.HCKOMlPOPTY rrpH 3BÎCTUÎ, rn:o .uocrri.D.HlfKH 3 YKpaIHH.

I

xoqa BOHH BH3HaqamTh

ce6e yKpaIHn5IMH, rrpo YKpaIHY y HlfX )J.OBOJii Bi)J..llarreHe llOH5ITT5I, Bi)J.IIOBi)J.HO BOHH He
MaIOTb HÎqoro rrpOTlf, rn:o IXHÎ )J.ÎTlf BHpOCTalO~ He BifBqaJIH i He 3HaJilf pÎ)J.HOI MOBlf.
10

5) «0<Juftcnpinzu ». UID rpyrry CKJia.D.aIOTb .D.ÎTH Ta MOJIO)J.b. Cepe.u HHX HaM 6yrro
HaHBa)I(qe 3HaHTlf CllÎJibHY MOBY 3 llÎ)J.JIÎTKaMlf BiKOM BÎ)J. TpI1Ha)J.n51TH ;ll;O ciMHa.D.n5ITlf
poKÎB, oco6rrlfBO JIKW:O BOHlf 3HaxO)J.lfJilfC51 B KorreKTlfBÎ CBOIX O.D.HOJIÎTKÎB. Po3MOBlf BOHH

10

Bin attrn. «offsprings» -

Hau.tMKH,

nirn.
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yHHKaJIH, copoM~Cb Toro, mo îx YKPaÎHCbKa MOBa MO)l(e 6yTH HerrpaBHJibHa. IIoo.[(HHUi
Ha KOHTaKT

BOHH

RIIIJIH

JierIIIe.

Cepe.[(

uieî KaTeropiî

HaRBHIUHR

piBeHb

MOBHOÎ

aCHMimruiî, OCKiJibKH OCHOBHHR BilJIHB Ha cpopMyBaHml îx CBi.[(OMOCTi crrpJiqJiH5I€ CHCTeMa
IIIKiJihHOÎ OCBiTH, Bi.[(CYTHiCTb B 6i6nioTeKaX c~aCHOÎ JiiTepaTypH. Ha ÎX i.[(eHTJiqHiCTb
BI1JIHBa€ TaKO)I( TOR cpaKTOp, IUO 3a OCTaHHi

20-25

poKÎB 3pocna KÎJibKÎCTb eTHÎqHo

3MÎIIIaHHX IIIJII06iB. Y 6iJihIIIOCTÎ BHna.nKiB .[(Hnrna B TaKHX ciM'5Ix BBa)l(a€ ce6e PYMYHOM.
EynH TaKO)I( CBÎ.[(qeHH5I TOro, IUO .[(ÎTH BBa)l(aIOTb ce6e pyMyHaMH, KOJIH o6H.[(Ba 3

e

6aTbKÎB

i"i

YKPaÎHU5IMH (BeJIHKHR nH~iB). BHKJIIOqeHmI crnHOBJI.sITh Ti, 5IKi xoqa 6 O.[(HH

pa3 6yJIH Ha YKpaîHi -

îx eTHiqffa i.neHTHcpiKaUi5I BÎ.[(I10BÎ.[(a€ TIOXO.[()l(eHHI{) i"x 6aTbKiB

(BmnH.sr PiBHa, BHIIIÎBCbKa ,[(oJIHHa). BHCOKHR piBeHb HauioHaJibHOÎ i.neHTHqHOCTi TaKO)I(
CI10CTepira€TbC5I cepe.n yKpaÎHCbKOÎ MOJIO.[(i c.PeMeTH, .ne 36epernac5I Ha BHCOKOMY piBHi
eH.[(OraMHÎCTb IIIJII06iB.

6) «Heo<ftimw> .

U10 rpyrry, .si:Ka Mae oco6JIHBHR piBeHb

eTHÎqHOÎ i.neHTHqffOCTÎ Ta pecpneKciî CBOro yKpaÎHCTBa,
CKJia.[(aIOTb 3apo6iTqaHH, 5IKi rrpauIOBaJIH qH rrpauIOIOTb
3aKOp.[(OHOM.

y

HHX B iHoeTHÎqHOMy cepe.[(OBHIUi (IcnaHi.sr,

IIopTyraJii.sr, AHrni5I, haJii.sr, KaHa.na) rroqyrr.sr eTHiqHoî

.

.

caMOCBl.[(OMOCTl 3arocTpIO€TbC.sr, o.nHaK He TOMY mo BOHH
TY.[(H rroTparrHJIH - B PYMyHiî BOHH TaKO:>K y ÎHOeTHiqHoMy

.

cepe.[(OBHIIJJ,

a

HacaMrrepe.n

3aB.[(.5IKH

.

KOHTaKTlB

3

yKpaîHU.sIMH 3 YKpaîHH . 3acpiKcoBaHi BHrra.[(KH (c.PeMeTH),
KOJIH

3apo6iTqaHH

IlOBepTaJIHC5I

.[(0.[(0MY

6iJihIII

i"x BHÎ3.[(y 3a Me:>Ki

HauioHaJibHO CBi.[(OMHMH Hi:>K 6yJIH .[(O
PYMyttiî.

3 rrpHBO.[(y MaHicpecrnuiî CBOro yKpaÎHCTBa, cni.n
3BepHyTH

YBary

Ha

.[(HcpepeHui1010qi

03HaKH

eTHOÎ.[(eHTHqttOCTÎ, .sIKÎ € 3BOpOTHÎM 60KOM i.neHTHqffOCTÎ
BJiaCHOÎ. qepe3 rrpH3MY p03Me)l<yBaHH5I

i"i

KpHTepiÎB rrpocTyrrae crrpHHH5ITT.5I «ÎHIIIHX, He

mic» i caMOÎ.[(eHTHcpÎKauiî Hapo.ny. ,[(o TaKHX 03HaK, .sIKi Bm<OpHCTOByIOTbC5I y .sIKOCTi
pecpneKciî CBOel eTHÎÎ, Bi.[(HOC5ITbC5I eJieMeHTH Tpa.[(HUÎH:HOÎ KYJibTYPH, MOBa, 3BHqaî, ÎMeHa,
rroxo.n:>KeHH5I, 30BHiIIIHiH: BHrn.sr.n, MeHTaJiiTeT Ta iHo.ni BipocrroBi.[(aHH5I. Ui CKna.noBi
.

.

..

CKJia.[(aIOTb 5I.[(p0 eTmqHOCTI .sIK 3HaKOBOI CHCTeMH
B

yKpaîHChKHX

cenax

li

.

MapaMopOIUHHH

rro6yTye
3BHqaH:

B6HpaTHC.5I
Ha CB.sITa B
Tpa.[(HUiRH
HR

o.n.srr,

.[(O

5IKOro

IIOMl)I(
rnIIIoro
BX0.[(5ITb
copo~a-

ryuynKa, IIOCTOJIH, roJIOBHÎ y6opH no .sIKHM 0.[(pa3y MO:>KHa
BÎ.[(pi3HHTH

eTHiqffy

rrpHHaJie)l(HÎCTb

HOC15I.

0.nHaK

Ha

eneMeHTH Tpa.[(HUÎRHOÎ KYJibTypH, .sIK TO O.[(.sJ:r, J)l(a, :>KHTJIO, TOIUO, HaKJiaB BÎ.[(6HTOK
TpHBaJIHR qac crriB:>KHTT.sr Ta KOHTaKTÎB Î3 PYMYHChKHM Hapo.noM. ,[(o Uhoro qacy HeMaJIO
)l(iHOK

11

IIIHIOTb

Tpa.[(HUÎRHHR

o.n.srr

.[(JI.5I

Bcix

qneHiB

ciM'î.

IlpH

36epe:>KeHHÎ

Ben:la Mojmir. Etni cka identita z pohl'adu etnologie // Slovensky Narodopi s. - 1998. - N~ 4. - S. 466-470.
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pHC,

xapaKTepHHX JJ.JUI OLUITY HaceneHm1 yKpaîHChKHX KaprrnT, cnocTep1ranhC5.I 3ano311qeHH5.I
)J.e51KHX eJieMeHTiB, nanpHKJiaJJ., BHKOpHCTaHH5.I raMMH KOJibOpiB, 5.!Ka He € THTIOBHMH JJ.JI5.1
yKpaîHCbKOÎ KYJihTYPH B3arani. Eararn poJJ.HH JJ.OTpHMYIOTbC5.I TpaJJ.mliHHHX o6p5.1JJ.iB npH
ciMeHHHX )KHTfCBHX TIOJJ.i5.IX (HapO,[()KeHH5.I Ta xpeCTHHH JJ.HTHHH, BeciJIJI5.I, CMepTb), xoqa,
HanpHKJiaJJ., Ha BeciJIJI5.IX nop5.1JJ. 3 yKpaîHCbKHMH qacrn BHKOpHCTOBYIOTh PYMYHCbKi
HapoJJ.Hi MeJioJJ.iY Ta nicni.
lUOJJ.O aHTponoJroriqHHX BiJJ.MiHHOCTeH, TO yKpaînuis MapaMopOIUHHH, )J.e TIOKH
mo

36epiranbC5.I

JJ.OBOJii

BHCOKHH

BiJlCOTOK

en.noraMHHX

rnmo6iB,

JJ.OCHTh

nerno

BiJJ.pi3HHTH Bi).l CMarJI5.IBHX pyMyHiB Ta yropuis. YKpaÎHlli MaIOTb csirni (cipi, 6JiaKHTHi,
iHOJJ.i 3CJieHi) oqi, 6imrne BOJIOCC51, 6iJiblll CBiTJIHH BiJlTiHOK llIKipH, pHCH 06n11qq5.1, 51Ki
OJJ.Pa3Y BKa3yIOTh Ha npHHaJie)KHiCTb JJ.O CJIOB'5.IHCbKOro THny.
3 npHBOJJ.Y BipocnoBi]laHH51, sapTO 3a3HaqHTH, lllO y )J.e5.IKHX BHllaJ{Kax peniriH:Ha
iJJ.eHTHqHiCTh cpaKTHqHo OTOTQ)KHJOCThC5.I j3 e-rniqnmo. 0cTaHH€ TBepJJ.)KeHI-15.1 MO)Ke MaTH
)].Ba

TpaKTyBaHH51:

5.IK

eK30

TaK

eH,[{OTOTO)KHOCTl.

5lcKpaBHM

npHKJia)J.OM

eH)J.OOTOTO)l{HeHI-15.I peniriHHOÎ 3 HauiottaJibHOIO i]leHTHqHiCTIO MO)l{Ha Ha3BaTH poci5.IH )J.Jl5.I HHX npaBOCJiaB '51 fIOB '5.13atte HacaMnepeJJ. i3 JllOJlhMH pociHCbKOro IlOXO)J.)KeHH5.I. lUo.no
eK300TOTO)l{HeHH5.I, TO Lle imocTpynr,c5.1 y BHnaJJ.KY Cnosaqqmrn, JJ.e HaJie)KHicTb JIIOJJ.HHH
JJ.O rpeKO-KaTOJIHllbKOÎ (yHiaTChKOi) q11 npaBOCJiaBHOÎ uepKBH € HacaMnepeJJ. 03HaKOJO
TOro,

mo

BOI-Ia

Mac

yKpaÎHCbKe

enriqHe

IlOX0]l)Kemrn

12

.

y

BHTiaJJ.KY

PyMyHiî

HaronornysaTH, lllO peniriH:Ha npHHaJie)KHiCTh € TOTm1rna eTHiqHiH € XH6HHM, OCKiJibKH
npasocJiaBHa sipa niJJ.TPHMY€ThC5.I 6iJibllliCTIO I-1acenem15.1 scid KpaÎHH, 51K yKpaÎHll5.IMH, TaK
i pyMynaMH. U{oJJ.o rpeKo-KaTOJIHllhKOÎ uepKBH - B yMoBax nonieTHiqHoro yKpaÎHCbKOPYMYHChKo-yropcbKOro npHKOpJJ.OHH5.I BOI-Ia c lllBH.llllle 3aco60M MaHicpecrnuiî rnro, KHM
TH He 5.IBJI5.1€lllC5.I,
HanpHKJia)J.,

npo

ni)K cBiJlqeHH51M
rpeKO-KaTOJIHKiB

eTHiqHoî npHHaJie)KHOcTi.
(MaJJ.5.1pH30BaHHX

TaK MO)l(Ha CKaJaTH,

yKpaÎHUiB,

mo

BTpaTHJIH

npHMOpJJ.iaJihHY iJleHTHMqHicTb), 5.!Ki MernKaIOTh y ceni KHMnynym na T11ca.
3aco6oM BiJJ.HOllleHI-15.1 ce6e JJ.O yKpaÎHCTBa € TaKO)K MOBa (MicueBHH JJ.iaJieKT
yKpaÎHCbKOÎ), O,llliaK, 5.IK B)l(e 3raJlyBaJIOC5.I, cyqacHi MOBI-Ii npouecH cepeJJ. yKpaÎHUiB
PyMyHiî 3acBiJlqy10Th nocTynoBe BHTiCHeHI-15.I 3 y)l(HTKY piJlHOÎ MOBH PYMYHChKOJO.
3sHqHHM TaKO)I( € 3pOCTaHH5.I KiJibKOCTi neyKpaÎIICbKHX (pyMyHCbKHX Ta yropCbKHX) iMeH,
5.!Ki JJ.aIOTb HOBOHapOJJ.)l(eHHM B yKpaÎHCbKHX ciM'5.IX.
TaKHM qmi:oM, cepeJJ. nepesa)l(HOÎ KiJibKicTh yKpaîHuis MapaMopomHHH npH
pecpneKciî Ta iJJ.eHTHcpiKauiY CBOro yKpaÎHCTBa BiJl)laIOTb nepesary eTJIOKYJibTYPHHM Ta
eTHiqHHM (3a MOBOIO, KYJihTypmo, TIOXO)J.)l(eHI-15.IM), a He IlCHXOJioriqHHM KpHTepi5.1M (KOJIH
HauioHaJibHiCTb BH3Haqa€TbC5.I 3a 6a)KaHH5.IM JIIO)J.HHH).
flpH

npoBe)J.eHHi

eKcne)J.HlliHHHX .llOCJii]l)l(eHb Hac uiKaBHJIO TaKO)I( TIHTaHH51

pecpneKciî yKpaÎHiliB MapaMopomm-rn snacHe YKpaîHH rn yKpaîHuin. CniJJ. BiJJ.3HaqHTH
3HaqHy sapiaTHBHicTh cyJJ.)l(eHb. BonH si.npi3H5.IIOThC5.I siJJ. cena JJ.O cena, Bi.ll iHJJ.HBiJlyyMa
,[I.O iHJlHBiJlyyMa. 3n11qaif HO, naH:6iJihlll a)J.eKBaTHO y CBOlH CBiJlOMOCTi BiJJ.TBOpIOIOTb
YKpaîny Ti oco6H, 5.!Ki MaIOTh nocTiifHi KOHTaKTH 3 pOJJ.HqaMH i3 YKpaîHH, qacTo °iJJJ.5.ITh
TYJJ.H, Hasqanuc5.1 qH HaBqaJOThC5.I B yKpaîttcbKHX By3ax. TaKHX BHCTaqac y scix cenax.
0.D.HaK cepe.LI. JJ.OpocJIHX 6iJihllliCTh TaKHX, 5.!Ki HiKOJIH He 6ynH B YKpai'Hi i soHa ).J.JI5.I HHX
51KeCb JJ.y)Ke a6cTpaKTHe, ecpeMepHe, )J.aJieKe i HaBiTb 3aHBe TIOH5.ITT5.I, 5.!Ke Hi JJ.O qoro He
306os'5.13yc. Oco6JIHBO ue noMiTHO B Haif6inhrn siJl)lanettoMy ripcbKOMY ceni - floJI5.IHax.

y 5.IBJieHH5.I

llHX mo.neH: npo Kpai'ny ccpopMyBaJIOC5.I Ha OCHOBi KHHr, 5.!Ki BOHH BJrnqaJIH y

rnKoni

T.illesqeHKa,

12

-

rpau1-rn11cKal1

I I.I•.

Jl.YKpai°HKH,

I.<l>paHKa.

OcKiJihKH

')Tlll1'!CCKl1C MCllbWl111CTRa B CJJOBUUKOH Pccny6JJttKC

11apo11b1 11 rocy11apcrna. - MocKRa,

I

2000. - C. 243.
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s

6i6nioTeKax

cyqacn11x

CBpona Ha py6e)f(C TpCTbcro TblCll'ICJICTl111'.

yKpai"HChKHX KHHr HeMaE:, TO i MOJIO)J,h Ta .niTH CTBOpIOIOTh CBOE: YHI3JleHIUI rrpo YKpai"Hy
cpaKTH'IHO Ha i"x OCHOBi B rrpoueci BHB'lemrn rrpe.nMeTy yKpai"HChKOi" MOBH Ta rriTepaTypIL
L(emo imuy nnyaui10 MH crroCTepirarrtt TaM, .ne TerresiJiihii aHTeHtt rrp11H:MaIOTb
c11rnarrtt yKpai"HCbKHX TeJieKaHarris (PeMeTtt, BerrHKHtt nH'IKiB). HacerreHHH uttx cin
.[{HBJIHhCH TaKi KaHarrH HK «1+1 », «hnep», «YT-1)) Ta .L{eHKi imui. llepe3 rrepeHaCH'leHiCTh
HauioHaJihHHX yKpai"HChKHX KaHarriB pocittChKHM Ta pocittCbKOMOBHHM KiHO, Bi)J.eO,
MY3H'IHHM MaTepiarroM y HHX TaKO)J( CKJlaJIOCH He a.neKnanie (3 Harnoro rronrn.ny)
poJyMiHHH, uio rnKe e yKpai"HChKe, a mo Hi. Harrp11Krra.n, MOJIO.LJ.b nnm1<ae, mo rypT «L(L(T»,
crrisaK B.Merra.nJe e yKpai"HChKHMH, TaK caMo HK i Mona repoi"s cepiarry «np11ra.na». Ue )J(
cTOcynhcH crnprn11x mo.neH: (45-70 poKiB ), HKi 3 Ja.IJ.OBorreHHHM .IJ.HBJIHThCH
pociH:cbKOMOBHi cepiarr11 rn rrepe.naqi (Harrp11Krra.n, «11my Te6H») uirrKoM cepH:oJHO sipH'IH,
mo ue yKpai"HChKHH Terrerrpo.nyKT. y 3B'H3KY 3 LlHM Jra.nyeThCH, IHO JlIO.[{HHa, Hapon E: TaKi,
HKHMH i"x 6aqaTb cyci,u:H, a He TaKHMH HK BOHH caMi ce6e BBa)J(aJOTh. I MO)J(JIHBO yKpai"Hui
rrosiTy MapaMypern CBOi"M IIOrJIH,U:OM 36oKy ,u:iH:cuo Bi.nmepKarrIOIOTb Te, HKOIO Hacrrpas.ni
YKpai"Ha e, rrpo lllO HaM napTO 3po6HTH BHCHOBOK i KpHTH'IHO rrpoaHarriJyBaTH BrracHy
eTHi'IHY i.neHTH'IIIiCTb Ta pecprreKCiIO CBOro yKpai"HCTBa.
Buc110GKU. Y rrpaui MH 3po6ttrrtt crrpo6y rrpoauarriJynanI piseHh rn rrpoHBH
(MaHicpecrnui10) eTHi'IHoi" i.neHTH'IHOcTi yKpai"Huis rroniTy MapaMypern. Bi,u:rroni.nHo
rrpose.neHHX .nocrri)J,)l(eHh BH.[{HO, mo IIOCTYIIOBO i"x eTHi'IHa TO)J(CaMiCTh BHTiCHHE:ThCH 3
ueHTparrbHoro MicuH rpoMa,U:HHChKOIO, HKa i si,u:irpae rrponi.nHy porrh B i"x )J(ttTTi. Cepe.n
UHX mo.neH: 3YCTpi'IaIOThCH pi3Hi CTyrreHi erni'IHoi"/HauioHaJibHOi" i.neHTH'IHOCTi - Bi.IJ.
arpeCHBHO-cpaHaTH'IHOi" .[{O iH.nttcl>epeHTHOi", mo 3aJie)J(HTb ni.n BiKy, OCBiTH, OTO'leHHH,
IIOXO.[{)J(eHHH, 30BHirnHix YMOB (nep:>I<aBHOi" rrorriTHKH) Ta iH.LJ.HBi.nyarrhHHX IICHXOJiori'IHHX
oco6rrttBOCTett rrpe.ncTaBHHKiB yKpai"HChKOro HacerreHHH. y rrpaui TaKO)J( I10Ka3aI-Ii MeTO.[{H
Ta crroco6tt MaHicpecrnuii" CBOro yKpai"Hcrna B 6y.neHI-IOMY Ta CBHTKOBOMY )KHTTi.
TipttHaJie)J(HiCTh .no yKpai"HCTBa HaCaMrrepe.IJ. OTOTO)J(HIOE:ThCH j3 IIOXO,U:)J(eHHHM 6aThKiB,
MOBOIO, 36epe:>I<eHHHM KYJihTYPHHX Tpa.nttuiH:, crra.[{KOBiCTIO iMeH, 4>i3H'IHHMH
aHTporrorrori'IHHMH oco6rrttsocrnMH, caMOHaJBOIO. KpiM UhOro y JararrhHHX pttcax
IIOKaJaHa pecprreKciH MicueBHMH yKpai"HUHMH BJiaCHe YKpai"HH Ta i"i )J(HTerriB, HKa Te)J(
cyrrrno si.npi3HHE:ThCH IIOMi)J( pi3HHX KaTeropiH: HacerreHHH.

ldentical polyvariability of Ukrainians of Maramuresh district (socialanthropological aspects of problem)
Summary
In is paper we tried to analyze the levei and the manifestation of ethnic identica!
Ukrainians of Maramuresh district. Pursue investigations we can see that their ethnical
identity is gradual changed and replaces by civil identity, which plays a great role in their
life. We can see people of different degrees of ethnic identity, which depending on their
age, education, encirclement, origin, politica! system and individual psychological
peculiarities of Ukrainian population. In paper we can see methods and ways of
manifestation of Ukrainians in their work-days and festive life. Ukrainian nationality
identifies with their parents' birth place, language, cultural traditions, names heredity and
physical peculiarities. Local Ukrainians strictly show the reflection of Ukraine and its
inhabitants, which is essentially distinguish between different categories of population.
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ZAN MIHAILO, UJGOROD (UCRAINA)
ETHOMOBHi npou.ccu B cepc~OBHUd yKpaÎI1CbK0°Î 11au.io11aJ1bllOÎ MCHIUHHH
nosiry MapaMypern
(la pe1yJ1hT3T3MH DOJlbOBHX CTllOJIOriqnux ~OCJli~~Cllb 6iJJiHrBilMy B
pcrioni)

MoBa, HK 3aci6 cni11KyBaHHH ~rneHiB eTHi4Hoi" cni11hHOTH, € cttcTeMOIO
cnpHHMaHHH, yHicpiKauii" Ta nepe.uaBaHHH iHcpopMauii". Hatî:4aCTirne caMe MOBa BHCTyna€
ro110BHoro eTHO.UHcpepeHui10104oro pttcoIO, ru;o Bi.upi3HH€ O.IlHH eTHOC Bi.Il iHrnoro. Ko:>1rna
MOBa peaJihHO icHy€ HK npaKTHKa KOMyHiKaTHBHHX 3B'H3KiB Mi)I( npe.ucTaBHHKaMH
neBHOro eTHOCY ,Il11H Il03Ha4eHHH, HOMiHyBaHHH KOHKpeTHHX HBHIU i npoueciB .uitî:CHOCTi.
TaKHM
4HHOM,
MOBa BHKOHY€ KOMYHIKaTHBHy,
HOMIHaTHBHy,
rHoceo11on4Hy,
1
KY11hTypornop4y,
i.ueHTHcpiKym4y,
iHTerpaTHBHY
Ta
.ue3iHTerpaTHBHY
cpyHKuii" •
ITepe6yBaHHH eTHi4HHX rpyn B yMosax no11ieTHi4Horo cepe.uos11ru;a (s HKOcTi eTHi4HOi"
a6o HauioHaJihHOl MeHllIHHH) crnopIO€ CBO€pi.uHi cpeHOMeirn iHTepeTHi4HOro cepe,IlOBHIUa.
A caMe - Bi11hHe so110.uiHHH nepesmKHoro 6i11hrnicTIO Hace11eHHH perioHy .IlBOMa a6o tî:
TphOMa MOBaMH, 11eKCH4Hi 3an03H4eHHH Bi.Il MOBH .uep:>I<aBOTBOp4oro (THTY11hHOro) eTHOCY
(Hauii"), BXO,Il)l(eHHH y KorniTHBHo-ceMaHTH4HY cTpyKTYPY .uoMiHym4oi· cni11hHOTH,
3pellITOIO «.upetî:cp» npHMOp.UiaJibHOl eTHoi.ueHTH4HOCTi Ta norn11611eHHH MOBHOi"
aCHMi11Huii" 411eHiB eTHi4HOl cni11hHOTH.
CBo€pi.uHoIO € eTHOMOBHa c11TyauiH B ripchKOMY noBiTi MapaMypew, .ue
KOMnaKTHO npO)l(HBaIOTh yKpai"Hui. BOHH € aBTOXTOHaMH uid TepHTOpii", a.u)l(e nepwi
nHChMOBi Bi.UoMocTi npo noce11eHHH B ripchKOMY MapaMypewi cpiKcyroTbCH B)l(C B XIV CT.
y npo.uomK TpHBaJIOro 4acy TYT Bi.u6yBaJIHCh CK11a.uni eTHOKY11bTypHi, eTHOcouianhHi Ta
ernono11iTH4Hi TpaHccpopMauii", ru;o cnpH4HHH11H Bi.unosi.uHi 3MiHH B couiaJihHOMY )l(ffITi
Micuesoro yKpai"Hcrna . .D:ep)l(aBHa ernono11iTHKa B 60-80-x poKax XX CT. (rn6rn 3a 4acis
npas11iHHH H.lfaywecKy) HeraTHBHO si.uo6pa31111acH rrn pi.UHOMOBHOMY KY11hTYPHOocsiTHhOMy piBHi yKpai"HUiB, IlOCH11HBCH npouec i"XHhOI ){06poBi11hHO-npHMYCOBOi"
2
acttMi11Huii" . YMOBH .ueMoKpaTH3auii" pyMyHChKoro noCTpeBomouitî:Horo cycni11hcrna
BHHBH11HCb cnpmITJIHBHMH .Il11H OilTHMi3auii" eTHOKY11hTYPHOro )l(HTTH yKpai"Huis. BTiM
IlOCTaJIH npo611eMH couianhHO-eKOHOMi4HOro xapaKTepy, ru;o Bi,IlHeC11H Ha iHllIHH n11aH
MHCTeUTBO, KY11hTYPY Ta OCBiTy. 0TO)I(, Ha Ham nornH,Il, eTHocouio11ori4Hi .uoc11i.u)l(eHirn B
perioHi Baprn npoBO.IlHTH 3a siKOBHMH rpynaMH. TaKHH ni.uxi.u .Il03B011H€ nopiBHHTH
CBO€pi.uHi «eTHOKY11hTypHi MapKepH» IlOK011iHh, BHHBHTH TeH.uem{il eTHOKY11hTYPHHX 3MiH
y penom.
Em11ooeMozpapb111a ou.im<a apelUly y«paiilcm6a 6 perioui. 3a .uaHHMH nepem1cy
Hace11eHHH 2002 poKy Ki11hKiCTh yKpai"HChKOl e-rnorpynH B UhOMY perioHi PyMyHii" CK11a,Ila€
34 026 4011. 3 HHX 1 964 4011. npo)l(HBmOTh y Micrnx. Ue - CireTy MapMaui€tî: (1 225
4011.), oaH Mape (351 4011.), Birney .ue Cyc (274 4011.), naH Cnpi€ (45 4011.), CeiHi (33
4011.), Eopwa (21 4011.), KasHiK (14 4011.), Tepry Jlanyw (1 4011.). ITopH.Il 3 UHM,
aHani3yI04H MOBHHH CK11a,Il yKpai"nCTBa y Ha3BaHHX MicTax noBiTy, KOHCTaTy€MO
3MemrreHHH oci6, HKi BH3HaIOTh yKpai"HChKY MOBY HK pi.UHY (MaTepHHChKy). Ue - 1 536

c.

