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Influenţa franceză şi

centralismul statal în
Europa de Sud-Est
Alexandru Zub

Este o temă ce nu poate fi tratată într-un spaţiu restrâns ca acesta decât în linii mari
Analizele produse în ultimul timp pe seama Revoluţiei franceze sunt prea
numeroase şi contradictorii spre a permite acum o sistematizare cât de cât judicioasă. Ne
vom limita doar la unele aspecte, în legătură mai ales cu problema centralismului în Europa
şi secvenţial.

sud-estică.

Trebuie să observăm mai întâi că deşi centralismul statal e o temă esenţială, mereu
de istoricii fenomenului, ea nu s-a bucurat totuşi de atenţia cuvenită. O bibliografie
rezonabilă e destul de anevoioasă. Abia experienţele etatiste din secolul nostru au fost în
măsură a stimula abordări mai adecvate, precum acelea produse la bicentenarul Revoluţiei
franceze. Momentul era sincron cu dezagregarea sistemului comunist din Europa Estcentrală, fapt ce invita prin el însuşi la reflecţie pe marginea dimensiunii statale a acelui
sistem. Se întâmplase oarecum la fel şi după abolirea regimurilor fasciste de pe continent.
Prăbuşirea dictaturilor comuniste la finele deceniului IX a impus noi explicaţii cu
privire la ansamblul totalitar din care făceau parte diacronic. S-a putut deosebi între
expansiunea revoluţiei şi războaiele Republicii franceze, limitându-se drastic influenţa
ideilor respective în Centrul şi Estul Europei'. Revoluţia "atlantică" 2 , nici ea unitară, se
deosebea de frământările produse în alte ţări, spre Est, deşi limbajul era oarecum la fel3•
Dispune astăzi de o "radiografie" a situaţiei datorită demersurilor făcute cu ocazia
bicentenarului. Unul din multele congrese ţinute atunci, iniţiat de Associazione dei Storici
Europei, a făcut posibilă o vastă explorare a fenomenului sub unghi istoriografic4 • Se poate
conchide, pe seama acesteia, că N. Iorga a avut dreptate, în 1922, când observa că "era mare
şi puternic şi de viitor curentul apusean, dar nu cum a fost proclamat acolo, ci potrivit
interpretării ce i s-a dat de fiecare naţie; şi fiecare naţie are atâta valoare câtă o dovedeşte,
nu prin faptul că a primit mai curând ideile apusene, ci după cum le-a interpretat potrivit cu
nevoile ei în chip adevărat şi adânc" 5•
Deosebirile dintre un spaţiu etnocultural şi altul se pot sesiza acum mai lesne,
accentele schimbându-se pe măsură ce analistul se deplasează de la Atlantic· spre Est.
Desigur, Centrul Europei a fost afectat de ideile Revoluţiei în mai mare măsură decât SudEstul, după cum rezultă din studiile întreprinse pentru spaţiul german de Wolf D. Gruner,
Kurt Holfzyfel ş.a. 6 , pentru Polonia de Monika Senkowska - Gluck şi Alina BarsczewskaKrupa7, pentru Cehia de Edouard Maur8, pentru Ungaria de Peter Hahner şi Sandor
Vadadz9 •
Cât priveşte Sud-Estul European, pentru care unii analişti folosesc cuvântul
"Balcani", să amintim studiul lui Veselin Trajkov despre istoriografia bulgară 10 , alături de
cel subscris de Georgis C. Vlachos pentru Grecia' 1 sau cel elaborat de Dan Berindei pentru
România 12 • Nu lipsesc nici tentativele de sinteză asupra întregii zone 13 • Am evocat doar
câteva exemple, mai mult spre a sugera faptul că două secole de eforturi istoriografice n-au
epuizat tema Revoluţiei franceze cu urmările ei în lume.
Una din cele mai însemnate urmări produse de Marea Revoluţie e neîndoielnic
centralismul, după cum sesiza cu un secol şi jumătate în urmă Alexis de Tocqueville,
legând acest fapt de dinamica inerentă dezvoltării statului modern 14 . Revoluţia însă n-a
creat ea centralismul statal, ci numai l-a adaptat la noile împrejurări, stimulând procesul
unificator ce avea loc de secole. "La France plurielle" se înclina în faţa "republicii
atinsă
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indivizibile", care s-a folosit din plin de

achiziţiile

monarhiei absolute spre

a-şi

asigura

forţa •
15

Modelul francez, în competiţie cu alte modele (britanic, german etc.), s-a impus în
unele state din Europa, dar n-a rămas necontestat nici în spaţiul de origine. Revoluţia însăşi
a fost regândită şi supusă criticii 16 , iar statul remodelat conform cu exigenţele lumii de azi.
A fost avansată deja ideea de "stat raţionalizator corporatist" (P. Gremion), pentru a desena
structura ce tinde a înlocui statul de sorginte iacobină 17 •
Nu e o idee nouă. În perioada interbelică, economistul român M. Manoilescu a
dezvoltat o întreagă teorie pe această temă, socotind că lumea intra într-un secol al
corporatismului 18 • S-a şi scris îndată despre "reforma corporativa del Estado" 19 , iar ideea
avea să rămână mult timp actuală20 • Se caută o nouă formulă de echilibru economic, în
spirit neoliberal 21 , atunci când liberalismul se afla în plină criză, iar această formulă,
reactualizată după război 22 , îşi menţine încă interesul. Ea se întemeia nu numai pe
restructurarea vieţii economice ca atare, dar şi pe stimularea de noi solidarităţi. Dacă
existau în adevăr mai multe Europe, fiecare trebuia să contribuie la armonia ansamblului 23 .
Estul şi Sud-Estul European aveau un cuvânt de spus în asigurarea "păcii economice" 24 •
Nu s-ar putea înţelege însă cum se cuvine acest îndemn la solidaritatea sud-est
europeană dacă nu l-am lega de străduinţele sincrone ale lui N. Titulescu la Societatea
Naţiunilor şi ca ministru de externe al României de a sprijini pactele· regionale ca
instrumente ale securităţii în ansamblul 25 • Pe ambele planuri, efectele s-au vădit sub
aşteptări, ca în atâtea alte iniţiative neasistate suficient de "spiritul timpului".
Am folosit anume această sintagmă cvasi compromisă, spiritul timpului, pentru a
sublinia ideea că multe proiecte au eşuat în perioada interbelică din cauza contradicţiei
dintre tipul de stat existent în Europa, statul-naţiune, şi nevoia de a rezolva conflictele pe
seama unor cons:mcţii supranaţionale. Sistemul de la Versailles continua, în fond, o
"Europă franceză" , împotriva căreia s-au solidarizat destule forţe ca să o facă neviabilă.
Ea se întemeia pe o ideologie născută în secolul XVIII şi pe un tip de stat supus deja
contestaţiei. Distorsiunile prelvalau asupra raţiunii solidarizante2 7, iar tentativele de a le
transgresa au eşuat pe rând.
În aserr.enea condiţii, ideea fortificării statului părea un răspuns realist la presiunile
geopolitice. E destul să amintim faptul că V. Pârvan, istoric şi arheolog de prestigiu, visa un
Bismarck pentru România 28 , iar statul ca un mecanism mai mult decât autoritar. Spaţiul
social nu mai putea rămâne ca înainte de război, nici să fie administrat după capricii de
moment. Era nevoie de un alt orizont spiritual, unul în care individul şi cetatea să nu fie în
conflict. Personalităţile urmau să cunoască, în acest spirit, un proces de socializare, pe când
masele aveau să fie cultivate sistematic, astfel ca ansamblul să constituie o "synergie"
benefică pentru toţi, o solidaritate creatoare la nivel naţional şi dincolo de acesta. Până de
curând numai politico-administrativ, statul însuşi era sortit să devină un stat cultural,
fiindcă doar astfel îşi putea împlini noua menire29 • Era o idee subliniată şi de Mircea Eliade,
în acord cu plusul de libertate interioară ce i-l promitea ieşirea din obsesia unităţii politice 30 •
Cu aceasta nu se depăşea conceptul de stat-naţiune, activ peste tot în Europa, cu
nuanţe locale asupra cărora nu putem insista. Ortodoxismul a pigmentat în ansamblu
dezbaterile din Sud-Estul European pe marginea statului. Vechiul paralelism dintre stat şi
biserică făcea ca biserica majoritară din mişcarea gândiristă şi din acţiunea lui Nae Ionescu
de la Cuvântu/3'. Românismul şi ortodoxia erau echivalente pragmatic, în slujba unui stat ce
se ştia încă sub ameninţare. La limită, se putea închipui autarhia. Nae Ionescu nu ezita să
îndemne la "decuplarea" de Occident şi să condamne concordantul cu Roma, recunoscând
însă că identificarea ortodoxiei cu statul român era abuzivă. Statul trebuia înţeles ca un
26
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organism politic modem, distinct de fenomenul religios 32 • Desigur, statul acesta nu putea fi
decât centralist, pe linia impusă încă de modelul francez, deşi unii exegeţi au combătut ferm
concepţia raţionalistă în domeniu, opunându-i ordinea juridică autohtonă33 , iar ca sursă de
inspiraţie modelul german, care a făcut să se nască din "Reich und Lander" un
"Einheitsstaat" 34 •
Atitudini mai nuanţate, în sens apusean, au avut atunci E. Lovinescu, în Istoria
civilizaţiei române moderne, Şt. Zeletin în studiile despre Burghezia română şi
Neoliberalismul, apoi T. Vianu într-un eseu despre stat. Facând un bilanţ al analizelor
anterioare, tânârul eseist opina ca statul să devină un simplu "îndreptar" în dezvoltarea
naţiunii şi un instrument al cooperării internaţionale. "Ideea statului", în această viziune,
urma să înlocuiască "sufletul etnic", la care exegeţi ca N. Crainic făceau deja un apel
abuziv3 5•
Să mai amintim, ·pentru a închide această "paranteză românească", faptul că în
acelaşi timp D. Gusti iniţia o întreagă şcoală ce se ocupa de "ştiinţa naţiunii", statul fiind
conceput ca un instrument în slujba acesteia 36 .
Asemenea dezbateri pe tema statului au avut loc, fireşte peste tot în Europa Sudestică, faţă de care cele menţionate constituie numai un caz particular şi ilustrativ. Cu un
folos analog, atenţia se poate îndrepta spre oricare stat din zonă. Intrarea tardivă în
modernitate şi-a pus peste tot pecetea, creind noi probleme, ignorând adesea partea de
istorie comună care sugerează o conduită solidară.
Pe această istorie comună întemeia N. Iorga, în 1914, un Institut de Studii SudostEuropene, menit să provoace, să îndrume, să ajute şi să orienteze cercetările ştiinţifice din
regiunea carpato-balcanică şi zonele limitrofe. Ele trebuiau nu numai să dezvolte
cunoaşterea mutuală, ci să contribuie totodată la pregătirea practică a celor implicaţi în
activităţi de interes comun37 . Viitorul nu mai putea fi lăsat la voia întâmplării. Este ideea ce
se degajă şi din proiectele confederative din perioada interbelică, interstiţiu dominat încă de
statul-naţiune, dar dispus să afle căi de transgresiune pe linia unei solidarităţi regionale,
dacă nu şi mondiale38 .
·
Se înţelege, în toate aceste căutări statul, tipul de stat, a rămas mereu actual şi avea
să rămână astfel până azi, când remodelarea statală şi geopolitică a lumii e în plină acţiune.
Centralizarea şi descentralizarea nu se mai pot trata ca realităţi absolute, ci ca nuanţe în
cadrul unor "tipuri ideale" de expresie a puterii. Discuţiile purtate sub acest unghi, pe un
plan mai vast (H. Lasswell, A. Kaplan, D.E. Lilienthal, J.R. Pennock etc.) 39 sau mai
restrâns, au adus limpeziri utile, de care profită şi cercetarea istorică. Ea poate constata
acum, după atâtea convulsii şi avataruri ale statului, că modelul iacobin şi-a epuizat în bună
parte resursele şi că formele supra-naţionale sânt demult active40 .
Dinamismului istoriei-realitate îi corespunde un dinamism istoriografic, evident şi
în spaţiul sud-est european41 • El a produs deja rezultate demne de interes, pornind anume de
la studiile de un caracter mai amplu, studii tot mai necesare în epoca noastră. Cum altfel sar putea înţelege atâtea mari mutaţii din lume? Modelul însuşi care a inspirat statalitatea
modernă se află în revizuire.
În expunerea de motive la proiectul de lege relativ la drepturile şi libertăţile
comunelor, departamentelor şi regiunilor din Franţa, proiect prezentat Adunării Naţionale la
16 iulie 1981, se făcea constatare că după Colbert şi Napoleon, ţara a trăit sub un regim
centralizat, care a făcut ca în teritoriu comunităţile să fie mereu sub tutelă, ceea ce a avut
consecinţe negative. "Guvernul, se spunea acolo, înţelege să curme această situaţie" şi să
pună capăt unui fel de organizare şi gestiune întemeiat pe mefienţa puterii centrale în raport
cu cetăţenii, dorind să angajeze ţara pe o cale ireversibilă, aceea a descentralizării42 . Era şi
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un fel de a restabili încrederea în oamenii de rând, în capacitatea lor de a-şi gestiona singuri
interesele.
Proiectul din 1981, adoptat în cadrul pregătirilor de integrare europeană, nu era
desigur ceva cu totul nou. El punea o problemă care încă din epoca lui Napoleon a fost
mereu actuală. Numai că anterior descentralizarea fusese un desiderat al opoziţiei, menit
deci să piardă, în timp ce noul proiect era al puterii însăşi, dispusă acum să admită
principiul autonomiei locale, acea Selbstverwaltung care în spaţiul german a existat mereu,
devenind acum un element esenţial şi în politica statului francez. Kogălniceanu o evoca, la
timpul său, sub forma engleză (Selfgovernment), pe care ar fi dorit să o aplice oarecum şi în
România.
La fel de complexă pe cât de trenantă, chestiunea descentralizării comportă o
perspectivă diacronică, aşa cum s-a mai făcut dealtminteri 43 , pe seama unor analize
secvenţiale a temei44 . Cazul Franţei rămâne desigur cel mai semnificativ, dat fiind că acolo
se origina modelul statului modern de tip centralist. A fost nevoie de o lungă evoluţie, plină
de căutări şi convulsii, pentru a se ajunge la măsura din 1981, coincidentă cu ampla
deplasare spre "dreapta" stimulată de politica lui R. Reagan, Margaret Thatcher, Helmut
Kohl.
Miza era considerabilă, deoarece tentativele descentralizante s-au izbit mereu de
argumentul "unităţii naţionale". Când un deputat, Ferdinand Bechard, a cerut la 1848 să se
treacă în constituţie principiul descentralizării, un oponent, Charles Dupin l-a acuzat pur şi
simplu că vrea să distrugă unitatea Franţei, aşa de scump plătită de înaintaşi45 • Argumentul
va fi reluat mereu de partizanii centralismului statal de oriunde. "Conştiinţa naţională" şi
"conştiinţa regională" vor fi opuse mereu, pe seama Hexagonului, ca şi în afara acestuia46 ,
iar descentralizarea echivalată abuziv cu federalismul 47 •
Centralismul statal a tins în genere la diminuarea specificului local, în ideea de a
asigura "unitatea naţiunii". A reuşit adesea, făcând să dispară, aproape, multe din produsele
istoriei, însuşir de preţ, irepetabile, a căror identificare, azi, necesită o laborioasă
"arheologie".
Suntem departe de a şti în detaliu cum a evoluat acest conflict între ideea
centralismului şi cea care privilegia autonomia locală. Faptul se explică, în parte, prin
tedinţa istoricilor şi juriştilor de a exalta centralismul ca formulă salutară pentru unitatea
naţiunii. A avea un stat puternic, centralizat, era un fel de asigurare a viitorului. De Gaulle,
se ştie, a făcut mari eforturi de întărire a statului, ca răspuns la presiunile dizolvante ale
stângii, într-un context geopolitic extrem de complex. Abia Mitterand a fost în măsură să
admită, în alt context, derogări ca aceea evocată mai sus din 1981. Intuise, în fond, o
evoluţie mai amplă, care impunea o rapidă aliniere, dincolo chiar de sistemul apartenent.
Sesizând un anume declin al puterii centrale, dezordinea internă şi criza economică de la
începutul anilor 80, Mitterand emitea în treacăt ipoteza unei disoluţii a Uniunii Sovietice
înainte de finele secolului 48 • Pornise, în această estimare, de la "puterea centrală", fiindcă
ştia bine că imperiul sovietic îşi datora longevitatea mai ales centralismului.
Ca şi Revoluţia franceză, care declarase "republica indivizibilă", întărind statul pe
măsura ameninţării externe, revoluţia bolşevică a făcut din indisolubilitatea Uniunii un
program, în numele căruia n-a ezitat să adopte cele mai dure măsuri49 •
Studiile de sistem, servite de metoda comparatistă, înlesnesc desigur identificarea
de nuanţe legate de timp, loc, evoluţii specifice. Dar în ansamblu căutările în domeniul
concepţiei despre stat, numeroase şi fluctuante, s-au "simplificat" mult în secolul XIX, prin
Herder (linia "verticală", bazată pe realităţi etnoculturale) şi Renan (linia "orizontală",
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pe naţiunea electivă). Această dihotomie a fost utilizată adesea abuziv, pentru a
alimenta mişcările de dreapta şi respectiv pe cele de stânga 50 .
Chiar şi în Mitteleuropa, acolo unde direcţia proapuseană a fost totdeauna mai
accentuată, s-a putut observa că "iobăgia tardivă" a lăsat urme, pe care dominaţia sovietică
le-a accentuat, asigurând oarecum supremaţia statului asupra societăţii şi după abolirea
sistemului comunist. Sub acest unghi, ea se situează mai aproape de "Est" decât de "Vest' 61 •
Liberalismul a fost mereu subminat în acel spaţiu, ceea ce a făcut să se impună guverne
autoritare sau dictaturi. Polonia lui Pilsudski era condusă dictatorial, ca şi Ungaria hortistă.
România, Iugoslavia, Bulgaria au evoluat pe aceaşi linie, în virtutea unor realităţi
comparabile, cu vechi rădăcini în istorie. Apartenenţa lor la ortodoxie şi lunga dominaţie
otomană le-a marcat puternic destinele, făcând ca aspiraţia proapuseană să rămână mult
timp iluzorie52 .
Dihotomia dintre naţiunea politică (simbolizată în Polonia de Pilsudski) şi cea
etnoculturală (reprezentată tot acolo de un Dmowski) poate fi extinsă asupra întregului
spaţiu centro-oriental, chiar şi după 1989, când s-au reactivat vechi reflexe agrariene şi
populiste în toată zona de dominaţie ex-sovietică53 •
Dacă centralismul e încă puternic, iar federalismul stârneşte mari aprehensiuni, o
nouă formulă, aceea a regionalismului, pare a prinde consistenţă în Europa postcomunistă.
Ea apare ca un produs "organic" al istoriei, susceptibil de a fi reactivat oricând şi a nutri,
cum s-a spus, reale "Spurensuche in die Zukunft" 54 . O găsim aplicată în raporturile politice
internaţionale, dar şi ca formulă de cooperare economică implicând mai multe ţări 55 .
Nu se mai miră nimeni întâlnind acum în reviste de largă circulaţie rubrici dedicate
regiunilor şi regionalismului. După o lungă dominaţie a centrului, era firesc să se ajungă la
o mişcare de recuperare a periferiei, de stimulare a regiunii în raport cu metropola.
Totuşi ideea de regiuni economice în interiorul ţării a trezit suspiciuni, ca sursă de
posibile noi agitaţii, dar şi fiindcă subsistă o anume teamă de federalizare. Uniunea
Europeană sprijină proiectele de dezvoltare regională56 , dar nu pare a stârni entuziasm, de
teama unor manipulări politice57 . O psihologie de pordant continuu ar explica numai în
parte reacţia.
Unii consideră, fără a produce argumente concrete, că regionalizarea e o soluţie
prematură, dat fiind că România n-a ieşit încă din zodia unui centralism paralizant58 .
Accentul s-ar cuveni să cadă momentan pe autonomia locală, formulă activă în alte ţări de
multă vreme, chiar de secole, dar evitată cu grijă de guvernul român.
Nu e poate inutil să amintim, pentru a încheia, afirmaţia lui Vaclav Havel că
Europa toată constituie, la acest final de secol, o regiune şi că oamenii politici ar trebui să
se conformeze nevoii acute de a solidariza în consecinţă continentui59 • Uniunea Europeană
poate fi instrumentul unei asemenea evoluţii, care să devină exemplară şi pentru alte zone
din lume în ce priveşte relaţia cu mediul, drepturile omului, responsabilitatea faţă de
ansamblul, etc. Un atare model nu trebuie să renunţe la valorile specifice. Dimpotrivă, a
rezista la presiunile uniformizante din lumea postrnodernă e o datorie.
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The French lnjluence and State Centralism in South-Eastern Europe
ln a limited space one can deal the question of French influence and state
centralism in South-Eastern Europe only in a roughly way. As concern the French
Revolution there were made numerous and conflicting analyses, but this fact did 't allow us
an exhaustive analyses of matter. Therefore, we will pay attention just on few aspects,
concerning, especially, the issue ofcentralism in South-Eastern Europe.
lt is a well-known reality the fact that the setting up of communist systems in
Eastern Europe, after 1944, it considerably emphasized the supremacy of the state on the
society, situation that was perpetuated even after the communist system collapsed (at the
end of the 9'h decade of this century).
One of the most important consequences of the Revolution is undoubtedly the
centralism, in accordance to Alexis de Tocqueville, who noticed, a century and a half ago,
the connection with evolution of modern state 's development.
Starting with this idea of state centralism, Vasile Pârvan, historian and prestigious
archaeo/ogist, was dreaming a Romanian Bismarck, considering the state as a very
authoritative mechanism.
The orthodoxism emphasized the debates concerning the state in South-Eastern
Europe. Old symmetry between State an Church was making that the idea of majoritary
Church to appear in the states from the mentioned area. The Romenian spirit and
Orthodoxy were pragmatically equalized. Nae Ionescu (Romanian philosopher) didn 't
hesitated to urge "uncoupling" by Western and to condemn the concordate with rome, stil/
recognizing that the identification of orthodoxy with Romanian state was improper. State
have to be understood as a modern politica/ organism, separate by religious phenomenon.
Such debates took place everywhere in South-Eastern Europe. Belated entering in
modernism created new problems, often overlooking the common history of the states that
is suggesting a solidary conduct.
For instance, in the preamble for /aw project concerning the rights of the
communes, departments and regions from France, project presented to National Assembly,
in 1981, July 16, it was estabilished that, after Colbert and Napoleon, the country had a
centralist regime, the communities allways were under trusteeship, with negative
consequences.
Of course, France is the most considerable exemple, because it was the place
where the modern centralist state was experimented. A long evolution was necessary, ful/ of
searching and convulsions in order to reach the beginning of un-centralization, in 1981,
concomitantly with the ample remouvment to "right-wing", stimulated by Ronald Reagan,
Margaret Thatcher, He/mut Kohl.
State centralism, roughly speaking, aspired to diminution of local essential
features, in order to provide for "nation unity ".
We are far away of knowing, in particular, how deve/oped this conflict beetwen
the idea of centralism and the idea of local autonomy. We may explain that fact through
historians and lawiers tendency to be very enthusiast about centralist as a solution for
national unity, a sort ofprovided fu ture.
ln South-Eastern Europe the concourse of events encouraged even more evolution
to a strong centralism. The liberalism was allways undermined, the resuit being
authoritative goverments or disctatorships. Pilsudski 's Poland was ruled in a dictatorial
way, as well as Horty 's Hungary, Romania, Yugos/avia, Bulgaria were developing in same
way, by virtue of comparable realites, with ancient roots in history.
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Their affiliation to orthodoxy and prolonged Ottoman domination strongly marked their
fates, so the pro-European endeavours was, for long time, il/usory.
It is doubtless that entire Europe is, to the final of the century a region; politica/
personalities should understand the sharp necessity to join together in responsability who/e
continent. European union could be the instrument of such an evolution, giving an example
for other regions of the world.
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ARHEOLOGIE
Aşezarea eneolitică