I KacjiapcbKHH 8.1., CaB'lYK o.fi. Ernonorill. - K.: Lle11Tp HaB'la.JlbH0°i JJiTepaTyp11, 2006. 333-336.
2
Kype!ll!K B. npo6J1eM11 Ta nepc11eICTHBl1 yKpa"iHCbKOro lllKiJlbHHUTBa PyMyHi"i li Peani3aui11 B 3aKapnaTCbKii1 o6naCTi
11cpi1rne11o"i MOBllO.i noJJiTHKH Ta OCHOBHHX IIOJIOlKCHb CeponCHCbKO"i xapTi"i periOIIa.JlbHHX MOB a6o MOB MCIIlllHH:
MaTepian11 Mii1rnapo1111oro Kpyrnoro crnny, 30 J111crnnana 2006 poKy, M.YlKropo11, YKpaYHa I 3a pe11aKuino Jl.O. nc11c11.
- YlKropo11: Jlipa, 2006. - C. 163-164.
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oci6, mo Memne 3a peanhHY KÎnhKÎCTh oci6, HKÎ BH3Harmmi: ce6e yKpai"HUHMH 3a eTHÎqH010
3
03HaKOI0 .
y cinhChKÎH MÎCL{eBOCTÎ IIOBÎTY MapaMypern o<fliuiHHO HapaxOBY€ThCH 32 062 qon.,
HKÎ BH3Haq11n11 ce6e yKpai°Hl{HMH. B OCHOBHOMY yKpai°Hl{Î rrpe.ucrnBnHIOTh KOMIIaKTHÎ
apean11 rrepeBm1rnoi" 6inhrnocTi Hacenemrn KOMYH ITonHHH (9 696 qon. yKpai"HUÎB), Kp11B11i1
(4 650 qon.), PycKOBO (4 578 qon.), BepxHH PiBHa (4 062 qon.), 011CTpa (cena E11cTp11i1,
KpacHa, B11rnÎBChKa ,[(on11Ha) (3aranoM 4 021 qon.), PeMeTH (2 260 qon.), BenHKHH
011qKÎB (cena Jlyr Han T11co10, Kp11qyHÎB, BenHKHH 011qKÎB, T11ca) (pa3oM 2 639 qon.).
0KpeMi rpyrr11 yKpai"HUÎB rrpo:>KHBaroTh y c.K11Mrrynym na T11ca (23 oco611), Hm1mH PiBHa
( 18 qon. ), 0KHa Cyrarnr ( 14 qon. ), Capacey (12 qon. ), YnhMeHh (11 oci6), B ÎHIIIHX cenax
- BÎ.ll 8 )lO 1 oco611. TaK caMO HK i B MiCTaX KÎnhKÎCTh yKpai°Hl{ÎB, S!Ki BH3Hal0Th pi.UHOIO
yKpai"HChKY MoBy, 3a .uaHHMH rreperr11cy 3MeHrnynhCH. Ue - 31 969 qon., HKi BH3naq11n11
.
..
4
pI.llHOIO yKparnchKY MOBY .
3a KOH<fleciHHOIO 03HaKOIO yKpai°Hl{Î IIOBÎTY MapaMypem Ha 81,6% opTO.llOKCH
(27 776 qon.); 10% (3 524 qon.) € rrocnÎ)lOBHHKaMH neorrpoTeCTaHTChKOi" Teq11
rr'HTH)leCHHHKÎB; q11cenhHO 3pOCTalOTh rpoMa)lH a.uBeHTHCTÎB ChOMOro )lHH (767 qon.);
658 qon. € rpeKO-KaTOnHKaMH; 74 oco611 - pHMO-KaTOnHKH; 56 - pe<flopMaT11; 48 5
6arrTHCTH . Ha rri.ucrnBi Harrmx rronhOBHX eTnonorÎqH11x cTy.uii1 B perioHi yrrpo.uoB)I( 2002,
2003, 2006, 2007 poKÎB MO)l(eMO KOHCTaTyBaTH rreBHY 3aKpHTÎCTh yKpai"HUiB, HKÎ
BÎ)lHOCHThCH )lO HeorrpoTeCTaHTChKHX rpoMa)l. y i°xHhOMY cepe.uoBHWÎ 3HHKa€ Hapo.uHa
o6pH.llOBa Tpa.u11uiH, rro6yTye PYMYHChKa MOBa rri.u qac 6orocny)l(ÎHh, rrpo.uyKyIOThCH iHrni
CTepeOTHIIH
IIOBe)lÎHKH.
BBa)l(a€MO,
mo
l{H
rrpo6neMa
BapTye
OKpeMoro
eTHOCOL{ÎonoriqHoro o6cTe)l(eHHH.
llocmaH06KQ npo6JleMU OOCJliO;J1CeH11R. JlK 6aq11MO, B)l(e Ha IIÎ)lCTaBÎ )laHHX
rreperr11cy HaceneHHH 2002 poKy MO)l(Ha po6HTH BHCHOBOK rrpo aCHMÎnHL{ÎHHY TeH)leHL{ÎIO
B cepe.uoBHWÎ yKpai"Hcrna rroBÎTy MapaMypern. Bo.uHoqac rrpo6neMa eTHOMOBHHX
rrpoueciB y KOHTeKCTÎ BHBqeHHH 6iniHrBÎ3MY 6inhIII 6ararnrpaHHa, HÎ)I( u11<flpoBÎ .uaHÎ
rreperr11cy HaceneHHH. HacaMrrepe.u IIOTpe6yIOTh BHqeprrHHX BÎ)lIIOBÎ)leH IIHTaI-IHH rrpo:
•

MOBHY i.ueHTHqHÎCTh orr11TaH11x Ta i"xHix 6aThKiB;

•

)l)l(epena mrnqenHsi yKpai"HChKOi" Ta pyMyHChKoi" MoB;

•

piBeHb BOnO)lÎHHH MOBaMH (rrHChMO, q11TaHHH niTepaTyp11);

•

rrpaKTHqHe BHKOpHCTaHHH MOB y «6nH3hKOMY» Ta <<)laJieKOMY» nIO)lChKOMy
cepe.UOBHWI;

• Ol{iHKa p03MOBHOi" MOBH B )1(11TT€BHX CHTyauiHX TOWO.
06'cKm ma npeOMem cmyoii: 06'eKTOM Harnoro .uoCJii)l)l(eHHH e yKpai"HChKa
HauioHaJihHa MeHIIIHHa rroBÎTy MapaMypern PyMyHchKoi" .uep)l(aBH. ITpe.uMeTOM cTy.uii" e
aHaJii3 eTHOMOBHHX rrpoueciB B cepe.UOBHWi yKpai"HCTBa IIOBÎTY y KOMrrapaTHBHOMY
p03pi3i rroKoniHh. BnacHe, .unH UhOro rropiBHHnhHoro BHBqeHHH MH B11.uin11n11 qoT11p11
BiKoBi rpyrr11 OIIHTaHHX: 1) OIIHTaHi .llO 20 poKiB; 2) oco611 20-40 poKiB; 3) OIIHTaHi 40-60
poKiB; 4) oco611 crnprni 60-TH poKiB. ,[(ocni.u)l(eHHH rrpoBO)lHnOCh y HaCTYIIHHX cinhChKHX
HaceneHHX rryHKTaX rroBiTy MapaMypern: ITonHHH, KpHBHH, PycKoBo, BepxHH PiBHa,
KornTinh, OHCTpHH, KpacHa, BHIIIiBChKa ,[(on11Ha, Jlyr Ha)l THCOIO, BenHKHH oHqKiB,
KpttqyHiB, Tttca, KHMrrynyHr na Tttca, PeMeT11; KpIM l{horo orrHTyBaHHH rrp0Bo.u11noch
cepe.u yKpai"HUiB MicTeqKa Birney ne Cyc.

)laHi crnrncrn'lHHX MaTepianie: Direcţia Judeţiana de statistică (Baia Mare). Judeţul Maramureş. Recensământul
sial locuitelor (2002). Populaţia stabila după etnie; Populaţia stabila după limbă maternă.
4
)laHi crnrncrn'lHHX MaTepianie: Direcţia Judeţiana de statistică (Baia Mare). Judeţul Maramureş. Recensământul
populaţiei sial locuitelor (2002). Populaţia stabila după etnie; Populaţia stabila după limbă maternă.
)laHi Ha CD crnrnCTH'lHOro BH.llaHHll: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 18 marţie 2002. Voi. IV. Structura
Etnica şi Confesională I Institutul Naţional de Statistică. Editura «Revista Română de Statistică».
3

populaţiei
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Bu6ipKa ma i>ocnii>uut(bKUii iucmpy.Meumapiii. B11Kop11cTOsysa.Jiacb CTHXmHa
s116ipKa pecrroH,n:eHTÎB s cirrhCbKHX nocerreHIDIX .n:ocrri,z::pKysaHoro perioHy. I1p11Hari.n:Ho
3aysa)lrnMo, mo rrposo.n:11rrocb He Knac11qHe cou:ionoriqffe aHKeTysaHH51. A caMe rri.n: qac
IIOJibOBHX eTHOJIOI'ÎqttHX eKcrre.n:HUiiî (2002, 2003, 2006, 2007 poKH) B CÎJibCbKHX
HaceneHHX rryHKTax rrosiTy MapaMypern napa.JieJibHO, cninKyioq11cb 3 pecnoH.n:eHTaMH, Ha
OKpeMi aHKeTH <PiKCYBa.JIHCb si.n:rrosi.n:i OIIHTaHHX mo.n:o B)l<HBaHH51 MOBH. Ynpo)J.OB)K
U:bOro qacy )J.0 BHBqeHH51 Tpa.[{HU:ÎHHOÎ KYJibTYPH Ta eTHÎqHOÎ i.n:eHTHqttOCTi yKpaÎHU:ÎB
rrosiTy MapaMypern KpiM asTOpa u:11x p51.n:KiB 6yrr11 3a.JiyqeHi crreu:ia.JiicTB 3 PYMyHiî
(5Ipocrrasa KoJIOTHJIO, J1106a-Ip11Ha ropsaT, ArriHa AcTa.JIOlll, 3oJITaH ToT, Mapa
ITyrnKarn-J1060Hu:, KopHen tpa.n: Ta ÎH.) Ta YKpa"iHH (M11Korra Berern, AHacrnci51 Berern,
0KcaHa ,lJ;ep6a.Jib, IsaH XrraHTa, ITasrro JleHbO, Bac11rrb Koporrb).
Bcboro 6yrro orrHTaHO 200 qon. lHcTpyMernapieM e aHKeTa pecrroH.n:eHTa )J.JI51
OU:ÎHKB MOBHOi" i,n:eHTHqttOCTi. KpiM 3aIIBTaHb rracnopTHqHoro xapaKTepy (BiK, CTaTb,
ocsirn, peniri51 Tomo) y rn6rrttqHiă <PopMi <PiKcysa.JIBCb si.n:rrosi.n:i mo.n:o .n:)Keperra
sttsqeHH51, rr11ceMttoro Ta ycHoro piBH51 sorro.n:iHH51 YJ<pai.HCbKOIO Ta pyMyHcbKOIO MOBaMB,
o6cTaBHHaMB B)J<HBaHH51 MOB. ,lJ;aHi aHKeT 6yrr11 orrpaU:bOBaHi, rri.n:paxosatti si,n:COTKH
si.n:nosi.n:eH: Ha IIOCTaBJieHi 3aIIHTaHH51 HJi)Kqe rrpe.n:crnsneHi y Ta6JIHU:51X, 51KÎ IIOTpe6yioTb
OKpeMoro «rrpoqHTaI-IH51» Ta II051CHeHH51 . .Urr51 Kpamoro p03YMÎHH51 crreu:11<PiKH OIIBTaHHX
BÎKOBBX rpyrr cnoqaTKY rrpoaHa.JIÎ3YE:MO i"xHi eTHOCOU:Îa.JibHÎ rropTpenr.

,LI:in'laTa-yKpai"mrn
3
c.Bepxnn PiBI-rn na xpaMOBOMY
CBSITÎ
B
c.KpuqyniB
(<l>OTO

19.08.2007 p.).
En1Hocot(ianb11uii nopmpem
onumauux aiKoaoi" zpyn u .!f2 1
(onumaui i>o 20 po«ia).
Cmamb. Cepe.n: 40 OIIHTaHHX
u:iei" rpyrr11 - 15 (37,5%) oci6
qorrosiqo"i Ta 25 (62,5%) )KlHOq01
CTaTI.
flOKGJlbl-fiCmb.
f eorpa<PiqHo OIIHTaHÎ rrpe,n:CTaBJI51IOTb KOMIIaKTHÎ apea.JIH
p03cerreHH51 yKpa"ittu:is y nosiTi MapaMypern. Cepe.n: pecnoH,n:eHTiB - 17 oci6 3 c.PycKoso,
6 qorr. 3 BmniBCbKOi" ,lJ;onHHB, 5 qorr. 3 BenHKOro J311qKosa, 4 qorr. 3 c.Kpactta, no 3 oco611
3 cin BepxH51 Pistta Ta KpHBHH , no 1 qorr. - 3 ITomrn Ta 1311cTporo. Orr11rntti e KOpÎHHHMH
)KHTeJI51MH BKa3aHHx HaceneHHX IIyttKTiB, TÎJibKH y TpbOX BHIIa)J.Kax Micu:e rrpO)l<HBaHH51 He
cnisna.n:ae 3 Micu:eM ttapo.n:)KeHH51 OIIHTaHHX. L(e - YJ<pa"iHu:i-rrepecerreHu:i 3 M.Birney .n:e
Cyc rrosiTy MapaMypern Ta c.Konaqerre nosiTy Kaparn-CesepiH; O)J.HH pecnoH.n:eHT 3
BttrniscbKoi· ,lJ;orrBHB e rrepecerreHu;eM 3 BepxHhoi" PiBHB.
EmHi11Ha ma M06Ha ioe1-1mu 1micmb. Cepe.n: 40 orrHTaHHX u:ieî siKosoi" rpyrr11 37
BB3Ha'IHJIH ce6e 51K <<yKpai"Hu:i», a Tpoe BH3Ha'IHJIH ce6e 51K «PYMYHM», XO'I y aHKeTax
BOHM BKa3YJOTb, IUO pi,n:Ha MOBa "ix 6aTbKÎB - u;e YJ<pai.HCbKa MOBa. Ha Halll IIOI'JI51)J., TaKa

CBTyau;i51 II051CHIOE:TbC51 rpoMa)J.51HCbK010 i.n:eHTlfqHÎCTIO Micu;eBMX yKpai"HU:ÎB MOJIO)J.Oro
siKy. Bono.n:i1oqlf .n:ocKOHa.JIO pyMyHcbKOIO MOBOIO Ta p03YMÎIOL[H rri.n: <<Hau:ioHa.JihHicno»
HaJie)KHÎCTb .n:o rpoMa.[{51HCTBa PYMyttCbKoi" .n:ep)KaBH, Morro.n:e rroKorriHIDI i.n:eHTB<l>iKye
ce6e Ha U:bOMY pisHi. TaK, 30KpeMa, Harni CIIOCTepe)KeHH51 ni.n: qac IIOJibOBHX
eTHOJIOI'ÎqffHX eKcrre.n:MU:IH yrrpO)J.OB)K OCTaHHix poKiB 3acsi.n:qyIOTb, mo MOJIO)J.e
IIOKOJIÎHIDI YJ<pai"HU:ÎB rrp051BJI51E: rreBHe 36eHTe)KeHH51 Ta cTyp6osaHÎCTb rrepe.n: BJiaCHBM
«He)J.OCKOHa.JIHM» BOJIO)J.ÎHH51M MaTepHHCbKOIO MOBOIO. IM Ba)KKO II051CHHTM, mo p03MOBHa
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MOBa SIK rrpaBIUIO € .uia.JieKTHOlO, TOMY He BapTO Bi)lMOBJISITHCSI Bi.Ll crrirrKyBamrn. )J,esi:Ki
.
.
.
.
pecrrOH)leHTH Bl)lMOBJISIJIHCSI .uaBaTH CBl)lqeHHSI, copOMHJIHCh rrepe.u rpyrrmo JlOCJll)lHHKIBeTHOJIOriB, oco6rrttBO 3 YKpaîHtt.
Cepe.u orrttTaHttx TirrhKH y .llBOX Bttrra.uKax BHSIBttrrttcsi: HaIUa).1Ktt eTHiqHo 3MiurnHttx
(6aTbKO-yKpaîHeU,h, MaTH-PYMYHKa i HaBrraKtt) urnro6iB. BTiM BOHH BH3Haqmm ce6e SIK
«yKpaînu.i», Ha Bi.UMiny Bi.ll 3 oci6, SIK MOBHJlOCh BHIUe, SIKi i.ueHTmpiKyBaJIHCSI pyMyHaMH,
MaIOqH o6tt)lBOX 6aThKiB yKpaÎHU,iB. QqeBH)lHO TYT rreBHY pOJih rpac qmrnHK MOBHOro. Ta
eTHOKYJihTypHoro cepe.uoBttIUa, mo crroHyKac no yKpai"ncbKoro enrni.ue1nmpiKau,iH:Horo
Btt6opy.
OcBim11iil piGe11b. OrrttTaHa MOJIO.llh u,1c1 rpyrrtt - oco6tt, si:Ki B)l{e oTpttMa.JIH
cepe)lHlO OCBiTy; lIIKOJISipi Micu,eBHX lIIKin; niu,eÎCTH M.CireTy MapMau,icH:, CTy.UeHTH
BHIUHX HaBqa.JlhHHX 3aKna.uiB (4 qon.). 0TpttMaHa PYMYHOMOBHa OCBiTa rrpe.UCTaBHHKaMH
u,id rpyrrtt crroHyKac Bi.urroBi)lHO .llO MOBHOÎ peqrneKcii", IUO rrpOSIBJISl€ThCSI y qHTaHHi Ta
rrttChMi, PYMYHOMOBHiH: 11iq6i, BttKopttcTattHi erreKTp01rno-06qttcmoBarrhnoî TexHiKtt,
Mo6irrhHHX Terre<tioHiB rnmo. CaMe u,e 3acBi.uqy10Th u,tt<iipoBi .uaHi rn6nttu,h NQ 3,4.
QqeBH)lHO, lllO rrpaKTHKa BHKOpttcTaHHSI .uep)l{aBHOÎ MOBH Ha BCix piBHSIX OCBO€HHSI qacy i
rrpocrnpy rrop0Jl)l(Y€ <tiettoMeH BXO)l)l{eHHSI Micu,eBoro yKpaÎHCTBa B KOrHiTHBHOceMaHTHqHy CTPYKTYPY PYMYHChKoro ernocy. CTpo u,e MH B)l{e BKaJyBarrtt y cBoi"H oKpeMiH:
rry6rriKau,iî, aHarri3yIOqH si.urroBi.UHi eTHOMOBHi rrpou,ectt B cepe.UOBHIUi yKpaÎHI(iB JlOBiTy
6
CaTy Mape . TaK, o.uHa 3 orrttTaHHX (.uiBqttHKa BOChMH poKiB) y c.Kpacna, 6aThKH si:Koî c
yKpaÎHU,SIMH, p03yMi€ yKpaÎHChKy, arre He BHKOpHCTOBYC i"i, po3MOBJISI€ BHKJIIOqHO
pyMyttchKOIO MOBOIO 7. npttqttHH oqeBtt.llHI. - rrpaKTttKa pyMyHoMOBHoro HaBqamrn B
rnKorri (rroBiT Eirop, Ky.lltt rrepeîxa.JIH iT 6aThKH) Ta Bi.ucyTHicn yKpaînoMoBnoro
BHXOBaHirn 3 6oKy 6aThKiB.
Pe!li2ilma iâe11muimicmb. OrrttTaHi si:K rrpaBttno BI.LlHOCSITh ce6e no
opTO)lOKCaJihHOro perririHHOÎ cepe.UOBHU(a (35 qorr. a6o 87,5%), .llO SIKOro H HaJie)l(aTb
6irrhrnicTh yKpaîuu,iB ripcbKoro rroBiTy MapaMypern. TaK, 3a .uanttMH rreperrttcy 11acerren11si:
8
2002 poKy 81,6% yKpaîttu,iB c oprn.uoKcaMtt . Cepe.u orrttTaHHX Tpoc (7,5%) - Bipyroqi
rr 'si:Ttt.Uecsi:THHKH ( 3a rreperrttcoM Hacerreunsi: 2002 poKy 10% yKpaîHu,iB MapaMyperna
HaJie)l(aTh no u,id Kott<tieciH:uoî rpyrrtt); rro 1 oco6i - CBi.UKH €roBtt Ta a.uBeHTttcrn
ChOMoro )lHSI.

ÂHaJliJ MOBttoi" il)e11mupi1<.au.ii" onumauux oi«.oooi" zpynu .Ml 1.
)J,rrsi: OJIHTaHHX u,id BiKOBOÎ rpyrrtt 3BHqHHM € BHKOpHCTaHHSI rropsi:.u 3 yKpaÎHChKOlO
pyMyHChKOÎ MOBH. Y 6aranox Bttrra.uKax PYMYHChKOIO roBopttTH rrpocTirne, a.u)l{e MO)l{Ha
rrosi:cttttTH 6irrhrn cKrra.utti peqi. Brracne, SIK 3acBi.uqy10n nani rn6rr. NQ 1, cepe.u orrttTaHHX
95% BBa)l{aIOTh, 1u:o pyMyttchKOIO Borro.uiIOTh .uocKonarro, a yKpaîHChKOIO B)l{e 87 ,5%.
EirrhrnicTh pecrro11.ue11TiB ttaBqarrttch rriTepaTypniH: PYMYHChKiH: MOBi y rnKorri, TOMY
.uo6pe 3HaIOTh PYMYHChKe rrttchMO. 51K rrpaBttrro, u.e crnBi.ucoTKOBe Borro.uinnsi:
pyMyHChKOIO MOBOIO. BttHSITOK, SIK i B ttarnoMy .uocrri.u)l{eHHi (.UHB. rn6rr. NQ 4), CTaHOBJISITh
.uiTH JlOlIIKiJihHOro BiKy, SIKi ll(e HaBqHJIHCSI quTaTH H JlHCaTH .uep)l{aBHOIO MOBOIO. 51K
6aqttMO 3 Ta6rr. NQ 4, 80% OJIHTaHHX B TiH qtt iurnrn Mlpl BMilOTh qlfTaTH i JlHCaTH
yKpaÎHChKOIO, a 17,5% B3ararri He quTalOTh i He MO)l{YTh JlHCaTH yKpaÎHChKOIO MOBOIO.

6

3att M. ErnoMOBHi npouern e cepenoemui yKpai'ttcrna CaTyMapcbKoro noeiTy (PyMytti11) // Carpatica-KapnarnKa.
81mycK - 23. AKTyaJibHi npo6neM11 iCTopiY Ta cr11onoriL - YlKropon: 811;iaett11UTBO YlKropoJICbKoro uauioHaJibHoro
y11ieepCHTeTy, 2003. - C. 262-278.
7
PecnoHr)eHm Apoe11n11 MapiR (1995 p.H.) I c.Kpacua, 8 cepnHR 2003 pory.
8
.[l.atti Ha CD CTaTHCTH'lHOro Bl1.!laHHll: Recensământul Popula!iei şi Locuinţelor 18 marţie 2002. Voi. IV. Structura
Etnica şi Confesională I Institutul Naţional de Statistică. Editura «Revista Română de Statistică».
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9
OmITaHi IIOSICHIOIOTb ue HaCTYIIHHMH BHCJIOBJIIOBaHHSIMH: «3Hana, a.ne 3a6yna IIHCaTH» ;
.
6
..
10
((BqlfTem TaK BqlfJIH, He .ny)l{e .no pe 3HaIO yKpalHCbKY» .
0TO)I{, SIK MH roBopHJIH nttme, MOJIO.[(h aKTHBHO nKmoqaE:ThCSI y PYMYHOMOBHY
KorniTHBHo-ceMaHTHqHy CTPYKTYPY· lle Bi.n6yBaE:ThCH 3aB.nsi:KH 3aco6aM Maconoî
impopMauiî. .51K i B YKpaîHi Mono.nh qacTirne ,nHBHThCH Tene6aqeHHSI, Hi)I{ qifTaE:
niTepaTypy. Ue 3acni.nqymTh .naHi rn611. N!~ 5. TaK, xy.no)l{HIO niTepaTypy PYMYHChKOIO
MOBOIO qifTa!OTb TiJihKH 52,5% OIIHTaHHX, 6iJihllle (67,5%) qifTaIOTb peniriH:Hy
niTepaTypy, 70% BKa3aJIH, mo qifrnJOTh rrepio,nHqHy rrpecy.
IlopiBHSIHO 3 UHMH .naHHMH Brra.naE: y niqi 3HH)l{eIUIH IIOKa3HHKIB ma.no
yKpaînoMOBHOÎ niTepaTypH. HaH:6i111>rnHH Bi.ncoTOK ( 45%) crnHOBHTh qifrnHHSI
crreuiani3oBaHoî niTepaTypH. Ue - orrHrnHi-rnKonsi:pi, si:Ki BHBqaJOTb yKpaîHChKY Mony SIK
rrpe.nMeT y rnKoni H: BHMyrneHi orraHoByBaTH um «crreuiani3onaHy» niTepaTypy. TinhKH
113 OIIHTaHHX ){eKnapyBaJIH, mo qifTaIOTb yKpaÎHOMOBHY rrpecy, peniriH:Hi TeKCTH,
xy.no)l{HIO mTepaTypy.
AHani3 po3MOBHOÎ rrpaKTHKH orrHTairnx 3 6JIH3hKHMH, tIPY3SIMH, 311aH:oMHMH
3acni.z:i:qyE: r{iKaBHH cpaKT. y BHrra.nKy crrinKyBaHHSI 3 .ni.nycsi:MH/6a6usi:MH, 6aTbKaMH
OIIHTaHa MOJIOJ{b BKa3Y€ yKpaÎHCbKY MOBY (95%), a B)l{e crriJIKYBaIIHSI 3 6parnMH/ceCTpaMH
I10Ka3Y€ iHrny umppy - 87,5% crriJIKYIOTbCSI yKpaÎHCbKOIO, a 20% BKa3aJIH, mo
BHKopHcrnny10Th PYMYHChKY (.nttn. rn611 . .N2 6). To6rn, Mono.nh cpaKTHqHo BHKopttcrnnyE:
y IIOBCHK.nem1iH: MOBHiH rrpaKTHUi 6iniHrny, a.n)l{e ni.ncoTKH HaKJiaJ{aIOTbCSI i pecrroH.neHTH
BH3HaIOTb, IIJ.O p03MOBJISllOTb «i TaK i TaK» a6o «BCe piBHO», «KOJIH SIK Tpe6a».
3p03yMino, mo crrinKymqHch 3 npe.ncrnBHHKaMH PYMYHChKOÎ en1iqnoî crrinhHOTH
yKpaîHui BHKOpHCTOBYIOTh PYMYHChKY Mony (82,5% y rn611 . .N2 6). Ane H: cni11Ky1oqHch 3
pi.nHHMH, HKi rrpO)l{HBaIOTb 3a Me)l{aMH IIOBiTy MapaMypern OIIHTaHi B)l{HBaIOTb
pyMyHChKY Mony . .IJ:o rrpHKna.ny, onHTaHi xnom{i 3 BttrninchKOÎ .IJ:onHHH rnep.nHJIH, mo 3
.nBompi.nnHMH 6parnMH 3 TiMirnoapH rn Opa.neî po3MOBJISIIOTh BHKmoqHo PYMYHChKOIO,
.
.
..
li
OCKIJihKH Tl He MO)l{YTb p03MOBJISITH yKpalHCbKOIO MOBOIO .
BHKJIJOqHo rri3HaBaJibHHM € ouiHKa MOBHOÎ npaKTHKH pecnon.neHTiB y pi3HHX
)l{IfTTE:BHX CHTyauiHX (ni.n qac MOJIHTBH, 11iq6a, .nyMKa, rri.n qac cnapKH, p03MOBa 3
.noMarnHiMH rnapmi:aMH). IlpttKMeTHO, mo Bi.ncornK BHKop11crnmrn pyMyHoMOBHoî 11iq611
€ BHIIJ.HM, Hi)I{ yKpaÎHOMOBHHH (.nHB. rn6JI . .N2 7). W:o.no MOJIHTBH, .nyMKH (MHCJieHHSI a6o
«BHyTpilIIHbOro .n:ianory»), MOBHHX eKcrrpeciH: ( cnapKH) TO nopiBHSIHHSI ni.ncoTKiB TaKO)I{
3acni.nqyE: cnoE:pi.n:ne rrnKna.naHHSI yKpaÎHOMOBHoî rn PYMYHOMOBHOÎ npaKTHKH ( «i rnK i
TaK», SIK qacTO ronopHJIH OIIHTaHi).
0

0TO)I{, aHaJii3 I10Ka3y€, mo nopsi:.n i3 .nianeKTHOIO yKpai HOMOBHOIO IIOBCSIK.[(eHHOIO
npaKTHKOIO
crrinKynaHHSI
MOJIO)le
IIOKOJIIHHjl
yKpaÎHllÎB
ciJihCbKOi"
MicueBOCTÎ
MapaMypema nocTyrrono cpopMyE: no.nBmHy MOBHY i.nenT11qHicTh. B11TicHeHHS1
yKpaÎHCbKOÎ MOBH B UbOMY cepe.non11mi ni.n6yna€TbCSI 3a paxyHOK npiopHTeTHOCTi .[(JISI
onHTaHHX PYMYHOMOBHHX 3aco6in Maconoî impopMauiî a TaKO)I{ 3HH)l{eHHSI qacTKH oci6,
SIKi 6 qifŢaJIH yKpaÎHOMOBHY JiiTepaTypy.

Emuocol(iaJ1b11uu nopmpem onumaHux Bi«onoi" zpynu .H2 2 (onumaui 20-40
po1<iB).

Cmamb. Cepe.n: orr11rnH11x uid" rpyrrH 16 qononiKin (44,4%) rn 20 )l{iHoK (56,6%).
TaKa
CHTyauisi:
3yMonnena,
HacaMnepe.n,
npaKTHqHoJO
ni.n:cyTHicno
y
ceni
(3apo6iTqaHCTBO) a6o )I{ 3aHIISITiCTIO Ha BHpo6HHUTBi qQJIOBiKiB .nna.nUSITH, TpH.nUSITH Ta
.
.
copoKap1qHoro BIKy.

PecnomJe11m l.7b'l}'K Mapia1111a (1985 p.11.) I c.PycKOGO, 4 cepmtR 2002 pory.
Pecnoll()e11m Apde11R11 A1111a (1986 p.11.) I c.Kpac11a, 8 cepn11R 2003 pory.
li Pecno11de11mu roo1111'1yK /Opiii (1990 p.11.) ma CniGWllOK reopziu (1992 p.11.) I c.BuutiGCbKO Jio,71///G, I o cepnHR 2003
pory.
Y

111
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lloKaJZbT·âcmb. Cepe.n 36 omuamrx 17 e )KHTeJUlMH c.PycKoBo, 4 oci6 B mlIÎBChKoi· ,ll;onmrn, 4 qon. - c.Jlyr Ha,n T11c010, no 3 qon. - i3 cin IToJUlHH rn KpacHa, no
2 oci6 - 3 cin Bepxm1 PiBHa rn KoIIITinh, 1 onHTaHHR - 3 EHcTporo. Cepe.n u:iE:l rpyrrH y 7

BHna,n:Kax Micu:e npmKHBaHH51 He cniBna.nae 3 Micu:eM Hapo,n)Kemrn. BTiM Bei onHrnHi
noxo,n51Th 3 apearry po3ceneHH5I yKpaÎHU:ÎB noBiTy MapaMypem.
EmHilf.Ha
ma MO<JHa
iâeHmUlf.Hicmb.
Bei
onttTam
u:iE:l rpyntt q1T1<0
i,neHTmpÎKYBa.JIHC51 yKpaÎHU:51MH 3a eTHiqHoID Ta MOBHOJD 03HaKaMH, noB'513a.JIH
pi,n:HOMOBHY i,neHTHqHiCTh BnaCHHX 6aThKiB Î3 CBOE:JD eTHiqHiCTIO. BHH51TOK CTaHOBHTh
o,n:HH u:iKaBHH Bttna,noK y c.PycKoso. PecnoH,neHTa, MaTH B 51KOÎ U:HraHKa a 6aThKO
yKpaîHeU:h, i,neHTmpiKyBarraC51 yKpaÎHKOJD 3a MOBHOIO Ta eTHilfHOIO xapaKTepHCTHKaMH.
. qac nepenHcy HaceneHH51 Ha3Barra ce6e yKparnKOID
..
12 o
. T)Ke, B
B OHa TBep.nttna, mo m.n
YMOBax
KOMnaKTHoro
p03ceneHH5I rrpe,ncTaBHHKH
He,nep)KaBOTBOpql{x cmnhHOT
nepeH:MaIDTh eTHÎqttÎ MapKeptt ,noMiHyioqoi" rpyrrtt, TaK HK u:e Mae M1cu:e Ha 3aKapnarri
13
(MOBHa aCHMÎn51U:i51 U:HraH, cnoBaKÎB, HÎMU:iB) •

Ilaui HaTaJiin MaqoKa (1970 p.u.)
- 6i6JIÎOTCKap c.PeMeTU (<l>OTO 16.08.2007
p.).
OceimHbo-npopeciuHuu
pieertb.
ITepeBa)KHa 6inhIIIiCTh OIIHTaHHX u:iE:l rpyrrtt
MaJDTh cepe,n:HJD OCBiTy (44,4%), MeHIIIe -

cepe,n:Hm-cneu:iarrhHY ( 41,6%), 4 oco6H
B11:my ocBiTy Ta o,n:Ha rroqaTKOBy. OrrttrnHi,
B OCHOBHOMY )l(lHKH e 6e3po6ÎTHHMH,
l
,noMorocno.napKaMH (1 O oci6), rnK caMo 6e3po6iTHHMH e 5 qonos11<m. IHIIIi
npe.ncrnBnfilOTh HaCTynHi Bapiau:iî 3aifH5ITOCTi: ne.narorn ( 6 qon.), MexaHiKH (3 qon. ),
nÎCHHKH (3 qon.), CTOn51pi (2 qon.), iH)KeHepH (2 qon.), ITO 0.ll:HOMY rrpe,nCTaBHHKY pe,naKTOp Ha Tene6aqeHHÎ, ce30HHHR po6iTHHK, npo,naBeU:b, IIIBe51, MaAAp. EinhIIIiCTb
onHTaHHx rrpau:io10Th y ceni a6o y M.CireTy MapMau:ieH: .
.51K 6aq:HMO, cepe.n npe.ncrnBHHKÎB u:iE:l rpyrrH MOnO,nHX nm,neH: BenHKOIO e qacTKa
6e3po6iTHHX. ITpo6neMa, 51Ka noTpe6ye OKpeMOro BHBqeHH51, 3apo6iTlfaHCTBO cepe.n oci6
u:iE:l BÎKOBOl rpynH. <l>aKTHqttO B cenax qonoBÎKH y CBOlH Maci npau:IDIDTh Ha 3apo6iTKax y
IcnaHil, ITopTyrarril, Eenhriî, <l>paHu:il rn ÎHIIIHX KpaîHax. ITpH cpopMyBaHHi CTHXÎH:Hoî
BH6ipKH Ba)KKO 6yno 3HaRTH pecnoH,neHTiB-lfOnOBÎKÎB, a y BHna,n:Ky crrinKyBaHH51 BOHH
ipoHÎqttO CTaBHnHC51 .no rrpe,n:MeTy p03MOBH. HaBiTh IIpOCTe CIIOCTepe)KeHH51 3acBi,nqye
cpaKT cpopMyBaHH51 HOBOl cou:iarrhHOl rpynH YJ<paÎHU:ÎB-3apo6iTqaH, 51KÎ Hapa3i
IlOBepTaJDql{Cb Ha 6aTbKiBil{HHy, BKna,naJDTh 3apo6neHi KOIIITH y 6y,niBHHU:TBO cyqacHHX
KOMcpoprn6enhHHX BnacHHX ocenh, Bi,n:KpHBaJDTh Mara3HHH THIIY «ABC» Tomo . l(i nID,nH
onaHyBarrH MOBH THX Kpai"H, .ne npau:IDBa.JIH TpHBa.JIHH qac. ,ll;o npHKna,ny, y c.ITon5IHH
si,n6ynoc51 crrinKyBaHH51 3 )KHTeJJbKOIO cena, 5IKa po3n0Bi,nana rrpo YMOBH rrpau:i B IcnaHil;
1
TaM o,npy)l{Hnac51 3a KaTarrOHU:H, cninKyioThC51 icnaHChKOID MOBOID • ITo,npy)K)K5I
rrnaHyBarrO H: Ha,narri rrpaU:JDBaTH B lcrrattil, rraparrenhHO cnOHCopyioqH 6y,niBHHU:TBO

12

Pecnom)eHm EyM6ap loHena (1981 p.11.) I c.PycKO<JO, 4 cepnHR 2002 pOKJI.

13 )J,11s.: 3aH M. ET110HauioHaJTbHa cTpyITypa Hace11eHHS1 3aKapnarrsi y cs iT11i pe3yJJhTaTÎB nepcn11cy Hace11e1rnsi 200 1 p.
li Carpatica-KapnaTHKa. B1mycK - 28. AITyaJTbHÎ npo611eM11 noniTwrno·i icropi"i Ta JtyxOBHOCTi 3airnpnarrsi. - YJKropo1t:
Bw1taBHHl.lTBO YJKropOJlCbKOro HauioHaJTbHOro yHiBepcwTeTy, 2003. - C. 145-156.
14

PecnoHoeHm Eozap ÂHHa (1984 p .H.} I c.nonRHu, 7 .JICO<JmHR 2006 pOKJI.
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BJJaCHOro 6ynttHKY 6im1 6aThKiBCbKOro o6ii1:crn B flomrnax 3 rrepcrreKTHBOIO
rrep1onttqHoro rrosepHeHHSI B ceno.
Pe.rzizilma iâe11muimicmb. OrrttTaHi y CBOIH Maci c sipy10qttMtt-opTonoKcaMtt
(MaibKe 90%), nBO€ - rpeKO-KaTOJJHKH, 1 - rr'HttnecSITHHK Ta 1 - aTeICT.
A11aJ1i3 MOBlloi" i<)eumulfJi«au,ii" onumauux Bi«oBoi" zpynu Ml 2.
OrrttTaHi 1~icî rpyrrtt BBa)KaIOTb, mo BononiIOTh yKpai"HChKOIO MOBOIO nocKOHMO Ha
100%, a pyMyHcbKOIO Ha 91,6%. 51Kmo y rrorrepen1-1itl rpyni n)KepenoM BHBqeHHSI
nep)KaBHOl MOBH Ha 12,5% BHCTYIIMH 6aTbKH OIIHTalmX, TO y uitl BiKOBiH rpyrri noMiHy€
IIIKOJJa (97,2%).
OrrttrnHi qaCTiIIIe (80,5%), nerIIIe (86, 1%) Ta 3 3anosoneHHSIM (86, 1%)
crrinKYJOTbcsi: yKpaîHChKOIO Mos010. OnHaK, oui1-1Ka orrttTaHHMH BJJac1-1oî po3MOBHoî
rrpaKTHKH (nttB. rn6n. N2 3) BHSIBttJJacsi: noBoni aM6isaneHTHOIO. OnttTaHHM Ba)KKO
sinrroBicTtt, SIKOIO MOBOIO (yKpai"HChKOIO qtt PYMYHChKOIO) nerIIIe I 3 3anoBoJJeHHSIM
p03MOBJJSITH . .5IK rrpaBHJJO, BOHH TBepnsi:Tb, mo «ue 3aJJe)KHTb Bi)l CHTyauii"», «i TaK i TaK
nerno», npoTe n yMoBax rrepena)KHOro yKpai"1-10MoB1-1oro cepenonttma CttMrraTii"
CXHJJSllOTbCSI Ha 6iK MaTepttHCbKOÎ MOBH.
PiBeHh BononiHHSI pyMyHchKOIO MOBOIO (qttTaHHsi: I rrttcbMO) y uicî rpyntt
CTOBincoTKOBHH. llJ,ono yKpai"HChKOl MOBH, TO CHTyauisi: € BinMiHHOIO, an)Ke 5,6%
OIIHTaHHX BKa3aJJH, mo He BMiIOTb qHTaTH H IIHCaTH yKpaÎHCbKOIO, a 8,3% yMiIOTb TiJJhKH
qttTaTH yKpaIHCbKI TeKCTH.
flpttHari.uHo 3aysa)KttMo, IIlO onttrnHi uicî rpyrrtt nocttTh coninapHo rnepnttntt rrpo
Te, mo qttrnIOTh rrepionttq1-1y npecy, xy.uo)KHIO niTepaTypy, si:Ky sttnac Co103 yKpai"1-1uiB
PyMy1-1ii". I.le rri;unepn)KyIOTb umpponi nani rn6n. N!! 5. TaK, yKpai"HOMOBHY rrpecy
qttrnIOTb (a ui11KoM BiporinHo, mo Tpe6a P03YMiTtt si:K «BMiIOTh» a6o «MO)KYTh» qttTaTH M.3.) 72,2% orrttTmmx, a xyno)KHJO 11iTepaTypy a)K 88,9%, mo MeHwe 3a PYMYHOMOBHY
(72,2%). TaKHH cpaKT CKopiw MQ)J<Ha IIOSICHHTH ,L{eKJJapauino MO)KJJHBOCTeH, a He
peanbHoro crnHy peqetl nnsi: 6iJJbIIIOCTi 3 uicî BiKoBoi" rpyrrtt. B yMoBax pyMyHOMOBHoro
Mac-Me.LJ.itlnoro npocTopy yKpai"Hcrno, si:K 3acBinqyc rn611. N2 5 nanac rrepesary
BinrroBi.LJ.HO pyMyH0MoB1-1iH: rrpeci, peniritlnitl JiiTepaTypi (91, 7% ). MeHIII qttrn6eJJhHOIO c
xyno)KHSI (72,2%) Ta cneuiani30Ba1-1a niTepaTypa (52,8%), nepesary si:Kitl BiMaIOTb
OIIHTaHi 3 BHW:OIO, cepenHbO-crreuianhHOIO OCBiTOIO.
lliKaBOIO € ouinKa p03MOBHOÎ rrpaKTHKH 3 pi.LJ.HHMH, 6JJH3bKHMH, 3HaHOMHMH,
npy3SIMH. Ha 100% OIIHTaHI L{lfl BiKOBOÎ rpyrrtt CXHJibHI .LI.O CIIIJJKyBaHHSI 3
ni.uycsi:Mtt/6a6usi:MH, 6aTbKaMH, 6paTaMtt/ceCTpaMH caMe MaTepHHCbKOIO MOBOIO.
BonHoqac, MO)l<Ha naBonttTH rrapaneni 3 onttTaHHMH rrorrepen1-1hoi" rpyrrtt (no 20 poKiB),
SIKi cpaKTHqHo MO)KYTb BHCTyrraTH niThMH .[{JJSI BiKOBOÎ rpyrrtt N!! 2. Mtt KOHCTaTYBMH, mo
c Te1-1.neHuisi: .no crrinKyBaHHSI PYMYHChKOIO MOBOIO .nnsi: rrepwoi" BiKoBoi" rpyntt naBiTh y
6JJtt3hKOMY cepe.noBttmi. I.le rri.nrnep.n)KyfThCSI .nanttMH rn6n. N!! 6, .ne BKmana uttcppa
16, 7% THX orrttTaHttx, si:Ki crriJJKYIOTbcsi: PYMYHChKOIO MOBOIO 3 snacHHMH .niThMH. OrrttTani
IIOSICHIOBMH, mo .niTH He xoqyTh crrinKyBaTHCSI yKpai"HCbKOIO, OCKiJihKH BBa)KaIOTb, mo
qy.noBo 3HaIOTh niTepaTypHy PYMYHChKY MoBy, si:Ky orraHyBantt B IIIKoni. Ll,oxo.nttTb .no
CHTyauiH:, KOJJH OIIHTaHi 3 iponino TBep.nsi:Tb: «51 3 HHMH rro-yKpai HCbKH, a BOHH Mel-li
Bi.nrroBi.LJ.aIOTb pyMy1-1chK010». YKpai"nui KoncrnTy10Th, mo i"M sce piBHo si:K roBopttTH,
PYMYHChKOIO a6o yKpai"HChKOIO, ToMy ne BttCTyrraIOTh y cBoi"H 6iJJhIIIOCTi rrpoTH
pyMynoMOBHoro rrpiopttTeTy snacnttx .niTetl. O.nttn pecrron,L{eHT, .no rrpttKnany, 3 c.Bepx1-1si:
PisHa 3aCBi.LJ.qyc, mo 3 .niThMH po3Mosnsi:c PYMYHCbKOIO, 60 BOHH «3a6yntt yKpai"HChKY
MOBY»1s.
0

15

Pecno11oe11m Kaa111_vK !Ga11 (1962 p.H.) I c.Bepxm1 PiaHa. 11 cep1111R 2003 poK)J.
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KoHcrnrnui51 «i TaK i TaK po3MOBJUIIO» a6o ni.nrnepJ:i::>KeHH.51 KJiaCHqJJOro
6iniHrni3MY uieî BiKOBOY rpym1 3acBi,nqyeThC.5! Bi,nnoBi.[l.51MH :w:o.uo cninKyBaHH.51 3
.UPY35IMH, 3HaiioMHMH ( 100% .51K .UJI.51 yKpai'HChKOY, TaK ,nn51 PYMYHChKoY MOBH; .UHB. rn6n .
.M~

6).

Ha Bi.UMiHy Bi.U nonepe,UHhOi' BiKOBOY rpyrrH, .ne HH3hKÎ nOKa3HHKH yKpai'HOMOBHOY
rriq6H, B aHarri30BaHiH rpyni pecnOH.[leHTH BiJihHO nepeXO.[l.51Th 3 yKpai'HChKOY Ha
pyMyHChKY i HaBnaKH. Y umppoBHX ,naHHx 100% BKa3aJIH, :w:o paxyiDTh yKpai'HChKOIO
MOBOIO, arre nepeii:MaIOTh PYMYHChKi Bi.unoBi,nHHKH (16,7%). 3pocrne noKa3HHK
PYMYHOMOBHOY MOJIHTBH ( 13 ,9% ), imni noKa3HHKH (.UYMKa, CBapKa, cniJIKYBaHH.51 3
xy.no6oIO) Ha 97 ,2% yKplliHOMOBHi.
Orn<e, MO:>KHa 3po6HTH nonepe.uHiH BHCHOBOK npo .[lOMiHYBaHH.51 yKpai'HOMOBHOro
.umpepeHui1010qoro qmKrnpy .UJI.51 npe.ncrnBHHKiB uieî BiKoBoY rpynH. ITop.51.U 3 UHM
onHTaHi e 3pa3KOBHMH npe.ucTaBHHKaMH 6irriHrBH, OCKiJihKH BiJihHO cniJIKyIOThC.51
o6H,nBoMa MOBaMH. TeH.ueHuieIO e 3pOCTaHH.51 qacTKH THX, .51KÎ cniJIKyIOThC.51 3 ,niThMH He
MaTepHHChKOIO, a .uep)l(aBHOIO MOBOIO.
Emnocou,iaJlbHUU nopmpem onumanux BiKoBof zpynu J(Q 3 (onumani 40-60
poKiB).
Cmamb. Cepe.u onHTaHHX uieî BiKoBoY rpyrrH BH.51BHJIOCh 13 qorroBiKiB (30,24%) Ta
30 )l(iHoK (69, 76%). CHTyaui.51 no.ui6Ha .no nonepe.UHhOi' rpyrrH, ocKÎJihKH qonoBiqe
HaCeJieHH51 BÎ,n 40 .uo 60 poKiB 6iJihIII 3aHH.51Te Ha BHpo6HHUTBi, npau10e 3aKOp,UOHOM i
.
.
MeHIII CXHJibHe .uo CIIIJIKyBaHH.51 3 .[lOCJil.[lHHKaMH.
lloKG!lbl·ticmb. OnHTaHi uieî rpynH npmKHBaIOTh y HaCTynHHX HaceneHHX rryHKTax:
PycKOBO (9 qorr.), BepxH.51 PiBHa (8 qon.), I1oJI.51HH (4 qorr.), no 3 oco6H (BeJIHKHH Bwn<.iB,
KpacHa, Jlyr Ha.u THcoIO, BHIIIiBChKa .lJ:orrHHa), no 2 qorr. (KpHqyHiB, KoIIITim„ KpHBHH,
l>HcTpHH:), no 1 oco6i (PeMeTH Ta BiIIIey .ue Cyc ). Y 1O BHna.uKax Micue npO)l(HBaHH.51
pecnoH.ueHTiB He cniBna.uae 3 MicueM Hapo.u)l(eHH.51. Arre ue y 6inhIIIOCTÎ nepecerreHui, 5IK i
B nonepe,UHhOMY BHna.uKy, 3 yKpai'HOMOBHHX cin MapaMypeIIIa.

IlaBJIO PoMamoK (1953 p.u.) 3 c.BcpxuH
Pisna Ta IOpiii KpasqyK (1950 p.u.) 3
c.KpuqyniB (<l>OTO 19.08.2007 p.).
Em1-1.i'l1-1.a

ma Moe1-1.a

ioenmu'l1-1.icmb.

Cepe.u 43 onHTaHHX uieî BÎKOBOY rpyrrH BCÎ, 3a
BHH5ITKOM
O.[lHOro
pecnoH,neHTa,
ce6e
yKpai'HU.51MH
Ta
i.ueHTmpÎKYBaJIH
yKpai'HOMOBHHMH.
0,UHH 3 omfTaHHX e
Ham:a.uKoM
eTHÎqHo
3MÎIIIaHoro
IIIJII06y
PYMYHa
Ta
yKpai'HKH,
TOMY
H:oro
i.ueHTmpiKaUÎHHHH BH6ip BH5IBHBC5I PYMYHChKHM. B O.UHÎE:Î 3 pecnOH.[leHTÎB 6aTbKO e
yropueM ( c.KoIIITÎJih ), arre BOHa BH3Haqae ce6e 5IK yKpai'HKa.
Oceimnbo-nporjJeciu1-1.uu pieenb. BinhIIIicTh onHTaHHX ( 48,8%) MaIOTh cepe,UHIO
OCBÎTy, MeHIIIe (25,6%) OTpHMaJIH cepe.uHIO-cneuiarrhHY OCBÎTy, 4 oco6H MaIOTh BH:W:Y
OCBÎTY (9,3%) Ta 7 qoJI. (16,3%) noqaTKOBY OCBÎTy. 3a npo<t>eciHHOIO CTpaTH<i>iKauieIO
onHTaHi uieî rpynH p03nO,UÎJIHJIHC5I HaCTynHHM qJiHOM: .[lOMOrocno.uapKH (16 oci6);
po6iTHHKH (1
qon. ); BqHTeJii (5 qoJI. ); no 2 qoJI. (neHCÎOHepH, .uep)l(CJiy)l(60BUi,
npauiBHHKH nOIIITH); no 1 qoJI. ( CB.51:W:eHHK, BO.UÎH, npo.uaBeUh, rricHHK, nicopy6, IIIBa~a).
Pefli2iu1-1.a ioenmu'l1-1.icmb. BinhIIIiCTh onHTaHHX e opTo.uoKcaMH (34 qon. a6o 79%),
MaH)l(e 14% (6 qon.) HaJie)l(aTb .uo HeonpoTeCTaHTChKOY rpoMa.[lH n'5ITH.[leC.51THHKÎB, no 1

o
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oco6i 3 qHcna onHTaHHX KaTOJIHU:bKOÎ uepKBH.

.no a.nBeHTHCTIB CbOMoro .UH51, CBi.UKiB €roBH, rpeKo-

Ammi3 MOBHoi" i<)e11muq1i«au.ii" onumauux BiKo«ol zpynu .M! 3.
3aysmKHMO, mo pecnOH)leHTH u:id BiKOBOÎ rpynH 6iJiblll KpHTHqHi y CBOÎX
si.unosi.n51x, Hi)I( norrepe.nHi. 5IK BH.llHO 3 rn6n. N2 1, 93% orrHTaHHX Bi.llITOBiJIH, mo
yKpaîHCbKOIO MOBOio Bono.uiroTb BiJibHO, a 4,6% - .uo6pe. Ue )I( crncynbc51 pyMyHCbKOÎ
MOBH, 51KOIO 79% omnaHHX BOJIO.[(iIOTb BiJibHO, a 18,6% BBa)l(aIOTb, mo BOJIO)liIOTb HeIO
«.uo6pe». 5IK i B rrorrepe.nHix rpyrrax yKpaÎHCbKOÎ MOBH pecrrOH.[(eHTH HaBqaJIHCb B)lOMa,
cepe.u pi.UHHX, HacaMrrepe.u 6aTbKiB. TiJibKH B O)lHOMY BHITa.UKY (rrpo u:e fOBOpHJIOCb BHIUe,
Hama.noK pyMyHo-yKpaîHCbKoro rnmo6y, .ne BHXOBaHH51 Bi.ll6yBanocb B PYMYHOMOBHOMY
cepe.[(OBHIUi) pecrrOH)leHT OCHOB yKpaÎHCbKOÎ MOBH HaBqHBC51 «cepe.[( mo.ueih>.
51Kmo rrpe.llCTaBHHKH .usox nonepe.nHix BiKOBHX rpyn orraHoByBanH PYMYHCbKY
MOBY B lIIKOJii, TO OITHTaI-Ii u:id. rpyrrH y Me)l(aX 23,4% BHBqaJIH MOBY «Cepe.[( JIIO)leii» (B
ceni, Ha po6oTi rnmo ), 6inhrnicTb - 72% orraHyBanH pyMyHcbKY MoBy B mKoni. Ane u:e
MeHWHii Il0Ka3HHK, Hi)I( y rrpe.ucTaBHHKiB rreprnoî Ta .upyroî BiKOBHX rpyrr OilHTaHHX.
<l>aKTHqHo, u:e IlOKOJiiHI-rn ( oco6JIHBO 50-60-JiiTHi JIIO.llH), 51Ke MaJIO MO)l(JIHBiCTb HaBqaTHC51
B yKpaÎHOMOBHHX KJiacax, mo ii crrpHqHHHJIO Bi)lITOBi)lHe status quo y Bi)lITOBi)l51X
pecnOH)leHTIB.
Ilpe)lCTaBHHKH u:id rpyrrH BiJibHirne (90,7%), i3 3a,UOBOJieHH51M (86%) Ta qaCTiIIIe
(83,7%) B)l(HBaIOTb MaTepm-ICbKY MOBY B rropiBH51HHi 3 rrorrepe.nHiMH BiKOBHMH rpyrraMH.
3aranOM pecrroH)leHTH BOJIO)liIOTb JiiTepaTypHOIO yKpaÎHCbKOÎ MOBOIO Ha piBHi
IlHCbMa Ta qHTamrn TBOpiB Ha 81,4%, a 16,3% 3acBi)lqHJIH, mo BMiIOTb TiJibKH qHTaTH
yKpaîHCbKOIO. Maii)l(e cToBi.ncoTKOBHM, 3a O.llHHHqHHM BHrra.nKoM, c Bono.niHH51 rrHCbMOM
Ta qHTaHHHM PYMYHCbKOIO MOBOIO. OrrHTaHi Bi)l3HaqaroTb, mo «3a6ynm> yKpaîHCbKY
•
16
•
•
.
MOBy, 3IIalOTb TIJlbKH qHTaTH ; BKa3YIOTb, ll~O pamrne IlHCaJIH I qHTaJIH, a Hapa:n
17
«3a6ynoc51» ; .ne51Ki HaBiTb KaTeropHqHo KOHCTaTYIOTb, mo «ÎMO PYMYHCbKHii xni6,
18
3HaqHTb, Ma€MO no-pyMyHCbKH rosopHTH» TOIUO.
UiKaBHMH c cpaKTH, KOJIH rrpe.ucrnBHHKH u:icî BiKOBOÎ rpyrrH si.npO.ll)l(YIOTb 3HaHHH
yKpaÎHCbKOÎ MOBH. 0.uHa 3 pecrrOH)leHTiB, )lO npHKJia.uy, 3a3Haq1rna, mo yKpaÎHCbKOIO
MOBOIO HaBqHJiaCH Kpame IlHCaTH BHBqa10qH i"i B)lOMa ((3 .niTbMH, 51Ki po6HJIH )lOMaIIIHi
19
3aB,naHHH 3 rrpe.uMeTy» •
IlopiBHO 3 OITHTaHHMH .upyroî BiKOBOÎ rpyrrn oco6H BÎ)l 40 .llO 60-JIÎTHbOro BiKy
MeHrne qHTaIOTb yKpaîHOMOBHoî niTepaTypH (.UHB. rn6n. N2 5). Ue )I( crncyCTbCH i
PYMYHOMOBHOÎ niTepaTypH, 3a BHH51TKOM rrepio.nHqHoî rrpecH (79%) Ta peniriiiHHX TeKcTiB
(83,7%).
CninKyBaHH51 3 6mnbKHMH Bi.n6yBaCTbCH, 51K rrpaBHJIO yKpaîHCbKOIO MOBOIO
(97,7%). IlpoTe HK IlOKa3YIOTb pe3yJibTaTH )lOCJii)l)l(eHH51 cepe.u OilHTaHHX u:id rpyrrH
3pOCTa€ qacTKa THX, mo CITÎJIKYIOTbC51 3 .niTbMH .uep)l(aBHOIO MOBOIO (23,3%). OnHTaHi
HaBiTb j3 )l(aJieM KOHCTaTyIOTb, mo .niTH He p03MOBJIHIOTb yKpai.HCbKOIO MOBOI020 .
IlpHKMeTHHM € ii 36iJibIIIeHHH KÎJibKOCTi oci6, mo MOJI51TbC51 (27,9% ), paxyIOTb (18,6% ),
B)l(HBaIOTb MOBHi eKcrrpeciî rri.u qac cBapKH (11,6%) 3acrncoBy10qH PYMYHOMOBHY
JieKCHKy.
TaKHM qHHOM, MO)l(Ha rnep.UHTH, mo .UJI51 BiKosoî rpyrrH (oco6H 40-60 poKiB)
xapaKTepHHM c yKpai·HcbKo-pyMyHCbKa .llBOMOBHiCTb. Ha Bi.UMiHy sin rrpe.ncrnBHHKiB
Mono.urnoro rroKoniHH51 PYMYHCbKY Mosy onHrnHi 3aCBOIOBaJIH 51K y IIIKoni, TaK y po6oqHx

16

PecnoHOe11m
17
PecnoHOe11m
18
PecnoH1)eHm
/Y Pecncmoe11m
111
PecnoHIJeHm

Eioii'lyK /0,1iR (1955 p.11.) I c.Kpac11a, 8 cepmm 2003 poK)'.
Ky6am MapiR (1950 p.H.} I c.lloJ1R1111, 7 :J1C0Gn1HR 2006 poK)'.
ApOe!IRH Bacw1b (1951 p.11.) I c.KpaClla. 8 cepnHR 2003 pOK)'.
PoMaH/OK Jl106a (1959 p.11.) I c.Bepx11R PiaHa, JO .J/CoGmHR 2006 poKV.
lllorjJiHelJb /Opiu (1944 p.11.) I c.llo.7RHu, 31 !lllnHR 2002 poKJI.
-

31 I
https://biblioteca-digitala.ro

KOJieKnrnax. PiBeHh BOJIO.UiHHSI yi<paÎHChKHM IIHChMOM e .ueiu:o MeHlllHM, Hi:>K B .upyriH:
BiKoBiH: rpyrri. OrrttraHi .uoBro (KpiM po3MOBHoî) He BHKOpHCTOB)'IOTh Ha rrpaKTm.li
niTepaTypHy yKpaîHChKY MoBy, iu:o H: crrpttqJ{HSJ:e iHTerpa:u;i10 B PYMYHOMOBHHH
KYJihTypHo-impopMa:u;iH:HHH npocTip. 1.(e Bi.u6yBaeThCSI qepe3 qHrnHHSI peniriH:HHX TeKcTiB
(HacaMrrepe.u, B cepe.uoBHIIJ:i HeorrpoTecrnHTChKHX rpoMa.u), PYMYHOMOBHY niq6y,
crriJIKYBaHHSI 3 .uiThMH .uep)l{aBHOIO MOBOIO TOIIJ:O.