de la Homorodu de Sus
(Judetul Satu Mare)
Neţa lercoşan

Tiberius Bader
Localitatea Homorodu de Sus se află la cca 30 Km sud-est de municipiul Satu
Mare, într-o tonă deluroasă de pe versantul nord-vestic al piemontului denumit Culmea
Codrului. Amplasarea pe cursul superior al pârâului Homorod şi faptul că este înconjurată
de dealuri şi terase înalte, de cca 250-270 m 1;(fig.l) îi conferă localităţii un climat de
adăpost, proprice habitatului.
Pe baza primelor descoperiri arheologice de aici 2 , T. Bader a inteprins săpături
arheologice sistematice în anii 1966-1967, în punctul "Ograda Bronzului", care au dus la
descoperirea unei bogate aşezări din epoca neolitică timpurie, cultura Criş 3 , şi a unor
materiale din epoca bronzului 4 • Punctul "Lunca" a fost identificat prin cercetări
perieghetice de teren, când de fapt, au fost găsite şi alte situri, în apropiere, la nord, pe
dealul "Casian"- trei tumuli aplatizaţi (cca 0,70 m înălţime şi 6-7 m diametru) şi unul înaltacesta fiind sondat, dar rară rezultate deosebite, precum şi urme Latene 5,iar la est punctele
"Coaste" şi dealul "Făgoaie", cu urme din diferite epoci 6 .
Zona de hotar numit "Lunca" se află la sud-vest de vatra satului, în direcţia
localităţii Solduba, pe terasa inferioară a pârâului Homorod, fiind înconjurată de două părţi
de acesta şi reprezintă, din punct de vedere geomorfologic, o coastă de deal mult apaltizat,
ce coboară în pantă lină spre vale.
7
Săpătura arheologică efectuată aici în toamna anului 1968 a vizat aşezarea
8
eneolitică timpurie, aparţinând culturii Tiszapolgâr şi se înscria într-un program mai
amplu de cercetări sistematice a zonei Codrului sătmărean. Au fost practcate 7 secţiuni şi
21 de casete (fig. 2), foto nr. 1).
Prima secţiune (S.I) a fost deschisă în lungimea coastei, paralelă cu pârâul, având
dimensiunile de 34xl m (prelungită ulterior) şi o orientare N-S. Stratigrafia este simplă şi se
prezintă astfel: - 0-20 cm, strat vegetal (arabil), - 20-40 cm, pământ brun-negricios - strat de
cultură eneolitic cu materiale arheologice, - 40-55 cm, pământ argilos, brun-gălbui, steril
arheologic, - 55-60 cm - solul viu, argilă galbenă, nederanjată. Materialul arheologic a fost
1
V. Mihăilescu, Dealurile şi câmpiile României.Bucureşti, 1966,pp. 103-104; H. Asvadurov şi colab.,Dttri_de
seamtt_L IJJ, 1967,pp. 357-379, LIV, 1969, pp. 291-314; A. Bogdan, M. Călinescu, Judeţul Satu.Mare, 1976 pp.
20- 21; T. Bader,Epoca bronzului i'n nord-vestul Transilvaniei, _Bucureşti 1978,pp. 13-14.
2
Primele descoperiri arheologice de la Homorodu de sus se datoresc localnicului Al. Ardeleanu şi prof. I. Soreanu
de la Institutul Pedagogic- baia Mare, şi datează din anii 1950-1960.
J T. Bader,Despre figurinele antrpomorfe în cadrul culturii Criş., Acta MN.
'Idem, epoca bronzului .... p. 125.
5
Cercetări de teren, T. Bader.
6
Idem. Alte materiale arheologice au apărut şi cu ocazia unor construcţii şi a unor plantaţii.
7 10-24 septembrie 1968. Colectivul de cercetare: T. Bader (responsabil de şantier) şi Gh. Lazin, pe atunci student
la Universitatea "Babeş -Bolyai" din Cluj.
•Situl a fost descoperit prin cercetă1i perieghetice de teren de către T. Bader, efectuate cu ocazia săpăturilor din
punctul "Ograda Borzului" din anii 1966-1967; vezi şi nota 3 supra.
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găsit atât în stratul de cultură, cât şi în stratul vegetal, deranjat de lucrările agricole. În S.I.
nu a fost descoperit nici un complex, iar materialul arheologic este reprezentat de fragmente
ceramice, microlite şi deşeuri din obsidiană. Fragmentele ceramice provin de la vase lucrate
din pastă fină şi semifină având ca degresant nisip şi mai rar cioburi pisate, având pereţi
subţiri. Au culoare negricioasă şi cele mai multe prezintă o angobă de culoare deschisă,
gălbui-roşiatică şi uneori chiar roşie.
Formele se pot reconstitui cu greutate, materialul fiind foarte fragmeptar, dar
ornamentaţia este cea tipică pentru cultura Tiszapolgăr: proeminenţe-cioc perforate şi
semiperforate, impresiuni rotunde şi perforaţii rotunde sau ovale în picioarele tronconice
ale vaselor, mai rar barbotina fină (care se desprinde uşor) şi cu totul incidental fragmente
de incizii ori striuri.
Secţiunea a II-a, (S.11), a fost trasată în lăţimea aşezării, este orientată E-V şi este
dispusă perpendicular pe S.I. Are dimensiunile de 58x 1 m şi aceiaşi stratigrafie; cu
menţiunea că stratul de cultură dispare în zona unde panta coboară brusc, în dreptul m 52
(pl.2 şi 3).
În S. II au fost descoperite 4 gropi ( fig. 2, 5-7; foto 2-5) şi 2 locuinţe (fig. 2 şi 4).
În privinţa gropilor trebuie să menţionăm că au fost descoperite în total 12 ( vezi şi fig. 812; foto 2-13) 9 , toate având aceiaşi formă şi aceleaşi dimensiuni (rectangulară cu colţurile
uşor rotunjite, 130 x 100 cm), fiind orientate N-S (cu o mică deviere NNV-SSE, la 3 dintre
gropi). Adâncimea lor diferă de la - 35 cm G.8, la - 65 cm, G.l şi G.9, de la nivelul actual,
din multe păstrându-se doar fundul. Pereţii tuturor gropilor sunt arşi la roşu şi au o grosime
medie de 5 cm, putându-se observa cu uşurinţă lipitura interioară a acestora. Conţinutul
gropilor este de asemenea unitar: cărbuni sau strat de cărbuni ce se prezintă ca o platformă,
pietre de râu, găsite întotdeauna deasupra stratului de cărbuni, puţine oase calcinate? (în G.
1-3 şi 8) şi foarte puţine fragmente ceramice eneolitice (în jumătate din numărul gropilor,
respectiv G. 1-3, 5, 7, şi 11). Autorul săpăturii, presupune că aceste gropi ar reprezenta
gropi de provizii (siloz sau hambare) şi că ar aparţine nivelului eneolitic, de altfel singurul
pus în evidenţă, în timpul cercetărilor, în acest loc.
Având în vedere faptul că toate gropile străpung stratul de cultură Tiszapolgăr (fig.
3), că prezintă o anumită tipizare (mod de săpare, lutuire şi ardere, formă, dimensiuni,
adâncime, orientare) şi nu în ultimul rând conţinutul acestora, credem că ele au fost săpate
ulterior aşezării, au o altă destinaţie, incertă deocamdată şi că ar putea aparţine epocii
romane târzii 10, având bune analogii în nord-vestul României 11 , şi în regiunea superioară
Tisei 12 . Fragmentele ceramice, foarte puţine la număr, ajunse în gropi, nu prezintă ardere
suplimentară, pot proveni din stratul de cultură, şi au ajuns ulterior şi incidental în acestea.
Păstrate parţial şi doar şi doar partea lor inferioară, partea lor nu au o dispunere regulată An profil orizontal.
Credem că saparea de suprafeţe mari ori dezvelirea exhaustivă a suprafeţei sitului, ar putea oferi şi alte concluzii
cu privire la acestea.
10
I. Stanciu, Vestigii medievale timpurii din judeţul Satu Mare, Satu Mare StCom, XIII, 1996, p.71
11
Ibidem, pp. 71-73. Pentru analogii generale şi destinaţia acestui tip de gropi, vezi şi I.Stanciu, Al.V.Matei,
Sondajele din aşezarea prefeudala de la Popeni-Cuceu, jud. Salaj. Câteva observa/ii cu privire la ceramica
prefeudala din Transilvania, ActaMP, XVIII, 1994, ppl 137-138, nota 10. Până în prezent au fost descoperite în 7
situri din nord-vestul României: Culciu Mare (SM), Panic (SJ), Poeni-Cuceu (SJ), Lazuri (SM), Satu Mare (SM),
Oraşu Nou (SM) şi Lăpuşel (MM). Alte informaţii la T. Bader, Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului Satu
Mare. Descoperiri arheologice(!), Satu Mare. III, 1975, pp. 36-44; I. Stanciu, A XXV/li-a Sesiune naţionala de
rapoarte arheologice. Cronica cerceUirilor arheologice, campania 1994, Satu Mare, 12-15 mai 1994, p. 36.
Pentru Lăpuşel, informaţii suplimentare C.Kacs6, pentru Oraşu Nou, informaţii Gh. Lazin iar Panic informaţii Al.
V. Matei, cărora le mulţumim pentru amabilitate.
12
V. Kotigoroşko, Ţinuturile Tisei superioare în veacurile III îen- IV e.n. (perioadele Latene şi romană),
Bibilotheca Thracologica, XI, 1995, p. 116.
9
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Rămâne, deocamdată, un deziderat, identificarea sitului din epoca căruia îi aparţin cele 12
gropi descoperite la "Lunca".
În afara acestor gropi în S.II au mai fost descoperite resturile a doud locuinţe. L.1
a fost surprinsă între cele două gropi (G, l şi G.2), între m 20-24 şi apărea ca o platformă de
fragmente ceramice amestecate cu pământ de culoare neagră, câteva fragmente de obsidiană
şi o dăltiţă din piatră şlefuită. Avea formă ovală şi dimensiunile observabile de 1,80 x 1,50
m. La desfacerea "platformei" s-a constatat că este vorba de o groapă ovală, de locuinţă
semiadâncită ( - 0,85 m, din care cca 30 cm în lutul galben), umplută cu pământ negru care
conţinea mai multe fragmente ceramice, dintre care se remarcă un pahar cu patru
proeminenţe la bază (fig. 13/5), o oală fragmentară cu proeminenţe-cioc semiperforate (fig.
13/2), o cupă cu picior scund şi cu perforaţii ovale mici (fig. 13/6) precum şi alte fragmente
de vase decorate proeminenţe-cioc perforate şi semiperforate, specifice culturii Tiszapolgăr,
precum şi o dăltiţă din piatră şlefuită (fig. 28/17).
L.2 a fost găsită spre capătul estic al S.11; între m 40 şi 45, avea o formă ovală şi
dimensiunile de 4,90 x 2,65 m şi se adâncea puţin, având la mijloc o mică albiere, de cca 30
cm (fig. 2 şi 4).
În umplutura locuinţei s-au găsit fragmente ceramice, puţin chirpici, două dăltiţe
din piatră (una fragmentară - fig. 17/8 şi 28/7) şi mai multe lame din obsidiană.
Menţionăm faptul că autorul săpăturii nu a surprins urmele de pari de la aceste
locuinţe şi nici urmele unor vetre de foc interioare ori alte elemente de construcţie.
În S.11 a fost descoperită în stratul de cultură (m 29) o cupă întreagă (DG = 19,5
cm; DG = 8,8 cm; Î = 8,3 cm; fig. 30/9) cu picior scund, neperforat, din pastă intermediară,
angobată şi nedecorată.
Secţiunea a 11/-a (S.11/), a fost trasată chiar pe mijlocul sitului, paralelă cu S.11 şi
având aceiaşi orientare, la 4 m spre nord cu dimensiunile de 30 x 1 m. În afară de două
gropi, G.5 şi G.6 (fig.8) aici au mai fost descoperite resturile unei locuinţe (nenumerotată)
care se găsea la capătul vestic al secţiunii şi consta într-o platformă cu dimensiunile de 2 x
1 m de fragmente ceramice şi un topor din piatră de formă trapezoidală (fig. 15/7), precum
şi locuinţa 3 (L.3), surprinsă între m 9 şi 11 de la capătul vestic. Şi aceasta apare ca o
îngrămădire de fragmente ceramice şi chirpici, cu dimensiunile profilate de 1,3 x 1,3 m.
Ambele complexe reprezintă resturile unor locuinţe de suprafaţă, distruse, probabil, din
vechime. Din L.3 a fost recuperată o însemnată cantitate de ceramică fragmentară ce
provine de la mai multe tipuri de vase (fig. 16/1-17), decorate în manieră Tiszapolgăr cu
proeminenţe-cioc butoni alungiţi pe buza vaselor şi impresiuni rotunde. Se remarcă şi două
fragmente cu linii fine ce dau decor striat, ornament foarte rar în cultura Tiszapolgăr (fig.
15/8, 11) şi un fragment de fund de vas cu impresiuni de rogojină, late dispuse în "căpriori"
(fig. 15/9).
Din stratul de cultură a fost recoltat un bogat material ceramic (fig. 14, 15, 17)
provenind de la: suporturi de vas, oale mari de bucătărie sau de provizii, vase cu corp
bombat, cupe cu picior scund etc. Pe lângă ornamentele specifice, se remarcă şi un cioc
dublu (fig, 14/6) şi barbotina fină, dispusă "în vârci'', care se despride cu uşurinţă de pe
corpul vaselor (fig. 14/4, 13).
Secţiunea a JV-a, având aceiaşi orientare şi dimensiuni ca şi S.III, a fost trasată la
5 m nord de aceasta. S.IV a pus în evidenţă aceiaşi stratigrafie ca şi precedentele secţiuni şi
a dus la descoperirea a încă două locuinţe de suprafaţă: L. 4 şi L. 5, precum şi a unei gropi
G.8, (fig.10). L.4. a apărut la m 5 din capătul vestic al secţiunii, are o formă ovală şi
dimensiunile de 4x2 m şi se găsea la nivelul stratului de cultură. Se prezintă ca o
îngrămădire de ceramică şi chirpici şi nu are vatră, nici interioară nici la exterior (fig.,2 şi
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18/1-3). L.5 a fost găsită la m 12, are o formă neregulată (probabil, iniţial era
dimensiunile de 4x3 m şi se afla la acelaşi nivel al stratului de cultură,
ca şi locuinţa precedentă (- 20 - 25 cm). Apare ca o platformă de fragmente ceramice şi
chirpici şi nu se distinge clar, prin culoare şi consistenţă, în stratul de cultură. Din ea a fost
recuperat un topor din piatră şlefuită, cu perforaţie, găsit fragmentar (fig. 18/6) şi o
apreciabilă cantitate de fragmente de vase provenind de la: cupe cu şi fără picior (înalte sau
scunde), vase de dimensiuni mari, castroane, etc (fig. 18/4-5, 7-10, 19/1-10 şi 20/1-13).
Decorul este cel cunoscut la care se adaugă impresiunile "cu trestia" şi butonii rotunzi şi
plaţi ori cei alungiţi vertical şi perforaţi orizontal (fig. 20/6, l3 şi 21/5).
Din stratul de cultură a mai fost recuperat un bogat material ceramic (fig. 21, 2224) dintre care remarcăm paharele mici cu proeminenţe - cioc la bază, sau simple (fig.
21/13 şi 15) un vas miniatural (fig. 21/10), un castron fragmentar cu butoni simpli (fig.
22/12) şi un vas cu pereţii drepţi şi buza uşor evazată (fig. 23/2). Menţionăm şi faptul că în
zona estică a S.IV apar şi câteva fragmente izolate, fără context sigur cu decor specific
culturii Coţofeni, în stratul de cultură Tiszapolgâr (fig. 21/3, 8-9; 22/1-2 şi 24/13).
Secţiunea a V-a, paralelă cu precedentele trei, de 22,5 x 1 m şi având aceiaşi
stratigrafie, a pus în evidenţă 4 gropi (G.9 - 12 fig.2 şi 11-12) şi o locuinţă de suprafaţă,
L.6, ce apare în dreptul m 8 şi are o formă neregulată şi dimensiunile observabile de 3x2 m.
Se prezintă ca o îngrămădire de cioburi cu puţin chirpici şi câteva pietre. Ceramica
provenind din L.6 reprezintă mai multe tipuri ceramice: cupe, oale, castroane etc.
ornamentate cu proeminenţe-cioc perforate şi semiperforate, butoni şi impresiuni (fig. 25 şi
26).
Secţiunea a VI-a, a fost trasată în zona sudică şi este orientată E-V. Are
dimensiunile de 2lxl m şi aceiaşi stratigrafie verticală, numai că aici lutul galben apare la 45 de cm. Nu au fost găsite complexe sau obiective arheologice, doar câteva fragmente
ceramice, în stratul de cultură, care aici este şi mai subţire.
Secţiunea a VII-a, de 32xl m a fost trasată între S.VI şi S.11, având aceiaşi
orientare. Nu au fost descoperite complexe, doar la mijlocul secţiunii (m. 15-17) resturile
unei locuinţe de suprafaţă, care nu a fost dezvelită. Din stratul de cultură provine un bogat
şi semnificativ material arheologic (fig. 27 /1-6; 28/1-6, 8-12) atât ca forme: cupe,
castroane, pahare, cât şi ca decor. Menţionăm de aici şi câteva fragmente de funduri de vase
care au imprimată textura rogojinei pe care au fost puse la uscat (fig. 31/4-6, 8).
Cu privire la locuinţe, se poate remarca faptul că nu au o orientare uniformă: două
sunt orientate NV-SE (L.2 şi L.5), una NE-SE (L. l), una E-V (L.4) şi una, probabil N-S
(L.6). De asemenea, distanţele dintre ele (cele mai apropiate fiind L.4 şi L.6, la 2 m şi L.4 L.5 şi L.5 - L.6 câte 3 m) nu permit aprecieri cu privire la existenţa unei structuri interne
clare a aşezării. Mai trebuie subliniat faptul că, deşi s-au săpat mai bine de 250 mp din
teritoriul sitului, nu a fost descoperită nici o vatră sau o groapă menajeră ori de exploatare a
lutului, ceea ce îngreunează mult formularea unor concluzii şi aprecieri certe cu privire la
habitatul eneolitic din această aşezare.
Tipul de locuinţă găsit în aşezarea de la Homorodu de Sus- "Lunca" (cu excepţia
L. l - care este puţin adâncită - 85 cm) este de suprafaţă şi se prezintă ca o platformă de
fragmente ceramice ori o îngrămădire de chirpici şi cioburi a căror contur este, de multe ori,
dificil de stabilit. Acest tip de locuinţă a mai fost descoperit în aşezările Tiszapolgăr din
nord-vestul României la: Carei- "Cozard"ll, Oradea - "Salca I şi 11" 14 şi Suplacu de
dreptunghiulară) şi

Au fost descoperite, până în prezent 5 locuinţe de suprafa\ă, dintre care au fost dezvelite 2,
material inedir, Muzeul Carei.
14
D. Ignat, Probleme ale neoliticului în nord-vestul României, ActaMN, XIV, 1997, p.19.
13

N.iercoşan,
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Barcău 15 ,

iar locuinţe semiadâncite la Suplacu de Barcău "Lapis 11"16 , Vezendiu 17 şi Zalău "Valea Miţii" 18 • Alte descoperiri de locuinţe de suprafaţă. din arealul culturii au mai fost
semnalate în siturile de la Dăbâca 19 şi Sântana- "Holumb''2°, precum şi la Kenderes-Kulis21 ,
Kenderes-Telekhalom22 şi Tibava 23 . Alte date despre locuinţele culturii Tiszapolgăr sunt
destul de lapidare, provin din scurte rapoarte arheologice şi se referă exclusiv la locuinţe de
24

suprafaţă •

În timpul săpăturii a fost descoperit un bogat şi semnificativ material arheologic,
care constă din: ceramică, aflată într-o cantitate mare, dar în marea ei majoritate
fragmentară, microlite din obsidiană şi silex, unelte din piatră şlefuită, bucăţi de chirpici,
unele cu urme de pari şi nuiele şi foarte puţine oase de animale.
Ceramica reprezintă cea mai importantă categorie dintre artefactele descoperite.
Au fost găsite toate cele trei categorii de ceramică: uzuală sau grosieră, intermediară şi fină,
ultimele două specii fiind predominante. Pasta vaselor este în general de bună calitate,
amestecul este omogen iar degresantul folosit este pietrişul, nisipul cu bobul mare şi nisipul
fin, acesta din urmă având uneori şi paiete fine de mică, în funcţie de specia ceramică, de
tipurile de vase şi de dimensiunea acestora. Netezirea este îngrijit executată iar ceramica
fină este de cele mai multe ori, angobată şi lustruită - având uneori un aspect metalic,
lucios. Arderea este bună, predominând culorile deschise: roşiatică, gălbuie şi mai rar
cenuşie. Formele ceramice de mici dimensiuni şi cu pereţii subţiri sunt bine angobate, în
general având un slip roşu, impresionabil prin calitatea acestuia, putând fi uşor confundat
cu o vopsea de culoare roşie. În general, materialul ceramic nu prezintă urme evidente de
ardere suplimentară.
"Cu toate că materialul ceramic descoperit cu ocazia săpăturii este foarte
fragmentar, se pot reconstitui mai multe tipuri şi variante de vase specifice culturii
Tiszapolgar 5• Fără a analiza în amănunţime fiecare tip (origine, evoluţie şi analogii
15

Jdem, O noua ll.$ezare eneolitica la Suplacu de Barcau, Crisia, XII, 1982, p.19.
Idem, Aşezarea eneolitică de la Suplacu de Barcău, Crsia, XVIII, 1988, p.325.
17
N. Iercoşan, Aşezarea eneolitică de la Vezendiu, Satu Mare StCom.,J(V, 1998, sub tipar.
IKE. Lako...Raport preliminar privind săpăturile de salvare executate în anii 1978-1979, ActaMP. IV, 1980, p.32.
19
N.Vlassa. Aşezarea neolitică de la Dabâca. ActaMN, VI, 1969, pp.27-45 idem, Neoliticul Transilvaniei, ClujNapoca, 1976, pp. 142-160.
20
S. Dumit~u. Aşezarea neitica de la Sîntana-Holumb Oud. Arad), Banatica,.J, pp. 25-31.
21 I. Bognăr-Kutziăn, The Early Copper Age Tiszapolgar cu/ture in the Carpathian basin, Budapest, 1972, p.165,
fig. 31.
22
Ibidem, p. 166, fig. 32.
D lbidem_p. 170, locuinţa C.
2
• 1bidem_pp. 167-169.
•·
25 Menţionăm că tipologia culturii Tiszapolgâr a fost făcută de Ida Bognâr-Kutziăn pe baza descoperirilor de la
Basatanya (I. Bognâr - Kutziân, The Copper Age cemetery of Tiszapolgâr-Basatanya, Budapest, 1963, pi.
CXXIII-CXXXXI), completată în 1972 de aceiaşi cercetAtoare (idem, The Early Copper Age Tiszapolgâr Cu/ture
in the Carpathian basin,_Budapest, 1972, p. 120, fig. 22; p. 125, fig. 23; p. 127, fig. 24 şip. 130, fig. 25). Fiind
operantă şi astăzi, această tipologie a fost folosită , adoptată şi adaptată de aproape toţi cercetătorii de la noi, care
s-au ocupat de problematica acestei culturi: Gh. Lazarovici ActaMn, XX, 1983, pp. 3-31; S. Dumitraşcu, op. cit.,
pp. 25-31; N. Vlassa, op. cit., pp. 27-45 şi 142-160; D. Ignat, Crisia, III, 1973, p. 19; ibidem, V, 1975, pp. 11-14;
ibidem. VI, 1976, pp. 13-14; idem. ActaMN, XIV, 1977, pp. 16-20; idem, Crisia, XII, 1982 pp. 19-28; ibidem,
XVIII, 1988, pp. 325-337; C. Kacso, Satu MareS/Com, I, 1969, pp. 52-54; Z. Kalmar, ActaMn, XVII-XIX, 19801982, pp. 383-416, 305-320, 247-252; idem.ActaMP VIII, 1984, pp. 105-109; E.Lak6, ActaMP, IV, 1980, pp. 3134; ibidem, V, 1981, pp. 37-119; S.A. Luca, Crisia, XV, 1985, pp. 279-290; idem, Banatica, 8, 1985, pp. 457-463;
idem, Tibiscum, VIII, 1993, pp. 27-33; M. Gumă-R. Petrovsky, Tibiscus, 5, 1979, pp. 97-114; A Oprinescu,
Banatica, 6, 1981, pp. 43-50; E. Pădureanu, Banatica, 2, 1973, pp. 399-401; idem, Ziridava, X, 1978, pp. 33-38;
idem, Crisia, XV, 1985, pp. 27-51; N. Iercoşan, Symp. Thracologica, 8, 1990, pp. 30-34; idem, Cultura
Tiszapolgâr în vestul României, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti, 1997 (teză de doctorat); idem, Salu
MareStCom., XV, 1998 (sub tipar).
16
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apropiate sau din restul arealului culturii, ori din culturile contemporane învecinate)
semnalăm principalele forme ceramice din aşezarea de la Homorodu de Sus - "Lunca":
- pahare (tipul A): fig. 13/5, 8-9; 3011-2; 21113, 15, cu variantele
A1 a-b. Ai.;
- căni (B): fig. 25/4, apar sporadic;
- vase de tip "ghiveci de flori" (C ): fig.: 20/13; 2115; 23/l; 25/3;
- vase de dimensiuni mari (D şi G), de provizii şi gătit: fig. 17/5-6 şi eventual,
26/1;
- borcane (E): fig. 13/2; 26/2;
- boluri cu picior (H); fig. 15/6; 1817; suporturile de vase (tipul H 3.): fig. 14/1,5;
2017; 22111; 23/12 şi 28/3 şi fructierele cu picior: fig: 13/6; 1717; 30/9;
- castroane (K): fig. 19/ 1O; 27 /4;
- cupe (L): fig. 16/1-2, 14; 21112; 23/2; 27/2;
- vase miniaturale, tip ceramic nou (R ). fig. 21110
- pocale cu picior înalt (I), fig. 25/1;
- picioare de vase, înalte, perforate, provenind de la diferite tipuri, fig. 14/11-12;
15/2; 1617,9; 17 13-14; 18/1,4,10; 20/3; 2217; 23/16; 2411; 27/3 L28/18 şi 29110,
unele având perforaţii rotunde sau ovale.
Ornamentaţia ceramicii culturii Tiszapolgăr, considerată sărăcăcioasă şi rigidă26 ,
se reduce la impresiuni, perforaţii şi proeminenţe-cioc; aceste ornamente regăsindu-se şi pe
ceramica de la Homorodu de Sus "Lunca".
Impresiunile, rotunde sau ovale constituie un ornament frecvent. Au dimensiunile
în concordanţă cu mărimea recipientelor pe care se găsesc dispuse. Au fost realizate în
pasta moale a vaselor cu obiecte cu capul rotund, din lemn sau os, ori "cu trestia" (fig. 18/5;
22/5, 8; 26/3,10; 30/3) în acest din urmă caz prezentându-se ca nişte cerculeţe concentrice.
Sunt aranjate în linii paralele, orizontale (fig. 24/17; 28/2 sau oblice I (fig. 1417; 15/12 şi
23/4) ori sunt dispuse câte două (fig. 18/1; 21114; 25/5; 2811 şi 2917) câte trei, în formă "de
triunghi" (fig. 17/13-14; 23/1,13; 27/1-2,6; 29/19; 31/1 sau mai multe la număr, în formăde
romb (fig. 18/10 şi 3112) sau de triunghi (fig. 27/3). Pot fi dispuse şi dezorganizat pe corpul
vaselor(fig.14/3,9,11 şi21/17).
Un model deosebit de impresiuni sunt alveolele, care au diametrul mai mare de un
centimetru şi o formă albiată. Acest tip de ornament a fost găsit pe un singur fragment
ceramic (fig. 20/11), este specific numai descoperirilor Tiszapolgăr târ.zii din jurul
Careiului27 , neregăsindu-se nicăieri în arealul culturii.
Perforaţiile de formă ovală sau rotundă se găsesc exclusiv în picioarele vaselor,
diametrul lor fiind, în general, în acord cu mărimea recipientelor ( fig. 13/6; 15/1 O; 17/1314; 18/1,10; 19/8; 22/5,7; 23/16; 27/3; 28/3,18).
Ornamentele plastice
Proeminenţe-cioc, perforate sau semiperforate, reprezintă ornamentul cel mai
caracteristic pentru cultura Tiszapolgăr, ele regăsindu-se pe majoritatea vaselor şi
fragmentelor ceramice descoperite în aşezarea de la Homorodu de Sus. Au forme ascuţite
ori mai aplatizate şi dimensiuni foarte diverse, în funcţie de mărimea vaselor. Cele perforate
orizontal au şi un rol practic, putând fi folosite şi ca suport pentru sfoara de suspendare28 ,
iar cele neperforate, ca şi butonii simplii au rol de suport sau sunt aplicate din considerente
26