Emnocoit,iaJlb1tuii nopmpem onumauux oilwooi" zpynu N!! 4 (onumaui cmaputi
60-mu po1<.io).
Cmamb. Cepe.u orrttTaHHX :u;ieî rpyntt 32 qoJioBiKH (39,5%) Ta 49 :>KiHoK (60,5%).
JlOKQ!lbHicmb. 3a Micu;eM npO)l{HBaHHSI OilHTaHi po3no.uineHi HaCTYITHHM qHHOM:
flonsrHH (16 qon.), PycKoBo (12 qon.), KpHBHH (6 qon.), BepxHsr PiBHa (5 qon.), KolllTiJih
(2 qon.), KpacHa (9 qon.), nHCTpHH: (6 qon.), BttllliBChKa ,[(oJIHHa ( 4 qon.), Jlyr Ha.L( THCOIO
(8 'IOJI.), KpttqyHiB (5 qon.), BeJIHKHH nHqKiB (2 qon.), PeMeTH (4 qon.), KHMnynyHr na

Tttca (1 qon.), Billley .ne Cyc (1 qon.).
y 19 BHna.uKax 3 81 Mic:u:e HapO,U)l{eHHSI OIIHTaHHX He crriBrra.uae 3 Mic:u;eM
TerrepilllHhoro npo:>KHBaHHSI. B ocHOBHOMY :u:e oco6H, srKi o.upy:>KHJIHCSI y cyci.UHhOMY ceni.
To6TO B cepe.uoBm:u;i :u;ieî rpyntt Bi.u6yJIHCh BHyTpilllHhO-periOHaJihHi Mirpa:u:ii" THIIY:
«flonsrHH-KpHBHtt», «BepxHsr PiBHa-floMHH», «BepxHsr PiBHa-KolllTiJih», «Tttca (MHKiB)KpttqyttiB», «BttllliBChKa ,[(onHHa-KpacHa», «fleTpoBa-KpacHa», «nHcTpHH:-KttMrrynyHr
na Tttca (,[(oBre flone)».

Att.ll:piH Pocym (1925 p.H.)

3

c.Ilommu -

npe):(CTaBmrn: CTapmoro DOKOJIÎHHH yKpai'HUÎB
(<l>OTO

7 iKOBTHH 2006

y

p.).

.UBOX BHIJa.L(Kax cepe.u OIIHTaHHX
3a<jliKCOBaHa
ropH30HTaJihHa
TepHTopiaJihHa
Mo6iJihHiCTh pecnoH,UeHTiB y Me>Kax IlOBiTiB:
«rroBiT Kapalll-CeBepiH - EttcTpttH: rn PycKoBo»;
O.UHH BHITa.UOK - «noBiT Eirop - BepxHsr PiBHa»;
O.UHH BHrra.uoK - <<noBiT CyqaBa - EttcTpHH:»;
0.L(HH BHITa.L(OK - «cyqacHa l!epHiBeUbKa o6JiaCTh
YKpaîHH - Jlyr Ha.u Tttco10». 1.(eH: aHanÎ3
3aCBi.uqye .UHHaMiKy Tep1nopianhHOÎ M06iJihHOCTi
cepe.u
oci6,
SIKHX
Hapa31
Bl.L(HOCHMO .uo
.
.
npe.ucTaBHHKlB
CTapllloro
IlOKOJilHHSI.
BimHaqHMO, BHBIIeHHSI Mirpa:u;rnHHX npo:u;eciB B cepe.uoBHIIJ:i yKpaîH:u;iB PYMyHii" - :u:e
<jlaKTHqHo «6ina nnSIMa» co:u;ianhHo-.ueMorpa<jliqHHX cTy.uiH: srK PYMyHiî, TaK YKpaîHH.
EmHiiJHa ma Moe1w iâe1-tmu1Jrticmb. OmnaHi uieî BiKOBOÎ rpym1 coni.uapHo
i.ueHTH<jliKYBaJIH ce6e yKpaîH:U:SIMH a6o «pychKHMH mO.UhMH», Ma10qH Ha YBa3i (npH
IIOBTOpHOMY 3aITHTaHHi, iu:o BOHH p03JMiIOTh rri.u :U:HM) HaJie)KHÎCTh .uo yKpaÎHChKOÎ
CITÎJihHOTH. y O.L(HOMY BHna.uKy y c.fIOMHH 3a<jliKCOBaHa i.ueHTttqHÎCTh «pYTeH>>
21
(«pycHH»). PecnOH,UeHT BH3Haq1rn BJiaCHY Ta MOBY CBOÎX npe.uKiB SIK «pyTSIHChKY» MOBy .
iu:o pyTeHChKa (pycHHChKa) i.ueHTH<jliKau;isr Matt)l{e He
. flpHHari,UHO 3ayBa:>KHMO,
.
.
.
3ycTp1qaeThCSI B .UOCJil.L()l{yBaHHX HaMH ClJihChKHX HaceneHHX nyHKTax IlOBlTY
MapaMypelll. 1.(e 3acBi.uqye H: nepenttc HaceneHHSI 2002 poKy. 3ri.uHo o<jli:u;iH:HHX .uaHHX y
IlOBiTi BH3HaqHJIH ce6e «pyTeHaMH» BChOro 56 oci6, cepe.u SIKHX 46 MelllKaIOTh y M.Easr

21

Pecn0Hoe111n JloH20 Wme</Jau (1928 p.H.) I c.noJ/RflU, 7 :JICO(Jn1Hf! 2006 pory.
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22
Mape Ta 1O qo;i. y CireTy MapMauidî: . B TOM )l(e qac cnirrKyBattm1 3 cirrhChKHMH
)l(HTem1MH yKpaîHOMOBHHX cin MapaMyperna ni.n: qac eTHorroriqttoî eKcne.n:ttuiî y cepntti
2007 poKy 3aCBi.n:qye cpaKT KOHCTpymBaHml uiei" i.n:eHTHqHOCTi ni.n: BnJIHBOM 3aco6iB
MaCOBOÎ iHcpOpMauiî. OKpeMi onHTaHi (rnK 6H MOBHTH, «ITi.n:epH .LlYMOK» y cerri)
noBi.n:oMrreHi npo .n:isi:rrhHiCTh KyrrhTypttoro C0103y pyTeHiB PyMyHiî ni.n: rorroByBaHHHM
r.<I>ipuaKa, Heruo.n:aBHO npoBe.n:eHHH KoHrpec pycttHiB B CireTy MapMauiei1:.
PecnoH.n:eHTH noKaJyBarrH py-TeHChKHH qaconttc «PychKa Bi pa» («Credinţa Rusină»),
cneuiarrhHO ni.n:roTOBJieHe 2007 poKy pyMyHoMOBHe BH.LJ:aHHH KHHrn TiaBrra Po6eprn
Maroqisi: «Hapo.n: Hi3Bi.LJ:KH» («Poporul de niciunde: Istorie în imagini a rutenilor
.. )?3
carpatlcrn - .
3ayBa)l(HMO, IUO ouiHKH UhOfO HBHrua € npoTHJie)l(HHMH B cepe.n:OBHIUi yKpaÎHCTBa
MapaMyperna. EirrhrniCTh He po3yMÎIOTh HararrhHOCTÎ «npo6rreMH» uid i.n:eHTHcpÎKauiî Ta
24
BHHBJIHIOTh 6ai1:.n:y)l(iCTh a6o 36eHTe)l(eHÎCTh . IHrni HaBiTh rITY3YIOTh 3 uid npo6rreMH,
25
oco6rrttBo 3 qttcrra cirrhChKOÎ ÎHTerrireHuii" . OKpeMi ni.n: BnrrHBOM nepio.n:ttqHoî npectt
.
.
.
.
...
KOHCTpymmTh
um
1.n:eHTHqmcTh
nopIBHIOIOqH
BrracHy
MOBY
1 Tpa.n:ttun
3
3ararrhHoyKpaÎHChKHMH («YKpai"Hui - Ha YK~ai"Hi, a MH TYT - pycttaKH, yKpaÎHUHMH csi:
6
3po6HJIH 1944 poKy, KOJIH 3aHllIJIH pychKÎ») . 0TO)I(, HK MH HarorrornyBarrH B OKpeMÎH
ny6rriKauiî, y BHrra.n:Ky npaKTHqHoÎ po60TH 3 yKpai HChKHM HacerreHHHM 3 6oKy
pycttHChKHX .n:isi:qÎB Ta noTypaHHH 3 6oKy .n:ep)l(aBH Mai1:6yTHii1: nepenttc MO)l(e 3acpiKcyBanr
27
6irrhrny KÎJihKÎCTh TaK 3BaHHX «py-TeHÎB» PyMyHiî, HK ue Mano Micue y CrrOBaqqHHi . BTiM
ue TaKO)I( OKpeMa npo6rreMaTHKa HayKOBOro .n:ocrri.n:)l(eHHH.
Tipe.n:cTaBHHKH BH.LlÎITeHOÎ HaMH qeTBepTOÎ BÎKOBOÎ rpyntt, HK MOBHJIOCh 3a O.LJ:HHM
BHHHTKOM qiTKO i.n:eHTHcpÎKYBaJIHCh yKpaÎHUHMH. KpiM UhOro BKa3aJIH, IUO MOBa ÎXHix
6aThKiB y 6irrhrnocTi BrracHe «yKpaîHChKa». Y .n:Box Bttna.n:Kax - MaTH onttTaHHX PYMYHKa,
y o.n:HoMy Bttna.n:Ky - 6aThKo-pyMyH. BTiM ue He rro3Haqttrrocsi: Ha îxHhOMY yKpaîttchKOMY
eTHoi.n:eHTHcpiKaUÎHHOMY BH6opi. TaKHM qf1HOM, KOMnaKTHÎCTh rrpO)l(HBaHHH Ta MOBHe
cepe.n:oBHIUe KaTarri3ye npouec ÎHKYIThTypauiî Ha piBHi yKpaÎHChKOÎ eTHOrpynH.
OceimHbo-npopeciuHuu piGeHb. OnttrnHi - oco6H neHcii1:Horo BÎKy, 3ai1:MaIOThCH B
OCHOBHOMY .LlOMallIHÎMH crrpaBaMH. y UhOMY cepe.n:OBHIUÎ 3HaqHHM € BÎ.LlCOTOK
pecnoH.n:e1-1TiB, HKi He MaIOTh OCBÎTH (MaH)l(e 26% a6o 21 qorr. 3 qflcrra onHTaHHX).
BHCOKHM € qacTKa oci6 3 noqaTKOBOIO OCBiTOIO (BÎ.Ll .LlBOX .n:o qoTHphOX KrraciB), ue 39,5% (32 qorr.). Cepe.n:mo ocBÎTy MaIOTh 11,2% (9 qorr.), cepe.n:Hm-cneuiarrhHY - 13,5%
(11 qorr.), BHIUY - 9,8% (8 qorr.).
PeRi2illHa iâeHmu•micmb. Y cepe.n:oBHIUi orrHTaHHX uid BiKOBoî rpyntt 85,2% (69
qorr.) oprn.n:oKciB, 6,2% (5 qorr.) rpeKo-KaTOJIHKiB, 5% (4 qorr.) CBi.LlKH €roBH, no 1 oco6i
(no 1,2%) Bi.n:noBÎ.LlHO -pHMO-KaTOJIHK, n'HTH.LleCHTHHK Ta a.n:BeHTHCT ChOMOro .LlHH.
TipHKMeTHO, IUO HaBÎTh CTHXii1Ha BH6ipKa onHTaHHX MaH)l(e BÎ.Ll.Ll3epKaJIIO€
KOHcpecii1:Hy KapTHHY B cepe.n:oBHIUi yKpai"Hcrna MapaMyperna Ta 3acBi.n:qyeThcH
TeH.n:eHUÎH .n:o BKmoqeHHH y HeonpoTeCTaHTChKÎ rpoMa.LJ:H CÎJlhChKHX )l(HTerriB.
0

A11aJ1i1 Mosnoi" if)enmupiKau,ii" onumanux siKosoi" zpynu J(Q 4.

)laHi Jri;mo: Direcţia Judeţiana de statistică (Baia Mare). Judeţul Maramureş. Recensământul populaţiei si al locuitelor
(2002). Populaţia stabila după etnie.
23
PecnoHâeHm ninam Mapill (1930 p.H.} Ic. Tuca. 16 cepnHR 2007 pory li 3anuc HQ 111app0Guii âuKmocjJoH «Sony».
24
PecnoHâeHm Eo6oma lpuHa (1935 p.H.) I c.K1J.MnyJ1yH2 !la Tuca, 17 cepnHJl 2007 poiry li ]anuc Ha 11u</Jp0Guii
22

âuKmocjJ011 «Sanyo».
25
PecnomJeHm PoMQHIOK naGJIO
«Sanyo».
26

(1953 p.H.) I c.Kpu'ly11i6, 19 cepmlll 2007 poiry li 3anuc HQ 11ucjJp06UÎI âuKmocpoH

(1926 p.H.) Ic. Tuca, 16 cepnHJl 2007 poiry li ]anuc l/Q 11ucjJpoGuii âuKmocjJoH «Sony».
3aH M., JleHbO n. YKpa"iuui npllWiBWHHH Ta MapaMopOUIHHH Ha no'laTKY XXI CT. (CJIOBllUbKa Ta PYMYHCbKa MOJleJii
ac11MiJIJ1Uii1H11x npouecie) // Erni'IHa icTOpill Hapo.11ie €epon11: 36ipHHK HayKoe11x npaub. BHnycK 23. - K.: YHICEPB,
2007. - c. 46-50.
27

Pecno11âeHm ninam MttKOJIQ
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51K 6a'-IHMO 3 .uaHHX rn6n. N!! 1, MaihKe CTOBÎ.llCOTKOBO yKpai"Hn;i crnprnoro
noKoniHH» BH3Ha'-laIOTh .uocKoHane sono.uiHH» pmMOBHOIO yKpai"HChKOIO MOBOIO. Ha
BÎ)lMÎHy BÎ)l rrorrepe.UHÎX BÎKOBHX rpyrr B cepe.uosmn:i crnprnoro IIOKOJIÎHH5l cpÎKCY€ThC5l
HmK'-IHH piBeHb )lOCKOHanoro BOJIO)lÎHH5l .uep)l(aBHOIO pyMyHChKOIO MOBOIO (56,8%), a
28,4% BKa3anH, mo sono.uiIOTh 3 rreBHHMH TPY.llHOIUaMH, MaH)l(e 15% BH3HaIOTh cpaKT
He.uocKoHanoro nono.uiHH» pyMyHChKOIO MOBOIO. LJ:aIOThC» B3HaKH cpaKTOpH rrepBHHHOÎ
con:iani3an;iî UhOfO IIOKOJIÎHH5l, HH3hKHH piBeHh OCBÎ'-leHOCTÎ, rrpo IUO BKa3yBanOCh BHIUe.
CaMi pecnoH)leHTH HeraTHBHO on:imoIOTh n:e »BHIUe. LJ:o rrpHKna.uy o.uHa 3 onHrnHHX
.
.
28
TBep.uHna, IUO «He 3Hal0'-IH BOJIOChKy, He MO)l(e IllTH )lO mKap»» .
HH3hKHH JaranoM piBeHb OCBÎ'-leHOCTÎ cepe.u CTaprnoro IIOKOJIÎHH5l 3YMOBHB
BHB1..J:eHH5l .uep)l(aBHOÎ MOBH B YMOBax cepe)lOBHIUa. 51K BÎ)l3Ha'-lanH pecrrOH)leHTH,
pyMyHchKY Mosy 3acso10sanH rroBCIO.llHO - n ceni, Ha 6a3api, y KOp'-IMÎ, Ha po6oTi i T.)l.
CaMe n:e BÎ.ll3Ha'-leHo y rn6n. N!! 2 - 48,2% orrHrnHHX n:id rpyrrH. TinhKH Vi orrHrnHHX
onaHyBanH PYMYHChKY MOBY B rnKoni. ToMy on;iHKa onHTaimMH nnac1-10î po3MOBHOÎ
npaKTHKH, mo si.uo6pa)l(eHo y rn6n. N!! 3, opirnrnsaHa Ha yKpai"HChKY MOBY 6inhrne, HÎ)I( y
npe.ucrnBHHKÎB onHTaHHX Tphox nonepe.uHix BÎKOBHX rpyn. YKpai"HChKOIO pecnoH.ueHTH
cninKyIOThC» qacTirne (87,6%), nerno i 3 Ja.uononeHH»M (91,3%).
Tiop».u 3 1..J:aCTHM BHKOpHCTaHH5lM p03MOBHOÎ yKpaÎHChKOÎ MOBH cepe.u n:id BÎKOBOÎ
rpynH HaHHH)l(lJHH Il0Ka3HHK TIHCbMa Ta 1..J:HTaHH5l (66,7%). BMÎIOTh TÎJihKH 1..J:HTaTH
yKpaÎHChKOIO MOBOIO 16%. B3arani He BMÎIOTh BHKOpHCTOByBaTH yKpaÎHChKY Ha TIHChMÎ Ta
npH '-IHTaHHÎ 17,3% onHTaHHX. TaK caMo «na.umoTh» noKa3HHKH 1u:ono PYMYHChKOÎ MOBH:
1..J:HTaIOTh Ta TIHillYTh 74%, TÎJihKH 1..J:HTaIOTh 6,2%, He BMÎIOTh TIHCaTH H 1..J:HTaTH
PYMYHChKOIO MOBOIO 19,8% pecnoH)leHTÎB crnprnoro BiKy.
TaKHH CTaH peqeH: 3YMOBHB HH3hKÎ TIOKa3HHKH Ta BÎ)lTIOBÎ)lÎ OTIHTaHHX IUO.llO
)l(aHpOBHX pÎ3HOBH.llÎB '-IHTaHH» yKpaÎHChKOIO rn PYMYHChKOIO MOBaMH. TipHKMeTHe iHrne
- nop».ll 3 THM, IUO MOJIO)le TIOKOJIÎHH5l )lO 20-TH poKÎB OTpHMYC OCBÎTY Ta Mac MO)l{JIHBÎCTh
HaB1..J:aTHC5l H yKpaÎHChKOIO MOBOIO, B)lOCKOHanIOBaTH BnacHe p03MOBHY Ta .uianeKTHY
yKpaÎHChKy, crnprne TIOKOnIHH5l 6inhrne 1..J:HTaC yKpaÎHOMOBHOÎ JIÎTepaTypH. LJ:n»
nopiBH5lHH5l: MOJIO)le TIOKOJIÎHH5l )leKnapyc 3 7 ,5% '-IHTaHH5l nepiO)lH'-IHOÎ npecH
yKpaÎHChKOIO MOBOIO, a crnprne - 44,4%; MOJIO)lh '-IHTaC peniriHHi TeKCTH (35% OilHTaHHX)
- crnprne TIOKOJIÎHH5l B)l(e 53%; IUO.llO xy)lO)l(HbOÎ niTepaTypH, TO TYT Te)K nepenara
crnprnHX - 32,5 y MOJIO)lÎ npoTH 34,5% B crnprnoro TIOKOJIÎHH5l. MO)l{JIHBO, n:e
no»CHIOCThC» '-IHTaHH»M niTepaTypH Ha .uoMarnHc 3an.uaHH» (? - M.3.). TaK caMo
nepesaroIO MOJIO)lÎ c «Cnen:iani30BaHa JIÎTepaTypa», ni.u 5lKOIO OTIHTaHi TÎHeH)l)l(epH
cpaKTH'-IHO pmyMÎIOTh ni.upy'-IHHKH (45%). Crnprne noKoJIÎHH», 3P03YMÎno, He o6rn)l(yc
ce6e '-IHTaHH5lM
cnen:ianhHOÎ niTepaTypH yKpaÎHChKOIO MOBOIO, 3a BHH5lTKOM
npe.ucrnBHHKÎB crnprnoro noKOJIÎHH» iHTenireHn:iî, mo H: sino6pa)l(eHo y rn6n. N!! 5
(9,8%). LJ:o npHKna.uy, KOJIHillHÎ B'-IHTeni, Hapa3Î neHCÎOHepH, MaIOTh .uo6pOTHi 6i6nioTeKH
3 )lOBOJii pÎ.llKÎCHHMH KHHraMH, »Ki BH)laHi B 50-80-x poKax MHHynoro CTOJIÎTT5l.
Po3MOBHa Mona 3 iHrnHMH JIIO.llhMH .un» cTaprnoro noKoniHH» - nepena)l(HO
yKpaÎHCbKa (98,7% 3 )lÎThMH; 100% 3 6paTaMH Ta cecTpaMH, .llPY35lMH, 3HaHOMHMH).
L(iKaBHH cpaKT, IUO norpe6yc OKpeMOfO aHanÎ3y, cninKyBaHH5l 3 BHyKaMH, 5lKe ÎHO)li
si.u6ysa€ThC» onocepe.uKoBaHo qepe3 .uiTeH:. BHyKH, y BHna.uKy npo)l(HBaHH» nma
Me)l(aMH cinhChKoro HaceneHoro nyHKTy, «3a6ysaIOTh» yKpai"HChKY Mosy. ToMy c .usa
sapiaHTH: po3MOBJI»TH 3 HHMH pyMyHChKOIO a6o cninKyBaTHC» qepe3 .uiTeH:. 0.uHa 3
29
onHTaHHX KOHCTaTysana, mo 3 BHYl..J:KOIO cninKyEThC» TÎnhKH PYMYHChKOio Mono10 . Inrna

2
x PecnoHOeHm Jlo?om napaCKQ (1934 p.H.} I c.Kpuauu, 1 cepnHR 2002 pory.
2
Y PecnoH1JeHm Apde!IRH !OJ1iaHHa (1927 p.11.) I c.KpacHa, 8 cepnHR 2003 pory.
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Bi.U3Haqana, mo He Mo:JKe rropo3}'MiTHCsi: 3 BrracHHM rr'si:THa.uusi:THpiqHHM BHYKOM, SIKHH He
..

30

p03MOBJISI( yKpaIHChKOIO .
Po3MOBHa MOBa B )KHTTeBHX CHTyauisi:x TaKO)K BH3HaqaeTbCSI OIIHTaHHMH SIK
yKpaÎHCbKa (96,3%), 3a BHHSITKOM rpaqm «rri.u qac CBapKH» (88,9%), OCKiJihKH OIIHTaHi
L{OCHTh qacTO BKa3yBaJIH, mo CTpHMYIOThCSI i He rrpoSIBJISIIOTh MOBHHX eKcrrpeciH: a6o
iHBeKTHB. PyMy1-10MOBH010 Ha 18,5%

e

e

rriq6a, mo

O.UHHM 3 rrposi:BiB iHTerpauii" B

PYMYHOMOBHY 3HaKoBy CHCTeMy B yc1x BIKOBHX rpyrrax.
TaKHM 'IHHOM, OIIHTaHi crnprnoro BiKy Haii6irrhlll 'IiTKO 36epiral0Th MaTepHHChKY
MOBy, BHKOpHCTOBYIOTh i"i y IIOBCSIK.[leHHOMY )KHTTi L{OCHTh 'IaCTO.
pi.UHHMH

TaKO)K

BHKOpHCTOBYIOTh

yKpaÎHChKY

MOBy.

y

Bo.uHoqac

crrirrKyBaHHi 3
rrpo6rreMOIO

e

crrinKyBaHHSI 3 BIIyKaMH, si:Ki «3a6yBaIOTh» MOBY BrracHHX rrpe.uKiB. XapaKTepHoIO pHco10,
mo o6'e.unye Bei BiKoni rpyrrH

e

TeH.[leHuisi: .[{O BHKOpHCTaHHSI PYMYHOMOBHOÎ rriq6H SIK

BHSIBY iHTerpauiî .[{O 3HaKOBOÎ CHCTeMH L{OMiHy10qoî .uep:JKaBOTBopqo°J" crriJThHOTH.

BucnoBKU ma nepcneKmUBU noOllJlbmux 11ay«o«ux po1«iOoK.