I. Bognar-Kutzian, The Early ... , p.135.
În aşezările de la Carei- "Cozard", pe 3 vase, Dindeşti - "Cetate" şi Vezendiu - "Drumul Tireamului", pe câte
unul, material arheologic inedit, Muzeul Carei, N. lercoşan, Satu MareStCom., XV, 1998, sub tipar.
28
P.Patay, Jahr.mitr. Vorges., 60, 1976, pp. 365-372.
27
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statice şi de balans, în vederea măririi stabilităţii vaselor.9 (Fig. 13/1-5, 7-9; 14/5-8; 15/6;
16/1,8,11-13, 17; 17/2,5,9-10; 18/2-3, 8-9; 19/1-7; 20/3,12; 21/2,4,12-13,16, 18-18; 22/3,6;
23/2-4, 7-11, 14-15; 24/2-4, 10-11, 15,16,18; 25/1,3,5; 26/2-9, 12; 27/1-2; 28/3; 29/1-3, 59, 11-17; 30/1-2 şi 31/12.
Butonii simpli (fig. 22/12; 23/3; 24/12), cei plaţi sau în formă de pastilă (Fig. 20/6;
28/5; 30/8) şi cei alungiţi, dispuşi vertical pe şi sub buza vaselor (fig„ 16/10; 20/19 şi 23/1,
17), completează registrul ornamentelor plastice.
Striuri/e apar numai incidental pe trei fragmente ( fig.14/4 şi 15/8, 11) şi sunt
executate neîngrijit şi superficial.
Trebuie să menţionăm şi barbotina "în vârci" oblice, care se desprinde foarte
uşor, odată cu angoba, găsită pe un singur fragment (fig. 14/13) precum şi imprimarea
incidentală pe fundul vaselor puse la uscat înainte de ardere, a urmelor de împletitură de
rogojină (fig. 15/9 şi 31/4-6, 8), care întregesc registrul ornamental al ceramicii Tiszapolgăr
de la Homorod.
Dintre obiectele din piatră şlefuită amintim un topor-ciocan din andezit, găsit
fragmentar (fig. 18/6), trei topoare plate, de formă dreptunghiulară, neperforate (fig. 15/7;
27/5 şi 28/7) şi două dăltiţe de dimensiuni mici (fig. 17/8 şi 28/17), iar dintre uneltele
cioplite menţionăm lame şi fragmente de lame din obsidiană (fig. 28/8-15) şi un răzuitor din
silex (fig. 28/16), aceste tipuri de artefacte găsindu-se în toate siturile culturii Tiszapolgăr 0
Nu au fost găsite alte obiecte din lut ars sau din aramă. De asemenea frapează
faptulcă nu au fost descoperite decât foarte puţine oase de animale, deşi ele abundă
aşezările Tiszapolgăr 1 • În încheiere menţionăm şi câteva fragmente ceramice aparţinând
culturii Coţofeni, din perioada de tranziţie la epoca bronzului, (fig. 14/10; 21/3, 8-9; 22/1-2;
24/13 - precum şi alte câteva neilustrate, dar lucrate în maniera amintitei culturi),
descoperite în timpul săpăturii, în stratul de cultură şi cel vegetal. Acestea nu au fost găsite
într-un context arheologic sigur sau în asocieri de alte materiale arheologice. Cazul nu este
singular, deşi este exclus orice contact stratigrafic între cele două culturi 32 • În mai multe
aşezări Tiszapolgăr din nord-vestul României, au fost găsite, tot la fel, fără context sigur şi
clar, fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni 33 , în siturile amplasate în zonele mai
înalte şi Baden34 în zona de câmpie joasă.
A vând în vedere observaţiile stratigrafice din timpul săpăturii şi pe baza analizei
materialelor arheologice descoperite, cu preonderenţă a ceramicii, se poate concluziona că
aşezarea de la Homorodu de Sus "Lunca"poate fi datată în epoca eneolitică timpurie şi că
aparţine culturii Tiszapolgăr, faza evoluată a acesteia.

29

I. Bognâr - Kutziân, The Copper... , p. 305.
Ibidem, pp. 318-327.
31
Idem, The Early .. „ pp. 9-117, 135-136
32
/bidem, p. 188.
33
În şapte situri: Apa (SM), Dud (AR), Pericei, Răstoltu Desert (SJ) Sebiş, Sintea Mică (AR) şi Unimăt (SM).
34
La Carei - "Cozard" şi Vezendiu - "Drumul Tireamului".
JO
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The Eneolitic Settlement /rom Homorodu de Sus
(Satu Mare county)
The article presents the archaeological excavations made at the point named
"Lunca" (Meadow),from Homorodu de Sus, Satu Mare county, since 1968.
There were made 7 section, 21 jlacks, being discovered 6 swface houses, 12
rectangular pits, with their walls burnt to red.
The vertical stratigraphy is simple, under the vegetal stratuml soii, arable, of 20
cm thick there wasfamit the cultural stractum of the eneolitic settlement, haning a thickness
of 20 cm, too. After that follows a stratum of 15 cm, sterile fon archaeological point of
view, and the linng soii, appearing at 55-61 cm.
The surface of the dwelling have the aspect of a platform of potsherd and adobe
and they are belonging to the eneolitic levei, regarding the 12 pits one couldn 't establish
with certainty neither the destination nor the archaeological levei they belong to, they
might belong probably to a further epoch( late RomanEpoc) considering the analogies. (?)
The rich archaeological material, mainly ceramics, but a/so tools made of
polished stone and microlites (?), obsidian and silex, is offering the dating of the settlement
in Early Eneolitic and its framing in the Tiszapolgar cu/ture, B phase.
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AcneKTLI Kyni..zypuo-ucTopHqecKoro pa1eHTHH uaceneHHH
Bepxuero IloTHCLH eoll TL1c.i:.o u.1.

3.EaJZazypu
BepXHemccKHH: pernou B p.ime 31'3.IlOB i:i;pesueH:meH: HCTOpHH Hrpan pom.
CBJl3LIB310utero 3Beua Mexc.ny Qempam.uoH: H BoCToquoH: EsponoH:. Ou HMeJI oco6oe
3uaqeuHe B nepHOA pacceneHHJI moi:i;eH: B BoCTo'IHo-KapnaTCKOM apeane. 3i:i;eci. B 3noxy
HeOJIHTa <t>opMHpOBa.JIHCb 3eMJiei:i;eni.qecICHe KYJibTYPbI, yxo.wuuHe CBOHMH HCTOKaMH K
lianKauo-,lzyuaH:cKoMY MHJ>Y· B CHJIY naro, B BepXHeM IlOTHci.e ycKopHJICJI npouecc
CTaHOBJieHHJI H pacnpoCTpaueHHJI IIpOH3BO)J;Jlll{HX <t>opM 3KOHOMHKH. 11MeHHO 3JJ;eCb
ua6moi:i;aeTcJ1 nepennereuHe KYJILTYPHLIX i:i;oCTIDKeHHH, BLipa6oTaHHLIX 3THH<1ecKHMH
06muoCTJ1MH BocroquoH: H IOro-BocroquoH: EsponLI.
fny6oKHe 3THOKYJIDTYPHLie C.l{BHrH npoH30llIJIH B BepXHeM IloTHci.e ua py6e)l{e
111-11 ThlCJlqeJieTHH i:i;o H.3. K 3TOMY speMeHH 3uaqHTen1.uo H3MeHHJiaci. 3THOKY.JlbTYPHaJI
Kapn KapnaTCKOH KOTJIOBHHLI. IlpH'IHHOH naro 6hlJla IlOCTOJIHHaJI MHrpainui DJieMeH.
rora, c 6anKaucI<Hx npocropos, B THco-,lzyuaH:cKHH: 6acceH:u sroprnoci. uaceneuHe,
o6nai:i;asmee JJ;OCTIDKeHHJIMH 3reHCKOH l.{HBHJIH3al.{HH: pa3BHThlM naxoTHLIM 3eMJiei:i;eJIHeM,
HCKYCHLIM 3HaHHeM 6poH30JIHTeHHoro i:i;ena, KepaMHqecKHM npOH3BOJJ;CTBOM H npoqHMH.
C socToKa, H3 cTenui.ix paH:ouos Cesepuoro IlpHqepHOMop1.J1, qepe3 IQ)l{Hhle KapnaTLI H
Iloi:i;ueCTpOBbe B HH3MeHffYIO qacri. TpaHCHJibBaHHH H liauaTa BOIIlJIH DJieMeHa - HOCHTeJIH
JIMHOH C1'PYKTYPLI. lli IlpHKapnang B THco-,lzyuaH:cKHH 6acceH:u npoHHKJio i:i;osoni.uo
neCTPOe B KYJibTYPHOM OTHOllieHHH uaceJieHHe, KOTOpoe, onacuci. JIMHhlX DJieMeH,
ABHuynoci. qepe3 KapnaTLI ua 3anai:i;. 113 3anaAUOH EsponLI B Cpei:i;ue.zzyuaH:cKYJO
HH3MeHHOCTh sroprnHci. HOCHTeJIH KYJILTYPLI mapoBHAULIX aM<l>op. OHH, OKa3aBllIHCb B
HHopoAUOH cpei:i;e, nOTepMH csoH: npe)l{HHH o6JIHK KYJibTYPLI. qacn MeCTHoro uaceneHHJI
KapnaTCKoro apeana, ocreperagci. npH11Ien1.ues, yxo.n;HJia B TPYAHOAOCTYDHLie,
6onoTHCT1.1e H rJiyxHe necHD1e paH:oHLI, ri:i;e npoi:i;oJDKana csoH: npe)l{HHH o6pa3 >KH3HH.
K uaqany 3noxu 6poH3LI B Kapnaro-)fyuaH:cKOM 6acceH:ue oKouqaTem.uo
3asepIIIHJICJ1 npouecc <t>opMHpoBaIIHJI scex BHAOB i:i;oMamHHX )l{HBOTHLIX. Ha 6a3e
oce)J;Jloro 3eMJiei:i;eni.qecKoro X03JtiiCTBa ycHJIHBaeTCJI CKOTOBOJJ;CTBO, IlOJIBJUieTCJI KOHb,
cLirpaBilIHH Ba)l(HYJO poni. B xo3mCTBeuuoH: H o6uteCTBeHHoH: )l{H3HH uaceneHHJI Espa3HH.
CKOTOBOi:i;qeCKHMH
DJieMeHaMH
CBJl3aHld
AHHaMHKa
nporpecca
H
TeppHTOPJfaJibHDIH ero pa3Max. Ouu JIBJIJIJIHCb ue roni.Ko TBopuaMH KYJILTYPHLIX JIBJieHHH:,
CKOJlbKO <<nepei:i;aToquoH: cpei:i;oH>>, o6ycJIOBHBl1IeH KaK pean1.m.1e KOHTaKThl OTJJ;eJibHhlX
o6nacTeH: H KYJILTYPHYJO HHTerpauHJO ua rHrattTCKHX reppHTopwvc., TaK H
i:i:u<t><t>epeuuHaUHIO BHYTPH nocJie)J;HHX H cneUH<l>HKY KOHKpeTHLIX paHOHOB. I
B npouecce KYJILTYPHO-HCTOpHqecKoro pa3BHTHJI B uaqane 6poH3osoro BeKa
IIpOXOJJ;HT KOHCOJIHJJ;aUHJI DJieMeH, <l>oPMHpyJOTCJI 3THOKYJibTYPHhle rpynilhl H o6muoCTH c
JJ;OBOJibHO 6JIH3KHMH qepTaMH MaTepHaJibHOH H AyxOBHOH Kym.ryphl.
Ha ocuose auanH3a PYKOBOAJllltHX <t>opM X03JIHCTBeuuo-6LIToBoro KOMDJieKca
uaqana BTOporo ThlCJlqeJICTHJI )];O H.3. B BepXHeM IlOTHCbe yi:i;anoci. BLIAeJIHTh ,!{Be
CaMOCTOJITeni.uLie apxeonorHqecKHe KYJILTYPLI. Ilepsu npei:i;cnsneua 3eMJiei:i;em.qecKoCKOTOBoi:i;qecKHMH DJieMeHaMH KYJibTYPhl HHpmer, BXOAJIIUHMH B COCTaB HCTOpHKO2
KYJibTYPHOH o6muoCTH 3oK THco-,lzyuaH:cKoro 6acceH:ua. Bropu - CKOTOBOJJ;aMH,
HOCHTeIDIMH KYJibTYPhl BOCTQqffQCJIOBaUKHX KyprauoB, npeJJ;CTaBJIJllOIUHX 3THOKYJILTYPY
3
muyposoH: KepaMHKH. HocHTeJIH Kyni.ryphl HHpmer 3aHHMaJIH HH3MeHHble paH:oHLI

c

c
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BepxHero TIOTHCbll, a nacryrneCKHe CKOTOaO}lbl o6HTanH a ropHOH H npe.nropHOH 30He
BoCTO'IHbIX KapnaT. 11x coaMeCTHWI )l(H3Hb .z:vrnnacb Ha npOTI1)1(eHm1 onpe.neneHHOro
nepuo.na (1900-1800 rr.)lo H.3.) H, B KOHe'IHOM HTOre He60JlbrnaJ1 rpynna npurnenbueaCKOTOaO)lOB H3 TipHKapnaTbll paCTaopunacb a a6opureHHOH cpe.ne oce)lJiblX 3eMne.neJibUea.
TiocJie)lHHe 6blJIH <iiYH!laTopaMH npOH3aO)lllll(HX OTJlaCJieH X03llHCTaa. 11M 6bIJIH H3BeCTHbl
!lOCTH)l(eHHll JlpeBHOCTH, B qacTHOCTH naxoTHoe JeMJie)lenue, ace aH.llbI KYJib'fYPHbIX
3JlaKOB H )lOMaIIIHHX )l(HBOTHbIX. 0HH CblrpanH Ba)l(HYIO pOJib B pa3aHTHH B3aHMOCBll3eH
Me)l(,lly_ uaceneHHeM IlpuKapnaTbll, Ilo.nonuu, BoJibIHH, J())l(HoH IlOJibIIIH H Tuco,lfyuaiicKoro 6acceiiHa.
HocHTenu BOCTO'IHocnosauKux KYJlraHoa H THna E>apua KYJib'fYPbI rnuyposoH:
KepaMHKH npHHa,llJie)l(aJIJ.f K HH,llOeaponeHCKOH ll3bIKOBOH ceMbe, B COCTaB KOTOpOH
BXO)lHJIH H npOTOCJiaallHe.
CaMa.11 'IHCJieHHWI rpynna HaceneHHll KYJib'fYPbI Huprner reHeTH'leCKHMH KOpHllMH
BXO.llHT K noJ.nHeHeOJIHTH'leCKHM KYJibTypaM E>a.neH H Kouo<tieHH. Xo3llHCTBeHH0-6blTOBOH
KOMnneKc KYJibTYPbl HHprner CKJiaJJ.b!Bancll B pe3yJibTaTe CHHTeJa KYJib'fYP HJIH
KYJib'fYPHbIX rpynn Bepxuero TioTHCbll H socxo.nuT K KOHU}' 3HeOJIHTH'leCKoro aeKa
(2000 r.)lO H.3.), a ee KJiaCCH'leCKOe pa3aHTHe OTHOCHTCll K nepaOM)' nepuo.ny
pauHe6pou3osoro seKa (BA), 'ITO cosna.naer c TpoeH: V (1900-1800 r ..no H.3.), Kor.na B
4
AHaTOJIHH H rpeUHH )')l(e 3aKaH'IHBanaCb 3noxa paHHeH 6poH3bI.
3THuqecKa.11 npHHa.nJie)l(HOCTb HocureneH: KYJib'fYPbI Hupmer eme .nanexa OT
pa3perneHHll. 11x COBMeCTHWI )l(H3Hb c HOCHTeJillMH IIIHypOBOH KepaMHKH H .npyrHMH
3THOKYJibT}'PHblMH o6pa30BaHHllMH He Morna He nOBJIHJITb Ha ll3blKOBYIO curyaUHIO
a6opureHoa Bepxuero IloTHCbll H acero BoCTO'IHo-KapnaTCKoro apeana (puc.I).
ApxeoJIOrH'leCKHe HCTO'IHHKH He B COCTOJIHHH OTBeTHTb K KaKOH Jl3bIKOBOH cpe.ne
ornocHJIHcb o6HTareJIH KapnaT. 0)lHaxo, OHH .llOK)'MeUTHp}'KYI' npouecc .nam.Heiimero
KYJib'fYPHO-HCTopu'lecKoro pa3BHTHJI HaceneHHJI B cpe.nHeM 6poH3oaoM BeKe.
8 3KOHOMH'leCKOM H o6meCTaeHHOM ornorneHHH HaceneHHe BepxHero IloTHCbJI,
KaK u acero Tuco-)zyHaiicKoro 6acceiiHa, 3BOJIIOUHOHHbIM nyreM nepexo.nHJm x Hoaoii
HCTOpH'lecKOH <tiaJe pa3BHTHJI. CooTBeTCTBy10mue H3MeHeHHJI npomoIIIJIH H a 3THH'leCKOH
Ka~ KapnaTCKOH KOTJIOBHHbI, craarneii 6onee necrpoH:. Tax, 3a.nyuaH:cKHH pernoH CTan
MeCTOM
o6HTaHHll
CKOTOao.no-3eMJie}leJib'leCKoro
HaceJieHHJI
KYJibT)'pbl
HHCTJlyKTHpoeaHHOH xepaMHKH, a Me)l(,llype'lbe Tucbl " )zyHaJI - HocnreneH: KYIIb'fYPbl
BaTbll. B TioTHcbe )l(HJIH nneMeHa no ypoaHIO He OTJIH'la.IOmuecll .npyr OT .npyra, HO
pa31IH'IHbie no 3THH'leCKOM)' cOCTasy. 0HH H3BeCTHbI no.n HaJaauneM KYJib'fYP TiepbJIM,
5
)J,10naaaprnaH.n n <l>10Jerna60Hb.
8 ceaepHOH qaCTH Tuco-)zyuaH:cKoro 6acceiiHa 6bUIH pacnpOCTJlaHeHbl naMJITHHKH
nneMeH uocuTeneH: eyn1tryp ceaeponaHHOHCKOH, Ma.nRpoacKoH:, yHeTHUKOH " XaTBaHb. Ha
10ro-BoCT0Ke oT p.Tnca s TpaHCHJibBaHHH )l(HJIH nneMeHa KYJibryp BHTen6epr,
Bep6bl'IHapa, rb1pna-Mape, MoHTeopy, a a TipHKapnaTbe - KOMapoaCKOH. K ceaepy OT
HH)l(Hero Te'leHWI p. Mypern a BepxHeM TioTHcbe (3axapnan.e) H BOCTO'IHOH Cnoaaxuu
o6HTanH HOCHTeJIH KYJib'fYPbl OroMaHH. Po.nCTBeHHble c oroMaHCKHMH nneMeHaMH
KYJib'fYPbI <l>10Jerna60Hb s cpe.nHeM nepuo.ne 6poH3oaoro aexa pacnoJIO)l(HJIHCb Ha ceaepo3311a.n OT Tncbl, a HOCHTeJIH KYJib'fYPbl )J,10mmaprnau.n - Ha neao6epe)l(1te Cpe.nHero
TioTHCbll. Tax c<t>opMHpOBanacb aeJIHKWI HCTOpHKO-KYJlb'fYPHaJI o6rnHOCTb a aOCTO'IHOM
6
paH:oHe Tuco-)zyHaHCKoro 6acceH:ua (puc.2).
OroMaHCKaJI 3THOKYJib'fYPHWI o6mHOCTb a Ha'lane 6poH30aoro aexa CJIO)l(HJiaCb a
pelyJibTaTe a6cop6nposaHHJI KYJib'fYPHbIX 3JieMeHroa 10ra H BOCTOKa Esponbl, a TaIOKe
ey11brypb1 Hnprner. Ha 3TO yxaJbIBaJOT ocHOBHble THnLI KaMeHuoro, MeTaJIJIH'lecxoro
(npJ1Moyro11bHble ronop1t1, eucnoo6yrnHbie ronopbl, TeCJia c 3aKpaHHaMH, KHIDKan,
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O'IKOBbie, Bep60JIHCTOBH1lHbie nonBeCKH, cnHpaJibHbie npOHH3KH, 6ynaBKH pa3Hb!X THUOB H
T.Jl.), Kepa.MH'leCKOro (6aHKO- H TIOJibnaHOBH1lHbie roprnKH c Ha'leCaMH, rnapOBH1lHbie
Kpj')KKH, aMcpOpbl, yKparneHHbie JIHHHJIMH, npOKOJiaMH, peJibecpHbIM y3opoM), KOCTJIHOro H
npoqero HHBeHTilpJI,
06p11n

3eMJieneJib'leCKO-CKOTOB01l'leCKHH

TPYnoco:llOKeHHJI,

onpeneneHHbIH

CTHJib

a

6bIT,

COOpYJKeHHe

HCKYCCTBe

noceneHHH,

(aHTPonoMopcpHa11

H

300MOpcpHa11 nnacTHKa) H opHaMeHTaUHJI cocynoB (Ha'leCbl, peJibecpHbie MOTHBbl, HaKOJibl H
ape3Hbie JIHHHH, 3HnarH H WTPHXOBaHHbie TPeyronbHHKH, rnttypoaoi1 y3op H npoqee). K
6aneHCKHM

H

H3rOTOBJieHHJI

HHprnerCKHM
nomeHoi1

HCTO'IHHKa.M,

Kepa.MHKH,

BHJlHMO,

cnenyeT

npenCTaaneHHOH

OTHeCTH

KYBWHHaMH

c

H

npaKTHKY

rnapoBH1lHbIM

rynoaoM, aMcpopa.MH c 1lBYMJ1 py'IKaMH, MHCKaMH Ha HO)f(Kax, onHopy'IHbIMH 'larnKaMH c
CHJibHOBbinYKJibIM
ca113aHa

c

rynoaoM

npeaHeJIMHOH

H KoHycoo6pa3HbIMH qarnaMH. TiocnenH1111 reHeTH'leCKH
7
cpenoi1 . OpHaMeHTHKa cocynoa nponOJI)f(aeT 6aneHo-

HHprnercKHe TPa1lHUHH (Ha'leCbl, HaKOJibI, nyHKTHpHbie JIHHHH, nnacTH'leCKHH MOTHB). B
cpopMHpoaaHHH KYJ1bTJpb1 OToMaHb npHHJIJIH yqacrne 3JieMeHTbI KYJibTJpbl BHTeH6epr H
6arrKaHCKOro MHpa.
B

apearre

pacnpoCTPaHeHHJI

na.MJITHHKOB

KYJibTJPbI

OToMaHb

HaxonHJIHCb

MecTOpo)f(JleHHJI MenH (MenHaJI ropa H Pyntta11 ropa) H 30JIOTa (lia11 Mape), CbirpaarnHe
HCKJIIO'IHTeJibHO Ba)f(HYIO ponb B pa3BHTHH npoH3B01lHTeJibHbIX CHJI. HeKOTOpble rpynnbl
HOCHTenei1 KYJlbTYPbl OToMaHb He TOJlbKO cneuHaJIH3HpOBaJIHCb Ha MeTarrnyprHH, HO
CTaJIH CHa6)f(aTb roTOBbIMH H31leJIHJIMH, CblpbeM HJIH nonycpa6pHKaTaMH npyrne nneMeHa.
0HH ycmHOBHJIH rnHpoKHe CBJl3H Me)f(Jly nneMeHaMH liarrKaH H BoCTO'IHOH Eeponoli:.
qepe3 OTOMaHCKHe 3eMJIH npOXOllHJia JIHTapHaJI nopora H3 IlpH6aJITHKH Ha !Or K 6eperaM
Cpe1lH3eMHoro

Mop11.

IlneMeHa KYJibTJpbI

OToMaHb

HMeJIH

xoporno ycmHOBJieHHbie

KOHTaKTbl c MHKeHaMH. 0HH CHa6)f(aJIH MHKeHCKYIO 3HaTb 30JIOTOM, a B TO )f(e BpeMJI
MHKeHCKaJI KYJibTypa (np11Mo HJIH HenocpencTBeHHo) B031leHCTBoaarra Ha KYJibTJPHOe
8
pa3BHTHe KapnaTCKOH KOTJIOBHHbI, a 'laCTHOCTH, Ha KYJibTYPY OToMaHb.
06HJIHe 6pOH30BbIX H 30JIOTbIX H31leJIHH H HX opHaMeHTHKH, HCUOJIHeHHaJI B
«MHKeHCKOM» CTHJie, KaMeHHbie noCTPOHKH Ha roponHme CnHrnCKH-lliTBpToK, liapua,
aHTPOUOMOpcpHoe

H306p~eHHe 6o)f(eCTBa H

H3o6pa)f(eHHe 6oeBblX

KOJiec

JIBJIJllOTCJI

npH3HaKaMH 3aHMCTBOBaHHH
H3 ".:'.>
JreHCKoro
MOpJI. 9

OToMaHCKaJI

061.UHOCTb

B

cpenHe6poH30BOM

BeKe

1lOCTHrna

anoreJ1

caoero

3KOHOMH'lecKoro H nonHTH'lecKoro Morymecrea cpenH Hac.eneHHJI BoCTO'IHOKapnaTcKoro
apearra. MHorO'IHCJieHHbie HaxonKH op}'JKHJI Ha noceJieHHJIX, norpe6eHHJ1X H KJianax
CBH1leTeJibCTBYIOT

o

BOHHCTBeHHOCTH

nneMeH

KYJ1brypb1

OToMaHb.

foponHma

yp6aHHCTH'leCKOro xapaKTepa H Hax01lKH BbICOKOXY1lO)f(eCTBeHHOro, napanHoro Op}'JKHJI
JIBJIJllOTCJI

CBHJleTeJibCTBOM

nneMeHa

KYJibTJPbI

BbI.UeJieHHJI

OToMaHb

K

nneMeHHOH

Ha'larry

apHCTOKpaTHH.

BTOpoi1

'leTBepTH

BOHHCTBeHHbie
II

TbICJl'leJieTHJI

1l0 H.3. npOHHKJIH H3 CX01lHbIX MeCT cpopMHpoeaHHJI Ha TeppHTOpHH cocenHHX nJieMeH
KYJibTJPbI

HHprner H

KornTJIHbI

H nornnH

K

CeeepHbIM

EecKH1laM

H

YKpaHHCKHM

KapnaTaM, a TaK)f(e Me)f(Jly peKa.MH fopHaHn H lionpor accHMHJIHpoearrH qacTu nneMeH
10
KYJibTJPbI
XaTBaHb.
B
pe3yJibTaTe pacurnpeHHJI TeppHTopuu
ccpopMHpoaarracb
ceoeo6pa3HaJI,
o6mHoCTb.

xoporno

OTJIH'la!Oll.{aJICJI

OT

npyrHX,

Ee HOCHTeJIH JIBHJIHCb KaTanH3aTopoM

3THOKYJibTYPHaJI

OTOMaHCKaJI

MHornx KYJibTJPHbIX TPanHUHH

H

1lOCTH)f(eHHH KaK MeCTHbIX, TaK H 6anKaH0-3reHCKHX. B nepH01l (XVII-XIV BB. 1l0 H.3.)
cymeCTBOBaHHJI KYJ1bTJpb1 OToMaHb 6bIJIH 3aJIO)f(eHbI ocHOBbI MeTarrnyprnH 6poH3bI B
TpaHCHJibBaHHH H BepxHeM Ilorncbe. Ha'larrc11 peryn11pHbIH o6MeH Me)f(Jly Bocro'IHOH
EeponoH,

IlpH6aJITHKOH,

lianKaHaMH

H

THco-,lfyHai1cKHM

6accei1HOM.

Ilpouecc

nepennereHHJI KYJibTJPHbIX noTOKOB, npencTaBJIJllOLUHii co6oi1 He'ITO apone KYJibTJPHOro
CKa'IKa, cnoco6CTBOBaJI 6bICTPOMY ycBOeHHIO OTOMaHuaMH
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IC)'JibT)'pbI

Toro

BpeMeHH

(noB03KH,

e3.!la

Ha

KOJiecHHQax,

naweHHOe

3eMJie.!leJIHe,

roH11apHoe ,lleJIO, KaMeHHoe CTpOHTeJibCTBO H np.).
OroMattCKllJI IC)'JlbT)'pa HMeJia xapaicrepHbie qepTbl H

npH3H3.KH yp6auH3auHH

(ropo.!lHma OroMaHH, liapua, CnHWCKH-lllTseproK). EH: npHcyma 6Lma ycHJIHBWllJICJI
npHBe,llWllJI

.!lH<t><t>epeHQHaQHJI,

K

oc11a611eHHK>

naTPHapXaJibHOpO.!lHbIX

yCTOeB,

a

B

KOHe'IHOM HTOre - K pacna.uy OTOMaHCKOH 3THOIC)'JlbT)'pHOH OOIQHOCTH.
fJiaBHOH

npH'IHHOH

3TOro

pacna.na

6LIJIH

BHeWHHe

<t>aKTOpbI,

Bbl3BaHHbie

npHXO.!lOM H3 IlpHaJibilHHCKOH 30Hbl B KapnaTCIC)'JO KOTJIOBHtty HOCHTeJieH: IC)'JlbT)'pbl
I<yprattHbIX

norpe6eHHH.

cocymeCTeosaHHH

BpeMH

pa31IH'IHbIX

OTHOCHTeJibHOH

KYJILT)'p

CTa6HJIH3aQHH

npeKpamaen:H.

Ilo.!l

H

MHpHOro

.nasneHHeM

Hace11eHHJ1

KYJILT)'pbI 1<ypraHHbIX MOrHJI Ha11anacL MHrpauHH oce.!lJlbIX nneMeH THco-,LzyuaH:cKoro
6acceH:Ha.

MHrpauHoHHoH:

eonHoH:

6Lm

oxsa11eH

H

BepxHeTHCCKHH

pernoH.

CJO.!la

nepeMeCTHnacb H3 TpaHCHJibBaHHH H 11aCTb HOCHTeneH: IC)'JibT)'pbI BHreH6epr 011eBH.!lHO,
TIO.!l

,llaBJieHHeM

CMeWHB3HHJI

HX

nneMeH
c

IC)'JibT)'pbI

OTOMaHCKHM

Hoa,

TiepLHM

HaceJieHHeM

H

)1;1011asapwaH,ll.

clf>opMHpoeanacb

B

pe3yJILTare

B BepxHeM

Tiorncbe

csoeo6pa3HaJI, CHJibHO OTJIH'laJOIQllJICJI OT .npyrHx IC)'JlbT)'pa, H3BecTHllJI IlO.!l Ha3BaHHeM
11
CyqLJO .!le Cyc (pHc.3).
B

OKpYJKeHHH

IC)'JibT)'pbI

CyqLJO

,!le

Cyc

o6pa30BaJIHCb

.!lOBOJibHO

KpynHble

nneMeHHbie 06'Le.!lHHeHHJ1, npe.!lCTaBJieHHbie IC)'JILTypaMH Hoa, IlHJIHHL, 3.!l'beK, lfopsa,
OroMaHH

II,

BHreH6epr

H

JJY)KHUKOH:.

Ilo'ITH

O.!lHO

CTOJieTbe

npO.!lOJI)KaJIOCb MHpHoe cocymeCTBOBaHHe MeJK,lly nJieMeHaMH -

(XIII

B •.!lO

H.3.)

HOCHTeJIJIMH pa31IH'IHbIX

KYJibT)'p. 0HH BXO.!lJIT B KOHT3KTbl .!lPYf c .!lpyroM npH coxpaHeHHH OTHOCHTeJibHOH
npo11HOCTH

nneMeHHbIX

rpaHHU.

B

nepHO.!l CTa6HJIH33UHH

npoHCXO.!lHT .!laJILHenwHH:

IlO.!l'beM 3eMJie,lleJib'leCKO-CKOTOBO.!l'leCKOro X03JIHCTBa H paCQBeT 6pOH30BOH HH.!lYCTpHH.

Y

HaceneHHH,

06113.!laJOmero

npHpO.!lHLIMH

6oraTCTBaMH,

ycKopHeTCH

npouecc

X03JIHCTBeHHOro pa3BHTHJI, H, B pe3yJibT3Te :noro, OHH 3aHJIJIH oco6oe IlOJIO)l(eHHe B THCO)l;yHaHCKOM 6acceH:He. Cpe.!lH HHX 6LIJIH H HOCHTeJIH IC)'JibT)'pbl CyqLK> .ne Cyc, KOTOpb1e
BO MHOrHX acneKTax OTJIH'laJIHCb OT CBOHX coce.neH: C3M06bITHOCTbK> MaTepHaJibHOH
KYJILT)'pbI

H

no11rn

npo<t>eccHOHaJibHbIM

ypoeHeM

6poH30JIHTenHoro

,lleJia.

Oco6o

npHMeTHOH y HHX JIBJIJIJI3Cb KepaMHKa, yKpaWeHHllJI pe3HblMH CilHpaJibHblMH JIHHHJIMH,
rnpJIJIH.!laMH H COJUlpHblMH CHMBOJiaMH. 0HH npo,llOJl)l(aJIH TP3.!lHUHH BHTeH6epruee He
TOJibKO B H3rDTOBJieHHH rJIHHJIHbIX cocy.noe (Ba3bl, 11epnaKH, MHCKH, ypHbI), a TaIOKe B
norpe63JlbHOM o6pJl.!le (TPynoco)l()l(eHHe H coxpaueHHe npaxa B ypHax-sa3ax).
CyqLK> ,!le CyccKHe naMJITHHKH e

XIV-XII

BB ..!lO H.3. noKpbIJIH rycroH: CeTbK> He

TOJibKO sepxHeTHCCKYK> HH3MeHHOCTb, HO H npe.nropHLie paH:oHLI KapnaT. HaceneHHe
HMeno

npo11Hb1e

KOHTaKTbI

c

n11eMeHaMH

KYJILT)'pbI

Hoa,

Ha

'ITO

YKa3LIBaJOT

MHOro'IHCJieHHble KJl3.!lbl, BCTpe'laeMble ,llaJieKO B ropax no IlYTH CJie.!lOBaHHJI 11epe3
12
nepeeanbI B llpHKapnaTLe.
Kaprorpalf>HposaHHe 6pOH30BbIX H 30JIOTbIX KJI3.!lOB H
OT,lleJibHblX H3XO.!l0K npe,llOCTaBJIJleT HaM B03MO)l(HOCTb rosopHTb o TOM, 'ITO HaH6011ee
HcnoJIL3yeMbIMH e 3noxy n03.!lHeH: 6poH3bI 6bIJIH nepeeanbI )l;yKJUIHCKHH, Bepe11aHCKHH H
.H6110HeuKHH, coe.!lHHJIJOIQHe KapnaTCKYJO KOTJIOBHtty c BOCTO'IHOH EsponoH: H BO.!lHbIMH
aprepHHMH

-

BHCJIOH,

llpYTOM,

)l;HeCTpOM

H

)l;HenpoM.

0HH

CO,lleHCTBOBaJIH

B

pacwHpemrn apeana pacnpoCTpaHeHHJI 6poH30BblX H 30JIOThlX H3.!leJieH:, npoHCXO.!lJIIQHX c
BepxHeTHCCKoro H TpaHCHJILeaHcKoro MeTannyprn11ecKHX ueHTPOB. KpoMe Toprosoro
IlYTH, ropa3.!lO 6011Lwee 3Ha'leHHe cb1rpanH nepeeanbl e no11HTH11ecKHx cy.!lL6ax Hapo.nos
KapnaTCKoro apeana. HaceneHHe KYJILT)'pbl CyqLK> .ne Cyc H nocne Hero HOCHTeJIH
IC)'Jibrypbl fasa ycTaHOBHJIH KOHTPOJib H, C UeJibK> npe,llOTBpaIQeHHJI Ha6eroB H 33IQHTbl
.nopor 11epe3 nepeBaJibl B KOHUe

II TbICJl'l!eJieTHJI .!lO H.3., H3'l!aJIH
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lllHpoKoe HCilOJIL30BaHHe nepeBaJIOB, roprOBLIX .llOpor H BO,llHLIX aprepHH (THca,
Y)I{) o6ycnoBHJIO y nneMeH K)'JibTYPhl Cy<u.io i:te Cyc He rom.xo
Heo6XO,llHMOCTb opraHH31lUHH 6e3onacHOCTif B ny1lf CJie,llOBaHWI, HO H opraHH3HUHH
.llOCTilBKH TOBapoB (Ha JIOWa,llJIX, 61>1Kax H IlOB03Kax), CHCTeMbl opneHTauirn H yxa.JaTCJieH
.llOpor, CO.llep)l{aHHJI COCTOJIHIDI .llOpor H Bbl,lleJieHHJI MeCT, npe,llHa.JHaqeHHLIX AIDI
13
Me)l(nJieMeHttoro o6Meua.
Mcxo.!Vl H3 paHOHOB rpynnHpOBKH KJiai:toB H noceneulrii,
nyttKThl o6Metta y uaceJieHIDI Bepxuero Ilomc1>J1 B xouu:e II TblcJ1qeJICTHJ1 .no H.3.
JIOKaJIH3HpyioTCJI B cpe,llHeM reqeHJm p.JiaropHu:a (paHoH r.MyxaqeBo), ycn.JIX peK
Eop)l{aBa, Eanp, Typ H CoM3W (EeperoBCKHH H Bmmrpai:toscxlrii paHOHhl 3axapnaTCKOH
o6naCTif) H CoJIOTBHHO (xpynueuwee MecTopo)l{.!leHHe coJIH B Tuco-,[{yuaHcKoM
6acceuue). 06Jiai:taJI npHpO.!lHblMH 6oraTCTBaMH (COJib, MCTaJIJibl, Jiec, omeynopHbie
rJIHHhl, .!lH'lb u npoq.), BJiai:teJI TPaH3HTHhlMH .noporaMu u nyttKTaMH Me)l(nJieMeHHoro
o6MeHa, 6naro.napJ1 reorpa<fmqecKHM cpaKTopaM, Il03BOJIJllOIUHM )l{HTb OTHOCHTeJibHO
6e3onacuo, HOCHTeJin K)'JibTYPbI Cyqi.io .ne Cyc He Mornu He Bhl3BaTh y coce,llHHX nneMeH
H rpynn 3aBHCTb, KOTOpM BpeMJI OT BpeMeHH BeJia K CTOJIKHOBeHWIM H Ha6eraM. K 31lfM
cou:uani.tti.IM cpaKTopaM cne.nyeT .no6asHTh H HaJIHqHe B o6mecrBe Cyqi,io .ne Cyc
HM)'llleCTBeHHOH .llHcpcpepeHUHaU:HH, Bhlpa)l{eHHOH HaKOnJieHHeM OT.lleJibHhlMH ceMbJIMH
6pOH30BhIX H 30JIOTblX H3.lleJIHH. 06 3TOM H CBH.lleTeJibCTBYIOT KJia,llhl, uaH.neHHhle B
)l{HJ]Hll{ax Ha noceneHIDIX ,[{JncoBo, KBacoBo, qHHai:tneBo (3axapnaTCKM o6nacTh YP),
Eymow,
KeMeqe
(BP)
u
Kym.qey
14
Mape (PP) .
O uapyweHHH COU:HaJibHoro paBHOBecHJI B o6meCTBe Cyqi.io .ne Cyc
noKa.JaTCJibHblM JIBJIJICTCJI MaCCOBOe 3aKailbIBaHHe 6pOH30BblX H 30JIOTblX H3,neJIHH,
uaxo.IV1IUHXCJ1 B c6ope. B uacroJ1mee BpeMJI Ha TeppHTopuu Bepxuero IlOTHCbJI co6pauo
CBhlwe 300 KJia.noB, COCTOJ!llUfX H3 6 ThICJl'I npe.nMeroB. BpeMJ1 npJ1TaHbJ1 KJia,llOB
OTHOCHTCJI K nepuo.ny BrD no PeHHeKe, 'ITO COOTBCTCTBYCT cpoppo-onaHCKOMY ropIDOHTY
KJia,llOB
(XII B..llO H.3.). 15
B 3TO HCTopuqecxoe BpeMJI B KapnaTO-.[{yuaHCKOM 6acceHtte, B TOM 'IHCJie H B
BepxHeM IlOTHCbe, 6bIJIO nOKOH'IeHO c OTHOCHTeJibHO MHpHhIM cocymecTBOBaHHeM H
Ha'IaJIOCb HHTeHCHBHOe nepeMemeHHe nneMeH 3anai:ta Ha BOCTOK H c IOra Ha ceBep H
cesepo-BOCTOK. 3TH IlOJIHTH'IeCKHe co6bJTHJI Bhl3BaJIH K )l{H3HH Heo6xo,llHMOCTb
KOHCOJIH.llllUHH H C03.!laHHJI COI030B nneMeH, COCTOJIIUHX nopou He H3 6JIH3KOp0.llCTBeHHLIX
rpynn, reHCTif'IeCKH CBJ13aHHhlX c cppaKHHCKHM MHpoM. CTom. gpxue 3THorpacpwiecKHe
oco6eHHOCTH ( opHaMeHTifKa cocy.noB B BH.lle cnupaneH, mpJIJIH.ll, COJIJlpHbIX 3HaKOB,
WTaMnoB, norpe6aJibHbIH 06pJ1.ll u npotI.), nocreneHHO HC'Ie3aioT, npoxo.nnT npou:ecc
.nani.ueHI.ueu yttHcpHKaQHH KYJibTYP uaceJieHHJI Kapnam-.[{yuaucxoro 6acceiiHa. B 3TOM
Mhl y6e)l{.!laeMCJI Ha npHMepe xyni.zypbl Cyqi.io .ne Cyc. Oua Ha CBOeH paHHeH CTai:tHH
pa.3BHTHJI xapaKTepHa IlbIWHO opHaMeHTHpOBaHHOH Kepa.MHKOH (XIY-XIII BB . .no H.3.), a
ua 3aKJIIO'IHTeJibHOH, npe.ncraBJieHHM naMJITHHKaMH K)'JibTYP EepKec-.[{eMeqep (XIII-XII
BB. .no H.3.) - nocreneHHbIM ynpomeuneM ee (B,naBJIHBaHHJI nani.u:eB, KOCbie H
16
Bep1llKaJibHble KaHHCJIIOpbl).
B 31lfX K)'JibTYPHLIX JIBJieHHJIX 6bIJIH, KaK ~e OTMe'IaJIH, HOBble 3KOHOMH'IeCKHe H
o6meCTBeHHhle H3MeHeHHJI, 3aKJIIO'IalOll{HeCJI B WHpOKOM H noBCeMeCTHOM npHMeHeHHH
6poH30BbIX opy.llHH, Ha BbICwyio cryneHb IlO.llIDIJIOCb 3eMJie,nenue, HlleT npou:ecc
nocreneHHoro ocpopMJieHHJI peMeCJia B CaMOCTOJITCJibH}'IO OTPaCJib X03JIHCTBa, HHTeHCHBHO
pa.3BHBaeTCJ1 mproBJIJI BHYTPH u Me)l(.!lYilJieMeHHM. B o6meCTBeHHOH )l(lf3HH ua6nio,naeTcJ1
poCT
Hapo.nouaceJieHHJI,
B03HHKaeT
ueo6XO.llHMOCTb pacWHpeHHJI
.llaJibHeHwHH
nneMeHHblX yro.llHH H naCT6um, npOH3BO.llCTBO MaTepHaJibHLIX 6Jiar (nm:uu, o,ne)l{.!lbl,
Jlaropm~a. CoM3W, Typ,
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)l(HJIHIUa H T.L\.) JaHHMaeT ece 6onee Ba)l(HOe MeCTO B COUHanbHOH CTp}'KTYJ>e,
na-rpHapxanbHaJI L\OMalllHllll o6mHHa noCTeneHHO 06oco611lleT CBOIO co6CTBeHHOCTb H HL\eT
)lanbHeHlllee pa3110)l(eHne poLlOBbIX OTHOllleHHH H ei.meneHne poL1onneMeHHOH JHaTH.
CoeoKynHOCTb 3KOHOMH'·1ecKnx, 06mecTeeHHb1x n no11nTn11ecKnx npoueccoe n
onpe)lennna L1anbHeiiwy10 3THH'leCK)'IO CYJ:lb6y BepxHero Ilon-icbll e nocne)lHHX
CTOJleTHllX 6poHJoeoro eeKa. HocnTenn KYJ1bTYPbl Cyqbe )le Cyc, eoene'leHHble e
HCTOpH'leCKHe co6bJTHll, Cblrpann onpe)leneHHYIO p011b B CHHKpeTH'leCKOM npouecce
<PopMHpoeaHHll KYJlbTYPbl raea (XII B.L\O H.3.). 3oHOH ee <PopMHpoeaHHll C'IHTaeTCll paiioH
IloTHCbll. C10L1a no)l .nasneHHeM nneMeH K)'J1brypb1 noneu norpe6anbHbIX ypH (Ha'laSlllHX
s KOHUe XII S.L\O H.3.) L\SH)l(eHHe HJ paHOHOS PeHHa H A.rrbn Ha SOCTOK s I10L1yHas&e,
BToprnncb pa3poJHeHHb1e KYJ1bTYPHb1e rpynnb1 H accnMnnnposann a6opnreHos BepxHero
IloTHCbll H TpaHcHnbsaHHH. B peJynbTaTe 3Toro npouecca s TpaHCHJlbsaHHH CJIO)l(HJICll
KYJlbTYPHblH KOMnJleKC Jhnyw-PeuH-Me)lHalll, a s IloTHCbe - KYJlbTYPa rasa (XI-YIII
SB.L\O H.3.) H KHllTHUe. TaKHM o6paJOM, K)'JlbTYPa raea B BepxHeM IlOTHCbe CJIO)l(HJlaCb s
pe3yJlbTaTe a6cop6nposaHHll 3JleMeHTOS KYJlbTYP IlHJIHHH, 0TOMaHb II, neunKa, nOJL\HHH
Bepllleu-.Ay6osau, a TaK)l(e He HCKJIIO'leHa H ponb KYJ1bTYPbl 6epKec-)l.eMe'lep. Ha 3TO
yKaJblBalOT OCHOBHble THnbl KepaMHKH (11epHOJIOUleHHble SHnnaHOSHL\Hble ypHbl,
6aHKOSHL\Hble roplllKH co cne,naMH pac11ecos, KOHUeHTPH'leCKHe cnnpanbHble H SOJIHHCTble
y3opb1, lllHlllKoo6paJHb1e Bblcrynb1, 06seL1eHHb1e KaHHeniopaMH, T10p6aHOSHL\Hb1e
yKpallleHHll SL\OJlb eeH'IHKa MHCOK), o6pHL\ TPYnOCO)l()l(eHHll H coxpaHeHHll npaxa s ypHax
H 6pOH30Sble HJ,ne11m1 ( OTJIHSKa CTaHL1apTHblX MeCTHblX npeLlMeTOS H THilOJIOrH'leCKH
17
npOHCXOLlllUlHe H3 Jana)lHblX, npHanbilHHCKHX 30H.
l13 30Hbl <PopMHposaHHll B IloTHCbe 11epe3 HeKOTOpoe speMll HOCHTeJIH KY11brypbl
rasa npo.nsHHYJIHCb Ha SOCTOK s IlpyT0-)1.HeCTPOSCKHH 6acceHH H o6paJOSanH naMllTHHKH
ronnrpa)lbl
(XI-IX ss. LlO H.3.). Y)l(e s KOHUe 6poHJosoro seKa ( XII-XI ss ..no H.3.), s peJynbTaTe
CJIO)l(HblX
COUHanbH0-3KOHOMH'ICCKHX
H
nOJIHTH'leCKHX
npou.eccos,
s
Bocro'IHOKapnaTcKoM
apeane
o6paJosanacb
3THOK)'nbrypHaH
o6mHOCTb,
paccMaTPHSaeMaJI
HCCJle)lOSaTeJUIMH
KaK
cesepHble
18
<PpaKHHUbJ.
KaK OTMe11aeT 6.A.Pb16aKoe, ceeepHee rop TaTPbl, liecKHL\bl n KapnaTbl,
Me)l(Jly 0.nepOM H )l.HeCTPOM, HaxO)lHJlaCb JOHa <PopMHposaHHll npapo.nHHbl CJlaBllH. 3ToT
ropHblH 6apbep nrpan Sa)l(HYIO ponb s HCTOpHH cnasHH H <PpaKHHuee, peJKO pa3L\Cllilll
cyJlb6bl
HX
LlO
cepe)lHHbl
I TblCH'leneTHll H.3. 19
Ha Jana)l OT cesepo<PpaKHHCKoro 3THOK)'JlbTypHoro o6paJosaHHll s 3a.zzyHasbe,
3ana)lHOH CnosaKHH H CesepHOH IOrocnasHH s KOHUe II - Ha11ane I TblCll'leneTHll LlO H.3.
TaK)l(e npoXOL\HT npouecc HHsenHposaHHll KY11bTYPHblX pa311H'IHH (ny)l(HUKHe JlpesHocrn)
H <PopMHposam1H e)lHHOH KYJ1brypHOH o6mHOCTH noneîi norpe6anbHblX ypH. 3Ta
KYJlbrypHall o6mHOCTb Jle)l(HT B OCHOBe K)'JlbTYPbl HJl11HpHiiuee, npaKeJlbTOS,
nparepMaHues, c11asl1H H HeKoTopblX JlpyrHx esponeHCKHx HapoL\OB. B CJIO)l(HOM
KaneHLlOCKone 3THH'lecKoii nollilpHJaunn s KapnaT0-)1.yHaiicKOM 6acceiiHe Hocnrenn
KYJlbTYPbl raea-ronnrpa)lbl Bepxttero IloTHCbll H IlpnKapnaTbll JaHHManH KOHTaKTffYIO
JOHy. 0HH HMeJIH Henocpe.ncrseHHble CHOllleHHll c npacnaBllHCKOH 30HOH H 3TO Cblrpano
20
onpe,neJllllOIUYIO p011b B HX K)'JlbTYPHO-HCTOpH'leCKOM pa3BHTHH B nocneJlYIOIUHX seKax
(pnc.4).
u