Ilo-nepute,

rrpoBe.ueHe

.uocni.u:JKeHHSI

eTHOMOBHHX

rrpo6neM

y

cepe.uoBHlllI

yKpaÎHChKOÎ HaUÎOHaJihHOÎ MeHlllHHH IIOBÎTY MapaMypern 3aCBÎ.Uqye, mo BÎL{IIOBÎ.UHY
rrpo6neMaTHKY BapTO aHaJii3yBaTH Ha MÎKpopÎBHÎ, 3, SICOByJOqH 6ararnacrreKTHÎCTh
6irriHrBÎ3MY B UhOMY perioHi. ITopsi:.u Î3 .uianeKTHOIO yKpaÎHOMOBHOIO IIOBCSIKL{eHHOIO
rrpaKTHKOIO

crrinKyBaHHSI

yKpaîHUÎ

cÎJThChKOÎ

MicueBoCTi

MapaMyperna

rrocTyrroBo

cqmpMyBanH rro.uBÎHHY (6iHapHy) MOBHY i.ueHTHqHÎCTh a6o :JK 6irriHrny. ITo.uirr orrHTaHHX
Ha 'IOTHPH BÎKOBÎ rpyrrH (.uo 20 poKiB; 20-40 poKÎB; 40-60 poKiB; crnprni 60-TH poKÎB)
.U03BOJIHB .ueTaJihHO rrpoaHanÎ3yBaTH MOBHY i.ueHTmpiKaui10 y rropiBHSIJThHOMy acrreKTÎ.

Ilo-âpy2e,

aHaJIÎ3 rrpo6rreMH y cepe.UOBHlllÎ OIIHTaHHX .[{O 20 poKÎB 3aCBÎ.U4ye, mo

Bi.u6yBaeThCSI BHTÎCHeHHSI MaTepHHChKOÎ MOBH 3a paxyHOK L{OMÎHyBaHHSI .uep:JKaBHOÎ MOBH.
Cepe.u MOJIOL{Oro IIOKOJIÎHHSI ( <PaKTHqHo, .UÎTeH Ta rri.uniTKÎB) HaHMeHlllOIO
XTO L{OCKOHaJIO BOJIOL{Îe yKpaÎHChKOIO MOBOIO (87,5%).

e qacTKa THX,

YMOBH OTpHMaHHSI OCBÎTH,

rrepcrreKTHBH IIO]J:aJihlllOro rrpaueBrrarnTyBaHHSI 3YMOBJIIOIOTh rrpiopHTeTHÎCTh .uep:JKaBHOÎ
MOBH L{JISI OIIHTaHHX. 51K IIOKa3aJIH rri.upaxyHKH, L{JISI uieî rpyrrH Hai16ÎJihlll BHCOKHMH

e

rroKa3HHKH PYMYHOMOBHoro crrinKyBaHHSI 3 6aThKaMH (15%), 6parnMH rn ceCTpaMH
(20%). BKpaH: 3HaqHHM

e

rroKaJHHK PYMYHOMOHOÎ rriq6H (77,5%). Orn:JK, rri.upocrn10qe

rroKonÎHHSI 3 o.uHoro 6oKy, .uo6pe ÎHTerpyeThcsi: B PYMYHChKHH couiyM, 3 ÎHrnoro, BTpaqae
eTHÎqHÎ MapKepH yKpaÎHChKOÎ eTHiqHOCTÎ.

Ilo-mpemc, L{JISI rrpe.ucrnBHHKÎB .upyroî BÎKOBOÎ rpyrrH (MOJIOL{h Bi.[{ 20 .uo 40 poKÎB)
e yKpaîHOMOBHHH eTHO.UH<PepeHui1010qHif 'IHHHHK. OrrHTaHÎ e 3pa3KOBHMH

BH3HaqanhHHM

rrpe.ucrnBHHKaMH 6irriHrnH, OCKÎJihKH BÎJihHO CIIÎJIKYIOThCSI o6HL{BOMa MOBaMH. BoHH
.ueKnapyIOTh CTOBÎL{COTKOBe BOJIOL{ÎHHSI yKpaÎHChKOIO MOBOIO. 0.uHaK, SIKlllO yBa:JKHO
rrpo4HTaTH rn6JIH4HÎ .uaHi, 3 'si:coByeThcsi:, mo TaKa caMoouiHKa .uaneKa BÎLl peaniH:.
OrrHrnHi Ha 86, 1% Borro.ui10Th JIÎTepaTypHOIO yKpaîHChKOIO MOBOIO. CepeJJ: orrHTaHHX .unsi:
19,5% po3MOBJISITH PYMYHChKOIO MOBOIO rrerrne. Usi: :JK TeH.ueHuisi: rrpocrri.uKoBynhcsi: y
OUÎHUÎ crrirrKyBaHHSI 3 .UÎThMH (16, 7% PYMYHChKOIO MOBOIO). ITpHKMeTHO, mo TaKa :JK
qacTKa oci6 uieî BÎKoBoî rpyrrH, si:Ki BHKopHCTOBYIOTh PYMYHOMOBHY rriq6y.

IIo- wmGepme,
1

.urrsi: BÎKOBOÎ rpyrrH

N!!

3 (oco6H 40-60 poKÎB) piBeHh Borro.uiHHSI si:K

po3MOBHOIO, TaK niTepaTypHoIO yKpaîHChKOIO MOBOIO

e

IIOKOJIÎHHSI 3aCBOIOBaJIH MOBY B lllKOJIÎ (72%) a6o

y po6oqHx KOJTeKTHBax (23,4%).

)I(

HH:JKqHM. ITpe.ucrnBHHKH UhOro

BoHH qaCTirne B:JKHBaIOTh po3MOBHY MOBY (83, 7%) i MeHrne qHTaIOTh a6o rrHrnyTh
yKpaÎHChKOIO MOBOIO (81,4%). PyMyHChKY MOBY BHKOpHCTOBYIOTh rrpH qHTaHHÎ
rrepÎOL{HqHoî rrpecH (79%) Ta perrirÎHHHX TeKCTÎB (83,7%). 3HaqHOJO e qacTKa oci6, SIKÎ

w Pecno11oe11m ApoeJ11111 !J11111a (1934 p.11.) I c.Kpac11a, 8 cepn1111 2003 pory.
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BHKOpHCTOBYIOTb pyMyHoMOBHY rriq6y (18,6%) rn cmrrKyIOTbCSI 3 .lllTbMH nep)l(aBH010
MOBOIO (23,3%).
llo-n Ji,me, onHrnm crnprnoro BIKY (nicrrSI 60-TH poKiB) Haii6irrhrno10 Mipo10
J6epira10Tb pi.llHOMOBHY ineHTHqHÎCTb. ITopisHo 3 iHrnHMH rpynaMH qaCTirne
BHKOpHCTOBYIOTb yKpa"iHCbKY MOBY y TIOBCHK,lleHHOMY cnirrKyBaHHÎ (87,6%). ITpoTe, qepe3
,llOCHTb HH3bKHH piaeHb ocaiqeHOCTÎ (66,7% BMÎIOTb qHTaTH H TIHCaTH yKpa"iHCbKOIO Ta
Bi.llTIOBÎ,llHO 74% PYMYHCbKOIO MOBOIO) npaKnrqHo MaJIO BHKOpHCTOBYIOTb MaTepHHCbKY
MOBY Ha TIHCbMi a6o npH qHTaHHi TeKCTiB. ,UrrH 18,5% OTIHTaHHX npiopHTeTHOIO €
nep)l(aBHa MOBa y cnirrKyBaHHi 3 BJiaCHHMH )lÎTbMH. BHHBJieHOIO npo6rreMOIO )lJIH uid
KaTeropi"i pecnOH,lleHTiB € cmrrKyaamrn 3 BHyKaMH, HKl BTpaTHJIH yKpa"iHOMOBHY
.
.
l,lleHTHqHlCTb.
llo-uwcme, MO)l(Ha KOHCTaTyBaTH OKpeMi 3ararrhHi MOBHÎ TeH,lleHUll cepen
yKpa"iHcrna MapaMyperna, HKÎ BHTIJIHBaIOTb j3 npoBenettoro nocrrin)l(eHHH:
•

•

TeH,lleHuiSI ,llO 36ÎJiblI1eHHH qacTOTHOCTi BHKOpHCTaHHH yKpa"iHCbKOl MOBH npH
36iJiblI1eHHi BiKy (T06To, qHM CTaprnoIO € JllO,llHHa, THM qacTirne B)l(HBa€ po3MOBHY
yKpa"iHCbKY MoBy; .llHB. rn6rr. N2 3);
3BOpOTHa TeH,lleHuiH ,llO 3MeHrneHHH qacTKH oci6, HKi ,llOCKOHaJIO BOJIO.llllOTb
pyMyttcbKOIO MOBOIO y p03pi3i rroKorritth (THM crnprnom e JIIO.llHHa, THM nprne
Borronie nep)l(aBHOIO Moamo; .llHB. rn6rr. N2 1);

.

.

..

.

•

TeH,lleHurn ,llO 3MettrneHHH qacTOTHOCTl qHTaHHH yKpaIHCbKHX TeKCTIB )lJIH
npe,llCTaBHHKÎB npyro"i, TpeTbOl Ta qernepTO"i BiKOBHX rpyrr (To6To, qHM crnprnHM €
BiK JIIO,llHHH IIÎCJIH 20-JIÎTHbOfO nepiony, THM MeHrne BOHa BHKOpHCTOBY€ IlHCbMO
Ta qHTaHHH yKpa"iHCbKOIO Moaom; .llHB. rn6rr. N2 4-5);

•

TeH,lleHuiSI BHHHTKOBOl rrorryrrSipHOCTi Ta MO,llH Ha nep)l(aBHY MOBY )lJIH
ninpocrn10qoro rroKorriHHH yKpa"iHuiB rrosiTy MapaMypern. Ue CTHMyrr10€TbCH
nep)l(aBOIO qepe3 CHCTeMy BHXOBaHHH Ta OCBÎTH, 3aco6is MaCOBOl iHcl>OpMaui"i
PyMyHi"i rn caMHMH 6aThKaMH niTeii (.llHB. rn6rr. N2 2);

•

TeH,lleHurn ,llO cmrrKyBaHHH nopocJIHX 13 ,lllTbMH nep)l(aBHOIO MOBOIO, IJ.:(O
rrpoHBJIH€TbCH y nenarri 3pocrn1oqiif KirrhKOcTi niTeii, HKI BHaqa10Tb PYMYHCbKY
Moay B.llOMa, a He y rnKorri (.llHB. rn6rr. N2 6);

.

.

.

.

•

TeH,lleHuiH, HKa TI0€.llHY€TbCH y scix IlOKOJiiHHHX, a B rrinpoCTa10qoro Haii6iJiblI1010
Mipo10 rrpoHBJIH€TbCH, ue - pyMyHoMOBHa rriq6a. UeH: cl>aKT MH rroHcmoeMo
iHTerpauie10 yKpa"iHuis MapaMyperna HK rrpencrnBHHKÎB pyMyHcbKoro couiyMy B
3HaKOBY CHCTeMy OCBO€HHH rrpocTopy i qacy, T06To KOrHiTHBHO-CeMaHTHqHy
CTPYKTYPY noMiHy10qoi" nep)l(aBornopqo"i eTHorpyrrH PYMYH (.llHB. rn6rr. N2 7).
llO-CbOMe, Bpaxoay10qH rrorriaapiaHTHÎCTb eTHOÎ,lleHTHqHOCTi yKpa"iHuiB IlOBiTy
MapaMypern, BIIJIHB cyqacHHX cl>aKTOpis eTHocouiarrbHoro Ta eTHOKYJibTYPHOro rrrratty
BBa)l(a€MO 3a nepcneKTHBY ,llOCJii)l)l(eHHH HaCTYIIHHX rrpo6rreMHHX 6rroKiB: 1) 3' HCyBaHHH
porri Kottcl>eciH:ttoro qHHHHKa couiarrbttoro Ta eTniqttoro caMonoqyrrH yKpa"ittuia rroBiTy
MapaMypern; 2) nocrrin)l(eHHH cl>aKrnpy 3apo6iTqattcrna B perioni; 3) BHMip BeKrnpiB
Mi)l(eTHÎqHHX ,llHCTattuiH: B ripcbKOMY apearri; 4) attarri3 npaKTHqtto"i )lÎHJibHOCTi B CÎJibCbKiH:
MicueBocTi rpoMa,llCbKHX oprattiJauiH: yKpa"ittCbKO"i nauionarrhtto"i MettrnHHH PyMyni"i; 5)
HayKoBe OKpecrreHHH «pyTeHCbKOl rrpo6rreMH» TOIJ.:(0.
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3BE)J;EHI TAl>Jllfl[HI )J.AHI IIPOBE)J;EHOro ,ll;OCJII,ll;Jl(EHIUI
ETHOMOBHHX IIPO:QECIB B CEPE)J;OBHIIJJ YKPAiHCbKOI
HAUJOHAJlbHOI MEHIUHHll IIOBITY MAPAMYPEIU

Ta611ul(11 MI.
BiKoei
rpyrrn
PieeHb
BOJIO)liHHJI
,[{OCKOHa.TJO

N~ 1
(JlO 20 poKiB)

N~2

NQ3

N~4

(20-40 poKie)

(40-60 poKiB)

(C'l'aprui 60-TH poKie)

Y1qiai"ttcbKa

PyM)'HCbKa

YKpaîncbKa

PyMyHCbKa

YKpaÎHCbKa

PyMyttcbKa

YKpai.HCbKa

PyMyttc&Ka

87,5%
10%
2,5%

95%
5%

100%

91,6%
8,4%

93%
4,6%
2,4%

79%
18,6%
2,4%

98,7%
1,3%

56,8%
28,4%
14,8%

.[{o6pe
He)lOCKOllaJIO

Ta611ul(11
BiKoei
rpynu
):Vl<epe
JIOBUB'ICHllJI
b3TbKH
lliKOJia
Ittrne

PiBeHb BO/woin1111 MOBa.Mu

N2 1

M 2.

j(:HCepe!IO 6U61leH1111 .'HOBU

N2 2
(20-40 poKie)

(JJ.O 20 poKie)

N2 3
(40-60 poKie)

N24
(CTaprni 60-rn poKie)

YKpai"HcE.Ka

PyMyHcE.Ka

YKpaîHCE.Ka

P)'M}'HCE.Ka

YKpaîHCE.Ka

PyMyucE.Ka

YKpaîHCE.Ka

PyMyHcE.Ka

100%

12,5%
87,5%

100%

2,8%
97,2%

97,7%

4,6%
72%
23,4%

100%

1,2%
50,6%
48,2%

2,3%

Ta611ul(JI M 3. 01(ÎHKa onumanUMu 6Jlac1wi"po1MoBHoi" npaKmuKu
BiKoei
rpyrrn
0QiHKa
Po3MOBHoî
npaKTHKH
Jlel1!le

N~

1

N22
(20-40 poKie)

(JlO 20 poKiB)

N23
(40-60 poKiB)

N24
(crapmi

60-ni poKie)

y KpaIHCbKa

PyMyttCbKa

YKpaÎHCbKa

PyMyttCbKa

YKpaÎHCbKa

PYMYHCbKa

YKpaîHCbKa

PyMyHCbKa

72,5%

27,5%

86,1%

13,9%

90,7%

9,3%

91,3%

8,7%

75%

25%

86,1%

13,9%

86%

14%

91,3%

8,7%

72,5%

27,5%

80,5%

19,5%

83,7%

16,3%

87,6%

12,4%

h
3a,noeo
JICHHJIM
qacTime

Taii!IUl(JI M 4. PiBeHb nucbMa ma 11uman1111.MOBa.MU
BiKOB
rpynu
Pieen
bOHCbMa
TaqHTaBHJI
Ilumy Ta
quTalO
TiJibKHqHTalO
He nuruy i ne
qHT3IO

N~ I
(JlO 20 poKiB)

112 2
<20-40 poKiB)

N23
(40-60 poKie)

NQ4
(crapmi 60-TH poKie)

YKpai"HCbKa

PyMyncbKa

YKpai"HcbKa

PYMYHCbKa

YKpaÎHCbKa

PYMYHCbKa

YKpai"ttcbKa

P}'M}"HCbKa

80%

97,5%

86,1%

lOOo/o

81,4%

97,7%

66,7%

74%

8,3%

16,3%

2,3%

16%

6,2%

2,5%

5,6%

2,3%

17,3%

19,8%

2,5%
17,5%
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Ta6J1Ul(R M ~ }/(a11p0Bi pi:moBudu 11uma1111a
BiKoai
rpym1
)l(aHponi
Pi3HOBH):IH
lJHTaHHJI
fa3ertt,
:lKypn rurn
PeniriiiHa
nireparypa
Xy.ilO>KHJI
nireparypa,
noeJii'
Cner{iani
JOBaHa
nireparypa

.N!! 1
(.no 20 poKin)

.Nd
(40-60 poKÎB)

.N!! 2
(20-40 pOKÎB)

.N!! 4
(crnpmi 60-m poKis)

YKpaîncbKa

PyMyttCLKa

YKpaîHCbKa

PYMYHCbKa

YKpaîHCbKa

PyM}'JJCLKa

YKpa"incLKa

PyMync1>Ka

37,5%

70%

72,2%

91,7%

65,1%

79%

44,4%

48,1%

35%

67,5%

86,1%

91,7%

67,4%

83,7%

53%

58%

32,5%

52,5%

88,9%

72,2%

34,9%

37,2%

34,5%

12,3%

45%

65%

47,2%

52,8%

30,2%

32,5%

9,8%

12,3%

Ta6J1Ul(R M 6. Po1AtoB11a MOBa 1 iumuMu J110db:Hu
Bi1mni
rpynn
PoJMOBHa
MO Ba
J AÎ.!:IYCJIMH,
6a6UJIMH
3 6aTbKaMH
3 6parn-.rn,
cecrpaMH
3 AiTbMH

.N!! I
(.no

20 poKie)

.N~ 2
(20-40 poKin)

.N!! 3
(40-60 pOKÎB)

YKpa"incLKa

PyMynci,xa

11,6%

100%

3.7%

Y1qiai"f1ci.Ka

PyMyttCbKa

100%

97,7%

7%

100%

97,7%

YKpaîHCLKa

PyMy11cbKa

YKpaîHCbKa

95%

12,5%

100%

95%

15%

87,5%

20o/o

PyMyncbKa

N24
(craprni 60-m poKiB)

83,3%

16,7%

90,7%

23,3%

98,7%

18,5%

100%

100%

97,7%

93%

100%

84%

h
3H3HOMH'>IH,

82,5%

80%

APYJJIMH

Ta6J1uu,a M 7. Po:1.11-10B11a ;woBa B :HCUmm€BUX cumyaqi11x
BiKOBÎ
fp)TIH
P03Moena
Moea
OÎ):I '!aC
MO.lHTRH
Jljq6a
.Il.YMKa
ni.LI qac
ceapKH
3seprnmlll
.II.o
,[{0MalllHLOÎ
xy.no6H,
Teaprm

0

Kd

N~2

N~3

N~4

(./:10 20 pOKÎB)

(20-40 poKÎB)

(40-60 pOKÎB)

ccraprni 60-rn poKie)

Y1<paî11cLKa

PyMyncLKa

y Kpai°llCLKa

PyMyHCLKa

YKpaÎHCLKa

PyM)'HcLKa

YKpaîncLKa

PyMyncLKa

87,5%

27,5%

97.2%

13,9%

90,7%

27,9%

96,3%

9,9%

72.5%
87,S'fo

77,5%
22,5%

100%
97,2%

16,7%
2,8%

95,3%
95,3%

18,6%
7%

96,3%
96.3%

18.5%
7,4%

87,5%

20%

97,2%

2,8%

93%

11,6%

88,9%

11,1%

87,5%

12,5%

97,2%

2,8%

95,3%

4,7%

96,3%

3,7%

• ITpHMÎTKH: 1) y ei.nnoeiJIJIX Ha JanHrnHnJI anKem, JIKÎ ei.no6paJKe11i y Jeencmix Ta5JI. N~ 5-7 . .noJBOJIJIJIHCL no.nniiini
nOJHa'!eHHH, TOMY cyMa ni.ncOTKÎB He TOTOJK11a 100%, a MOJKe 6YTH Jlla'IHO 6i11Lrno10, oco611Heo y rn611. N~ 6; 2) JHaKoM
«-» y Ta6.JHQllX no311aqeni eapianTH 6e3 si.nnoei.neH:.
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Procese etnolingvisitice ale ucrainenilor din judeţul Maramureş
(rezultate obţinute în urma cercetării de teren privind bilingvismul în
regiune)
Rezumat
în problematica etnolingvistică în mediul ucrainean al
Maramureşului demonstrează faptul că aceasta justifică microanaliza bilingvismului în
această zonă, respectiv o explicitare a numeroase aspecte ale bilingvismului din regiune.
Alături de dialectul ucrainean utilizat de etnicii ucraineni din localităţile Maramureşului, sa constituit treptat identitatea bilingvistică a acestora.
Împărţirea respondenţilor în 4 categorii de vârstă (până la 20 de ani, 20-40, 40-60,
peste 60 de ani) a pennis o analiză detaliată a identităţii lingvistice din punct de vedere
comparativ.
Analiza în rândul respondenţilor până la 20 de ani arată faptul că limba ucraineană
nu se mai vorbeşte, fiind înlocuită de limba română. În rândul generaţiei tinere
(copiii/tineret) se vorbeşte cel mai puţin corect în limba ucraineană (87,5%). Condiţiile de
educaţie, perspectivele de a găsi un loc de muncă au condiţionat utilizarea limbii de stat în
rândul celor intervievaţi. Aşa cum arată calculele pentru această categorie de vârstă, cei
mai mari indicatori de vorbire a limbii române sunt cei în vorbirea cu părinţii ( 15% ), cu
fraţii şi surorile (20%). Cel mai ridicat este indicele numărării în limba română (77,5%).
Astfel, creşte generaţia tânără pe de o parte, se intregrează bine în societatea românească,
dar pe de altă parte, se pierd marcherele etnice ale etnicităţii ucrainene.
Pentru reprezentanţii celei de a doua grupe de vîrstă (20-40 de ani), determinant
este factorul lingvistic ucrainean al diferenţierii etnice. Respondenţii sunt modelele
reprezentantive ale bilingvismului, deoarece ei vorbesc foarte bine în ambele limbi. Deşi ei
declară că ştiu limba ucraineană sută la sută, dacă studiem cu atenţie datele statistice din
tabele, se poate observa că o astfel de afinnaţie este departe de a fi reală. Intr-un procent de
86, 1%, respondenţii vorbesc în limba ucraineană literară. Printre cei intervievaţi, pentru un
procentaj de 19,5% este mult mai uşor să vorbească în limba romană. Această tendinţă este
ilustrată la rubrica cum vorbiţi cu copiii (16, 7% în limba română). Aceeaşi situaţie o avem
şi în cazul persoanelor din această grupă, care folosesc număratul în limba română.
Pentru cea de a treia grupă de vârstă (40-60 de ani) nivelul limbii folosite, atât a
celei uzuale cât şi celei literare este scăzut. Reprezentanţii acestei generaţii au învăţat limba
la şcoală (72%) sau la locurile de muncă (23,4%). Ei folosesc mult mai des limba uzuală
(83,7%) şi citesc sau scriu mai rar în limba ucraineană (81,6%). Limba română o folosesc
în citirea presei periodice (79%) şi a textelor religioase(83,7%). Un număr destul de
însemnat de persoane folosesc număratul în limba română (18,6%) şi vorbesc cu copiii tot
în limba română (23,3%).
Respondenţii generaţiei de peste 60 de ani îşi păstrează identitatea lingvistică în cel
mai înalt grad. Comparativ cu alte grupe, aceştia folosesc mai des limba ucraineană în
vorbirea uzuală (87,6%). Cu toate că nivelul de educaţie este destul de scăzut (66,7% ştiu
să citească şi să scrie în limba ucraineană şi 74% în limba română, practic un număr mic
foloseşte limba maternă când scriu sau când citesc. Pentru 18,5% din respondenţi,
prioritară este limba română folosită în limba uzuală cu propriii copiii. Relevantă pentru
respondenţii acestei grupe este folosirea limbii în conversaţiile cu nepoţii, care şi-au
pierdut identitatea lingvistică ucraineană.
Avem posibilitatea să constatăm, în urma cercetării efectuate, unele tendinţe
lingvistice generale apărute în rândul ucrainenilor din Maramureş:
Cercetarea

efectuată
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•
•
•

•

•

•

Tendinţa

folosirii mai dese a limbii ucrainene de către persoanele mai în
vârstă (vezi tab. nr. 3);
Tendinţa inversă, de scădere a numărului persoanelor care vorbesc în limba
română literară la generaţia mai în vârstă (vezi tab. nr. 1);
Tendinţa scăderii citirii textelor în limba ucraineană pentru respondenţii
grupei a doua, a treia şi a patra de vârstă (adică, cu cât e mai în vârstă
persoana - peste 20 de ani, cu atât mai rar scrie şi citeşte în limba
ucraineană, vezi tab. nr. 4-5);
Tendinţa excesivă a „modei" utilizării limbii de stat pentru tineretul din
judeţul Maramureş. Acest lucru este stimulat de stat prin sistemul de
învăţământ, mijloace de informare în masă şi chiar de către părinţii copiilor
(vezi tab. nr. 2);
Tendinţa folosirii limbii de stat a părinţilor cu copiii - acest lucru este
ilustrat de numărul mare de copii care învaţă limba română acasă, nu la
şcoală (vezi tab. nr. 6).
Tendinţa care apare la toate categoriile de vîrstă (are loc o generalizare), iar
la copii se observă şi mai bine - număratul în limba română (vezi tab. nr. 7).
Acest fapt îl explicăm ca fiind integrarea ucrainenilor din Maramureş, ca
reprezentanţi ai societăţii româneşti, în sistemul semnelor de însuşire a
spaţiului şi a timpului, adică în structura cognitiv-semantică a grupului etnic
dominant de stat românesc, vezi tab. nr. 7).

Ţinând

cont de varietatea identităţii etnice a ucrainenilor din judeţul Maramureş, de
influenţa factorilor etnosociali şi etnoculturali, considerăm că în perspectivă se impune cu
necesitate efectuarea unei cercetări detaliate asupra următoarelor chestiuni:
1) clarificarea rolului factorului confesional, al statutului social/etnic al ucrainenilor
din Maramureş;
2) cercetarea rolului factorului muncii sezoniere în regiune;
3) calcularea (măsurarea) vectorilor distanţei interetnice îm arealul muntos;
4) analiza activităţii practice a organizaţiilor ucrainene din Romania;
5) explicarea ştiinţifică a „problematicii rutenismului".
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LIUBA HORV AT, SATU MARE (ROMÂNIA)
Ucrainenii judeţului Satu Mare şi Maramureş: coliziuni etnice, lingvistice
şi confesionale reflectate prin prisma recensământului populaţiei din

2002
Populaţia ucraineană trăieşte

munte ale

judeţului

compact, din cele mai vechi timpuri, în satele de
în câteva sate din judeţul Satu Mare. Populaţia
identitatea, vorbeşte în limba ucraineană (dialect) şi aparţine

Maramureş şi

ucraineană locală îşi păstrează

confesiunii ortodoxe.
Ţinând cont de transformările social-economice şi politice din România în ultimul
deceniu al sec. XX - început de sec. XXI, de actualitate pentru cercetătorii etnologi şi
etno-sociologi este studierea aspectelor etnice, lingvistice, religioase ale ucrainenilor din
nord-vestul României. Aşa cum o demonstrează practica, ucrainismul local s-a adaptat
rapid la noile condiţii economice, de învăţământ, religie şi viaţă cetăţenească.
Cu alte cuvinte, au avut loc o serie de metamorfoze în conştiinţa etnică şi naţională
a ucrainenilor. Acesta constituie motivaţia petru care am ales ca studiu identitatea etnică,
lingvistică şi confesională a ucrainenilor din Maramureş şi Satu Mare, în contextul analizei
recensamântului populaţiei din 2002.
Principalele obiective ale studiului constau în:
- analiza comparativă - în baza datelor statistice - a numărului populaţiei din
mediul urban şi rural al judeţelor Maramureş şi Satu Mare, cu accent pe identitatea
ucraineană din Nord-Vestul României;
- ilustrarea identităţii lingvistice a ucrainienilor din cele două judeţe, în baza datelor
recensămîntului din 2002.
- ilustrarea identităţii confesionale a acestora.
- evidenţierea - în baza materialului empiric - a coliziunilor etnice, lingvistice şi
confesionale, finalizate cu aprecieri teoretice şi concluzii.

TABEL
Judeţe/Anii
Maramureş

Satu Mare
Total
(România)

j(g

I. Modificarea numărului ucrainenilor din România, conform
recensămintelor populaţie/:

1930
19 249
3 439

1956
25 435
483

1966
29 060
905

1977
32 723
1 146

1992
36 653
1 320

2002
34 027
1 556

45 875

60 479

54 705

55 510

65 472

61 098

Datele din tabelul j(g_ 1. atestă faptul ca identitatea ucraineană din judeţul
în etapa actuală este cea mai mare din România, procentual însumând 57,7 %
din totalul ucrainenilor din România.
În aceste două judeţe, tabelul ilustrează -aşa cum arată rezultatele recensămintelor
populaţiei din anii 1930, 1956, 1966, 1977, 1992 - că numărul ucrainenilor se afla în
tendinţă ascendentă. Cu toate acestea, în 2002 recensământul a statuat un număr mai mic
de ucraineni comparativ cu 1992.
Maramureş

Întocmit conform variantei în fonnat electronic a materialului: „Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor", 18 martie
2002. Voi. IV. Structura etnică şi confesională I Institutul Naţional de Statistică. Editura «Revista Română de Statistică».
1
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Din punctul nostru de vedere are loc emigrarea ucrainenilor din considerente socialeconomice. Alături de migraţia în judeţele de câmpie ale României s-a constatat o creştere
a acestei categorii, principalele ţinte fiind preponderent Spania, Grecia, Portugalia, Italia,
Belgia, Franţa, etc.
Comparativ cu judeţul Maramureş, în judeţul Satu Mare se observă că populaţia
ucraineană începe să crească. Astfel, dacă în 1956 aici s-au identificat doar 483 ucraineni,
după recensământul din 2002 numărul acestora a crescut la 1500 de persoane. În urma
cercetărilor etnologice de teren (2001-2007) s-a constatat că creşterea numărului
ucrainenilor a avut loc în baza migraţiilor interne din judeţul Maramureş (din localităţile
Poienile de sub Munte, Ruscova, Repedea, Bistra, Rona de Sus) Această rezultantă se
explică prin influenţa factorilor economici - soluri fertile, locuri de muncă şi gospodării
agricole mult mai prospere.

Tabel }{Q 2.

Comunele
judeţului

Componenţa etnică

a populaţiei din oraşele judeţului Maramureş şi Satu
Mare în urma recensământului populaţiei din 2002. 2

Numărul

Ucraineni

Ruteni

Rromi

Nemţi

Alţii

Nedeclaraţi

1 964
(0,73%)

56
(0,02%)

3 636

1 879

388

13

1 225
(2,97%)

10
(0,02%)

448

101

53

2

351
(0,25%)
274
(1,62)
45
(0,27)
33
(0,33%)
21
(0,07%)
14
(0,27%)

46
(0,03%)

2 092

475

275

10

o

70

I 113

14

o

o

576

55

22

o

141

61

7

o

o

115

49

14

o

o

54

18

3

o

1 659

1

o

140

7

o

o

46 291

34 026
(6,67%)

56
(0,01%)

8 913

I 954

445

19

Populaţiei

Români

Maghiarii

stabile
268 277
(52,6%)

224 526
(83,7%)

35 815

41 219

32 867

6 513

137 921

114213

20 459

16 879

14 878

530

16 609

12 469

3 441

10 105

8 083

I 780

26 984

26 263

522

5 205

4 205

911

13 355

11 548

510 109°
(100%)

418 405
(82,02%)

Municipii şi
oraşe (total)
Municipiul
Sighetu
Marmaţiei

Municipiul
Baia Mare
Oraş

Vişeu

de Sus

Oraş

Baia Sprie
Oraş

Seini

Oraş Borşa
Oraş

Cavnic

Oraş

Târgu

Lăpus

Judeţul
Maramureş

(total)

După

ce am clarificat componenţa numerică a ucrainenilor vom analiza în detaliu
etnice, lingvistice şi confesionale din judeţele Maramureş şi Satu Mare, separat
populaţia etnică ucraineană din mediul urban şi mediul rural, în principal identitatea etnică
şi lingvistică a acesteia.
În tabelele }{Q 2 şi 3 am redat componenţa etnică şi lingvistică a populaţiei judeţului
Maramureş. Calculele ne permit să constatăm că parametrii identităţii etnice şi lingvistice
realităţile

Tabel întocmit confonn materialului stat1st1c : Direcţia Judeţeană de statistică (Baia Marc). Judeţul Maramureş.
sial locuinţelor (2002). Populaţia stabilă după etnic.
'Observaţie: Materialele statistice: „Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 18 martie 2002. Voi. IV. Structura etnică şi
confesională" comparativ cu datele de la Direcţia de statistică - Baia Mare ne arată cifra de 51O.I00 pers.; din care
ucraineni 34.027 pers.; de aceea în tabelul N~ 9 apare I persoană în plus, comparativ cu datele din tabelele arătate mai
sus.
2

Recensământul populaţiei
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sunt diferiţi. Astfel, în rândul populaţiei oraşelor din judeţul Maramureş există 1964 de
ucraineni (0,73%).
Cea mai mare parte a populaţiei locuieşte în oraşele Sighetu! Marmaţiei (1225 de
pers.), un număr mult mai mic la Baia Mare (351pers.) şi Vişeul de Sus (274 pers.). Un
număr mic de ucraineni - 4 până Ia 10 pers. locuiesc în oraşele Baia Sprie, Seini, Borşa,
Cavnic (vezi tab. M 2.).

Tabel M
Populaţia
oraşelor

Mu11icipii şi
oraşe

(total)
Municipiul
Sighetu
Marmatiei
Municipiul
Baia Mare
Oraş
Vişeu

de Sus

Oraş

Baia Sprie
Oraş

Seini

Oraş Borşa
Oraş

Cavnic

Oraş

Târgu

Lăpuş

Judeţul
Maramureş

(total)

3.Componenţa lingvistică

a populaţi.ei oraşelor jutkţului
1
rezultatelor recensământului din 2002

Maramureş

în urma

Număml
populaţiei/

Româna

Maghiara

Ucraineana

Ruteana

Rroma

Gennana

Altele

Nedeclarata

Lingvistic
268277
(52,6%)

228926
(85,33%)

34 623

1536
(0,57%)

36
(0,01%)

1533

1412

198

13

41 219

33 442

6415

g'75
(2,36%)

2
(0,004%)

305

50

28

2

137 921

116 821

19 686

34
(0,02%)

733

241

141

11

16 879

15 031

529

o

45

1035

7

o

16609

13 059

3 299

o

167

34

11

o

10105

8 175

1 761

o

141

20

2

o

26984

26389

445

o

102

26

8

o

5 205

4 314

868

o

4

4

13 355

11 695

1620

254
(0,18%)
232
(1,37%)
39
(0,23%)
6
(0,05%)
14
(0,05%)
14
(0,27%)
2
(0,01%)

o

36

2

o

o

510109
(100%)

425 558
(83,42%)

44 906

33505
(6,56%)

36
(0,007%)

4 381

1476

234

13

o

Aceeaşi situaţie

se prezintă şi din punct de vedere lingvistic: ucraineni se identifică
un procent de 0,57%. Limba ucraineană este considerată limbă maternă de 1563 de pers.,
ceea ce reprezintă mai puţin decât numărul real al persoanelor care se identifică ucraineni
(vezi tab . .M 3). Identificarea lingvistică începe să scadă în toate satele (din tabel). Un caz
paradoxal se observă în oraşul Târgu Lăpuş, unde, conform recensământului, avem un
ucrainean, în schimb îşi declară limba maternă ucraineană un număr de 2 persoane.
Iată, aşadar una din coliziunile identităţii ucrainene din Maramureş - tendinţa descendentă
a identităţii lingvistice în oraşele judeţului. Altă coliziune paradoxală care - din punctul
nostru de vedere - are o bază etno-politică este identitatea rusină (ruteană) din judeţul
Maramureş. Conform statisticii oficiale, în oraşele judeţului Maramureş s-au identificat ca
rusini 56 de persoane; în satele judeţului nu există nici un singur rusin (vezi tab. M. 5-6)!
Aceste date contrazic în mod categoric discursurile pompoase ale liderilor mişcării
ruscnismului mondial privind existenţa în România a unui număr de 30.000 de
2
rusini. .Astfel, Pavel Robert Magoci, în lucrarea „Poporul de nicăieri: istoria în imagini a

Tabel întocmit conform datelor stat1,;t1ce: Direcţia Judeţeană de statistică (Baia Mare). Judetul Maramureş.
al locuinţelor (2002). Populaţia stabilă după limbă maternă.
1
Magoci Pa"fo Robc1t. Popoml de nicăieri: Ist01ia în imagini a mtcnilor carpatici. - Ujgorod: Editura lui V. Padenc.
2007. - p. 8, 11.
1

Recensământul populaţiei şi

323
https://biblioteca-digitala.ro

rutenilor carpatici" identifică pe hartă, într-un mod nejustificat, care nu îşi găseşte
corespondenţă în realitate, teritoriul locuit de rusini în judeţul Maramureş, amintind un
număr de aproximativ 34.000 de persoane, "rusini"(ruteni). Subliniem din nou:
recensământul din 2002 a fixat foarte clar - 257 de rusini în toată România5 .
Din rândul acestora, aşa cum observăm în tabele, doar 56 de persoane corespund
ideologiei rusenismului (rutenismului) în judeţul Maramureş şi 19 pers. în judeţul Satu
Mare.
Conform opiniei noastre, în această situaţie este dezirabilă o chestionare a
populaţiei din Maramureş, precum şi efectuarea unor cercetări etnologice de teren.
Experienţa noastră în urma acestor cercetări a confinnat faptul că populaţia satelor s-a
identificat ca ucraineană, mai mult decât atât, populaţia spune că nu există identitate rusină
(ruteană), „nu ştiu despre ea". Aceaşi situaţie este confirmată şi de recensământul
populaţiei din 2002.
Interesant este faptul că din 56 de rusini (ruteni) din întreg judeţul Maramureş, 46
de rusini locuiesc la Baia Mare, 1O la Sighetu Marmaţiei (vezi tab . .Af!.2). Din 46 de rusini
din Baia Mare, doar 34 declară limba rusina (ruteană) ca maternă, iar din 1O rusini din
Sighetu Marmaţiei, doar 2 persoane consideră limba rusina ca limbă maternă (vezi tab .
.M!.3). Mai mult, dacă răsfoim publicaţia editată de Uniunea culturală a rusinilor din
România (preşedinte Gheorghe Firţac) şi studiem limba în care aceasta este redactată,
putem constata clar că revista este scrisă în limba ucraineană 6 .
Astfel apare o a doua coliziune - care reprezintă fiasco-ul identităţii rusine (rutene).
Tabel .M!. 4 Dinamica şi numărul populaţiei pe comune ale judeţului
7
Maramureş, în localităţi cu populaţie ucraineană compactă . •
1930

Comune:
Anii

1956

1966

1977

1992

Total:

Dinei
ucraineni

Total

Din ei
ucraineni

Total:

Dinei
ucramem

Total:

Dinei
ucraineni

Total:

Din ei
ucraineni

Bistra

1 922

1 399

4424

3 950

5 473

4 811

5 062

4 606

4 902

4 402

Bbocicoiu Mare

4 662

2 177

3612

2 505

4 035

2 566

4 585

2 826

4 681

2 922

Rona de sus

4 154

2 385

4331

3 422

4 773

3 885

5 124

4 346

4 982

4 350

Poienile de sub
Munte

5 644

4 750

6298

6 081

7 651

7 086

8 776

8 357

10561

10 240

l 743
3 158
2 544
23827

l 480
2 045
l 385
15 621

2877
364
2602
27308

2 843
2 944
l 853
23 598

3 400
3 741
2 741
31814

3 262
3 500
1 973
27 083

4 074
4 324
3 003
35148

3 938
4 072
2 280
30 425

4 853
5 183
3 241
38403

4 762
4 913
2 553
34 142

Recensămintelor
populaţiei

Repedea
Ruscova
Rerneţi

Toate:

Ucrainienii sunt aşezaţi compact în comunele: Poienile de sub Munte, Ruscova,
Rona de Sus, Bistra, (Bistra, Crasna, Valea Vişeului), Remeţi, Bocicoiu Mare (Lunca la
Tisa, Crăciuneşti, Bocicoiu Mare, Tisa).

Traista M .. Rusinii- decoratie falsă pe scena politică a Europei Centrale// Curierul ucrainean - 2007. - N~ 7-8 aprilie).
- P. 10; Traista M. Pseudocongresul rutenilor// Curierul Ucrainean. - 2007. - Iulie. - Seria noua, nr. 99-100. - P. 9.
6
Vezi ca exemplu: Firţak G. Declaraţia politică a uniunii culturale a rutenilor din România// Credinţa Rusină. - 2003. Nr. 5, ianuarie-martie. - P. 3 ..
7
Cureleac Vasile. Ucrainenii Maramureşului Românesc- Lvov: Tipografia LNU „[vano-Franco", 2001. - P. 50, 163.
5
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Tabel .HE 5. Componenţa etnică a populaţiei rurale din Maramureş conform rezultatelor
recensământului populaţiei din 2002. 8
Comunele

Numărul
Populaţiei

Români

Maghiari

Comu11e
(total)

Limba
241832
(47,4%)

193 879
(80,17%)

JO 476

Repedea

4 761

87

7

Poienile de
Sub Munte

10 033

256

61

Ruscova

4 854

161

3

Bistra

4 423

399

3

Rona de
Sus

4 698

207

421

Remeţi

3 058

399

382

BocicoiuMarc

4 468

I 447

371

2 484

425

1 964

Rona de Jos

2 110

2 069

2

Ocna Sugatag

4 207

3 710

403

judeţului

Cămpulung

la

Tisa

Sarasău

2 416

2 335

14

Ulmeni

7 153

4 215

I 812

Săpanţa

3 267
2 693
2 593
6 352
2 856
5 282
6 713
5 479
3410
5 591
2 699
3 366
3 003
3 176
5 196
5 409
6 222
7 708
6 124
I 028
9 023
2 533
4 499
3 470
I 276
3411
I 919

3 240
2 658
2 584
6 342
2 849
2 197
5 660
5 457
3 404
5 255
I 620
3 359
2 405
3 025
5 185
4 555
5 979
6 810
6 111
I 027
9 Oli
2 508
4 479
3 466
I 274
3 403
I 897

2
4
I
4

Pctrova
Leordina
Barsana
Vadu lzci
Vişeu de Jos
Tăutii-Măghcrăus
Siseşti
Calincşti

Recea
Baiut
Giuleşti

Remetea-Ch io aru Iu i
Salsig
Sălistca de Sus
Satul ung
Suciu de Sus
Somcuta Mare
Rozavlea
Poienile lzei
Moisci
Grosi
Dumbraviţa
Budeşti

Boiu Mare
Bogdan Voda
Băita de Sub Codru

8

2
968
13
2
253
I 066
I
431
13
3
110
145
167

o
o

4
24
8
3

o

Ucraineni

Ruteni

Rromi

Gennani

Alţii

Nedeclaraţi

32 062
(13,26%)
4 650
(97,7%)
9 696
(96,64%)
4 578
(94,3%)
4 021
(90,91 %)
4 062
(86,46%)
2 260
(73,9%)
2 639
(59,06%)
23
(0,92%)
18
(0,85%)
14
(0,33%)
12 (0,5%)

o

5 277

75

57

6

o

15

o

2

8

10

o

o

109

3

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5

3

o

o

14

3

o

o

5

5

o

li
(0,15%)
8 (0,24%)
7 (0,25%)
7 (0,27%)
6 (0,1%)
6 (0,21%)
6 (0,11 %)
4 (0,05%)
4 (0,07%)
4 (0,11 %)
3 (0,05%)
2 (0,07%)
2 (0,05%)
2 (0,06%)
2 (0,06%)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I

2
2

o

o

o

67

2

3

o

o

21

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

76

3

52

2

1 113
17
24

o
o
o
75
70

o
o

o
o
o
o
o

o
o

I
7
5

I
4

o

77

2
9

4
164
136
7
739
97
722
li

o

o
o
o

11

o
o
o

19

I

o
o
I

o
3
I

o
7

o
o
o
o
o
o

I

o
o
o
o
I

o
o
o
o
I

o
5

o
o
o
o
o
o
I
5

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tabelul a fost întocmit conform datelor statistice: Direcţia Judeţeană de Statistică (Baia Marc). Judeţul Maramureş.
al locuinţelor (2002). Populaţia stabila după etnie.
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Continuare tab . M 5
2 543

2 518

16

1

5 838

5 584

22

1

o
o

510 109
(100%)

418 405
(82,02%)

46 291

34 026
(6,67%)

56
(0,01 %)

Ardusat
Copalnic
Mănăstur
Judeţul
Maramureş

(total)

o

8

o

227
8 913

o
2

1 954

445

19

După

cum se vede din tab .. M. 4, populaţia comunelor compacte de ucraineni între
anii 30-90 ai sec. XX a crescut treptat.
Comparând datele din tab. M 4 şi 5 putem susţine concluzia anterioară, respectiv
scăderea numărului etnicilor ucraineni din Maramureş. Astfel, în toate comunele, pe
parcursul anilor 30-90, populaţia ucraineană creştea din punct de vedere numeric, însă în
perioada 1992-2002 în toate comunele s-a înregistrat o scădere a acestora.
Confonn rezultatelor recensământului din 2002, cele mai compacte - din punct de
vedere etnic - sunt localităţile Repedea (97,7% ucraineni din totalul populaţiei), Poienile de
sub Munte (96,6%), Ruscova (94,3%), Bistra (aprox. 91 %), Rona de Sus (86,5%), Remeţi
(aprox.76%), Bocicoiu Mare (aprox. 60%).
În alte localităţi, aşa cum ilustrează tabelul M. 5, ucrainienii locuiesc dispersat: de
la 1 până la 1O persoane (Câmpulung la Tisa, Rona de Jos, Ocna Şugatag, Sarasău,
Ulmeni) până la câteva persoane - în localităţile Săpânţa, Petrova, Leordina, Bârsana, Vadu
Izei, Vişeu de Jos etc.
Analizând identitatea lingvistică a populaţiei comunelor din judeţul Maramureş,
suntem nevoiţi să constatăm din nou diferenţe între numărul ucrainenilor şi persoanelor
care au declarat ca limbă maternă - ucraineana. Astfel, dacă în satele judeţului Maramureş
locuiesc 32 062 de ucraineni, limba ucraineană ca limba maternă este recunoscută doar de
31 969 de persoane. Scăderea numarului vorbitorilor de limbă ucraineană se observă în
toate satele (vezi tab. M.6). Un paradox se manifestă în satul maghiar Câmpulung la Tisa:
s-a declarat cu o persoană mai mult vorbitoare de limbă ucraineană (24 de persoane),
comparativ cu 23 persoane care s-au declarat vorbitori de limbă ucraineană. Aşa cum se
observă în tabelul M.6, în condiţiile unui mediu etnic străin identitatea declarată a unei
persoane în satele Giuleşti, Săliştea de Sus, Poienile Izei, Moisei, Droşi, Boiu Mare,
Ardusat dispare cu totul. Aşadar, în aceşti termeni are loc asimilarea, urmată de procesul
de reidentificare (modificarea identităţii etnice).

Tabel M 6.

Comunele
Judeţului

Maramure;

Componenţa etnică

a populaţiei rurale a judeţului Maramureş conform
recensământului populaţiei din 2002. 9

Numărul

total al
Populaţiei

Româna

Maghiara

Ucraineana

Ruteana

Roomă

Germana

Altele

Nedeclarată

31969
(13,21%)
4 636
(97,37%)

o

2 848

64

36

o

o

15

o

2

o

Comune
(total)

I Limba
241832
(47,4%)

196 632
(81,3%)

10 283

Repedea

4 761

101

7

Poienile
de Sub
Munte

10 033

269

62

9 685
(96,53%)

o

13

o

4

o

Rusco va

4 854

180

3

4 567
(94,08%)

o

101

3

o

o

9

Tabel întocmit pe baza materialului statistic: Direcţia Judeţeana de Statistică (Baia Mare).

Recensământul populaţiei şi al locuiţelor (2002). Populaţia stabila după limbă maternă.

326
https://biblioteca-digitala.ro

Judeţul Maramureş.

Continuare tabel. N!! 6
4 019
(90,86%)
4 055
(86,31%)
2 259
(73,87%)
2 630
(58,86%)
24
(0,96%)
17 (0,8%)

Bistra

4 423

400

3

Rona de Sus

4 698

215

419

Remeţi

3 058

372

418

Bocicoiu
Mare

4 468

I 465

366

2 484

456

I 994

2 I 10

2 071

4 207

3 763

393

9 (0,21%)

2 416
7 I 53
3 267
2 693
2 593
6 352
2 856
5 282

2 400
5 320
3 245
2 663
2 586
6 345
2 848
5 208

9
I 805
2

7 (0,28%)
10 (0,14%)
3 (0,09%)
5 (0,18%)
6 (0,23%)
5 (0,07%)
7 (0,24%)
4 (0,07%)

6 713

5 776

928

3 (0,04%)

5 479
3 410
5 591
2 699
3 366

5 470
3 409
5 345
1 657
3 361

6

241
I 036
I

3 (0,05%)
1
2 (0,03%)
1

3 003

2 571

430

3 176

3 078

8

5 196

5 I 88

5 409

4 629

6 222

Cămpulung

la Tisa
Rona de Jos
Ocna
Sugatag
Sarasău

Ulmeni
Săpanţa

Petro va
Leordina
Barsana
Vadu Izei
Vişeu de Jos
Tăutii

Măgherăus
Siseşti
Calineşti

Recea
Baiut
Giuleşti

Remetea
Chioarului
Salsig
Sălistea de
Sus
Satul ung
Suciu de
Sus
SomcutaMare
Rozavlea
Poienile Izei
Moisei
Grosi
Dumbraviţa
Budeşti

Boiu Mare
Bogdan Voda
Băita de Sub
Codru
Ardusat
Copalnic
Mănăstur
Judeţul
Maramureş

(total)

6

o

5

3

o

o

2

5

o

o
o
o
o
o
o

10
21

o
o

38

3

o

o

o
o
o
o

80

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 38 I

1 476

234

13

15
17
24

2

67

2

o
o

o
o

I

2
5

1

o
o
o
o
o
o

2 (0,06%)

o

88

o

o

7

98

1

680

6 099

122

1

7 708
6 124
I 028
9 023
2 533
4 499
3 470
I 276
3 41 I

6 917
6 115
I 028
9 014
2 513
4 493
3 467
1 275
3 404

136

1
1

o
o
o
o

I

1

I 919

1 900

4

1

2 543

2 531

12

o

5 838

5 738

19

1

o
o

510 109
(100%)

425 558
(83,42%)

44 906

33 505
(6,56%)

36
(0,007%)

o

o
o

o
o
o

3
20
5
3

1

o

o

o

Vom detalia în continuare analiza

o

o

o
o

o

3

o

o
o
o

2

o

o

o
o
o
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

5

o
4

o

o

o

o
o
o
o

646
7

2
I

o
o
o
o
o
o
o

o

14

o

6

o
o
o
o
5

componenţei localităţilor judeţului

perspectivă etnică şi lingvistică.

327

https://biblioteca-digitala.ro

o

I

o
I
I

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6

o
o
o
o
o
o
1

Satu Mare din

După

cum se observă în tab. N!! 7, cel mai mare număr de ucraineni se găseşte în
municipiul Satu Mare (271 pers.), mult mai puţini ucraineni în municipiul Carei (24 de
persoane), în localităţile Negreşti Oaş (12 persoane) şi Tăşnad (11 persoane). Ca urmare a
asimilării naturale şi socio-culturale (căsătorii mixte cu români şi maghiari, învăţământul,
educaţia, şi nu în ultimul rând renunţarea din proprie iniţiativă la identitatea lingvistică),
numărul ucrainenilor judeţului Satu Mare s-a înscris pe un trend descendent, mai ales la
categoria urbană. Această scădere s-a desfăşurat pe parcursul anilor 1930-1992. Conform
datelor statistice, în municipiul Satu Mare existau, în anul 1930, 488 de ucraineni;
recensămintele anilor 1956 şi 1966 au fixat doar 149 de persoane care s-au identificat ca
ucraineni; în 1977- 178 persoane, 1992- 312 persoane iar în 2002 numărul scade din nou la
271 persoanelO.

Tabel N!! 7.

Componenţa etnică

a populaţiei urbane a judeţului Satu Mare conform

recensământului populaţiei din 2002. 11
Comunele
judeţului

Numărul

Populaţiei

Români

Naghiari

Ucraineni

Ruteni

Rromi

Nemţi

Alţii

Nedeclaraţi

161 722

94 487
(58,42)

62 016
(38,34%)

318
(0,2%)

9

2 4121

I 455

I 002

28

115 142

66 638

45 287

271

8

1 115

1 110

691

22

23 182

9 634

12 596

24

1

385

282

254

6

13 870

13 194

553

12

o

72

13

26

o

9 528

5 021

3 580

li

o

840

50

26

o

367 275

216 077
(58,83%)

129 234
(35,18%)

1 556
(0,42%)

19

13 478

3 827

3 048

36

stabile

Mwricipii
şi oraşe

(total)
Mu11icipiul
Satu Mare
Mu11icipiul
Carei
Oraş
Negreşti

Oaş
Oraş

Tăş11ad
Judeţul

Satu Marc
(total)

Din datele oferite de tabelul N!! 8 se observă clar faptul că populaţia ucraineană din
Satu Mare locuieşte dispersat. Micula este localitatea cu cea mai mare pondere a
populaţiei ucrainene (621 ucraineni, adică aproximativ 40% din ucrainenii judeţului Satu
Mare). Cu toate acestea, acest procentaj reprezintă doar 16,41 % din totalitatea locuitorilor
comunei (38,43% - români şi 38,48% - maghiari).
Localitatea Doba este locuită de ucraineni în proporţie de aprox. 5%; în principal,
aceştia sunt locuitorii din satul Păulian (115) şi Traian (18).
În satul Decebal (comuna Vetiş) locuiesc 1O1 ucraineni; în satul Ciuperceni
(comuna Botiz) - 65 ucraineni; în Moftinul Mic (comuna Moftin) - 49 pers.; în satul
Dumbrava (comuna Livada)- 32 pers.
Ca urmare a reducerii naturale şi a migraţiei, populaţia din Tama Mare a ajuns la un
număr de 27 riersoane, comparativ cu anii 50 ai secolului XX, când aici existau oficial 100
2
de ucraineni . În comuna Botiz s-au autoindentificat ca ucraineni 22 de persoane; în

judeţul

Datele statistice din arhiva personală a preşedintelui judeţean al Uniunii Ucrainenilor din România - Filiala Satu Marc:
dl. Mihai Macioca. (Satu Mare).
11
Datele statistice din arhiva personală a preşedintelui judeţean al Uniunii Ucrainenilor din România - Filiala Satu Mare:
dl. Mihai Macioca. (Satu Mare).Judeţul Satu Mare. Recensământul populaţiei si al locuinţelor (2002). Populaţia stabila
după etnie.
12
Datele statistice din arhiva personală a preşedintelui judeţean al Uniunii Ucrainenilor din România - Filiala Satu Mare:
dl. Mihai Macioca. (Satu Mare).
10
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comuna Eriu Săncrai - 19, în Ghil vaci - 16, în
şi Răteşti - câte 1O persoane.