I. MepnepT.H.51.

Bonpocb1 K)'JlbTYPHo-ncropnqecKoro paJsHTHll IOro-Bocro'IHoii
Eeponb1 Ha rpaHH 3HeonHTa H paHHero 6poHJoeoro eeKa. B KH.: TeJHCbl L\OKJia)lOs
nneHapHblX Jace)laHHH Bceco!OJHOH KoH<PepeHU.HH, T6HJIHCH 21-26.IY.1981, c.9-14.
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2. EanarypH 3.A. Kynhrypa HHpwer-3aTHH. BocroqHocnosauKHe KypraHbl. KyJibT)'Pa
OroMaHb. KyJibT}'Pa Crnttoao. Kynbrypa Hoa. B KH.: ApxeonorWI YKpaHHCKOH CCP.
Tiepso6hITHaJI apxeonorm1, T.1, KHeB, 1985, cc.391-397, 420-428, 473-489.
EanarypH 3.A. ct>opMHpoaaHHe 3THOKYJihT}'PHblX o6mttocreii Ha TeppHrnpHH CeaepoBocroqHbIX KapnaT so 11-1 Tb1c.11qemrrHH .llO H.3. B KH.: Te3HCbI .llOKJiaJlOB H
coo6meHHH COBMeCTHOH WKOJibI-CeMHHapa «3THOKYJibrypHble 11 3THOCOU11aJibHble
npoueccb1 a KOHue I TbIC ..llOH.3.-nepaoii nonoa11Hb1 I TbIC.H.3. Ha JOro-3ana.ue CCCP 11
conpeJJ;eJibHbIX pernoHOB 17-19 0KT.116p.11 1985 ro.lla, Y)l(ropo.ll, 1985, c.3-10.
3.A.EanarypH. Hoab1e JJ;aHHble K H3yqeHHIO naM.llTHl1KOB KOHUa III - Haqana II TbIC . .llO
H.3. e BepxHeM TioTHCbe. B KH.: Tipa11crop11qecKa.11 TpaKH.11. ,D;on'hJIHeHHe K'hM
«Ilynny.uesa», T.3, Co<t>H.11, 1982. Kakicz N. Die Fruhbronzezeit în Nordost-Ungam.Budapest: Akademia, 1968-202.
3. 3.A.Eanaryp11. Bonpocbl KYJibrypHo-11crop11qecKoro pa:JBHTH.11 HaceneH11.11 BepxHero
TioTHCb.11 e 6poH30BOM eeKe. B KH.: ,l1;011crop11qecKoe H paHHeHcrnp11qecKoe 3aceneH11e
Bocroqttoii CnoaaKHH B OTHoweH1111 K cMe)l(HbIM 06nacT.11M. HHlpa, 1986, c.169-175;
V: Budinsky-Krireka, Vychodoslovenske mohyly, SLA, 1967, re.2, S: 277-388; J;
Vladar; Skupina Nyirseg-Zatin; Skupina Vychodoslovenskych mohil; în; Slovensko v
mladsej dobe kamennej: Bratislava, 1970, S.224-231.
4. Bader T. Eroca bronzolui jn Nord-Vestul Transilvaniei, Bucuresti, 1978. Die
Enstehungen der Bronzezeitlichen Kulturen Nordvestrumiinien, în Symposia Tracica,
Bucuresti, 1982, s.17-39; Roman P., Nemeti I., Cultura Baden în Romania, Bucuresti,
1978, 63-75.
5. Kovacs T., A bronzkor Magyarorszagon, Budapest, 1977; Historische und
chronologische Fragen des iibergangen von der Mittleren zur spâtbrozezeit în Ungarn,
Asta arch. AC. SCI. HUNG. 27, 1975, s.297-317.
6. ,D;peeH.llll HCTOpHll BepxHero TIOTHCbll, JlbBOB, 1991, c.68-69; Eanaryp11 3.A., l1crnp11ll
HaceneHHll BepxHero TioTHCbll e 6poH30BOM aeKe (AaTopeqiepaT JJ;11cceprnu1111 Ha
coHcKaHHe .uoKTopa 11cropHqecK11x HayK), KHea, 1983, c.24-25.
7. Dergacev V., Eposa bronzului. Perioda Timpurie, Thraco-Dacica, t.XV, 1-2, 1994,
p.123-127.
8. Vladar J. Sp~sky Stvrtok, Opevnena osada otomanskoj kultury, Nitra, 1975; l.Velaieik,
V.Furmanek, Doba bronzova, SLA, 28, 1980, S.169-179.
9. Bona I. A korai es kozepsobronzkor tOrtenete Magyarorszagob es a Kâ.rpatmedenceben,
Reg.dolgoz.2.Budapest, 1960, S.45-66; A honfoglales elOtti kulturak es nepei. în;
Szabolcs-Szatmar- beregmegye monografiaja, k.l.,Nyiregyhaza, 1993, S.74-81; Die
mittiere Bronzezeit Ungarn und ihre siidostliechen Beziehungen, Budapest, 1975.
10. EanarypH 3. KyJibT)'Pa ct>enhlIIeceeq. B KH.: Apxeonorm1 Beurp11H. Koneu II
Tb1c.11qeJieTHll .llO H.3.- I TbICll'leJieTHe H.3., MocKBa, 1986, c.83-92.
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oanarypH 3.A. <l>em.weceBq-CTa.HOBCKaR rpynna IIllMJITHHKOB 3IIOXH 6pOH3LI B
BepXHeM Ilornci.e, CoB.apxeononu1, 1969, N!!2, c.147-159.
oanarypi E.A. Apxeonoriqui naM, JITKH 3aKapnaITJI, y )IIT()po.n:, 1971.
oanarypu 3.A. HoBLJe .D:aHHLie K HCTOpHH II03.D:Heii 6pOH3LI 3aKapnaTLJI. B KH.:
3ueonuT H 6poH30BLIH BeK YKpaHHLI, KHeB, 1976, c.240-256.
11. oanarypu 3.A. Kym.rypa <l>eni.weceBq. B KH.: ApxeonorHll BeHrpHH. Koueu II
n.1cgqeneTHJ1 .n:o H.3.- I TLICJ1qeneTHe H.3., MocKBa, 1986, c.83-92. Bader T. Cultura
Suciu de Sus Nord-vestul Romania, SCIV, 25, 1972, p.509-535; Chidiosan I.
Contributii privend epoca bronzului po teritoriul municipiului Oradea, Crisia, XIX,
Oradea, 1981, S.59-67; Kacso, Contributi na a la connainsance de la cultura Suciu de
Sus a la luniere des recherches faltes a Lapus, in; Dacia, 19, Bucuresti, 1975, S.45-68;
Kalicz N. A kesoronskori felsoszocsi csoport leletei es kronologiai helyzete, AE, 87,
1960, s.5-15. Kemenczei T., Adatok Eszak-Magyarorszâg kesoronzkori tortenetehez,
AE, 90,1963, S.169-188; Demetrova S., lnfluence de la culture de Suciu de Sus de la
Slovacuie orientala, SLA,32,1984, S.11-74; Hradiska kultury Suciu de Sus a Gava
Arch. Rozhl., 35, 1983, S. 33-38; Kalicz N., Bronzkori telep Retkozberencs hatârâban,
AE, 97, 1970, S.23-31;
Furmanek V. K nekterym spolecensko-ekonomikym
problemam doby bronzovâ, SLA, 21, 1973, S.401-408; Funnanek V. Perioduzace
stâedni a mlad~i doby bronzove sevemi Karpaske kotliny, Arch. rozhl. 29, 1977, S.554563; Carol K. Conributi la cunoasterea Bronzului tirziu din nordul Transilvaniei
Cercetârile de la Libotin.-Thrako-Dacica, t.XI, nr.1-2, Bucuresti, 1990, p.79-98; Bader
T. Neue Bronzefunde in Nordwestrumiinien. - Studien zur Metallindus-trie im
Karhatenbecken und den benachbarten Regionen.- Budapest, 1996, s.265.
12. oanarypi E.A., oi,n:JinJI B.I., IleHJIK C.I. ,lJ;aBHi MeTanyprn YKpaÎHCLKHX KapnaT,
Y)l{ropo.n:, 1978, c.38-42;
KpywenLHHULKa JI.I., B3aCM03B'Jl3KH uaceneHHJI IIpuKapnarrJ1 i Bomrni 3 nneMeHaMH
Cxi.n:uoî i [{eHTpani.uoî €BponH, KHIB, 1985, c.32-40. Klochko V.I., Weapons of the
tribes ofthe Norter Pontic zone in the 16 th.-lOcenturies B.C., Volume I, 1993, S.12-14;
Kobal J. Skarby brazowe Zakarpacia/Ukraina: problem interpretacji. - Beitriige zur
Deutung der bronzezeitlichen Hort - und Grabfunde in Mitteleuropa.-Krakow, 1997,
s.109-141.
13. oanarypH 3.A., Pom. KapIIaTCKHX nepeBanOB B CBJl3JIX HaceneHHJI THco-,lJ;yuaiicKoro
6acceiiua H Bocrnquoii EBponi.1 BO II TLicJ1qeneTHH .n:o H.3., B KH. : IIpo6neMLI 3IIOXH
6poH3LI IOra Bocrnquoif EBponi.1, ,lJ;oueuK, 1979, c. l 0-11.
14. Mzsolics A., Bronzfunde des Karpatenckens, Budapest, 1967; Bronze und Goldfunde
des Karpatenbeckens. Depotfund-horizon von Forro und Opalyi, Budapest, 1973;
Bronzefunde aus Ungarn, Budapest, 1985; Petrescu-Dimbovita V. Depozitele de
Bronzuri din Romania, Bucuresti, 1977.
15. Mozsolics A. Bronce-und qoldfunde.- Cit. idem; I.Bona, A honfo glas el6tti ... S.88-92;
Bemâkovie, Hromadne nalezy z doby bronzovej z uzemia na hrâvom brehu hor nej Tisy
(Zakarpatskajblast USSR).-ln: Stud. Zvesti Archeol. Ust SAV. 4, Nitra, 1961, c.5-108.
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16. KeMeuueu T., Kynbrypa liepKec, B KH.: Apxeonorm1 Beurpuu, MocKaa, 1986, c.93102.
17. ,rweamui HCTOpm1, c.48-105; KeMCHL{CH T., Kynbrypa rasa. B KH.: Apxeonorm1
Beurpuu. - c.115-118; c.129-131; MemoKoaa A., CKHQlHll H Q>paKHHCKHH MHp, MocKaa,
1979, c.14-36; Smimova G.I. Zur Frage der thrakischen und illyrischen Komponenten
in der Fruhhallstankultur des vor Karpatenraums, Thraco-Dacica t.XIY. 1-2, S.91-98;
I.Bona, A honfogallâs ... S.85-87; Vasiliev V. Civilizatia Dacica timpurie in aria
Intracarpatica a Romanici, Cluj-Napoca, 1991, p.9-12; Laszlo A. Inceputurile epocii
fierului la Est de Carpati, Bibliotheca Thracologica VI, Bucuresti, 1994.
18. TOH'ICBa r. o Q>paKHHL{ax Hb!HCUIHHX YKpaHHbl, MOJIJlOBhl, ,IJ;o6pyJllKH H CeaepoBoCTO'IHOH lionrapuu a X-YI BB.JlOH.3., B KH.: Studia Thracica. I.I Sofia, 1975, c.28-53;
Bader T., Epoăc Bronzului ... S.77-80; Smimova G.I., Complexele de tip GavaHolihrady - o cominitate cultural istorica, SCIV N23, 1974, p.359-380.
19. 6.A.Pb16aKoB. 513bI'leCTBO .llPCBHHX cnaBllH, MocKBa, 1981, c.219.
20. CMHpHOBa r.11. KyJibT)'pHO-HCTOpH'ICCKHe npouecCbl B 6acceifHe CpeJlHCro )J;uecrpa B
Kouue 11-nepBoif nonoBHHbI I TbICll'ICJieTHll .llO H.3. (ABTOp ..llHC ..llOKT.HCT.uayK), KueB,
1990, c.13017.

Aspecte ale dezvoltării istorico-culturale a populaţiei Tisei Superioare,
în mileniul II î.e.n.
Carpaţi/or Răsăriteni, ca rezultat al
asimildrii etnoculturale, s-au constituit tipuri de viaţă materială şi culturală
specifice precum şi regiuni istorico-etnografice, reprezentate de triburile de agricultori şi
nomazi ale culturii Nyir, deasemenea formaţiunile locale având ca specific cultura
ceramicii ornamentatd cu brâuri. În perioada epocii bronzului mijlociu, în regiunea Tisei
Superioare, pe baza stratului local, se constituie Cultura Otomani, ce se înscrie în cercul
grupărilor apropiate ca origine de Fuzesahony, Dulovarsand şi Wietenberg.
Purtătorii culturii Otomani erau catalizatorii multor tradiţii culturale şi a
realizări/or locale, precum şi ba/cano-elenistice. În această perioadd (sec. XVII-XIV î.e.n.)
au fost puse bazele metalurgiei bronzului în Transilvania şi Tisa Superioara. Comunitatea
Otomani deţinea aproape toate cuceririle epocii (căruţa, transportul pe roţi, agricultura
prin arat, construcţiile din piatră, metalurgia metalelor preţioase, etc.).
Către perioada bronzului târziu, populaţiei din regiunea Tisei Superioare I se
atribuie şi cultura Suciu de Sus, apărută de asemenea în stratul local, amestecat cu urmele
triburilor venite din Transilvania , purtătoare a culturii Wittenberg şi parţial a culturii
Noua. Spre sfârşitul epocii bronzului, materialul descoperit se atribuie culturii
Berches-Demecer (sec. XII î.e.n.).
La sfârşitul sec. XII î.e.n. în bazinul carpato-dunărean, inclusiv Tisa Superioară,
ia sfârşit relativa coexistenţă paşnică şi începe o intensă mişcare a triburilor dinspre apus
spre răsărit, de la sud spre nord şi dinspre nord spre est. lncepe procesul de consolidare a
triburilor şi de unificare a culturilor. Totalitatea proceselor economice, sociale şi politice,
au determinat soarta de mai târziu a purtdtori/or culturii Berches-Demecer şi Otomani
târziu. Ele au jucat un rol important în procesul de sincretizare, formare şi dezvoltare a

La începutul epocii bronzului în arealul
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culturii Gava (sec. XII-VII e.n.)
triburilor nord-tracice.

purtătorii

acestei culturi reprezentând una din

grupările

Apects Concerning Historical - Cultural Development of the
Population /rom Upper Tisa in II-nd Mil/enium he/ore Christ
At the beginning of the Bronze Age in Eastern Carpathian Mountains, as a resuit
of disseminations and ethnocultural assimilations, there were set up typical material and
cultural patterns, as well as historical and ethnographical regions that represented the
tribes of farmers and nomads ofNyir cu/ture, a/so local systems having as essentialfeature
belt pottery cu/ture. During Middle Bronze Age, in Upper Tisa area, on the basis of local
social stratum was set up the Otomani cu/ture, /rom the point of view of source being clase
to Fiizesabony, Gyulavarsand and Wittenberg cultures.
The exponents of Otomani cu/ture were the catalysers of severa/ cultural customs
and local and Balkan- Hellenistical achievements. During this time (XVII-th - XIV-th
century) there were set up the fundamentals of Bronze metalurgy in Transylvania and
Upper Tisa. The Otomani community held a/mast whole Bronze Age achievements (the cart,
wheels transport, ploughing, stane constructions, metallurgy ofprecious metals a.s.o.)
Against Late Bronze Age, to the population from Upper Tisa it is attributed Suciu
de Sus cu/ture, a/so from a local stratum, combined with tribes came /rom Transylvania,
representing Wittenberg cu/ture and, partially, the Noua cu/ture. At the end of Bronze Age,
the archaeological material is attributed to Berkesz - Demecser cu/ture (XJI-th century b.
Chr.)
At the end of XII-th century b.Chr„ in Carpathian - Danubian area, inclusively
Upper Tisa region, it reach an end the relative peaceful coexistence and it began an intense
tribes movement from West to East, from South to North and /rom North to East. It starts
tribes consolidation and cu/ture unification. Later on, the ensemble of politica/, economic,
social processes established the destiny of representatives of Berkesz - Demecser cu/ture
and Late Otomani cu/ture.
They had an important role in the syncretism, formation and development of Gava
cu/ture (XII-th - VII-th century), the representatives of this last cu/ture being one the
Northern Thracian tribes group.
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Kapma pacnpocmpauenuR zopoou~ XII-VIII 66.oo H.3. Bepxuezo
llomUCbR.
IlpoXHeHKO M.A.
B Hacmo11.1J4ee Bpe.Mll Ha meppumopuu BepxHezo IlomucbJI. y'lmeHo 6oJZee 170
20poOUIJ4 (Slivka, Vallafek, 1991, s.47). XpoHOJZOZU'leCKU OHU OellJlmCR Ha n11.m& zpyn: I3noxu 3HeoJZuma-cpeiJHeu 6pom&1; II-zopodu1J4a ZaJZ&wmamcKozo nepuooa; 111-onnuoyM
JZameHcKou K)'Jl&myp&1; JV-oaKuucKue 20poOu1J4a; V-20po0u1J4a 3noxu cpeOHe6eK06&R
(/beM6ac, 1990, c.55 ).
B pROe CJ1y'lae6 6 pa:JpRO 20poOUIJ4 3a'IUCJleH&I MecmoHaXo:»eOeHUR 6e3 HaJZU'IWI
K)'Jl&mypHOZO CJIOJI. no monOHUMU'leCKUM Ha:J6aHUJIM "zopoOUIJ4e", "zopoOuCKO". IlpUMepoM
maKUX "20poOUIJ4" J1.6llJl.10mcR /(aHWI06o, ÂlleKcaHOpo6Ka, /(yJZo6o (TleHR.K, 1980, c. 77).
KpoMe mozo CJ1eoyem y'lum&16am&, 'lmo 6oJZ&UlUHCm6o yKpen!leHH&IX nyHKmo6
MHOZOCJIOUHble u 30ec& Heo6xoOUMO 'lemKO pa3zpaHU'IU6am& OmJZO:JICeHUR, C6Jl.3aHH&le c
noce.neHueM u K)'ll&mypH&1u CJ1ou nepuooa </JyHK14UOHupo6aHUR o6opoHume.n&H&IX
coopy:»eeHuu. M&1 6&10eJIJleM U3 061J4e20 KOJlU'lecm6a naMRmHUK06 20podu1J4a KaK
maK06&1e, 06JZada101J4ue KOHKpemH&IMU yKpenJZeHURMU, co30aHHblMU 6 XII - VIII 66. oo H.3.
PeweHue
npo6JZeM&1
3ampyiJHeHo
pROOM
06cmo11.me.n&cm6.
Omoe.n&H&1e
MecmoHaxo:»eOeHWI,
pacnoJZo:»eeHH&1e
Ha
6036&1uteHHOCmRX
He
Mozym
101accu</Ju1Jupo6am&cR
KaK
20podu1J4a,
maK
KaK
noJZHocm&10
yHu'lmo:»eeH&I
cmpoume.n&H&IMU pa6oma.Mu (3aMK06a.Jl I'opa 6 z. Y:»CZopooe, Opexo6!J&I, yp. KaHK06ap 6
z. BuHozpaOo6oJ
/(o cux nop HeOocmamO'IHO U3)"1eHHblM ocmaemCR 6onpoc o 6peMeHu nep6U'1Hozo
co3daHUR </Jopmu</JuKa!JUU Ha 3eMn!IUHCKOM ( /(3eM6ac, 1990, c. 57) u CoJZom6UHCKOM (
EaJZazypi, 1982, c.124) 20podu1J4ax.
IlpoOoll:JICume.n&Hoe 6pe.Mll K ZaJZ&wmamcKUM nyHKma.M BepxHezo Ilomuc&R
omHoCUJZoc& MecmoHaxo:»edeHue OKOJZO c. MaJZa.R KonaHR., omKp&1moe lf. MuxaJZUKOM 6
1891 z. 0KOH'lame.n&Ho cHR.m& 6onpoc o co30aHuu 30ec& yKpen11eHuu 6 XII - VIII 66. oo H.3.
yoaJZoc& 6 pe3yJZ&mame uccJ1edo6aHuu apxeoJZOZU'lecKou 3KcneOUIJUU Y:»eI'Y 1977 - 1998zz.
noo PYK0600Cm60M B.I'KomuzopOUlKO.
lfC10l10'1U6 naMRmHUKU, Oamup06KQ KOmOpblX He6&IJl.CHeHa WIU 06)'3Ha'IHa, UMeeM
19 nyHKmo6, 6036edeHue </Jopmu<jJuKa!JUU Ha Komop&1x omHocumcR K ZaJZ&wmamcKoMy
nepuooy. lf3 3mux 20poOUIJ4 ceM& Haxoo11.mCJ1 6 3aKapnam&e (EaJZazypi,1993,c.37), 11-6
Bocmo'IHou CJZo6aKUu (Slivka, Vallasek,1991,s.104) u oOHo 6 Ce6epHou PyM&IHUU (Horedt,
1974. p.207).
OoHaKo nyman&1 pa:JllU'IH&I no cmeneHu ucCJ1e006aHHocmu. ECJZu OaHH&1e no
CmpeMmype, TepHa-JlU3e, lllapuwcKux CoKOll06!Ja.M, EwiKa.M, llle.necmo6o, ApoaHo6o
HeOOHOKpamHo npo6epRlluc& u ymo'IHJl.JlUC&, mo Ha 20poOu1J4ax He6UIJKOe, CuzemyJZMapMa!Jeu, Jle6o'la, JlemaH061Je u op. apxeoJZozu'lecKUe U3&1cKaHUR 6&U1u ozpaHU'leH&I.
ECJIU npeozopH&le 30Hbl BepxHezo Ilomuc&R Jl.6JlR10mCJI oocmamO'IHO U3y'leHHblMU,
mo zopH&le - ocma10mc11. npaKmu'leCKU HeucCJ1e006aHH&1MU, o 'leM C6udeme.n&cm6yem
omKp&1mue 6 TR'le6CKOM pauoHe 6 1996z. 06yx naMRmHUK06 (CpeOHee BoORHoe, Ee.na.R
f.{epK06b).
/(o CUX nop naMRmHUKU 6&UIU Kapmozpa</Jupo6aHbl no omOeJl&HblM paUOHQ.M
BepxHezo
IlomucbJI..
M&1
oaeM
C600Hy10
Kapmy
zopoOUIJ4
XI/VIII 66.00 H.3„ Komopa.R no360JlJl.em omMemum& oco6eHHocmu pacnpocmpaHemui nyHKmo6
6 pa.MKax 6cezo pezuoHa.
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Kapmozpa<J>upoBaHue noKa:Jll!lo, 11mo naMJ1mHuKU pacnoJ1o:»ceHbl 8 npeozopHoii
30He. J1cK!IHJ'leHWlMU R8JlRHJmcR HU:»cHU TBapo:»ce,,,, CpeoHee BoORHOe u lieJlaR IJ.epKOB&,
Komopble npeocma6JlJIHJm oco6&1u uHmepec B nllaHe U:JY'leHUR paHHezo 3mana 3aceJ1eHUR
zopHou 30Hbl BepxHezo Ilomuc&R.
B HacmORUlee 8peMR MO:JICHO 6bl0e/1Umb 06a paiioHa KOMnaKmHO pacnOllO:»ceHHbT.X
zpynn naMJ1mHuK08: 20poOUU1a KowuiţKOU KomllOBUHbl u Me:JK:Oype'l&R CepHe u liop:»caBbl.

llepe11eHb zopoou~ Bepxnezo llomucba XII - VIII 66.0o H.3.
1-ApoaHoBo. 3aKapnamcKO.R 06J1. YKpauH&1, 11pwaBcKUu p-H, yp.lio20CJ10B, 400 M. Ha
ceBepo-BocmoK om c. ApoaHoBo. 1IJ101.1.1ao&: 700x200M.
l1ccJ1e00BaJ1oc&: KOHeiţ XIX 8. T. JlezoiţKUM; 1962, 1965 - 3KcneouiţUR I'3 (CMupHoBa
I'.11.); 1990 - 3KcneouiţUR Y:»cI'Y (J/,3e.M6ac A. B.) <l>opmufjJuKa14uoHH&1e coopy:»ceHUR:
Bllll, nll!lucao.
Lehorezky T., 1892, O/d.51; CMupHOBa, 1966, C.397; KpyweJ1&HUf4&Ka, 1974, c.215;
,[(3e.M6ac, 1991, c. l O.
2-lieJIO.R IJ.epK08&. 3aKapnamcKaR 06J1. YKpaUHbl, TR'leBCKUU p-H, 1,5 KM. om c. lieJIO.R
IJ.epK06b.
J1cCJ1e006aJIOCb:
1996--coBMecmHOU
yKpaUHCKo-pyMblHCKOU
3Kcneouiţueu
(KomuzopowKo B.I'., BacUJ1&eB B.).
<1>opmufjJuKaiţuoHH&1e coopy:»cem'1l: Bllll, poB.
3-liWIKU. 3aKapnamcKaR o6n. YKpauH&I, 11pwaBcKUu p-H, yp.I'opoou1.1.1e. 300 M. Ha 3anao
om C.DUJIKU.
IlllOIJ.IUOb: 43x29M.; O, l 2za.
l1cCJ1eooBaJ1oc&: 20-e zz. XX cm. -6pam&R E.u H.3amllJKllll&1; 1990 - 3KCneou14UR
Y:J1cI'Y (AJe.M6ac A.B.).
Zatlukal, Zatluka/, 1937, Old 159-163; ,[(3e.M6ac, 1991,c.105-107).
4-BeJIKU lllapuw. Bocmo'lHaR CnoBaKUR, oKpyz lllapuw, yp.I'pao-30MoK, 571 M. Hao y.M.
IlllOUJaOb: 4,5za.
<l>opmufjJuKaiţuOHHble coopyxeHUR : Bllll, poB.
Budinskj-Krieka, 1977, s.65-87.
5-KoHHJW. Bocmo11HO.J1 CnoBaKUR, 836 M Hao y.M.
IlnoUJaO& : 7, Bza.
<1>opmufjJuKaiţuoHH&1e coopyxeHUR: BaJI, poB.

6-

Ky3uH. Bocmo'lHO.R CnoBaKUR, yp.I'paoeK, 560 M. Hao y. M.
IlllOIJ.laO&: 400xl 50M.
<1>opmufjJuKaiţUOHHble

COOp)l:JICeHUR: 6aJI, po6.

7- JleBO'la. Bocmo'lHaR CnoBaKUR, oKpyz Kowuiţe,
IlnoUţao&:

886 M. Hao y.M.

2 za.

<1>opmufjJuKaiţuoHH&1e coopy:»ceHUR: Bllll, poB.

8- JlemaHOBiţe. Bocmo'lHaR ClloBaKUR, oKpyz Kowuiţe, 800 M. Hao y.M.
IlnoUţao&:

l 2za.