Vetiş

- 13; în

Agriş-

12, în Moftinu Mare

Tabel .NQ 8. Componenţa etnică a populaţiei rurale din judeţul Satu Mare
conform recensamântului populaţiei din 2002.
Număr

Comunele

total al

judeţului

Populaţiei

Români

Maghiari

Ucraineni

2 681
6 486
2 519
3 278
7 544
4 863
2 188
2 541
4 013
2 784
I 882
7 314
5 362
7 004
3 783
4 328
4 854
6 862
4 359
3 263
5 195
I 468
4 677

121 590
(59,15%)
I 369
4 025
2 516
I 234
7 377
2 406
I 256
2 231
I 896
I 838
53
2 696
789
2 409
I 454
2 484
3 365
4 349
I 888
2 020
I 885
745
2 993

67 218
(32,7%)
I 145
I 304

I 238
(0,6%)
I

o
I 094
40
2 236
692
78
I 997
535
I 045
4 049
4 297
4 221
I 456
I 377
I 300
2 370
2 063
796
2 830
514
I 340

2
18
2
99
39
I
I
136
2
6
41
621
80
3
1
5
4
4
1
1

3 718

3 333

169

27

I 578
2 358
3 845

I 061
I 137
I 226

101
694
2 128

4
4
2

2 268

2 213

21

2

3 669
4 475

2 591
2 183

994
2 050

1
115

3 242

I 348

I 495

2

367 275

216 077
(58,83%)

129 234
(35,18%)

I 556
(0,42%)

Ruteni

Rromi

Germanii

Alţii

Nedeclaraţi

JO

11 066

2 372

2051

8

o
o
o
o
o
o
o
o
o

161
730

4
129

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

stabile
Comu11e
(total)
Andrid
Ardud
Barsau
Beltiug
Bixad
Bot iz
Craidorolţ

Cruci sor
Culciu
Doba
Foieni
Hal meu
Lazuri
Livada
Micul a
Moftin
Odoreu
Oraşu Nou
Pauleşti
Pişcolt

Sanislau
Său ca
Su pur
Tarna
Mare
Terebeşti

Tiream
Turul ung
Valea
Vinului
Vama
Vetiş

Viile Satu
Mare

205 553

6

o
o

o
438
83
105
188
200
108
265
769
555
253
317
245
207
168
136
395
433
345
208
328

288
I
280
3
8
7
31
3
3

o

o
214
39
9
6

o
8

11
10
5
2
75
14
2
5
3
56

14
I
6
10
3
105
4
4
3
7
70

o

o

13

2

166

23

o

376
190
350

15
185
110

21
148
29

18

4

10

I

74
116

6
4

o

379

11

1

o
2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7

I

o
o
o
o
o
o
5

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3

Judeţul

Satu Mare
(total)

10

Aşa

19

13 478

3 827

36

datele din tabelele N!! 7-8, numărul rusinilor este de 19 persoane.
o situaţie de coliziune, dacă efectuăm o comparaţie dintre acest
număr (infim) cu voturile acordate Uniunii Culturale a Rutenilor din România (preşedinte
Gheorghe Firţac) pentru a putea intra în componenţa Parlamentului României (la 26
noiembrie 2000).
Astfel, în judeţul Satu Mare, pentru Uniunea Ucrainenilor din România au votat
354 pers., iar pentru Uniunea Culturală a Rutenilor din România- 321 pers. 13 Pe cale de
cum ne

arată

Această cifră ilustrează

13
Datele statistice din arhiva personală a preşedintelui judeţean al Uniunii Ucrainenilor din România - Filiala Satu Mare:
dl. Mihai Macioca. (Satu Mare). Dosar. Rezultatele alegelilor generale din 26 noiembrie 2000 pentru Camera Deputaţilor,
pe localităţi.
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consecinţă, înseamnă că

112 voturi au fost acordate de către locuitorii oraşelor judeţului
Satu Mare: municipiul Satu Mare - 68 persoane, municipiul Carei - 13 persoane, Negreşti
Oaş - 17, Tăşnad - 14. În alte comune din judeţul Satu Mare, unde nu există nici măcar un
singur ucrainean sau rutean s-a votat pentru Uniunea Culturală Ruteană din România. Se
pune întrebarea: de ce natură este acest fenomen - este unul etnocultural sau unul socialpolitic?
Numărul ucrainenilor în judeţul Satu Mare este redus, comparativ cu judeţul
Maramureş. Datorită lipsei de informaţii privind identitatea lingvistică şi confesională a
ucrainenilor din fiecare comună a judeţului Satu Mare, vom efectua o analiză comparativă
a identităţii lingvistice a ucrainenilor din judeţele Satu Mare şi Maramureş - pe baza
judeţelor unde se fixează identitatea etnică în cea mai mare măsură (Suceava, Botoşani,
Timis, Caraş-Sevrin, Arad, Tulcea).
Aşa cum statisticile o demonstrează, ucrainenii judeţului Maramureş îşi asumă în
cel mai înalt grad identitatea limbii materne - 98, 23% - cel mai ridicat indice din
România.
În schimb ucrainenii ucrainenii judeţului Satu Marc îşi pierd identitatea limbii
materne. Şi-au declarat limba maternă -ucraineana doar 76% ucraineni (vezi tab. N2 9 .
Acest lucru înseamnă că are loc asimilarea ucrainenilor.

Tabel .M! 9.

Componenţa lingvistică

a populaţiei ucrainene, conform

recensământului

populaţiei din 2002. 14
Numârul total al
ucrainene

populaţiei
Judeţul
Maramureş
Judeţul

Satu Marc
Judeţul

Suceava
Judeţul
Timiş

34 027
1 556
8 514
7 321

Judeţul

Caraş

3 526

Severin
Judeţul

Arad
Judeţul

Tulcea
Judeţul
Botoşani

Total
(pe ţară)

1 741
1 279
896
61 098
(100%)

Ucraineană

33 425
(98,23%)
1 183
(76,02%)
7 796
(91,56%)
6 259
(85,49%)
3 221
(91,34%)
1317
(75,64%)
750
(58,63%)
871
(97,2%)
56116
(91,84%)

Românâ

Maghiarâ

Rusâ

549

35

352

17

4

3

13

Germană

Alte limbi

15

2

708
1 041
297

4

5
4

409

2

8

22

506
24
149

4 540

226

24

43

Din punct de vedere al identităţii confesionale, populaţia judeţului Maramureş este,
în marea ei majoritate, ortodoxă (aprox. 80% ), bine reprezentată este şi confesiunea
romano-catolică, cea reformată ( printre maghiari) şi cea greco-catolică; populare încep să
devină sectele neoprotestante - penticostalii, adventiştii baptiştii (vezi tab. N2 11 ).

1
~ Tabel întocmit confonn variantei electronice de pe CD a datelor statistice: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 18
martie 2002. Voi. IV. Structura Etnică şi Confesională I Institutul Naţional de Statistică. Editura «Revista Română de

Statistică».
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Referitor la populaţia ucraineană din Maramureş, 81,6% este ortodoxă, însă încep
să apară o serie de curente neoprotestante ale penticostalismului, adventiştilor de ziua a
şaptea etc. (vezi tab. N2 10).
Analizând componenţa confesională - în special a ucrainenilor din mediul rural al
Maramureşului - putem să concluzionăm că predomină identitatea confesională ortodoxă.
După cum atestă datele din tabelul N2 12, în comunele Poienile de sub Munte, Repedea,
Ruscova, încep să se dezvolte comunităţile de penticostali. Expansiune manifestă şi
comunităţile de adventişti de ziua a şaptea: la Poienile de sub Munte (318 pers.), Repedea
(155 pers.), Remeţi (138 pers.), Ruscova (91 pers.).

Tabel M 10.

Număntl

total al
popula/iei ucrainme
Judeţul
Judeţul
Judeţul

8 514

Suceava
Judeţul

7 321

Timiş
Judeţul

3 526

Caraş-Severin
Judeţul

1 741

Arad

Judeţul

1 279

Tulcea
Judeţul

896

Botoşani

61 098
(100%

Total
(pc

27 776
(81,62%)
784
(50.38%)
6360
(74,7%)
5145
(70,27%)
3117
(88,4%)
1217
(70%)
1217
(95,15%)
883
(98,55%)

I 556

Satu Mare

ţară))

Romano

Greco-

calolică

catolică

Penticostală

Refonnată

74

658

56

9

25

5

47

874

57

32

17

14

7

43

2

4

267
(Q,47%)

1 721
(2,81%)

132
(0,2%)

Al1e/e
(alta religie,
atei,

Adl'entist
de ziua
a şaplea

Baptistă

767

48

l 124

75

9

73

85

50

845

219

62

732

17

51

36

74

10

14

3524
(10,35%)
576
(37%)
253
(2,97%)
1072
(14,64%)
274
(7,77%)
372
(21,36%)

3

48 262
(79%)

)

religia

ucrainen,e conform
recensământului populaţiei din 20023

Ortodoxă

34 027

Maramureş

Componenţa confesională a populaţi.ei

nedeclarată)

2

6

52

1

5

3

6167
(10%)

1 287
(2,1%)

3 010
(4.92%)

252
(0,4%)

În schimb, în judeţul Satu Mare, o răspândire bruscă o are penticostalismul (37% ),
este reprezentată aici doar în proporţie de 50,38% din totalul ucrainenilor

ortodoxă

judeţului.

Tabel M 11.

Componenţa confesională a populaţiei judeţului Maramureş,

rezultatelor recensământului populaţiei din 2002
Numiirul total
al populaţiei

•
Ortodoxa

Romano
. •
cato11ca

Greco

catolică

R .<.
•
e1 onnata

p

.
L•
ent1costa a

conform

4

Adventistă

d

.

e ziua a

Baptista

şaptea

Altele
religie,
atei,

(altă

nedeclarată)

Municipii
şi oraşe

268277

198 260

25 843

14 011

14 920

6 742

757

l 795

5 949

(total)

Continuare tabel M 11
Tabel întocmit confonn variantei electronice de pe CD a datelor statistice: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 18
martie 2002. Voi. IV. Structura Etnică şi Confesion:t!ă I Institutul Najional de Statistică Editura «Revista Română de
1

Statistică».

~ Tabel întocmit conform datelor statistice: Direcjia Judeţeana de Statistică (Baia Mare). Judeţul Maramureş.
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (2002). Populaţia stabilă după religie.
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Comune
(total)

24

199 439

4493

14171

5 888

8 926

2 886

740

5 289

Total

510109

397 699

30 336

28 182

20808

15 668

3 643

2 535

11 238

Un caz aparte al situaţiei confesionale îl întâlnim în localitatea Câmpulung la Tisa,
o mare comunitate de greco-catolici (353 pers.). Pe baza intervievării
respondenţilor a rezultat că serviciul religios se face în paralel în limbile
romana,
maghiară, ucraineană iar în mediul lingvistic maghiar se colindă în limba ucraineană 5 .
Cercetările etnologice efcctuate de echipa noastră, precum şi studiul locuitorilor din
teritoriul supus cercetării atestă faptul că ucrainenii, trecând la identitatea neoprotestantă,
îşi pierd specificul etno-cultural. Arc loc trecerea la slujba religoasă în limba română, se
pierde tradiţia populară, culturală şi spirituală; „ucrainenii-pocăiţi" se separă de esenţa
principală a ucrainităţii din regiune. Ca urmare, „drciful" identităţii confesionale naşte
tendinţe asimilative în mediul ucrainismului local.
unde

există

Tabel JV'Q 12.

Comunele
Poienile de
Sub Munte
Ruscova
Repedea
Rona de
Sus
Boci coiu
Mare
Bistra
Reme/i
Cămpulung

la Tisa

~

Numărul

total

Componenţa confesională

a populaţiei rnrale din judeţul Maramureş,
conform recensământului populaţiei din 2002 6

Ortodoxă

Romano

Greco-

catolică

atolică

Adventistă
Reformată

Penticostală

Baptistă

de ziua a
şaptea

10033

8 176

62

77

1 377

4 854
4 761

4 194
3 028

2
I

5
I

42

550
1490

4698

3 427

402

226

11

4468

3 430

378

368

4 423
3 058

4 160
2 281

o
249

2 484

555

313

o
o

Alta
(alta religie,
atei,
nedeclarată)

318

22

2

91
155

11
42

27

35

9

561

14

25

6

21

226

81
133

1
33

4
31

o
o

75
138

102
193

353

1 108

41

112

Concluzii. Aşadar, în baza analizei materialului statistic şi documentar, putem trasa
linii directoare ale cercetării, alături de câteva concluzii
În primul rând, ucrainismul din judeţele Maramureş şi Satu Marc în perioada
contemporană în urma transformărilor social-economice şi social-politice se află în vârtejul
unor procese etnodemografice, etnosociale şi etnocultulturale destul de complicate. Ca
urmare a proceselor migraţionale a avut loc o oarecare scădere a numărului ucrainenilor
din judeţul Maramureş (mai mult cu 2500 de pers.) şi o creştere sigură (mai mult cu 200
de pers).

5
Cercetarea etnografică de teren, autor: interviu realizat la 17.08 2007: Respondent Bobota Irina (anul naşterii 1935).
Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş.
6
Tabel întocmit conform datelor statistice: Direcţia Judeţeana de statistică (Baia Mare). Judeţul Maramureş.
Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (2002). Populaţia stabilă după religie.
• Notă: exemplul comunei Câmpulung la Tisa. Se arată din perspectiva faptului că, etnia ucraineană este maghiari1.11tă şi
datorită faptului că aici există o identitate confesională greco-catolică.

332
https://biblioteca-digitala.ro

În al doilea rând, o coliziune în plan lingvistic reprezintă, în fapt, materializarea
dintre identitatea etnică şi cea lingvistică a ucrainenilor din judeţele
Maramureş şi Satu Mare. În special acesta se referă la Satu Mare, unde datorită dispersării
populaţiei, aprox. y.; din ucraineni îşi declară limba maternă- limba română, parţial maghiara, rusa etc.
În al treilea rând, de mare actualitate rămâne problema cu caracter artificial a
identităţii rutenismului în teritoriul cercetat. Statistica oficială a României atestă că
identitatea ruteană se fixează în oraşe. Datele noastre etnologice de teren practic nu fixează
o astfel de identitate prin sate, în afară de persoanele care au auzit de campania făcută
recent. Aşadar, apare problema privind sensul practic al funcţionării Uniunii Rutenilor.
În al patrulea rând, o problematică de actualitate este reprezentată de modificarea
structurii confesionale a ucrainenilor, care adoptă preceptele comunităţilor neoprotestante
ale penticostalilor, adventiştilor de ziua a şaptea, Martorilor lui Iehova etc.
În al cincilea rând, considerăm necesară studierea, în perspectivă, a modificărilor
etno-demografice din mediul ucrainean, şi anume, elaborarea unui monitoring general al
aspectelor de viaţă social-economică, educaţională, confesională a naţionalităţii ucrainene
din nord-vestul României în sec XX - început sec XXI.
neconcordanţei

The Ukrainians from Satu Mare and Maramuresh Counties (Romania):
Ethnical, Linguistic and Confessional Collisions in the light of 2002
Census
Summary

First of all, the Ukrainians from Maramuresh and Satu Mare counties knew some
deep ethno-demographic and social-politica! changes. As a resuit of migratory evolution,
there was a certain decrease of Ukrainians from Maramuresh.
Secondly, a collision in the linguistic levei is, in fact, a non-concordance between
ethnical and linguistic identity, especially for what concerns Satu Mare county, where
approximately a quarter of Ukrainians declared Romanian language as mother language,
beside (to a certain extent) Hungarian and Russian language.
Third, the Carpatho-Russian identity is a topica! (yet artificial) interest. The
official Romanian statistics certifies that Carpatho-Russian identity is especially settled in
urban environment. Our ethnological field data didn 't fixed such an identity in rural areas,
except the persons who have heard about the recent Carpatho-Russian campaign.
A topica! interest is, also, the profound changes in Ukrainian confessional identity,
because of Protestantism, J ehova' s Witnesses, Pentecostalism a.s.o.
We do consider that is significant to study, in long term, the ethno-demographical
changes inside the Ukrainian areas, that is, conceiving an ample study system wich
includes a complex analyse of all sort of social, economic, educational and confessional
aspects of the Ukrainians from North-Western Romania.
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KOROLI V ASILII, UJGOROD (UCRAINA)

Hapo.una .ueM0110J10riH yKpaînu,is MapaMopomchKoro nosiTy PyMyniî:
ncpcncKTHBH ,UOCJII,UmCHh

floqmiaIOlJH 3 BHTOKiB yKpaÎHCbKOÎ enrnrpacpiî, O.l(HHM j3 qiJibllHX o6'€KTiB "ii
nocni.rr>Kemrn 6yna H: 3aJIHmacTbcH H: JlOCi MicpoJmriH, BY)Kqe JlCMono110riH. Tyr Mtt
3HaXO.l(HMO 6araTo pe1riKriB, HKi BHCBiTJIIOIOTb, 3,llaBaJIOCb 611, BTpaqeni B)KC Bi.llOMOCTi
npo YKJia.[J, MHCJICHIIH TpH6 )KHTfH naum:x npe.l(KiB, îx MaTepiaJibHY KiJibTYPY TOll{O.
Po3B 'H3amrn HH3KH IIHTam, noBH3an11x
3 nocnin)KemrnM neMononoriî
ycKJia.LJ.HIOBaJIOCh .llOBOJii cna6KHM BttcBiTJienHHM Hicî TeMaTttKH y n11ceM1111x .l()Kepenax, B OCHOBHOMY JlOCJii.l(IIHKH 110BHHHi 6yn11 cn11paTHCH Ha ycny Tpa.LJ.HUiio.
CTall )lOCJiiJJ.JKCIUrn: I1HTaIIHH Tpa.LJ.HUiHHOÎ nyxomrni" KYJibTYPH (J{CMOHOJioriî)
yKpaînuis 3aKapnarrn i 30KpeMa MapaMoporum-m: CTaBaJm: npe,nMeToM uayKoBHX nomyKiB
He O.llHOro noKonimrH enmrpaqliB. Ccpen HKHx He MmKna 1arm:m11T11 n01a yBaroro npaui
B. fnaTIOKa 1, HKHH 3 1895 no 1903 pp. 3.lliifcims 6 cpon1>KJiopno - enrnrpacpi<JHHX
eKcnen11uiH: B 3aKapnaTTH i MapaMopou{mry 30KpcMa. ct>o11bKJiopno-eTHorpaqli<JHHH
MaTep1aJI, noB'H3aimH:
i3 Micponoriqn11M11 yHsnemrnMtt
yKpaîrmis KapnaT, y
IIO.l(aJiblIIOMY CTa€ OCHOBOIO H:oro cjlyH.l(aMeHTaJlbIIHX npal{b. 1903 poKy B<JeHHH
3anoqaTKyBaB
6araTOTOMHe 1mnamrn 36ipmrniB TCKCTiB Haponrm:x .l(CMOl-IOJIOri<JI-IHX
OIIOBinam, Ta ncpeKa3iB. CTepIIIHH TOM UHX TeKCTiB „3na.[{06H .l(O raJIHUhKO-pychKOÎ
2
neMouonoriî'', npyrnH: - „3nano611 no yKpai"I1cbKOÎ JJ.CMono1mrii"'' no6aqmrn csiT na
crnpinKax „ET11orpacpiqi-mro
uicrm:Ka". 3i6pani nqcrmM nonr,oui MaTcpiarm: MaIOTh
BeJIHKY nayKOBY IlilmicTh, OCKiJibKH qliKCYIOTb oco6JIHBOCTi .llYXOBHOÎ KYJibTYPH y KiHili
XIX - noqaTKY XX cT., a TaKO)K JWIOTb Mmr<JIHBiCTh npocninKysaTtt 3Mirm, HKi BiJJ.6y1m:cH
s Tpan11uiH:u11x sipynamrnx 3 Uboro <Jacy. CTp11seprnc .LlO ce6e ynary TaKmK npauH
n.EoraTHpbOBa, Bi.l(OMOro pociHCbKOro cpoJibKJIOpHCTa i enrnrpacpa, HKHH y 20-Ti
poKH XX cT. 3.lliifcHHB KlJlhKa eTnorpacpiqn11x er<cnenttL{iif
n 3aKapnanH. B
pe3yJibTaTi UHX IIOi°3.l(OK nqe1rnM 6yJIO ninroTOBJICHO i BH.L{aIIO .LlOCJiiJl)I<ernrn
3
„Mariqui niî, 06pHn11 i sipysamrn 3aKapnaTrn" , Ta pH.ll inm11x npau1>. Ta, Bce-TaKH,
HaH3HaqHÎlllHM
.LlOCJii.l(HHKOM .LJ.CMOHOJIOriî 3aKapnaTTH 6yB cp .CTOTYlllHHK (191
1960). CTepllly ny6J1iKaUiIO, B HKiH .l(OCJii.l()KYIOTbCH Micpiq11j YHBJleHI151 yKpai.HUiB
3aKapnaTTH npo 3JIHX nyxin, ct>.CTOTYlllHHK BH,llaB 1939 p. y „HayKOBOMY 36ipHHKY
4
rnsap11crna „npoCBirn" s Y)Kroponi. Ha ocnosi 3i6paim:x MaTepiaJiin, .l(ocniwm:K
.l(IHlllOB no BHCHOBKy, LUO HaBKOJIO HapO.l(HHX nipysaHb npo .LlYlIIY „rpynyIOTbCH Bei
npyri" - npo Bi.LlhOM, BOBKyHiB, ynttpiB, îx KOHTaKTH j3 He<JHCTHMH nyxaMH.
EiJihIIIiCTh nocnin)l<em, ct> .CToTyIIIHHKa npo neM01IOJiori10 yKpaînuiB 3aKapnaTTH, (
MapaMopoiumm ) ony6niKosano y 1940 - 1944 pp. Y raJernx „PychKa npaBna"

o-

c.

I r1rnnoK B. 311ano6H )IO raJIHl!LKO-pycbKO"i JlCMOllOJIOri"i // Ernorpacj1i'lllHH 36Îp11HK. - JlbllÎB, 1903. - T. XV. l-11, I
- 266.
2
fHaTIOK B. 3Ha;106H 110 yKpa°illCbKO°i .acM011011ori"i. - JlbBÎB, 1912. - T. li. - BHn. 2.
fanHULKo-pycbKÎ 11apo11Hi nerc11.aH y 13 TOMax I 3i6pan B.r11aT10K // Ernorpacj1i•111Hli
J6ip11HK. - Jli,11i11, 1902. T.12, 215c.-T.13,287c.
3

Bogatirev P. Actcs magigucs, rittes ct croyan ccs cn Russic Subkarpatiquc. - Paris, 1929.
I>oraTb1peB n. Bonpoci,1 TeOpHH HapO.UHOro HCK)'CCTBa. - M.: l1cKycrno, 1971. - 544 c.
4
rI0Tyw11HK ct>. )],ywa o 11apon11iM 11ooip10 ceJia Ocili // HayKOBHtt J6ip1mK TonapHCTBa „ripocnirn·· 11 YlKroponi. YlKropo.u, 1938. - C.33-44.
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5
(„lJ,eMOIIH
8 I-IapOJ{l-IOM Biponamo" „XpecT i
xpecTHa CHJia B HapOJlHOM
8
6
7
Biposamo" ), „PychKC CJ10l30" („L(eMOI-IH XBOpo6" , „CnarreHHH Bi)J.hMtt-ynttpmi:i" '
9
„lJ.opT i JJ.OMOMBttK" Ta imni), )Kypnarrax „JliTepaTypHa HCJJ.iJIH", „3opH". 3ararroM
3a ueii qac HHM 6y110 ony611iK0BaHo fIOHaJl 100 CTaTCH 3 CTHOJIOfll Ta
KpaC3HaBCTBa. L(eMOHOJIOriH B paJJ.HIIChKHH qac CTaJia OJJ.Hicm i3 Ta6yiionaHHX TeM i
<I>.IToTynnrnK 3po6tts m1<e ne6ararn. HttM 3 1945 no 1960 p. 6y110 ony611iKonaHo
BChOro 5 HayKOBHX CTaTeH 3 napomroî KYJihTYPH 3aKapnaTrn Ta 6JIH3hKO 20
raJeTHHX eTHOrpacpi4Ho-<t>oJihKJiop1mx JJ.OCJii)l)KeHb. <l>aKTH4HO nicJIH <I> .IToTyunrnKa
JJ.OBrHH qac Ha 3aKapnaTTi JlOCJiiJJ.)KCIIHH B )J.aHOMY HanpHMKY Matt)l(e He BeJIHCH.
Ha crracnoMy ernni nttrnmrn JJ.eMoHonoriî yKpaîHuin MapaMopomttutt rnpKaBcH B
10
CBOÎX rrnyKOBHX CTyJJ.iHX M. 3an , IIaii6iJihIIIOÎ ysarn aBTOp npttJJ.iJIHB o6pa3y „nicHoî", HK
OJJ.Hicî 3 ueHTparrhHHX n JJ.eMoIIi4Hiii narriTpi. CepeJJ. PYMYHChKttx JJ.OCJiiJJ.HttKin cniJJ.
11
Bi)J.3Ha4HTH Jl. fopsaT , HKa OCHOBIIY ysary B CBOÎX JJ.OCJii)J.)l(eHHHX 3BepHyJia Ha o6pa3
.
B . K ypemi:K 12 TOpKaBCH fIHTaHml 3B ' H3KY neBHHX )J.eMOH14HHX
.
Bl)lhMH.
TIOCTaTett~ 3
Ka.JleHJJ.apHo-o6pHJJ.OBHM UHKJIOM.
06cKT .11.ocJii.11.memIH: yKpaîHChKe Hacenem-rn noniTy MapaMypern
IlpC.11.MCTOM }].OCJii.11.mcmrn c liapOJ{Ha J{eMOHOJioriH yKpaÎHUiB HKi npO)l(HBaIOTh B
TaKHX HaceneHttx nyHKrnx: ITonmm (Poienile de sub Munte), Kpttnttii (Repedea), PycKoso
(Ruscova), KpacHttii (Crasna), EttcTpttii (Bistra), BmnincbKa L(onmra (Valea Vişeului),
BepXHH PinHa (Rona de Sus), L(ore none (Câmpulung), KornTiJih (Coştui), Jlyr I-Ia)l
Tttco10 (Lunca la Tisa), BeJmKttii Ett4KiB (Bocicoiu Mare), Kptt4yHis (Crăciuncşti),
PeMem (Remeţi), Tttca ( Tisa).
lJ,eMOHOJiori4Hi mpysamrn HacTiJihKH sapiaTHBHi, IUO cyTTcni BÎJ{MiHHOCTi
CTIOCTepiraIOThCH I-IaBiTh y Me)l(aX o;urnro ceJJa. ITonptt MO)l(JlttBiCTh BHOKpeMJieHHH
JlOMiHaHTHHX pttc, yce )I( He BTIOBHi KOpeKTHO 6y110 6 rosopttTH npo )J.eMOHOJioriIO,
yKpaîHUiB MapaMyperny, HK npo mocb y3ararrhne11e. B cyqacHttx eTHonori'-IHHX npauHx
Ba)l(JIHBOro 3Ha'-:leHHH I-Ia)J.aCThCH paiiouysamno, '-IÎTKHM BKa3iBKaM Ha J{)l(epeno
smrnneuoro MaTcpiarry. ToMy BHHHKac Heo6xiJ{HiCTh TIOKJiaCTH B OCHOBY J{OCJiiJ{)l(eHHH
noJ{iJI MapaMyperucbKoro nosiTy na JlBi eTHorpacpi'-IHi rpyntt JlOJIHHHH i ryuynis,
BiJJ.noBiJlHO ;i:o eT11orpa<l>iq1rnro paiionyBaHHH yKpaînuiB 3aKapnaTTH nponeJJ.eHoro M. IT,
13
TttBOJJ.apoM . C11iJJ. 3ayna)l(ttTH, IIlO ryuyntt MapaMopoIUttHH ccpopMysarrttcb 3 MirnaHoro
JJ.OJIHHHHChKO-ryuynhCbKOro nacenerurn nptt BttpirnarrhHOMY BTIJIHBi ryuyJihChKHX
Tpa;i:ttuiii. 51ciHHHhChKi, 6omaHChKi, paxischKi ryuyntt He ssa)l(aIOTh îx 3a cnpaB)l(Hix
ryuynis, 3HeBa)l(JIHBO Ha3HBaIO'-:IH „raHHa.JlHMtt". :
- JJ.eMoHonoriH JJ.OJIHHHH, HKi npo)l(ttBaIOTh B TaKttx HaceneHttx nyHKTax, PeMeTtt
(Remeţi), Tttca (Tisa), L(ore 11011e (Câmpulung), Bepxm1 PisHa (Rona de Sus),
5

n0Tyu111S1K <l>. )leMoHH B 11apo;1110M Bipona1110 // PycbKa npaB.ua. - YlKropo11, 1940. - 24, 27, 28, 30, 31 ccpnHll, 1, 3
Bepec11S1. - C. 3.
6
n01·yw11llK <l>. XpccT i xpecrna CHiia B 11apOJlllOM Bipo11a1110 // Pyci.Ka npan11a. - YlKropo11, 1940. - 19, 20, 21, 23
KBiTHll. - C.3.
7
noTyUlllllK <l>. )leMOllbl 6oJJC311CH // PyccKOC CJJOBO. - YlKropo11, 1940. - 22, 25, 29 BCpeCllll.- C.3.
8
Il0Ty111HHK <l>. ColKlKeHHe BeJ11>Mh1-ynHpH11b1 // PyccKoc cnoBo. - YlKropo.a, 1940. - 17 JJHcrnna.ua. - C. 4, 20
JJHCT01l3.1la. - C.5.
9
fl0Tym11S1K <l>. 4epT H llOMOMBolf // PyccKOc cnoBo. - YlKropo11, 1940. - IO, 13, 16, 20, 23, 27 lKOBTllll. - C. 5.
10
3a11 M. Eiynll Hawo'i .uiacnopH: yKpa'i11ui CaTyMapcLKoro noeiTy (l'yMyllill) //Carpatica- KapnarnKa. BHnycK - 14.
npo6JJCMH BiT'IH3HSIHO'i i 3apy6ilKHOi' iCTopi'i 3 H3ttf{aBHiWHX '!acie JIO 113WHX .UHiB. IOBiJJCHHHH 36ip11HK Ha llOWaHy
llOKTopa iCTopH'IHHX 11ayK, np0<jiecopa BacHJJR IBallOBH'la Xy.uaHH'la. - YlKropo11: npttB3Tlla .upyKap1111 P0Ma11a r!OB'la,