<1>opmufjJuKaiţuOHH&1e

coopy:»ceHUR : BaJI.
3aKapnamcKaR o6n. YKpaUH&I, YxzopoocKUu p-H.
Ilno1.1.1ao&: 12 za.
l1cCJ1eooBaJ1oc&:
50e zz.
omKp&1mo
BO BpeMR pecmaBpaiţuu
XII cm.H.3; 1990-1992 zZ-3KCneOuiţUR Y:»cI'Y (,[(3eM6ac A.B.)
<1>opmufjJuKaiţuoHH&1e coopyxeHUR: Ba.Jl, z.rzuHo6umHaR cmeHKa.
,[(3eM6ac, 1991, 79c.
10-Hu:»c:Huu TBapoJ/Cetf. BocmO'lHaR ClloBaKUR, 851 M Hao y.M.

9-HeBUiţKoe.
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lbzoU1aO&: 4,3 za.
<Popmu</JuKa11uoHH&le coopy:JK:eHUR: BaJl, poB.
Budinskf-Krieka, 1967, s.123.

11- 06uuw6"1e. Bocmo'lHwt C110BaKUR, oKpyz lllapuw, 483 M.HaO y.M.
ITuoUIQO&: 47za.
<Popmu<jJuKa11uoHHble coopy:JK:eHUR: BaJl, poB.
12-llonpao. Bocmo'lHwt C110BaKUR, oKpyz llonpao, 921 M.HaO y.M.
llllOUlaO&: 180x43M.
<Popmu</JuKa11uoHHble coopy:JK:eHUR: BaJl, poB.
13-Cuzemy11-MapMa11eit. PyM&lHUR, MapaMypew.
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Harta

răspândirii cetăţilor

Spre

sfârşitul

din veacul XII-VIII Î.e.n. pe Tisa Superioară

secolului XII-VIII î.Hr. în regiunea Tisei Superioare se

constată

o

creştere cantitativă a numărului aşezărilor fortificate . Din numiirul total de cetdţi le
evidenţiem doar pe acelea în care sunt prezente construcţii fortificate concrete, construite

în perioada respectivă.
Cele 19 aşezări puse în discuţie sunt situate în Slovacia de est, în
regiunea Transcarpatică şi nordul României. Până acum ele au fost cartografiate în regiuni
separate ale Tisei Superioare. Harta propusă de noi este una uni.ficată şi permite unniirirea
particularităţilor localizării cetăţilor în cadrul întregului areal. De menţionat ca aceste
puncte ocupă zonele submontane şi montane. Actualmente evidenţiem două zone de
localizări compacte de monumente: cetăţile din bazinele Kosice şi dintre râurile Serie şi
Borjava.

The Map of XII-th - VIII-th c.B.C. Citadels in Upper Tisa
Against XII-th - VIII-th century b.Chr., in Upper Tisa region one can notice an
increasing of the fortresses.
Among the total number of fortresses, we are emphasizing just those where are
concrete defence works, builted in that time.
The 19 settlements are situated in Eastem Slovakia, in Transcarpathian region and
Northem Romania. Until now they were cartographied in separate regions ofUpper Tisa.
The map that we suggest is an homogenous one and allowed to observe the typical
features of localization in the whole area.
lt is to he mentioned that these fortresses are situated in sub-mountain and
mountain regions.
At present, we raise two areas of compact localization for these monuments: the
fortresses from Kosice area and between the rivers Serie and Borjava.
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Aspecte ale bronzului târziu în regiunea Tisei Superioare
Caro/Kacs6
Regiunea Tisei Superioare a devenit, începând cu mijlocul mileniului al Ii-lea î. e.
n., unul dintre cele mai importante centre de civilizaţie din Bazinul carpatic. Evoluţia
populaţiei de aici a fost determinată în principal de factori interni, dar ea s-a desfăşurat şi în
condiţiile unor prefaceri petrecute pe spaţii mai mari, ale căror consecinţă finală a fost
realizarea unei extinse uniformizări culturale, probabil şi etnice.
Dintre staţiunile din nordul Transilvaniei ce reflectă, măcar parţial, această
îndelungată evoluţie, cea mai cunoscută este necropola turnulară de la Lăpuş.
Cercetările modeme au început aici în anul 1961. Pe baza descoperirilor din trei
turnuli, în care au apărut ceramică de culoare negră în exterior, roşie în interior, ornamentată
cu caneluri, dar şi ceramică decorată cu motive spiralo-geometrice, realizate în tehnica
exciziei-inciziei, aceasta din urmă însă numai în stare fragmentară, M. Rusu a încadrat
necropola de la Lăpuş printre monumentele hallstattiene timpurii şi a atribuit-o culturii
Sântana-Lăpuş-Pecica•. Acest termen se dorea a fi echivalentul românesc al unui alt termen,
introdus nu cu multă vreme înainte în literatura de specialitate, şi anume cultura Găva2 •
Încadrarea propusă de cercetătorul clujean a fost acceptată de nwneroşi cercetători
români şi străini, iar unul dintre vasele descoperite în twnulul A de la Lăpuş a fost publicat
în diferite studii referitoare la cultura Găva3 •
Cercetarea necropolei a continuat între 1967 şi 1974 şi a fost reluată, ca o săpătură
de salvare, în 1995. Săpăturile au scos la lwnină cantităţi excepţionale de artefacte, în
primul rând ceramică, dar şi obiecte de metal, os, piatră şi lut ars, şi au permis înregistrarea
a nwneroase observaţii în legătură cu ritul şi ritualul funerar. Datele obţinute oferă
posibilitatea prezentării unor consideraţii cu privire la încadrarea cronologico-culturală a
descoperirilor de la Lăpuş, care diferă în mod vădit de cele expuse după primele săpături
moderne în necropolă.
În cadrul necropolei se reliefează destul de evident două aspecte deosebite, cu
trăsături specifice. Fiecare dintre acestea caracterizează un anumit nwnăr de turnuli, despre
care se poate afirma că sunt apropiaţi şi din punct de vedere cronologic. Cele două aspecte
aparţin unor intervale de timp diferite, care urmeză unul după altul, şi reprezintă de fapt câte
o fază distinctă de evoluţie a necropolei. întrucât între aceste faze nu există cezură în timp,
unele dintre trăsăturile primei faze se regăsesc în cea de-a două fază. S-ar putea stabili chiar
şi un aspect de tranziţie, în iare trăsăturile caracteristice primei faze, în condiţiile în care
sunt prezente şi cele specifice celei de a doua faze, au încă o pregnanţă destul de mare.
Totuşi, având în vedere nwnărul relativ mic al turnulilor cercetaţi, consider mai oportună
includerea acestui aspect trlmzitoriu în faza a doua, ca un prim moment în evoluţia acesteia.
Piesele cele ma,i ~aracteristice din repertoriul ceramic al tumulilor de la Lăpuş sunt
vasele pântecoase înalte, prevăzute cu proeminenţe hipertofiate, îndreptate în sus, aşa
numitele "urne" de tip Villanova timpuriu, protovillanova, pseudo-protovillanova sau
pseudovillanova.
1

M. Rusu, Dacia N.S. 7, 1963, p. 189.
A. Moszolics, ActaArchH\Dlg 8, 1957, p. 120 şi unn.
1
K. Horedt, Aşezarea fortificata din perioada tîrzie a bronzului de la Sighetu/ Marmaţiei, Baia Mare, 1966, p.18;
idem, Germania 45, 1967, p. 151; idem, StComSibiu 13, 1967, p. 151; St Foltiny, Origini 2, 1968, p. 340, fig.
3,6; J. Paulik, ZbomikSlovNarMiiz 62, Hist6ria 8, 1968, fig. 1 (harta ariei de rlspândire a culturii Gâva); A.
Laszl6, SCIV 24, 1973, 4, p. 586, fig. 2,4.
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Vasele de acest fel din prima fază sunt de culoare brună sau brun-cenuşie şi au
marginea relativ îngustă, gâtul cilindric sau tronconic, corpul tronconic. Proeminenţele, în
număr de patru, dispuse în cruce, sunt fie masive, de formă conică, zoomorfe, respectiv
reprezentări mai deosebite, probabil falice, fie goale în interior, exclusiv de formă conică.
Ele sunt bogat ornamentate pe margine, gât, corp şi proeminenţe cu motive realizate în
tehnica inciziei şi exciziei. Doar pe un singur vas, pe partea inferioară a marginii, apar
caneluri late oblice. Motivele sunt dispuse în registre concentrice pe partea superioară a
marginii, în registre paralele, oblice sau orizontale pe gât, în registre curbilinii, ce
înconjoară prin faţă sau prin spate proeminenţele, pe corp. Acestea din urmă nu depăşesc
nivelul mijlocului înălţimii corpului şi sunt însoţite uneori de reprezentări simbolice greu de
descifrat. Proeminenţele conice sunt prevăzute cu incizii adânci concentrice, celelalte sunt
decorate în aceeaşi manieră şi în aceeaşi tehnică ca şi întreg vasul. Motivele cele mai
frecvent întâlnite sunt triunghiurile simple sau duble, uneori haşurate, crestăturile simple
sau dispuse în forma acelor de brad, liniile duble, oblice, verticale, orizontale, curbe. Pe mai
•
multe vase este reprezentat soarele sub forma unui cerc cu raze. Pe un exemplar din turnului
2 acest motiv apare deasupra unui registru format din motive ce sugerează un lanţ de dealuri
sau munţi, pe alte două, din turnului 4, motivele solare alternează cu motive zoomorfe,
incizate. Un singur vas, din turnului 7, este ornamentat pe gât şi corp cu spirale. Marginile
mai multor vase sunt perforate în patru locuri în porţiunea de deasupra proeminenţelor.
Astfel de perforări sunt prezente şi pe cele două laturi ale fiecărei proeminenţe în formă de
berbec de pe vasul din tumulul 5.
În legătură cu aceste vase este de remarcat şi contrastul dintre pe de o parte forma
lor elegantă şi decorul bogat, minuţios executat şi rafinat organizat în ansambluri, care au
avut desigur şi menirea de a fi purtătoare ale unor mesaje codificate, pe de altă parte
friabilitatea lor excesivă, cauzată de pasta de slabă calitate din care au fost confecţionate şi
de arderea, de asemenea, slabă. O posibilă explicaţie a acestui contrast este că vasele de
acest fel nu au fost destinate unei folosinţe îndelungate, ci doar ceremonialului funerar, în
cadrul căruia ele erau sparte. În tumuli, de regulă pe vetrele de incineraţie, erau depuse
numai fragmentele, niciodată toate cele ce au aparţinut unui vas. Numai în cazuri rare s-au
găsit cantităţi ceva mai mari de fragmente, ce au aparţinut aceluiaşi vas, de regulă fiind
prezente doar bucăţi disparate. Din acest motiv este imposibilă uneori chiar reîntregirea
grafică a acestor vase.
Decorate cu motive spiralo-geometrice, realizate în tehnica inciziei şi exciziei sunt
şi câteva străchini cu marginea îngustă şi pereţii curbaţi. Ele sunt prezente, ca de altfel şi
vasele pântecoase, înalte, prin cel puţin un exemplar, desigur fragmentar, în fiecare dintre
tumulii fazei I.
Vasele astfel decorate, chiar dacă nu reprezintă majoritatea celor ce se găsesc în
prima fază a necropolei de la Lăpuş, sunt totuşi apariţii consistente, care dau coloratura
specifică inventarului. Alături de ele apar diferite tipuri şi variante de oale, vase de provizii,
străchini, vase-vatră, capace, ceşti cu torţi supraînălţate, prevăzute uneori cu butoni, căni şi
altele. Cele mai multe sunt ornamentate cu striuri. Cu totul sporadic au fost găsite în turnulii
fazei I şi fragmente de vase de culoare neagră în exterior, roşie în interior, neornamentate.
Din păcate, pentru nici unul dintre ele nu s-a putut stabili forma vaselor din care provin.
Piesele de metal ce pot servi cel mai bine pentru datarea primei faze a necropolei
au apărut pe vetrele de incineraţie din tumulii 2 şi 4. Dintre acestea, valoarea cronologică
cea mai clar definită o au topoarele cu disc şi spin. La ambele piese, atât secţiunea barei de

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte ale bronzului târziu în regiunea Tisei Superioare

85

sub disc, cât şi cea a lamei sunt aproximativ rectangulare. Ele aparţin, potrivit tipologiei lui
A. Vulpe, variantei Lăpuş a topoarelor de tip B3 •4
În afara exemplarelor menţionate de · A. Vulpe (Lăpuş-necropola tumulară,
Dwnbrăvioara, Uriu de Sus, "Transilvania", Nyirbeltek, Hainburg şi Bad Hali), topoare ale
acestei variante au mai apărut la Fântânele5, Perişor6 , Ajak7 , Csegold8 , Lohovo9 , precwn şi
Lăpuş 10 • Nu se cunosc condiţiile de descoperire ale ultimei piese, pare însă probabil ca ea să
provină dintr-unul din tumulii distruşi sau afectaţi de lucrările agricole care au fost
executate pe teritoriul necropolei după anul 1975, când acesta a fost transformat din păşune
în teren arabil.
Depozitele de bronzuri în a căror compoziţie intră topoarele variantei Lăpuş
(Perişor, Ajak, Csegold, Nyirbeltek, Lohovo) se înscriu exclusiv în tipul Uriu-Opălyi. în
aceste depozite se mai aflau diferite variante de topoare cu disc şi spin de tip B3 şi B4 , topor
de tip Drajna, topoare cu ceafa prelungită de tip Ungureni, pumnal cu mânerul plin, diferite
variante de celturi, seceri cu buton şi cu cârlig, brăţări cu secţiunea rotundă sau
rectangulară. Depozitele de acest tip au fost încadrate în perioada ce corespunde în linii
mari fazei Reinecke Bronz D, respectiv perioadei timpurii a câmpurilor de urne din Europa
Centrală. Ea a primit denumiri variate la diferiţi cercetători: Bronz D la M. Rusu 11, Bronz
târziu danubian I (SD I) la B. Hansel 12, Bronz târziu românesc la A. Vulpe 13 , orizont Opălyi
- BIV la A. Mozsolics 14 , faza Uriu la M. Petrescu- Dâmboviţa 15 , prima parte a Bronzului
târziu la T. Bader 16 , Bronz târziu 2 la N. Kalicz, I. Bona şi T. Kemenczei 17 • În încercarea de
periodizare a Bronzului târziu din nord-vestul României 18 , eu· am definit această perioadă
drept faza Bronz târziu 2 (BT 2) şi am considerat totodată posibil ca unele dintre depozitele
mai timpurii de tip Uriu- Opălyi să se dateze chiar în faza Bronz târziu l 19• Pentru această
posibilitate pledează mai ales evoluţia tipologică a unor tipuri conducătoare ale metalurgiei
bronzului din acest spaţiu, ca topoarele cu disc şi spin şi topoarele cu ceafa prelungită, care
indică o evoluţie directă a tipurilor din Bronz târziu de la cele ce se datează în Bronzul
mijlociu.
Topoarele variantei Lăpuş reprezintă prima verigă în evoluţia tipologică a
topoarelor cu disc şi spin de tip B/0 . O astfel de încadrare este susţinută nu nwnai de
caracteristicile formale ale acestor topoare, care le apropie cel mai mult de topoarele cu disc
• A. Vulpe, Âxte und Bei/e in Rumănien /, PBF IX, 2, Miinchen, 1970, p. 79 şi urm.
5
E. Lak6, ActaMusPor 7, 1983, p. 75, fig. 5,1.
6
T. Soroceanu, A. Retegan, Dacia N.S. 25, p. 210, fig. 26, 8-9 şi fig. 27,1. 5-6.
7
E. Kroeger-Michel, EvkNyiregyhăz.a 11, 1969, p. 77, fig. 75, c şi pi. 18.
R A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens, p. 125 şi urm„ pi. 35, 10 şi şi pi. 36,4.
• F. M. Potu§niak, Archeologicni znahidki bronzovogo ta zaliznoga viku na Zakarpatii, Ujgorod, 1958, p. 78, pi.
45, 2.
C. Kacs6, Crisia 24, 1994, p. 14, p. 5, 3.
11
M. Rusu, op. cit„ p. 180.
12
B. Hănsel, Beitrăge zur Chrono/ogie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken, Bono, 1968, p. 19 şi urm.
13
A. Vulpe, op.cit„ p. 4.
14 A. Mozsolics, op.cit„ p. 108 şi urm.
15 M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln in Rumănien mit Corpus der jung- und spătbronzezeitlichen Horte
Rumăniens, PBF XVIII, I, p. 97 şi urm.
16 T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracica şi tracic4, Bucureşti, 1978, p. 132.
17 T. Kemenczei, Die Spălbronzezeit in Nordostungams, Budapest, 1984, p. 96.
18 C. Kacs6, SympThracologica 8, 1990, p. 46.
19 ln acelaşi timp pare destul de probabil ca depozitele cele mai recente ale tipului Uriu-Opălyi au fost depuse
deja în faz.a următoare, Bronz târziu 3, Cf. A. Vulpe, SCIV A 25, 1974, I, p. 15 şi urm.; C. Kacs6, în T.
Soroceanu (ed.), Bronzefande aus Rumănien, PAS 10, Berlin, 1995, p. 135 şi urm.
20 A. Vulpe, op.cit. (nota 4), p. 89.
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şi spin de tip BI> dar şi de faptul că ele sunt îngrijit lucrate, fllră "economie" de material, şi
au fost depuse întregi atât în turnulii de la Lăpuş cât şi în depozite.
Având în vedere încadrarea tipologică şi cronologică a topoarelor cu disc şi spin de
tip B3 , varianta Lăpuş, datarea primei faze a necropolei de la Lăpuş nu poate fi mai recentă
decât faza Bronz târziu 2, respectiv faza Reinecke Bronz D.
Celelalte piese de bronz din turnulii fazei Lăpuş I sunt mai puţin concludente
pentrli consideraţii cronologice, datorită pe de o parte lipsei· de analogii pentrli unele dintre
ele (pumnalele cu placă la mâner din tumulii 2 şi 4, ambele în asociaţie cu topoare cu disc şi
spin, şi butonul din turnului 5), pe de altă parte a perioadei de folosinţă mai îndelungată a
altora (celtul cu manşonul drept şi îngust şi dalta cu toc, ambele din turnului 4). Ultimele
sunt prezente şi în descoperiri de bronzuri din faza Bronz târziu 2, ca de exemplu depozitul
I de la Suciu de Jos21 şi depozitul I de la Lăpuş 22 , care au ieşit la iveală în locuri aflate în
apropierea necropolei turnulare de la Lăpuş.
Inelele şi perlele apărute în turnulii fazei Lăpuş I au numeroase analogii în
tezaurele de aur sau în depozitele de bronzuri cu piese de aur: Sarasău23 , Coruia24, Rupea2s,
Sannizegetusa26 , Seini27 , Tg. Mureş28 , S~y2 9 , Sighetu Marmaţiei 30 (tezaure),
Bătarci3 1 , Gemzse-Eggetterdo32, Olcsvaapăti 33 , Volovec34, Jânkmajtis3s (depozite de
bronzuri).
Depozitele cu piese de aur aparţin în întregime tipului Uriu-Opălyi şi confirmă
încadrarea cronologică a turnulilor de la Lăpuş cu menţionatele inele şi perle de aur, şi a
amintitelor tezaure de aur în faza Bronz târziu 2, respectiv în faza Reinecke Bronz D sau în
faza timpurie a câmpurilor de urne.
Celtul de fier, care a fost datat de mai mulţi cercetători în Hallstatt A 36, dar pe care
K. Horedt l-a atribuit unei etape anterioare acestei faze 37 , a fost descoperit de asemenea întrun turnul al primei faze (turnului I). Pe vatra de incineraţie a acestui turnul se afla în
exclusivitate ceramică ornamentată cu decor incizat-excizat, respectiv cu striuri şi numai în
mantaua de pământ au fost descoperite şi fragmente ceramice negre-roşii. încadrarea pe
care am propus-o eu pentru acest obiect38 , care converge celei a lui K. Horedt, este susţinută
nu numai de combinaţia de piese din turnului în care a apărut, dar şi de prezenţa unui
21 M. Petrescu-Dîmbovita, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 69, pi. 65, I O.
22 C. Kacs6, Mannaţia S-6, 1979-1981, p. 116, pi. I, 4. 6.
23 A. Mozsolics, ActaArchHung, 18, 1966, p. 19, fig, 6; C. Kacs6, SCIVA 32, 1981, 3, p. 373, fig. 4, 2-4.
24 St Foltiny, AnnNaturhistorMusWien 72, 1968, p. 704, pi. 2.
25 M. Ros1ca, Erdely regeszeti repertoriuma. Os/cor I, Kolozsvâr, 1942, p. 138, nr. 267; A. Mozsolics, op.cit (nota
8), p. 197.
26 A. Mozsolics, op.cit., 209, pi. 95, 6.
27 M. Roska, op.cit., p. 275, nr. 233; A. Mozsolics, op.cit., p. 207.
28 M. Rusu, ActaMusNap 9, 1972, p. SO; A. Mozsolics, op.cit., p. 199.
29 A. Mozsolics, Praehistorica I, Base!, 1950, p. 30, pi. 10,10.
30 St Foltiny, op.cit., p. 703 şi urm., pi. I.
31 M. Macrea, C. Kacs6, StComSatu Mare 2, 1972, p. 105, pi. 25, 2-4.
32 A. Mozsolics, op.cit. (nota 8), p. 138, pi. 66, 7.
33 Ibidem, p. 164, pi. 34, 8.
34 K. Bemjakovic, SlovArch 8, 1960, p. 353.
35 K. Almăssy şi alţii (red.), Aranyak a Josa Andrtis Mrizeumban (Aranyttirgyalcal tartalmazo /e/etegyi.itesek a
nyiregyhazi J6sa Andrtis Mrizeum gyiijtemenyeben), Nyiregyhâ7.a, 1997 (în continuare Aranyalc), p. 30 şi urm.,
fig. 19.
36 M. Rusu, în ln memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 350; A. Uszl6, SCIVA 26, 1975, I, p. 35;
idem, ActaArchHIDlg 29, 1977, p. 71.
37 K. Horedt, în Actes du IT Congres lntemational de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), I, Bucureşti,
1980, p. 118.
38 C. Kacs6, Dacia N. S. 19, 1975, p. 67, fig. I, 16.
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fragment de cuţit de fier în depozitul de tip Uriu-Opâlyi de la Rozavlea39 • Ipoteza lui M.
Rusu40, potrivit căreia trecerea la confecţionarea obiectelor de fier în Bazinul carpatic s-a
petrecut în urma unui proces de acumulare treptată a cunoştinţelor tehnologice în cadrul
centrelor locale de metalurgie a bronzului, a devenit şi ea mai plauzibilă prin descoperirea
de la Pâcin, în care se află, printre altele, o piesă formată din partea inferioară, de formă
trapezoidală, a unui topor de bronz, peste care s-a turnat fier (de fapt oţel) 41 • Acest obiect
reprezintă o dovadă clară a faptului că meşterul turnător de odinioară a '?unoscut şi folosit
ambele metale. într-o oarecare măsură, chiar numărul mic al obiectelor de fier timpurii din
Bazinul carpatic poate constitui un argument pentru părerea că ele au apărut ca încercări
răzleţe locale de obţinere a unor produse cu calităţi superioare.
în faza a doua a necropolei de la Lăpuş au avut loc schimbări substanţiale în
repertoriul ceramic, atât în ceea ce priveşte formele de vase, cât şi decorul acestora. Au
apărut câteva forme noi, respectiv tipuri şi variante cu trăsături modificate. Cele mai multe
dintre vasele pântecoase înalte sunt dublu colorate, negre în exterior şi roşii, galbene sau
cenuşii în interior. Ele au marginea lată şi corpul sferic. Cele mai multe sunt prevăzute cu
proeminenţe, al căror număr variază de la patru la şase. Forma proeminenţelor este de
asemenea variată, ele nu sunt însă niciodată masive, ci goale în interior, ceea ce înseamnă că
au fost realizate prin împingerea înspre exterior a pereţilor vaselor. în funcţie de aspectul
marginii, de numărul şi forma proeminenţelor, respectiv de lipsa acestora, de prezenţa unor
torţi în formă de bandă pe gât, se pot stabili diferitele variante ale vaselor pântecoase înalte
ale fazei Lăpuş II.
Doar câteva vase de acest fel sunt ornamentate cu motive spiralo-geometrice
realizate în tehnica inciziei şi exciziei. Un exemplar astfel decorat a fost găsit în turnului 9,
care aparţine aspectului de tranziţie, inclus totuşi de mine la începutul celei de a doua faze
de evoluţie a necropolei. Motivele decorative sunt plasate pe faţa superioară a marginii, pe
muchia acesteia, pe gât şi pe corp, şi sunt dispuse în mod asemănător cu cele de pe vasele
din prima fază, cu o singură deosebire, şi anume aceea că ultimele două registre curbilinii
de pe corp coboară sub mijlocul înălţimii acestuia. Motivele repetă, de asemenea, pe cele
din faza Lăpuş I, dar apar şi câteva noi: spiralele continue şi grupurile de motive în formă
de pieptene.
Decorul canelat de pe vasele de acest fel este dispus, de regulă, în registre
orizontale pe gât, în grupuri de linii unghiulare sau semicirculare, ce urcă şi pe proeminenţe,
sau în registre verticale, uneori cu aspect de nervuri paralele, pe corp. întotdeauna ele
coboară sub mijlocul înălţimii acestuia. Pe un vas din turnului 6, lipsit de proeminenţe,
motivele unghiulare se strâng în spirale, iar pe un vas din turnului 12, de asemenea lipsit de
proeminenţe, canelurile orizontale coboară şi pe corp. Mai multe vase au decorul combinat
din motive realizate în tehnici diferite: registre de linii orizontale, incizate pe gât şi caneluri
pe corp.
Dintre formele de vas nou apărute în faza Lapuş II sunt de menţionat oalele cu
marginea lobată, vasele bitronconice, cu sau fără torţi, vasele bombate, fără gât sau cu gât
scurt (un exemplar din turnului 12 este negru în exterior şi roşu în interior), vasele cu picior
înalt, gol în interior (au fost găsite numai în stare fragmentară, astfel că nu se cunoaşte
forma lor exactă), tipsiile în formă de barcă, străchinile cu marginea lată, faţetată sau
canelată, ceştile joase cu toartă supraînălţată, capacele cu decor de caneluri concentrice.Fără

39 C. KacsO, I. Mitrea, SCIVA 27, 1976, 4, p. S39,, fig. I, 22.
40 M. Rusu, op. cit., p. 349 şi urm.
41 M. B Hellebrandt, ComArchH1mg 1989, p. 110, fig. 9, 1-4.
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modificări mai importante se reîntîlnesc vasele-vatră, oalele în formă de sac, vasele covată,
vasele de provizii, unele variante de capace.
{i în faza a doua a necropolei, marea majoitate a vaselor a fost decorată cu striuri.
Există chiar vase de culoare neagră în exterior, roşie în interior, astfel decorate. Coloratura
specifică a noii faze este dată totuşi de vasele pântecoase înalte cu decor canelat. Alături de
acestea au rămas în uz, sigur în cantitate mai redusă, probabil pe toată durata necropolei, şi
vasele cu decor spiralo-geometric, realizate în tehnica inciziei şi exciziei. În acest fel sunt
decorate nu numai câteva exemplare de vase pântecoase înalte, ci şi câteva străchini cu
marginea lată. Acelaşi decor a apărut şi pe un fragment de vas pântecos mijlociu, o formă
care în faza Lăpuş I a fost prevăzută doar cu nervuri şi proeminenţe.
Evoluţia petrecută în cadrul necropolei de la Lăpuş poate fi constatată nu numai în
inventarul tumulilor, ci şi în modul lor de construcţie.
Faza Lăpuş I se caracterizează prin vetre de incineraţie, care au fost amenajate pe
locul în care s-au ridicat ulterior tumulii. După incinerare, vatra a fost curăţată de cărbune şi
cenuşă, care au fost trase înspre marginile sale, sau au fost depuse alături, iar oasele
calcinate au fost strânse în mijloc. Pe vetre au fost depuse, fără a exista vreo regulă în
aranjarea lor, piesele de inventar: ceramică, uneori şi piese de metal. Mantaua de pământ
depăşeşte mult ca extindere suprafaţa vetrei. În porţiunea aflată imediat deasupra acesteia,
în cei mai mulţi tumuli s-au depus fragmente ceramice sau ceşti cu torţile rupte intenţionat.
în mantaua de pământ a mai mulţi tumuli se aflau, într-un strat relativ compact, numeroase
pietre de râu, care acopereau vatra. În turnului 7 pietrele nu formau un strat, ci se aflau în
grupuri, mai mult sau mai puţin compacte, pe vatră sau în diferite porţiuni ale mantalei de
pământ. În tumulul 4, care are două vetre, plasate la niveluri diferite, grupajul de pietre de
râu se afla într-o porţiune mărginaşă a mantalei de pământ. Fragmente ceramice, ce aparţin
mai multor vase, sau fragmente în număr mai consistent de la un singur vas erau depuse,
grupat sau dispersat, în diferite etape de ridicare a tumulilor.
Câţiva dintre tumulii fazei a doua prezintă caracteristici comune în privinţa
construcţiei lor cu tumulii fazei întâi, dar şi o serie de particularităţi ce le diferenţiază clar
de aceştia. Apropierile cele mai evidente se constată în tumulul 9, care are însă şi o
depunere de resturi arse, ce provin de la un foc aprins în afara perimetrului de ridicare al
tumulului. Astfel de depuneri au fost sesizate şi în alţi tumuli, în care oasele calcinate nu au
mai fost lăsate pe vetre, ci au fost adunate într-o urnă.
Fazei Lăpuş II îi aparţin şi tumulii care sunt lipsiţi, cu o singură excepţie, de oase
calcinate umane. Aceşti tumuli conţin cantităţi impresionante de resturi arse şi fragmente
ceramice, câteodată şi chirpici, pietre, bucăţi de stâncă, precum şi oase incinerate de
animale. Deşi semnificaţia acestor tumuli n-a putut fi stabilită cu certitudine, am considerat
totuşi că ei aparţin tot categoriei de morminte, eventual colective, din care lipsesc însă, Ia fel
ca şi în numeroase alte monumente similare, de exemplu Susani42 , Vârtop43 , Meri 44 etc.,
osemintele umane, aceasta potrivit unui precept religios deocamdată imposibil de stabilit45 •
În faza Lăpuş II se înscrie şi turnului 21, care este încă în curs de cercetare. Spre
deosebire de ceilalţi tumuli ai necropolei, acesta a avut în mijloc o impresionantă
construcţie de pietre de râu, bucăţi de stâncă şi plăci de gresie, care era înconjurată de un
inel, format tot din pietre de râu. Sub inel, înspre marginea sudică a tumulului, se afla o
vatră de incineraţie, pe care s-au găsit o cantitate foarte mare de oase incinerate. Ele n-au

421. Stratan, A. Vulpe, PZ 52, 1977, p. 28 şi urm.
43 D. Berciu, Arheologia preistorica a Olteniei, Craiova, 1939, p. 156
44 E. Moscalu, Thraco-Dacica I, 1976, p. 77 şi urm.
45 C. Kacso, Thraco-Dacica 11, 1990, p. 81 şi urm.
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diagnosticate, presupun totuşi că sunt de animale. Se ştie deja de acum că
·a fost ridicată deasupra unei mici movile de pământ argilos, care este
lipsită de orice material arheologic şi care acoperea la rândul ei o vatră centrală. Aceasta
urmează să fie dezvelită în cercetările viitoare.
În tuniulii fazei Lăpuş II a apărut un număr foarte mic de piese de broriz. Dintre ele
doar câteva oferă posibilitatea discutării problemelor de datare, celelalte sunt lipsite de
valoare cronologică mai clar conturată.
În turnului 9 au fost descoperite mai multe fragmente, ce provin de la pandantive în
formă de opt. Analogiile lor se găsesc în depozitul de la Domăneşti II46 , care aparţine
depozitelor mai recente ale tipului Uriu- Opălyi. Cu toate că amintitele analogii sunt
deocamdată unicele cunoscute, ele reprezintă indicii pentru datarea începuturilor fazei
Lăpuş II, inclusiv a fazei Bronz târziu 3 (BT 3) la sîarşitul fazei Reinecke Bronz D,
respectiv la sîarşitul fazei timpurii a câmpurilor de urne.
Pentru această posibilitate pledează şi descoperirile de la Libotin. Aici a fost
cercetat un complex, care are trăsături similare cu tumulii fără oase umane de la Lăpuş şi
care reprezintă foarte probabil tot un mormânt. Ceramica ieşită la iveală la Libotin este
asemănătoare celei de la Lăpuş, ambele staţiuni aparţin deci aceluiaşi aspect cultural. {i la
Libotin, marea majoritate a ceramicii este decorată cu striuri, au apărut totuşi şi câteva
fragmente cu ornament incizat-excizat, dar şi câteva cu decor canelat. Dintre acestea din
urmă două au culoarea neagră în exterior, roşie, respectiv cenuşie în interior47 • Având în
vedere această compunere a inventarului ceramic, cred că descoperirile de la Libotin pot fi
încadrate printre cele ce aparţin începuturilor fazei Lăpuş II. Singura piesă de bronz
descoperită la Libotin este un topor cu disc şi spin de tip B3 , varianta Dobrocina48 •
Topoarele acestei variante, dintre care unele au fost descoperite în Depresiunea Lăpuş
(Suciu de Jos 49 , Ungureni II 50, Vima Mare 51 ) sau în teritorii imediat învecinate (Baia Mare 52 ,
54
6
Dragornireşti 53 , Solotvino 1 , {ieu 155 , Perişor , Lozna Mare 57 ), aparţin etapei timpurii a
parcursului tipologic-cronologic al topoarelor cu disc şi spin, care nu depăşeşte faza Bronz
târziu 2 58 . Deteriorările discului şi tăişului indică cu probabilitate destul de mare că toporul
de la Libotin a fost în folosinţă o anumită perioadă. Chiar dacă nu poate fi stabilit cu
exactitate decalajul de timp între momentul confecţionării şi cel al depunerii toporului, pare
totuşi destul de probabil că acesta nu a fost prea mare, astfel că toporul reprezintă un
element de datare suficient de convingător pentru descoperirile de la Libotin, dar şi pentru
fixarea cronologică a începuturilor fazei Lăpuş II.
fost

deocamdată

construcţia centrală

46 T. Bader, StComSatu Mare I, 1969, p. 77, pi. 19, 3. 5 şi pi. 33, 5-12.
47 C. Kacs6, op. cit., p. 80 şi urm., fig. 5-10, 1-7.
48 Ibidem, fig. 11, 5.
49 A. Vulpe, op. cit. (nota 4), p. 82, pi. 26, 364.
50 ibidem, p. 81, pi. 25, 360 (" {an!").
51 Ibidem, p. 82, pi. 25, 346.
52 Ibidem, p. 81, pi. 25, 346 ("Lăpuşel').
53 M. Roska, op. cit., p. 69, nr. 64, fig. 71, I; A. Vulpe, op. cit., p. 85, pi. 31, 434. Piesa este atribuită variantei
Cehăluţ. Toporul aparţine însă în mod cert variantei Dobrocina, aşa cum am putut constata în urma examinării
sale directe la Muzeul Naţional din Budapesta.
54 A. Vulpe, op. cit., p. 81, pi. 25, 349-358 ("Maramureş'); C. Kacs6, Apulum 15, 1977, p. 32, fig. 2, 1-11
("Solotvino').
55 D. Popescu, Dacia 7-8, 1937-1940, p. 145, fig. I, I; A. Vulpe, op. cit., p. 81, pi. 25, 359.
56 T. Soroceanu, A. Retegan, op. cit., p. 208, fig. 27, 2-4.
57 M. Roska, op. cit., p. 195, Nr. 50, fig. 236, 3; A. Vulpe, op. cit., p. 81, pi. 25, 348.
58 A. Vulpe, op. cil., p. 88 şi urm.
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În twnulul 6, care aparţine unei etape mai evoluate a fazei Lăpuş II, a fost
o psalie de bronz cu două braţe şi cu capetele în formă de disc. Unica analogie a
acestei piese este de fapt un negativ în depozitul de tipare de la Ciumeşti 59 • Acest depozit a
fost încadrat de mai mulţi autori 60 în grupul sau seria Cincu-Suseni din perioada Hallstatt
A 1, respectiv din faza veche a câmpurilor de urne.
Această datare se sprijină pe încadrarea cronologică tradiţională a două tipuri de
piese confecţionate în tiparele de la Ciumeşti, şi anume celtul cu decor unghiular în relief şi
pandantivul semilunar. Cele mai multe piese de acest fel se găsesc într-adevăr în perioada
corespunzătoare cu Hallstatt A61 • Această perioadă a fost desemnată de mine ca faza Bronz
târziu 3. Este totuşi de remarcat că celturi cu ornament asemănător, eventual şi pandantive
semilunare apar deja în faza anterioară celei mai înainte amintite 62 •
O altă psalie cu capetele în formă de disc a fost descoperită în twnulul 21. Spre
deosebire de piesa din turnului 6, acesta este prevăzută cu o urechiuşă. Analogia sa
apropiată, doar de dimensiuni ceva mai mari, se găseşte în depozitul al doilea de la
Ungureni 63 , o localitate aflată tot în depresiunea Lăpuş. Ca şi la multe alte descoperiri de
bronzuri transilvănene, problema încadrării cronologice a acestui depozit este controversată.
Unii îl atribuie perioadei Uriu 64 , alţii perioadei Suseni65 • După părerea mea, depozitul de la
Ungureni II aparţine în mod cert tipului Uriu-Opălyi. Având în vedere combinaţia
diferitelor topoare din compoziţia sa: topor de tip Drajna, topoare cu disc şi spin de tip B3,
variantele Dobrocina şi Cehăluţ şi de tip B4 , varianta Uioara, topoare cu ceafa prelungită de
tip Dragomireşti şi Ungureni, acest depozit se datează la limita dintre fazele Bronz târziu 2
şi 3.
În timp ce toate piesele de harnaşament de la Ungureni sunt lipsite de urme de
folosire, pe psalia de bronz de la Lăpuş se constată asfel de urme. Depozitul de la Ungureni
pe de o parte, piesa din twnulul 21 pe de altă parte indică faptul că psaliile de bronz cu
capetele în formă de disc şi urechiuşă au început să fie confecţionate încă în faza Bronz
târziu 2, dar au rămas în uz şi pe un anumit parcurs al fazei Bronz târziu 3.
În twnulul 21 au apărut şi alte piese de bronz, dintre care cele mai interesante sunt
un ac ornamentat, cu capul în formă de disc şi gâtul umflat, având secţiunea octogonală, şi o
fibulă fragmentară în formă de arc. Acul este întrucâtva apropiat de cele de tip Drslavice, ce
se datează în fazele timpurie şi veche a câmpurilor de ume66 • În Transilvania, un ac apropiat
acestui tip provine din depozitul de la Popeşti67 , ce se datează în faza Bronz târziu 3.
descoperită

59 M. Petrescu-Dîmbovita, op. cit., p. 90, pi. 133, 5b. 9a.
60 M. Rusu, op. cit. (nota I), p. 207, nr. 20; M. Petrescu-Dîmbovita, op. cit. (nota 15), p. 90; B. Wanzek, Die
GujJmodelfiir Tiillenbeile im siidostlichen Europa, UPA 2, Bonn, 1989, p. 200.
61 T. Kemenczei, în Studien zur Bronzezeit. Festschriftfiir Wilhelm Albert v. Bronn, Mainz/Rhein, 1981, p. 155;
T. Kovacs, în Studien zur Bronzezeit. Festschriftfiir Wilhelm Albert v. Bronn, Mainz/Rhein, 1981, p. 167 şi
urm.
62 Celturi: Valea lui Mihai (A. Mozsolics, op. cit. [nota 81, 132, pi. 46, 10), Târşolt (T. Bader, în Studien zur
Metal/industrie im Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Festschriflfiir Amalia Mozso/ics zum 85.
Geburstag, Budapest, 1996, p. 269, fig. 11, I), Lăpuş (C. Kacs6, op. cit. [nota 221, p. 116, pi. 1,5). Potrivit
informatiilor lui J. Kobal', pandantivele semilunare de la Kolodnoe au apărut într-un context mai vechi decât
perioada Hallstatt A.
63 M. Rusu, Dacia N.S. 4, 1960, p. 164, fig. I, 15 ("{ant-Rodna Noua').
64 A. Vulpe, op. cit., p. 59; H.-G. Hiittel, Bronzezeitliche Trensen in Mittel-und Osteuropa. PBF XVI, 2,
Miinchen, 1981, p. 131.
65 M. Rusu, op. cit. (nota I), p. 208, nr. 60; M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 135; B. Wanzek, op. cit., p. 84.
66 J. Rihovsky, Die Nadeln in Miihren undim Ostalpengebiet, PBF XID, 5, Miinchen 1979, p. 95; M. Novotnă,
Die Nadeln in der Slowakei, PBF XIII, 6, Miinchen, 1980, p. 98.
67 C. Kacs6, FolArch 44, 1995, p. 99, fig. 2, 7.
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aparţine are o datare mai recentă 68 .

În turnului 12 a fost descoperită o turtă de bronz perforată. Fireşte, ea nu este un
element de datare convingător, este totuşi de menţionat că astfel de turte apar în Bazinul
carpatic numai în depozite databile în fazele timpurie şi veche a câmpurilor de urne, ca
Bicaz I şi 11 69 , Bodrogkereszt6r IJI70 , Crăciuneşti 71 , Kazimir72 , Popeşti 73 , Uioara74 •
Foarte puţine piese de bronz, mai ales în comparaţie cu uriaşa cantitate de
ceramică, au apărut şi în tumulii fără oase umane. Din păcate, şi ele sunt puţin relevante
pentru datarea descoperirilor de la Lăpuş, tocmai datorită îndelungatei lor perioade de
folosinţă, ce nu depăşeşte însă faza Bronz târziu 3, respectiv perioada Hallstatt A sau faza
veche a câmpurilor de urne.
Aceeaşi concluzie poate fi trasă şi în legătură cu formele de turnat descoperite în
aceşti tumuli.Importanţa lor constă mai ales în faptul că prezenţa lor, alături de alte piese de
inventar, ca deja amintita turtă de bronz sau părţi din cuptoare de topire, este un indiciu al
existenţei unor ritualuri specifice pentru un grup important din cadrul populaţiei, cel al
meşterilor turnători.

Rezumând cele spuse până acum, subliniez că prima fază a necropolei de la Lăpuş
poate fi încadrată în perioada corespunzătoare cu faza timpurie a câmpurilor de urne,
respectiv cu faza Reinecke Bronz D, pe care am desemnat-o ca faza Bronz târziu 2, iar faza
a doua a necropolei începe în perioada ce corespunde cu sfărşitul fazei Reinecke Bronz D şi
continuă în Hallstatt A, respectiv în faza veche a câmpurilor de urne, definită de mine ca
faza Bronz târziu 3.
Înainte de a discuta problema încadrării culturale a necropolei de la Lăpuş, sunt
necesare câteva precizări în legătură cu aspectul cultural caracteristic perioadei anterioare
necropolei.
Depresiunea Lăpuş, ca aproape întregul teritoriu al Transilvaniei de nord, a
aparţinut ariei de răspândire a culturii Suciu de Sus. De altfel, aici se află şi staţiunea
eponimă a culturii.
Cultura Suciu de Sus a cunoscut două faze de evoluţie. Ceramica fină a primei faze
a fost decorată în tehnica inciziei, cea a celei de a doua faze în tehnica inciziei-exciziei, în
timp ce ceramica grosolană a ambelor faze, cel puţin în zona sudică şi sud-estică a ariei de
răspândire, a fost decorată cu striuri.
Dintre aşezările Suciu de Sus transilvănene cea mai intens cercetată este cea de la
Culciu Mare - Sub grădini. Aici au fost dezvelite mai multe locuinţe de suprafaţă, precum şi
un număr mare de gropi şi au fost descoperite o cantitate mare de ceramică, dar şi câteva
piese de metal. Din păcate, dintre aceste descoperiri nu a fost publicată decât ceramică
selecţionată din mai multe complexe, dar nici o piesă de bronz75 , astfel că importanţa
68 H. Miiller-Karpe, Beitriîge zur Chronologie der Umenfelderzeil nordlich und siidlich der Alpen, Berlin 1959,
p. 24 şi urm.; P. Betzler, Die Fibeln in Siiddeutschland, Osterreich und der Scweiz /, PBF XIV, 3, Miinchen,
1974, p. 66 şi urm.
69 C. Kacs6, SCIVA 31, 1980, 3, p. 296 şi urm.
70 A. Mo23olics, în Beitriîge zur Ur- und Friihgeschichte I (Coblenz- Festschrifl), Arbeits- und Forschungsber.
Sachsen, Beih. 16, Berlin, 1981, p. 404 şi urm., fig. I, 1-3. 5-6. 8. 12, fig. 2, 3-4. 6-7, 9-12 etc.
71 Fr. Nistor, A. Vulpe, SCIVA 25, 1974, p. 10, fig. 4, 31-33; C. Kacs6, SCIVA 41, 1990, 3-4, p. 235, fig. I, 4-5.
72 A. Mozsolics, BRGK 65, 1984, p. 35.
73 C. Kacs6, op. cit. (nota 67), p. 104.
74 M. Rusu, în Studien zur Bronzezeil. Festschrift far Wilhelm Albert v. Brunn, Mainz/Rhein, 1981, p. 383.
75 T. Bader, SCIV 23, 1972, 4, p. 522 şi urm., pi. 1,1.3. 5. 7-9, pi. 2-11,pl. 12, 1-6. 8; idem, Epoca bronzului în
nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracica şi tracica, Bucureşti, 1978, p. 70 şi urm., pi. 51-53, 1-2. 4-9 pi.
55-58; idem, PZ 54, 1979, p. 16 şi urm., pi. 7, 1-7. 9-12. 14, pi. 8-10, 1-2. 4-9.
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aşezării pentru stabilirea cronologiei culturii Suciu de Sus şi în special a datei sale finale
este deocamdată limitată şi mai mult teoretică.
Alte aşezări Suciu din aria transilvană a culturii care au fumizat un număr relativ
mare de piese de metal sunt cele de la Lazuri76 şi Căşeiu77 • Prima se află în mijlocul ariei de
răspândire a culturii, a doua la graniţa sa sudică. Piesele de bronz scoase la lumină aici, la
fel ca şi cele de la Culciu Mare, îşi au cele mai bune corespondenţe în depozitele de tip
Uriu-Opâlyi.
Se constată astfel că piesele de bronz, atât din tumulii timpurii de la Lăpuş cât şi
din câteva aşezări Suciu de Sus transilvănene aparţin tipului Uriu- Opâlyi. Problema ce se
ridică este dacă aşezările în discuţie sunt sau nu contemporane cu prima fază a necropolei
de la Lăpuş.
În afară de posibilitatea ca piesele de metal de la Lăpuş să nu reprezinte elemente
de datare, ceea ce ar însemna că începuturile necropolei s-ar încadra într-o etapă mai recentă
decât o indică aceste piese, pentru rezolvarea problemei am mai luat în consideraţie
altemativele 78 : !.:. Unele comunităţi Suciu de Sus târzii s-au menţinut pe aceleaşi coordonate
de evoluţie într-o perioadă în care în alte zone ale ariei de răspândire a culturii s-au petrecut
deja transformări substanţiale, chiar structurale în evoluţia culturală, b. Piesele de bronz din
aşezări, în condiţiile în care metalurgia bronzului a cunoscut o dezvoltare continuă de la
Bronzul mijlociu la Bronzul târziu, nu reprezintă elemente de datare certe, întrucât ele pot
aparţine unor momente cronologice diferite dintr-o perioadă mai largă de timp.
Cea mai puţin probabilă dintre posibilităţile enunţate este cea că piesele de la
Lăpuş nu sunt elemente de datare suficient de sigure. Mai ales în privinţa topoarelor cu disc
şi spin lipsesc orice fel de date, care ar sugera măcar diferenţe sensibile dintre momentele
confecţionării şi depunerii lor. Pentru fiecare dintre celelate două posibilităţi există
argumente, din acest motiv nu pot să mă pronunţ în favoarea uneia dintre ele. Menţionez
însă că asocierea de ceramică Suciu de Sus II cu piese de bronz de tip Uriu- Opâlyi,
respectiv cu piese de aur de perioadă Uriu se întâlneşte şi în câteva descoperiri din Ungaria
de nord-est: turnului de la Nyirkarâsz-Gyulahâza79 şi tezaurul de aur cu piese de bronz de la
Rozsâly8°, eventual şi tezaurul de la Târpa81 • Dintre acestea deosebit de interesant este
turnului de la Nyirkarâsz-Gyulahâza, cu caracteristici apropiate tumulilor de la Lăpuş, unde
au apărut şi câteva piese de import din mediul Noua, ca celtul de tip transilvănean şi acul cu
protuberanţe . Problema încadrării culturale a tumulului este controversată82 , recenta
reconstituire grafică a ceramicii de aici 83 indică însă cu certitudine apartenenţa sa la faza a
doua a culturii Suciu de Sus.
Fie că faza Suciu de Sus II s-a menţinut şi în faza Bronz târziu 2, fie că ea şi-a
încetat existenţa la începutul acestei faze, este sigur că în diverse zone ale vastei sale arii de
răspândire a avut loc o schimbare treptată în viaţa materială şi spirituală a comunităţilor, a
cărei consecinţă finală a fost transformarea structurală a evoluţiei culturale.

761. Nemeti, în Cercettiri arheologice în aria nord-tractI 2, Bucureşti, 1997, p. 80, fig. 3.
77 F. Gogâltan, A. Isac, EphNapocensis 5, 1995, p. 10 şi urm., pi 11.
78 C. Kacs6, op. cit. (nota 18), p. 46.
79 A. Mozsolics, ActaArchHung 12, 1960, p. 113 şi urm., pi. 70.
80 Idem, op. cit. (nota 8), p. 204 şi urm., pi. 90; idem, MAGW 118/119, 1988/89, p. 168, fig. 3.
81 Idem, op. cit. (nota 8), p. 207, pi. 89; idem, op. cit. (nota 80), p. 166 şi urm.,fig. 2.
82 A. Mozsolics, op. cit. (nota 79), p. 118 şi urm. atribuie monumentul culturii Suciu de Sus, iar T. Kovăcs,
FolArch 18, 1966/67, p. 44 şi T. Kemenczei, op. cit. (nota 17), p. 124, grupului Berkesz-Demecser, respectiv
culturii Berkesz.
83 Aranyak, fig. 9.
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Acest proces a fost desigur grăbit şi de influenţele exterioare. Modificările din
domeniul ceramicii par să-şi fi avut începuturile în regiunea de la sud de Mureş, de unde
influenţele s-au răsfrânt, cu o intensitate diferenţiată, înspre alte zone ale Bazinului caipatic,
dar şi în afara acestuia. Mai importante decât aceste modificări au fost cele din domeniul
mineritului şi metalurgiei, sub impulsuri venite foarte probabil din regiunea egeeanatoliană. Acestea au dus la creşterea substanţială a numărului şi varietăţii pieselor de
bronz şi din aur.
Existenţa unor importante resurse de minereuri neferoase, sare şi lemn în nordul
Transilvaniei a fost factorul determinant, care a permis acestei regiuni, de altfel destul de
intens locuită deja în perioada anterioară, să aibă un primat economic faţă de teritoriile
învecinate şi să exercite prin comunităţile de aici o puternică influenţă şi asupra unor spaţii
mai îndepărtate.
Evoluţia acestor comunităţi este ilustrată cel mai pregnant de necropola de la
Lăpuş. Populaţia care s-a înmormântat aici a fost fără îndoială aceeaşi cu cea care a locuit în
regiune şi în perioada anterioară. Acest fapt este probat cel mai bine de existenţa, mai ales
în prima fază a necropolei, a unei ceramici cu caracteristici ce pot fi raportate la cele ale
ceramicii Suciu de Sus. Aceste caracteristici se evidenţiază atât în tipurile de vase folosite,
cât şi în tehnicile de ornamentare şi motivele decorative uzitate.
Unele dintre tipurile de vase de la Lăpuş reproduc cu fidelitate pe cele din cultura
Suciu de Sus, altele au clare prototipuri în această cultură. Printre cele din urmă se numără
şi vasele pântecoase înalte. Originea lor se află în Banat, de unde s-au răspândit pe vaste
teritorii, în mai multe aspecte culturale. Descoperiri recente dovedesc prezenţa lor şi în faza
Suciu de Sus 1184 • Tot acestei faze îi sunt caracteristice şi proeminenţele înalte conice,
prevăzute cu cercuri concentrice incizate, dispuse în cruce pe umerii vaselor8 5 •
Fireşte, vasele de la Lăpuş au câteva caracteristici de formă deosebite. Toate
exemplarele primei faze, câteva şi din a doua fază, sunt însă decorate cu motive realizate în
tehnica inciziei-exciziei.
În afară de ceramica de tradiţie locală, în tumulii primei faze a necropolei au ieşit
la iveală şi vase care nu au nici o legătură cu cultura Suciu de Sus. Unele dintre ele pot fi
puse în conexiune cu anumite influenţe Noua, eventual şi Komarow, altele sunt tipice doar
acestei staţiuni.
Datorită faptului că toate argumentele pledează pentru o dezvoltare locală în
Depresiunea Lăpuş, necropola de la Lăpuş ar putea fi considerată ca un monument ce
aparţine culturii Suciu de Sus, eventual ca o nouă etapă în evoluţia sa. Mai ales pentru prima
fază a necropolei, o astfel de atribuire ar pe deplin justificată. Totuşi, întrucât între cele
două faze ale necropolei există o clară interdependenţă, iar în faza a doua, fără a dispare
elementele tradiţionale, au devenit dominante, nu şi majoritare, trăsături noi, de altfel
răspândite pe spaţii mult mai largi, pentru definirea aspectului cultural căruia îi aparţine
necropola este necesară folosirea unui termen nou, şi anume grupul Lăpuş.
Acest grup reprezintă etapa finală a unei îndelungate evoluţii, pe parcursul căreia
comunităţile locale nu au suferit schimbări structurale şi n-au asimilat elemente etnice
străine în număr mai mare, au recepţionat însă, dar au şi transmis la rândul lor, o serie de
influenţe.