2002. 11

c. 330-332.

ropnaT JI. Jl1060BHa Marill yKpa'iHUiB c. PycKOBO.
12
KypeJJllK B. KyJJhTyp11a i Moe11a cttTyaui11 o yKpa'i11c1>KHX nocene11HS1X MapaMopOll.lHHH // BiJJhHe cJtono. - CaTy-Mape,
2002. - Tpane11b - 'lepneHb. - C.4.
IJ THBOllap M. n. Ernorpac~i'lllC palfo11ynaH1lll yKpa'iHUiB 3aKapnaTTll ( 3a MaTepiaJJaMH Tpa.uHuilf1rn'i KYilbTYPH 11pyro'i
11011osH11H XIX - nepwo'i nonoBHllH XX cT.) li CARPATICA- KAPnATl1KA BHnycK 6. Erni'IHi rn icrnpH'IHi Tpa.uHuii'
Hace11e11HS1 YKpa'iHCl>KHX KapnaT KiHUll XVII - XX cT. C. 4 - 64.
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KpH'-1yttiB (Crăciuneşti)„ Tyr ocnoBy )leMononoriqttoi"" mufrrpH CKJiaJ..laIOTb: Bi.Ll.I>Ma,
Hyq1mK, BOBKyH, 3aMITqaTa, neneBne, qopT.
- )leMononori}I ryuys1in, KOTpi p03ceneHi B JlOJIHHi piKqKif PycKoBa, TIOJI}IHH
(Poienile de sub Munte), KpttBHH (Repedea), PycKoBo (Ruscova), KpacHHH
(Crasna), oHCTpttH: (Bistra), BmniBChKa ,[(o;rnna (Valea Vişeului). B )laimx
.
.
.
Hacene1rnx nyHKTax nepeBa)l(a€ s1pa B: mctte, caracTpIOKa, KOTopottuy, s1w.ynKy,
qopKa.
PiBeHh 36epe)l<eHH51, i Bipa caMHX mo)leii: B icnyBamrn )leMoJiiq1mx icToT y ryuyniB
tta6araTo rm16ma, TaK Ha nttTaHH51 „ Ko;m socTaIIH€ y Me)Kax namoro naceneHoro nynKTY
6aqmm a6o qym1 npo neqwCTy cm1y?" Pecnon.uenTH - .LlOJ1mrn1m Bi.LlilOBi.llaIOTh: „Ue
14
6yno Jly)l(e .uaBHO, Meni p03noBi)lana iuo icrnpim w.e M051 6a6Ka ... "
A ryuynw naBnaKH,
qacrn p03IlOBi)laIOTb, ll{O caMi 6yJIH CBi)lKaMH 3araJ{KOBHX no.uiH:: „To 6yno ciM a6o BiciM
poKiB rnMy, }I JlO ni3HbOi"" noqi np}IJJa, JIHm pa3 BÎ.llKPHJIHC}I )lBepi, KoToponua Ka)l(e: „TBO}I
.
.
.
"15
.llHHHa MO}! mq, 3anp11 JlBHpI Ta na mq __ _
L{oBOJii uiKaBHM € TOH cpaKT Il{O ni B O)lHOMY 3 JlOCJii)l)l(yBaHHX HaCCJieimX nyHKTiB
He 6yJJO BH}IBJieIIO o6pa3 pycaJIKH, lllO CBi.LlqHTb npo npHBHCCCHiCTh LlhOJ'O nepcoHa)l(y
,LleMononorii" na 3aKapnaTrn.
BucnoBKH Ta nepcncKTHBH nOJl3JihIIIHX ~ocJ1iJliKCII1>. ripoBeJ{eIIc enwrpacpiqne
o6cTe)l(emrn periony .ll03BOJIH€ 3po6HTH nacTynni BHCHOBKH:
1. Hapoiuia )leMononori51 yKpai""11uiB MapaMopOUlHHH, 51K y Kinqi XIX, TaK
i 11a noqaTKy XXI CT. w.e cTiHKo 36epira€ Tpa.LlHl..liH:ni pwrn, HKi c51ra10Th y
nm6m1y BiKiB, y )lOXpHCTHHHChKi qacH.
2. ,[(ononi BHCKHH pineHb 36epe)l(eJIH51 Tpa)lHl..liHHHX CBiTOrII51~HHX Y}IBJ!enb
yKpi""mu1MH MapaMopow.mm 6yn 3YMOBJienwH: CBO€pÎ.LlnHMH
reorpacpiqnHMH, icTopwq1rnMH, couiasibHO-eKoIIoMiqnwMH YMOBaMH, a
TaKO)K 3aJIHIIJKaMH JlpeBHix ciMeHHO-no6yTOBHX i rpoMa)lCbKHX
Bl)lHOCHH.
3. ,[(ocni.Ll)l(YBanwH: naMH eneMCIIT Tpa,uwuiH:noi"" 11apomwi"" KYJII>Typw
(.LleMononori}I) cni)lqHTh npo caMo6yTnicTh i cneu11cpiKy l..lhOro periony.
y TOH )Ke qac CJIÎ)l Bimnaqffm cniJihHY ocnoBy 6iJihIIIOCTÎ i"i 51BHW. 3
aIIanoriqHHMH 51BHW.aMH Tpa.Ll.HUiH:noi"" KYJihTYPH irmrnx paH:oniB
3aKapnaTT51.
3 OrJI}l)ly na BHKJIIoqny aKTYaJihHiCTb )laIIoi"" TeMH i npaxoByJOqH Te, w.o HaIIJHM
)lOCJii)l)l(eHH51M oxonJieno JIHIIJe BepxiBKY ai136epry, neo6xi).llIO npO)lOB)KHTH i nornH6HTH
i"i no)laJibIIIe BHBqenH51. Bo.unoqac np11 po3B '513aHHÎ )lan oro rrnTaHH51 .uocni)lHHK noBHHeH
cnwpaTHC}I na HOBÎ IlOJibOBi MaTepianH, 3acpiKconani CTHOJIOraMH ne JIHIIIe na
MapaMopow.m1i ane i B pi3HHX enwrpacpiqnwx paH:onax YKpai""nH.

14 3an11caHo 15. 08.2007 p. y c. PeMern MapaMopowc1>Koro noeiTy ei11 lllo<]ih1eui. lm11111 1943 p. 11apo11)1(.
15 3an11caHo 21. 08. 2007 p. y c. PycKoeo MapaMopowcbKOro noeiTy Bill MoTpyK Mapir 1932 p. 11apo11)1(.

336
https://biblioteca-digitala.ro

lmpopMaTOp Eo6oTa lpirna 1935 poKy ttapo,rpKeHH~ c . .LJ:ore IIoJie (Câmpulung)
MapaMopOlllhKOro rrosiry. <l>oTO IIasJio JleHhO 2007 p.

Popular Demonology Ukrainians Maramures department Romania
Summary
This research is devoted to one of aspects of traditional culture of Ukrainians of
Maramures. For the best studying of problem conceptual distinction of basic demonic
images was carried out. Their genetically-family classification is offered. A methodical
base on the basis of which it is possible to carry out theoretical generalizations and build
the integral picture of principal items of world views of Ukrainians of Mararnures was
developed.
Research is important for understanding of socio-culture and mental features of
Ukrainians of Maramures. lt allows to get into their interna} spiritual world more deeply.
From the positions of modem ethnology it is possible to approach in a new fashion to
interpretation of these representations and their role in everyday life of simple people.
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SZILAGYI LEVENTE, SATU MARE (ROMÂNIA)
Identitatea greco-catolicilor în zona de

frontieră

româno-maghiaro-

ucraineană

Pentru toţi cei prezenţi, biserica greco-catolică, numită şi biserica unită respectiv
greco-catolicii reprezintă o realitate şi întâlniri trăite în fiecare zi. În aşa fel este mai greu
de conştientizat specialitatea şi regionalitatea acesteia. Mi-am dat seama de acest lucru
când am vorbit cu colegi sau prieteni din Europa occidentală. Când m-au întrebat despre
cercetările mele şi am povestit despre greco-catolici, am văzut neînţelegerea pe faţa lor.
Unii au crezut că sunt de origine greacă, sau aparţin de biserica ortodoxă, sau pur şi simplu
n-au ştiut nimic despre ei. Şi bine-nţeles nici majoritatea credincioşilor nu ştiu cât de
răspândită este biserica lor. Mai întâi, să ne referim la ţările unde putem vorbi de o
comunitate mai semnificativă a greco-catolicilor, dinspre vest spre est: Polonia (unde
greco-catolicii sunt de etnie ucraineană, ruteană şi polonă), Slovacia (ruteni, slovaci,
maghiari) Ungaria (ruteni, români, slovaci, maghiari), România (români, ruteni, ucraineni)
şi Ucraina (maghiari, români, polonezi, ruteni, ucraineni). (Pe lângă aceste comunităţi
diaspore importante se găsesc în Statele Unite, Austria, Olanda.)
Localizând pe hartă zona de răspândire a greco-catolicilor, vedem că ei fonnează o
zonă de tranziţie între est şi vest, şi totodată între bisericile occidentale (catolice şi
protestante) şi biserica orientală creştină (ortodoxă). Existenţa bisericii greco-catolice
anulează conceptele şi teoriile care, pe graniţa între est şi vest, desenează o linie bine
conturată. Zonele locuite de greco-catolici nu sunt niciodată zone „curate'', rareori găsim
zone compacte extinse, locuite doar de către ei. Centrele mari ale bisericii unite erau în
aceleşi timp şi centre ale altor confesiuni. Iar această pluralitate a cauzat un sincretism al
viaţii religioase greco-catolice cu celelalte confesiuni. Convieţuirea cu alte grupuri, situaţia
politică, mişcările interne ale bisericii şi-au pus mereu amprenta asupra comunităţilor
greco-catolice, care, astfel, în viaţa religioasă de fiecare zi, se diferenţiau şi diferă nu
numai în timp, dar şi în spaţiu.
Dar să ne întoarcem puţin la dihotomia est-vest în contextul greco-catolicismului.
În Polonia polonezii catolici se autoidentifică ca făcând parte dintr-o cultură vestică, şi în
1
acelaşi timp stigmatizează minoritatea greco-catolică ca aparţinând estului. Şi pentru
stigmatizări de acest gen nu trebuie să ajungem până în Polonia, ele există şi în Slovacia,
Ungaria. Orientarea stigmatizării se schimbă cu 180 de grade în Ucraina - unde populaţia
t,>reco-catolică din vest este identificată cu Occidentul de către majoritatea ortodoxă. În
România, din cauza numărului mare a populaţiilor minoritare germane şi maghiare,
concepţia referitoare la comunităţile greco-catolice diferă aproape de la localitate la
localitate, şi, simbolic, se poziţionează pe o linie verticală între Est şi Vest.
În a doua jumătate a anilor 40, ca urmare a acţiunilor radicale ale lui Stalin,
biserica Greco-catolică a fost forţată în ilegalitate - cu excepţia Ungariei -, bisericile şi
terenurile au fost confiscate, preoţii au fost deportaţi sau forţaţi la schimbarea religiei.
Aceste agresiuni au schimbat radical comunitatea greco-catolică în Europa Centrală.
Ieşirea din ilegalitate s-a făcut treptat în ţările sus amintite, după Slovacia şi în Polonia,
România şi Ucraina. Iar acum ne găsim în perioada de (re)construcţie a bisericii, cel puţin
pe plan naţional şi internaţional. Dar pe mine, ca antropolog, cel mult mă interesează
1
Chris Hann: „Not the Horse We Wanted!" Postsocialism, Neoliberalism and Eurasia. Hal le studies in the Anthropology
of Eurasia. 2002.
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situaţia

bisericii şi şi mai mult viaţa persoanelor care sub anumită fonnă sunt legaţi de
biserica greco-catolică la nivelul satelor. În cadrul proiectului Phare CBC derulat de
Muzeul Judeţean Satu Mare şi Universitatea Naţională din Ujgorod am avut ocazia să
petrec foarte multe zile de teren în zona graniţei româno-maghiaro-ucraineană.
Pe marginea luptelor simbolice de anexare a greco-catolicilor/ortodocşilor (Geszti
2004), care existau în toate ţările amintite, unde biserica greco-catolică a fost forţată în
ilegalitate, s-a născut o formă specială a situaţiei de diasporă: diaspora internă sau diasporă
în diasporă. Unul dintre trăirile elementare a situaţiei de diasporă este, că această populaţie
trebuie să suporte o gamă largă a aversiunii, să poarte stigmele peiorative a clasificării
etnice sau confesionale. Această populaţie, din cauza străinătăţii şi a anonimatului, poate fi
ţinută într-o poziţie subordonată, poate fi expusă la efectele asimilării, în urma
discriminărilor, poate fi hibernată în starea de neindigen, de străin. (A. Gergely 2005, 15.)
Convieţuirea confesională în Nord-Vestul României până la sfârşitul secolului al
I 9-lea în cea mai mare parte reprezentă convieţuirea a trei comunităţi mai semnificative:
romano-catolici, greco-catolici, reformaţi. Dar, existau şi regiuni unde şase
religii/confesiuni au trăit împreună (romano-catolici, greco-catolici, ortodocşi, refonnaţi,
evanghelici, mozaici), şi în aceste regiuni încă de mult s-au stabilit tradiţiile convieţuirii.
Astfel de zone de multe ori se găsesc în apropierea graniţelor, unde frevcenţa întâlnirilor cu
elemente străine şi-a pus amprenta pe relaţiile „noi-ei". În aceste regiuni modurile de
conviţuire s-au dezvoltat încă dinaintea formării gândirii etnice, astfel, acestă apartenenţă
confesională reprezintă şi în zilele noastre un component foarte important atât de identitate
(ce gândim noi despre noi) cât şi în identificare (ce gândim noi despre ceilalţi).
O problemă continuă a analizelor legate de identitate este alegerea punctelor de
pornire în definirea identităţii unor persoane sau a unei comunităţi. Pe de-o parte stă
autoidentificarea, identitatea afirmată şi „comercializată", iar pe de cealaltă parte găsim
identificarea persoanelor sau grupurilor de către alte persoane sau grupuri, identificare
externă. Pentru cercetările antropologice aceste două tipuri diferite de identitate au acelaşi
valoare, pentru că, reprezentate într-un grafic, acestea ne arată punctele de interferenţă,
cantitatea şi calitatea contactelor sau dimensiunea interferenţelor sau rezonanţelor culturale
în societatea locală.
Diferenţele între identitatea afirmată, identificarea externă sau identitatea statistică
(care apare în recensăminte) sunt relevante în studiul identităţilor etnice. O persoană sau o
comunitate nu este definită doar de identitatea etnică, ci şi de cea confesională.
Suprapunerea celor două identităţi determină combinaţii identitare multiple, care se
restructurează la fiecare contact social. Cercetările de teren pe care le-am întreprins m-au
determinat să cred că identitatea comunitară diferă de la localitate la localitate.
Şi înainte de a trece la prezentarea experienţelor de pe teren daţi-mi voie să vă
citesc un fragment dintr-un interviu luat în Câmpulung la Tisa 2 . Sper că acest fragment se
va clarifica teoriile mele mai sus amintite, legate de identităţi suprapuse:
( ... )
- Nu-mi aduc aminte eu, cel fel de români spun ei aici

că

sînt.

- Cine?
- Greco-catolicii. Nu-mi aduc aminte.
- Ruteni, rusini?
ăştia,

2

- Nu, nu. Rusini nu
în munţi.

că ăia

mai mult în Uniunea Soviet. ..

Localitate de frontieră în judeţul Maramureş, România, pe malul stâng al Tisei.

339
https://biblioteca-digitala.ro

şi

în partea asta sunt, rusinii

-

Remeţi

nu este un sat rutean?

- Şi aia este greco-catolic, dar ei mai mult zic că sînt ruşi, ucraineni mai bine. Ei sînt
ucraineni. Dar ăştia, care aici ... peste Tisa ăştea mai mult greco-ca .... , mai mult
greco-chestii, rusini.
-Na,
-

ortodocşi.

Asta zic ei

că

sînt. Ortodox, asta este

şi

greco-catolic

şi

român.

Ortodocşii?

- Ortodocşii, da. ( ... )
(traducere din limba maghiară)
Persoana cu care am făcut interviul era un bărbat reformat maghiar, dar nu el era
singurul din Câmpulung la Tisa care „nu cunoştea" identitatea adevărată a persoanelor din
comunitatea greco-catolicilor.
Pentru a înţelege mai bine bazele acestei neînţelegeri trebuie văzută situaţia
demografică din Câmpulung la Tisa. Comuna are aprox. 2500 de locuitori dintre care în jur
de 2100 maghiari, 400 români. Pentru noi sunt mult mai importante statisticile care reflectă
religiile existente în comună: aprox. 1100 reformaţi, patrusute romano-catolici, şi peste
nouăsute de ortodocşi (date din 2002). Ultima categorie nu este una explicită, pentru că
interviurile efectuate ne arată că jumătatea mai mare a acestei categorii se formează din
persoane cu identitate greco-catolică, şi cu limbă maternă maghiară. Biserica lor este
ortodoxă, aşadar şi ei sunt oficial ortodocşi. Adică nici în comunitate în sine nu există o
categorie valabilă pentru toţi, nici în privinţa identităţii confesionale, dar nici în cea etnică.
Trebuie adăugat că greco-catolicii din Câmpulung la Tisa sunt de origine ruteană,
maghiarizaţi încă la începutul secolului al 20-lea (Varga 1999, 47; Dăncuş-Dăncuş 1999;
Paladi 1973, 347).
Am mai avut ocazia să studiez comunităţi greco-catolice în: Vetiş 3 , Oar4 , Slatina5,
Vinogradiv 6 , Porumbeşti 7 , Cidreag8 • Fiecare comunitate diferă în ceea ce priveşte
circumstanţele etnice şi confesionale. În Vetiş situaţia seamănă mult cu cea întâlnită la
Câmpulung la Tisa, prezenţa în număr mare a reformaţilor şi a romano-catolicilor defineşte
şi aici identitatea etnică a greco-catolicilor. Ei reprezintă comunitatea de puffer (Kemenyfi
1994, 17) între români (ortodoxie) şi maghiari (catolicism/protestantism).
La Oar, ca şi în Vetiş, greco-catolicii sunt de origine română, şi ei maghiarizaţi din
punctul de vedere a limbii materne încă de la începutul secolului trecut. Reformaţii
majoritari - exact ca şi în cazul prezentat la Câmpulung la Tisa - nu acceptă în totalitate
autoidentificarea greco-catolicilor ca şi maghiari, iar românii la fel, datorită faptului că
limba folosită este maghiara.
În Porumbeşti greco-catolicii, majoritari, sunt de origine ruteană şi română, limba
lor maternă fiind maghiara. Datorită faptului că sunt majoritari, şi reformaţii - ca şi
comunitate autohtonă a maghiarimii în zonele Sătmarului - sunt aproape neprezenţi în
localitate, nu există nici o comunitate, mai puţin romano-catolicii, care să stigmatizeze pe
greco-catolici ca nu fiind maghiari.
Cazul Cidreagului este şi mai special. Originea comunităţii este la fel ca şi la
Porumbeşti. Diferenţa însă este foarte mare în ceea ce priveşte atât identitatea cât şi
identificarea. În Cidreag nu sunt (în număr semnificativ) nici ortodocşi, nici reformaţi, iar
3
4

5
6

7

8

Localitate în judeţul Satu Mare, România, lângă graniţa cu Ungaria.
Localitate în judeţul Satu Mare, România, lângă graniţa cu Ungaria.
Localitate de frontieră în judeţul Transcarpatia, raionul Teceu, Ucraina, pe malul drept al Tisei.
Localitate de frontieră în judeţul Transcarpatia, raionul Yinogradiv, Ucrain.
Localitate în judeţul Satu Marc, România, lângă graniţa cu Ucraina.
Localitate în judeţul Satu Mare, România, lângă graniţa cu Ucraina.
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romano-catolicii sunt romi. Astfel există un grup în comparaţie cu care greco-catolicii nu
numai că sunt băştinaşi, dar sunt şi „mai maghiari".
Comunităţilor greco-catolice din Transcarpatia au avut de suferit mult mai mult
decât cele din România, să nu vorbim despre Ungaria. Intoleranţa faţă de ei era mult mai
puternică decât faţă de celelalte religii. Bisericile nu numai că au fost confiscate, dar şi
profanate şi transformate în depozite, etc. Viaţa religioasă în sistemul sovietic era şi mai
greu de restructurat. O parte a credincioşilor a ales calea ortodoxiei - ca la Slatina -, iar
mulţi dintre greco-catolici cu identitate etnică maghiară şi-au găsit loc în bisericile romanocatolice.
Putem constata că în cazul românilor ortodocşi, maghiarilor reformaţi sau romanocatolici identitatea etnică şi identitatea confesională este concomitentul natural al
contactelor interetnice şi interconfesionale de fiecare zi. Pentru romano-catolicii de origine
diferită decât maghiară, identitatea confesională reprezintă o parte firească în structura
identităţii, iar identitatea etnică necesită sprijinul unor elemente simbolice (cel puţin în
relaţiile cu străini). În cazul comunităţilor greco-catolice - şi mai ales al celor cu limbă
maternă maghiară - ambele laturi a identităţii sunt definite şi redefinite de fiecare - şi întrun mod neconsecvent - dată în situaţiile de întâlnire cu ceilalţi (Olah 1996). Bineînţeles
modelul acesta dă libertatea cea mai mare dintre cele menţionate, pentru autoidentificările
personale în contrast cu cele comune.
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rpeKo-KaTOJIUQbKa i.LJ;eHTUqnicTb y PYMYHChKo-yropcbKO-yKpaînchKiii
npnKOp.LJ;OHHiii lOHi

Pe3IOMe

y CTaTii pofo1TbC5I crrpo6a BH5IBHTH rrpo6JieMaTHKY rpeKO-KaTOJIHI.(bKOi" CXO)KOCTi
UeTpaJibHoi" €Bporr11 - .ui5IKpm-1iqHo i CHHxpottiqHo - rri.u rrpH3MOIO clloKycttoro
)lHCTaHI.(iHHOro o6»€KTHBa, 5IKHH IIOCTiHHO 3MiHIO€TbC5I.
OcHOBHOIO i3 rrpe.ucrnBJieHHX rrpo6neM € pi3HHI.(5I Mi)K 3MBJieHoIO, 30BHirnHhOIO Ta
CTaTHCTHqHoIO CXO)KiCTIO, 5IKa Bi.uo6pa)Ka€TbC5I y rpeKO-KaTOJIHKiB, Maioq11 y )lOCJii)l)KeHiH
30HI pI.UHY MOBY -yropChKy.
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Romanian - Ukrainian Relationships. History and contemporaneity
ABSTRACT
The pos1tive results obtained by the Satu Mare County Museum during its
collaborations with different intemational institutions and alsa the perfonnance of some
research programs that were not restricted only at the territory of the Satu Mare county but
alsa extended in a larger geographical area, had as consequence winning some finance
from the European Union funds, through the Phare CBC Romania - Ukraine 2004
program.
The pluridisciplinary researches that were aiming at the complex aspects of the
social - historical evolution in the Eastem, Center and Western Europe, caught the interest
of some remarkable personalities, specialists from Romania, Ukraine, Slovakia, Austria
and Germany, co-operating successfully conferring an academic levei to the research
projects proposed by our institutions.
The periodicals published at the Publishing House of the Museum, capitalizes the
data base obtained in the archivistic and field researches from the upstream part of the Tisa
river, gathered in an multieducational scientifically - documentary archives, completed the
results of the intercultural and multinational co-operation, contributing at the conception of
a new research program financed by the grant program Phare CBC Romania - Ukraine
having as objective "Research and efficiency of the cross border cultural heritage from
the Satu Mare county and Transkmpatia region"
The implcmentation of the program alsa included the Intemational Scientifically
Session with the theme "Romanian - Ukrainian Relations. History and contemporaneity"
organized in partnership with "Babes Bolyai' University from Cluj Napoca. The session
took place during 28 - 30 September 2007 in "Nicolae Iorga" and "Vasile Borcea" halls
and Aula Magna with its 3 sections: 1. Archeology, 2.History, 3. Contemporary History Politology- Intemational Relations - European Studies.
The 67 participants, university professors, researchers and students, have discussed
complex problems generated by the common history of the two countries, the papers
presented being enlisted in a large, plurieducational theme, that analysis different faces of
the cohabitation in a cross border region such as the upstream part of the Tisa river.
The resuit of the session, materialized in the present volume, is designated to
emphasize the collaboration between the Romanian and Ukrainian specialists, showing
that, no matter the state borders or the psychological barriers are, the intercultural cooperation and the scientifically capacities may contribute at the mutual familiarity and a
better perception of the tumultuous history that the two countries had.
The researched domains revealed in the paper, reflects the large area of the
approached themes, starting with the Neolithic and Roman Era, analyzing the economical
development of the region or presenting historical, linguistical, confessional information,
provided by the Ukrainian chronicles and pages of the Slavo - Romanian literature.
The evolution of the foreign politics and the diplomatic relations, the way the
history of the two countries was influenced by the great European forces, the Romanian Ukrainian relations in the context of the geopolitical inter-wars realities in the Central and
South-Eastem Europe, "the Basarabian problem'', the political dictatorial decisions are
approached through the original historical documents.
The multiethnic and pluriconfessional habitat of the region, the interethnic
relations, the communication between the majority and minority communities, the
linguistic identity, captured the researchers' interest, through their studies analyzing the
cultural contexts and the transfonnations of the traditional values, the influence of the
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politica! systems upon the identitary characteristics, the commutation of the identitary
speech as an effect of the cross border migration.
Famous people that dedicated themselves to the history and cultural research of the
two countries, documents that bring original information about people and their era, but
less known through the contemporary documents, they come to complete the content of the
volume "Romanian-Ukrainian Relationships. History and contemporaneity", a book that
promotes the cross border co-operation beyond the geographical-administrative borders or
the political-ideological stake.
However, this book is the third one dedicated to the interethnic relations from the
upstream part of the Tisa river, all published at the Publishing House of the Museum with
the collaboration of the some important institutions: The Institute for History and Ethno
civilization of the German people from Tubingen, The National University from Ujgorod,
The Science Academy of Ukraine in Kiev, The History Institute, The Transkarpatia State
University in Ujgorod, The State Archive from Transkarpatia in Ujgorod, The Babes
Bolyai University in Cluj Napoca.
The publicity that the first two volumes had, made them he included in the
American and European libraries: The Library of the Congress in Washington, Tozzer
Library Harvard University Cambridge USA, Haddon Library Cambridge England,
Direction des Musees de France, Bibliotheques et Archives de Musees Nationaux au
Louvre Paris, Magyar Tudomanyos Akademia Kozponti Konyvtar Budapest, as well as in
the libraries from Stuttgart, Munchen, Berlin, Tubingen, Ulm, Basel, Linz, Wien or the
library for the Eastem Europe in London.
Certainly the present book, having in view all personalities that published their
substantially researches, is going to have the same performance, being also a co-operation
model that brings benefits on both sides, offering once again the opportunity to meet
cultural, historical identities in a region where the interethnic relations are dependent on
the demographical inconsistent contexts and on the variability of the poli tical processes.
The collaboration between the Romanian and Ukrainian specialists, that is now a
tradition through all the common projects developed by the County Museum in the last 15
years, embodied again in this book, is designated to demonstrate that the cross border
relations based on the mutual acquaintance asserted by historical documents and
scientifically researches, can he an example of an intercultural dialogue and a non
aggressive cohabitation, values belonging to each community, in an accepted bivalent
symbiosis, completing the European painting of the cultural diversity.
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