84 Vas din aşezarea de la Lazuri. În colec\ia Muz. Satu Mare, nepublicat.
85 Vas din aşezarea de la Oarţa de Jos. În colec\ia Muz. Baia Mare, nepublicat.
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Ceramica fazei Lăpuş II prezintă unele similitudini cu ceramica culturii Găva, dar
multe deosebiri, astfel că în nici un caz necropola de la Lăpuş nu poate fi considerată un
monument Găva. Se poate admite însă o strânsă legătură între grupul Lăpuş şi cultura Găva,
care se datorează pe de o parte substratului comun pe care au luat ele naştere - cultura Suciu
de Sus, pe de altă parte influenţelor reciproce.
şi

Aspects Concerning Late Bronze in the Upper- Tisa Region
The Upper Tisa region was, since the beginning of the 11-nd millenium B. C, one of
the most important centres of civilization from the Carpathian Basin. The evolution of the
people living here was determined mainly by internai factors, but it developed a/so as a
resuit of changes from greater areas, having as final resuit the achievement of a
widespread cultural homogeneity, probably ethnical, too.
The most significant expression of this evolution is the tumular necropolis from
Lapuş, where there were discovered impressive quantities of ceramics, a/so numerous metal
obiects (iron, bronze, gold) bones, stone and burnt clay.
ln the same time, there were registered numerous observations regarding the rite
and the funeral ritual.
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Hallstattul târziu şi epoca Latene
din Zona Careiului
JoanNemeti
Primă încercare de a grupa descoperirile de tip Găva din zona Careiului s-a făcut la
începutul anilor 1980 (Nemeti, 1981-82, 45-57). Tema a fost reluată în urma unor
descoperiri mai recente de la Berveni-Râtul Caprei, Carei-Ferma Spitz, Căpleni-Malul
Crasnei-Zseller legel6, Ciumeşti-Fântâna paşunii, Sanislău-Malul canalului nou (Nemeti,
1990, 19 - 45, fig. 18), încadrate cronologic post grupului Pişcolt - Cehăluţ - Hajdubagos, în
prima manifestare a culturii Găva-numit convenţional Găva I.
În urma cercetărilor de teren, micilor sondaje de verificare şi săpăturior de salvare,
azi dispunem de un material relativ bogat de cultura Găva, Căuaş-Sighetiu, Dindesti,
Andrid, Voivozi - Grajdurile - mormânt de incineraţie, Văsad, Piscolt-Vis veche, Sanislău,
Ciumeşti, Berea, Foieni, Carei-Bobald, Ghenei, Berveni, Cămin, Moftinu Mic, care se
încadrează într-o fază sau în mai multe faze evolotive ale culturii Găva-Holihnady.
Depozitele de bronzuri şi unele obiecte de bronz descoperite izolate fiind găsite în
apropierea aşezărilor de tip Găva, presupunem ce aparţin purtătorilor Găva-Holihrady:
Căuaş III, Tiream-Hodost6, Sărvăzel-Clomoş, Pir-Krumplifoldek, Pişcolt-Oreg sz616,
Ciumeşti- la silozuri, Foieni-Hăromki.:iblOs, Carei-Spitx, Ghenci-Kardos tanya, Căpleni
Domăneşti I, Domăneşti II, Căpleni I.
Aşezările de tip Găva-Holihrady din zona cercetată sunt dispuse geografic la vest
de culoarul Crasnei, se concentrează mai mult în valea Ierului şi periferia Nyirseg-ului, întro zonă de câmpie. De regulă au un singur nivel de locuire, aşezările sunt intinse pe malul
apelor sau în insulele mari, înconjurate cu mlaştini (Căuaş-Sighetiu, Andrid-Korlat).
Neavând depuneri succesive, fără posibilitatea verificării unei stratigrafii verticale,
încadrarea cronoligă a descoperirilor este extrem de anevoioasă. Deşi lipsesc elementele
necesare pentru stabilirea cronologiei interne, totuşi datarea necropolei de la Sanislău
Livada în perioada Ha. A2 este asigurată pe baza celor două fibule de tip Ri.:ischitz-Sanislău
(Bader, 1983, 27-3 l ). Coiful de bronz de tip Hajdubi.:iszi.:irmeny şi ceaşca de pledează de
bronz pentru datarea aşezărilor de la Pişcolţ- "Via veche" (Nemeti 1972, 113-120) în
perioada Ha. B 1 constituia dovada că cultura Găva-Holihrady din Ha. Timpuriu a
supravieţuit cel puţin până la finele Hallstatt-ului B. Datorită faptului ca din zona cercetată
de noi lipsesc descoperiri clare prescitice (singura este depozitul de la Vetis cu elemente este
carpatice, cimeriene (Bader, 1978, 130, 102, pi. LXXXVII), şi eventual mormintele nr. 5,22
e, 35 din necropola de la Ciumeşti (VI. Zirra, 1964 fig. 26, 27), iar în descopririle din Ha. D
sunt regăsite ca reminiscente elemente tradiţionale gavoide, presupunem că purtătorii
culturii Găva-Holihrady constituie fondul local de bază pentru cultura materială din epoca
prescitică şi scitică din nord-vestul Transilvaniei I între Maramureş - şi Crişul Repede sau
poate până la Mureş. (Gumă, 1993, fig. 8) Hallstattul târziu/Ha. Dl
În ultimele decenii, descoperirile arheologice s-au îmbogăţit substanţial şi ne-au
fumizat noi date şi informaţii privind cultura materială şi spirituală a populaţiei din aria de
răspândire a culturii Vekerzug, care cuprinde Slovacia de sud-est, Câmpia Tisei şi nordvestul României. (Chochorowski, 1984, pi. 3, Idem, 1985, harta nr. 1). La nivelul
cunoştiinţelor de azi, din zona cercetată de noi se cunosc următoarele descoperiri
aparţinătoare Ha.-lui târziu: a. aşezări-Foieni, Carei-Kozard, Ghenei-Lutărie, Câmin-Malul
Crasnei, Moftinu Mic-Pe deal B- necropole şi morminte izolate - Sanislău - Nisipărie,
Curtuiuşeni - Dâmbul Ars, Carei, Sanislău - Grădinărie, Ghenei descoperiri izolate-Valea lui
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Mihai-Retalj. În total sunt sesizate 12 situri încadrate în cultura verkerzug, grupul Sanislău
Nyirseg (după J. Nemeti 1982, 132) Als6 Telekes-Sanislău (după J. Chochorowky, 1985,
153) şi Nyirseg-Kustanovice/ M. Părducz 1965, 5.). Descoperirile din Ha. D semnalate se
grupează în periferia Nyirseg-ului, Câmpia Careiului şi malul stâng al Crasnei, implicit al
fostei Mlaştinii Ecedea.
Descoperirile incluse în grupul Sanislău- Nyirseg (Nir) au fost încadrate în Ha. D2respectiv în sec. V-prima jumătate a sec.-lui IV a. Chr. Această perioadă corespunde
cronologic cu etapa La Tene A din Europa Centrală. Individualizarea acestui grup cultural în
cadrul culturii Vekerzug se justifică prin faptul că aici predomină ritul de incineraţie în urnă,
în necropole plane, iar inventarul metalic este sărăcios, lipsesc obiectele cu caracter
răsăritean, scitic ceramica lucrată la roata olarului, din punct de vedere cantitativ este mult
mai mare-25,6% ca în aşezările scitice, care fac parte din hinterlandul oraşelor greceşti din
şărmul Mării Negre (3-5%), ne referim la ceramica cenuşie de uz comun (Nemeti, 1984, fig.
9). Această frecvenţă cantitativă a ceramicii lucrate la roata olarului atât în necropole cât şi
în aşezări, ne îndreptăţeşte să presupunem (chiar în lipsa atelierelor de olatit, cuptoare de
·ars ceramică) că aceste recipiente sunt confecţionate în zona noastră sau în arealul culturii
Vekerzug şi nu reprezintă o marfă de import din lumea grecească sau sud-tracică. Formele
de bază sunt lucrate după prototipuri tradiţionale, halstattiene locale şi nu după formele
greceşti. Ceramica lucrată la roata lipseşte sau este extrem de rară în grupul Ku~tanovice
(Popovich, 1997, 77-91 o ceaşcă de la mali Helivci, pi. XV/ 8-10; Idem, 1995, 95-98, fig. 1IV - locuinţe şi gropi menajere). Recent, în toamna anului 1998 la Ghenei-Lutărie au fost
cercetate două complexe din Ha. D2, având forma ovală, adâncită în pământ. Complexe
similare au fost cercetate la Nyiregyhăza-Manda-bokor (lstvănovits, 1997, 75-80), fig. 68,
70, 71, 69-locuinţa reconstituită) la Mali Hejivci/Kisgejoc-Ucraina Subcarpatica Popovich,
1997, pi. XV/B/, idem, 1995, fig. 1/1, II (I). Nivelul inferior cronologic al descoperirilor din
Hallstattul târziu este marcat prin apariţia prielor descoperiri celtice din zona cercetată.
Epoca Latene.
În total din zona cercetată de noi sunt semnalate în jur de 80 de descoperiri din
epoca Latene. În ceea ce priveşte pe celţi din nord-vestul Transilvaniei, sesizarea
momentului pătrunderii lor şi evoluţia Latene-ului din această parte a ţării, chiar dacă ştirile
istorice scise nu dau referiri directe, cele privind, în general, bazinul Carpato-danubian pot fi
coroborate cu descoperirile arheologice. Momentul pătrunderii celţilor în această zonă este
marcat prin primul orizont al necropolei de la Pişcolţ-Nisipărie (Nemeti 1988 a, 49-73). J.
Bujna, pe baza informaţilor primite de la subsemnatul în anul 1975 stabileşte pentru
începutul necropolei de la Pişcolţ şi implicit apariţia celţilor în zona "E" subfaza LT. Blb,
datare preluate şi de V. Kotigoro~ko, care a pus mai recent sub semnul întrebării încadrarea
noastră (a începutului necropolei) în LT. Bl/B2-Kramet, care corespunde fazei LT. Blbdupă sistemul cronologic al lui J. Waldhauser (1987, tabel nr. 1, Kotigoro§ko, 1995, 65
Nemeti, 1996, 457-459, Bujna, 1982, 138). Pentru datarea primului orizont al necropolei de
la Pişcolţ luate în seamă mormintele cu inventar funerar: M. 31-cuţit de lovit de tip
hallstattian, M. 121-fibulă din bronz-varianta târzie a tipului Celtosa, 140, 141, 166,
catarame plate de tip foarte timpuriu, brăţările de tip Stekversluss (Nemeti, 1993, fig. 7-8).
La descoperirile timpurii de la Pişcolţ putem adăuga momântul de la Diosig, fibula cu cap
de animal (tip Tierkopffibel) de la Pecica, iar mai recent mormântul nr. 43 de la MuhiKocsmadomb care pe baza fibulelor de tip Duchcov/ Dux/ timpuriu a fost încadrat în LT.
Bl/B2-Krămer (Szabo M. şi colaboratorii, 1997, 84). Pe baza cunoştiinţelor actuale avem
toată certitudinea să presupunem că necropolele celtice din zona noastră de cercetare:
Curtuiuşeni-Dâmbul Ars, Ciumeşti-Moara, Sanislău-Capel cimitirul, Dindeşti-Grădina lui
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Negreanu sunt abandonate la finele latenului mijlociu, la începutul subfazei LT. C2 după
Polenz, LT. Clb început- după Waldhauser. Aceeaşi dare înstăreşte şi aşezările de la
Ciumeşti - Bostanărie şi recentele cercetări de la Pişcolt-Lutărie sau altele mai vechi de la
Carei-Bobald, Andrid - Grajduri Bervevi-Râtul Caprei. în cronologia absolută această datare
înseamnă sfârşitul sec.-lui II a. Chr. În această problemă credem că vor fi aduse precizări noi
de cercetările în curs, privind Latene-ului târziu/LT. Dl din zonă. Publicarea şi revizuirea
cercetărilor de la Acâş-Râtul lui Majtinyi (Lazin 1981-82, 69-71) şi terminarea dezvelirii
complexului de la Carei-Bobald, prezintă o mare actualitate.
Atât aşezările cât şi necropolele au dat o cantitate considerabilă de ceramică lucrată
cu mâna şi cu roata olarului. Deşi, roata olarului se pare că a fost cunoscută şi în nord-vestul
Transilvaniei, deja la finele epocii hallstattiene, generalizarea ei, presupunem că se petrece
numai în epoca Latene. La sfârşitul subfazei LT. BI- Krarner, aproximativ după mijlocul
sec.-lui IV.a. Chr. Când prezenţa celţilor în acest spaţiu geografic este atestată arheologic
(poate pe la 335 a Chr.) repertoriul ceramic se compune din: forme tradiţionale hallstattiene
lucrate la roată şi cu mâna, precum şi vasele celtice lucrate cu roata olarului sau foarte rar cu
mâna, aduse de noi veniţi. Ceramica hallstatiană locală se perpetuează datorită simbiozei
celor două populaţii etnic diferite. Cele mai des întâlnite forme de vase de origine
hallstattiană sunt: Al-3; Bl-6; C2-5; El-6; FI; Gll-2; K7. Forme de origine celtică central
europene sunt: CI: Dl-3: F3: GI2: HI: 11-3: Jl: Kl. Din primul orizont al necropolei de la
Pişcolţ nu cunoaştem nici o formă de vas cu toartă de origine celtică central - europeană. în
faza evoluată a Latene-ului timpuriu I LT. B2-Kamer/ începe o producţie locală a ceramicii,
în caresunt create numeroase noi forme de vase având ca prototipuri unele forme tradiţionale
hallstattiene locale sau forme de vase celtice aduse. Luând ca model vasele hallstattiene cu
toartă se răspândesc rapid diferitele tipuri de căni şi ceşti, stăchini învazate şi evazate.
Considerăm că forme noi create: GI4,6: H2: J2: K2-5 (Nemeti, 1988, 107-108, fig. 12/1-28).
Această cantitate mare de vase este confecţionată în cadrul aşezărilor prin meşteşugul casnic
al olăritului. Deocamdată nu avem cunoştiinţa despre existenţa în zona a unor mari centre de
olărit care ar fi produs vase pentru un teritoriu mai restrâns sau mai mare până-n prezent au
fost cercetate două cuptoare de ars ceramică la Andrid - Grajduri, una sau mai multe au fost
distruse la Acâş-spre podul Dobrei/?/ şi putem menţiona cuptoarele de la Biharia (Nemeti,
1974, fig. 1/1-3: Idem, 1996, 457: Dumitraşcu, 1982, fig. 4/1-2, 211, Idem, 1979, 45-57,
Idem, 1994, 123-127). În acest sens înţelegem apariţia ceramicii de tip Latene local şi
evoluţia ei în nord-vestul Transilvaniei şi nu am avut nici o intenţie să explicăm aceste
fenomene de dragul "continuităţii" (adică ceramica de tip Latene se evoluează din fondul
local hallstattian) cum ne acuză I. Bona (Bona, 1993, 95, nota 184) doar pe baza unei analize
tipologice şi stilistice (lucrul trebuie extins în viitor şi asupra analizei detailate ale ceramicii
din aşezări) să arătăm aportul ceramicii locale tradiţionale în acest proces.
În zona Careiului se concentrează un număr mare de descoperiri din Latene-ul
mijlociu, fiind descoperit în această micro zonă şi un mormânt deosebit, de căpetenie celtică
de la Ciumeşti - Moara (2irra, 1968, pi. XII). Prezenţa obiectelor de origine elenistică în
această zonă, credem, nu poate să fie întâmplătoare, Ele pot ajunge în zona menţionată
eventual pe calea schimburilor, dar putem presupune şi o mişcare de populaţie, adică
aşezarea în această zonă de periferie a câmpiei Tisei a unei populaţii celtice, probabil, dintre
cei ce s-au reîntors din expediţia organizată în Peninsula balcanică după bătălia pierdută şi
înfrângerea suferită la Delphoi-279 a. Chr, (Nemeti, 1990 a, 50-55).
Pe baza hărţii de răspândire a descoperirilor de tip Latene celtic, ele se
concentrează pe marginea Nyirseg-ului şi în valea Ierului. Se observa o pătrundere spre
Sălaj pe culoarul Crasnei/ şi prin velea ierului spre Bereteu, cum indica descoperirile de la
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Supuru de Sus
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apoi cele de la Dersida şi Zăuan (Nemeti, Lak6, 1993, 77-82, fig. 1-

7).
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Late Hallstatt and Latene Epoch in Carei Area
On the basis of the discoveries from Sanislău-Livada, Pişcolt-Via Veche, of the bronze
hoards /rom Vetiş and of the graves no. 5, 22 b, 35 from Ciumeşti /, we suppose that the
bearers of Gava-Holihrady cu/ture from North of Mureş river had survived until the
appearance of East-Carpathian (cimmerian) elements or even until Scythian influences on
the Thracian population from North-Western Romania.
From Late Hallstatt (Ha. D) we know, so far, 12 sites, consisting of necropoles or
graves, settlements and isolated discoveries. These information are grouped on the Nyirseg
/imit, in Carei plain and in Crasna valley. From ethno-cultural point of view, these
mentioned discoveries had been framed in Vekenug cu/ture, Sanisldu-Nyirseg group. From
chronological point of view, these discoveries were framed between the half of V-th century
and IV-th century B.C., the end of this stage being marked by the appearance of the first
Celts penetrated in this geographical space, soon after mid IV-th century B.C.(about 335
B.C.). The Ha.D discoveries are characterized by penury of Eastern (Seythian) type metals
and by wheeled grey pottery in a significant percentage that reaches 25, 6% /rom pottery
discoveries. It seems that the pots were made in this area by the exponents of Vekenug
cu/ture, even if we don 't know pottery workshops and pottery kilns. In the researched area
we know about 80 Latene sites: necropoles and isolated graves, settlements and isolated
discoveries. The appearance of the Celts is indicated by the earliest horizon of Pişcolt
Nisipărie necropolis(Lt.BllB2-Krămer or Lt. Blb-Waldhauser), that is soon after the halt of
the IV-th century B.C. The end of Latene epoch it seems to suits to final Middle Latenebeginning of Lt. C2 Polenz or Lt. CI b-Waldhauser. By analysing more carefally the
discoveries /rom Lazuri-Luby-tag; Acâş-râtul Majtinyi and Carei - Bobald I we could better
fix up end of Middle Latene and to study Late Latene (Lt. D) in the area.
In Carei area it is concentrated a big number of Celtic discoveries from Mid Latene,
being discovered a Celtic chief grave in Ciumeşti /.. The unity of the material cu/ture
indicates a tribal union in North-Western Romania, perhaps the Anarti. The presence of
some Greek-Hellenistical artifacts in material cu/ture is justifying us to suppose that after
the Delphoi defeat (279 B.C.) some Celtic contingents settled down in North - Western
Romania, in the places where other Celts settled down earlier.
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3THOilO~HTH'IECKHEACilEKThlHCTOPHll
HACE~EHIDI

I

BEPXHEro IlOTHChjf

TLIC. JJ:O H.). -

I

TbIC. H.).

Ba11eCJ1aB KomuzoporuKo
11cCJie,llOBaHWI npoBe,lleHHbie BO BTOpoii DOJIOBHHe XX CT. Ha TeppHTOpHH
KapnaTcKoro apeana no3BOJIHJIH CKOHUeHTpupoBan. orpoMHLIH apxeonoruqecKHii
Marepuan c KaqecmeHHO HOBOH HH<l>opMauueii. Oua B 3HaqHTeJibHOH Mepe, a B OT,lleJibHbIX
CJIY'laJIX H KOOp.llHHaJibHO, H3MeHHJia 6LITOBaBUIHe npe,llCTaBJieHHJI 06 3THOKYJILTYPHblX
npoueccax B BoCTO'IHo-KapnaTCKOM apeane I TLIC . .llO H.3. - I n.1c. H.3. TeM He Meuee,
UeJiblH Pll.ll BODpOCOB 3THoreHe3a OCTai:TC.11 OTKpbITblM H HX lpaKTOBKa ,llaJieKa OT o6mero
3HaMeHaTeJI.ll. He CMOlJ'.11 Ha 3To, }')Ke ceifqac MO>KHO B o6IUHX <JepTaX co3.11an.
onpe,lleneHttyK> HCTopuqecKYK> KaJ>THHY nneMeHHOro MHpa KapnaTCKoro apeana, B
qaCTHOCTH, ero cesepo-socroquoii oKpaHHLI.
KoHeu II - Haqano I TLIC . .llO H.3. Esponw, B TOM qucne u KapnaTcKoro apeana,
onpe.11eJI.11eTC.ll MOlllHblMH MHrpauuoHHblMH npoueccaMH, npuBe,llWHX K HOBblM
KYJ1LTYPHLIM 06pa30BaHW1M. B ux qucno, B nepBYJO oqepe.llb, BXO.llHT <l>opMHpOBaHHe
raJILWTaTICKOH KYJILTYPHO-HCTOpHLiecKoii o6muoCTH, BOCTO'IHaJI BeTBb KOTopoii
nony'IHJla HaJBaHne "<l>paKHHCKHH rani.wTarr". B ero paMKax c<l>opMHposanaci. KYJILTYPa
rasa-fOJIHrpa,llbl, OXBaTHBWaJI B nepHO,ll XII - VIII BB. ,llO H.3. OCHOBH}'Kl qaCTb
BoCToquo-KapnaTcKoro pernoua /lianarypu, 1991, c.88-103/.
B ee CJIO>KeHHH yqaCTBOBaJIH a6opureHHbie BepXHeTHCCKHe DJieMeHa H HHOpO.llHble KYJILTYPHLie 3JieMeHTLI. B .llOBOJILHO Koponcuii npoMe>KYfOK speMeHH HOCHTeJIH
KYJlbTYPbI rasa 3aHHMaK>T 60JibWYK> qacn. TpaHCHJlbBaHHH H DpOHHKaK>T ,llaJiee Ha BOCTOK
snJIOTL .llO TI0.11uec1])0B1>.11 /lianarypu, 1991, c. 104; KpyweJILHHULKa, 1993, c. 56;
CMupuosa, 1976/.
Onpe.L1eJI.t110ll1He KYJILTYPY naM.llTHHKH npe,llCTaBJieHLI MHoroquCJieHHLIMH ropo.11umaMu-y6e>KH1llaMH, a TaIOKe rpyHTOBblMH MOrHJlbHHKaMH c KpeMauHOHHblM o6pll.ll0M
3axopoHeHW1. Marepuani.Hu alpH6YTHKa xapaKrepH3YeTC.ll HaJIH'IHeM qepHonomeHLIX
aM<l>op c KaHHeJIK>paMH THna "npOTOBHJIJlaHOBa" HJIH, no .11pyroii TepMHHOJIOrHH
"nces.11osuJIJiauoea" /Trogmayer, 1963, s. 104-106; KeMeHueu, 1986, c. 115/.
Pa3BHTHe nporo<l>paKHHCKHX nJieMeH fasa-fonurpa.11cKoii KYJILTYPLI, 3auuMaswux 30HY BepxHeTHCCKo-Tpaucuni.saHcKoro MeTaJIJIYPrH'lecKoro paiioua, B IX ttaLiane VIII B. .110 H.3. npepi.rnaeTc.11 c H3MeHeHHeM noJIHTH'leCKOH o6cTaHOBKH,
onpe.11em1eMoii npoHHKHoseuneM HHopo.11ttoro uaceneuW1. He HCKJIK>'leHo, 'ITO 3TO 6i.mu
DJieMeHa c cesepa (JI}')KH'laHe?) H c BOCTOKa (KHMMepuiiui.1?). 3Ta HHBaJH.11 pa3pywaeT
CJIO>KHBWeec.11 e,llHHCTBO, B TOM 'IHCJie H 3KOHOMH'leCKoe, 6a3HpoBaBweec.11 Ha roproBblX
CB.113.llX H MeTaJIJiyprHH, a HCTOpH'leCKH onpe.11em1eTC.11 npeKpameHHeM <l>YHKUHOHHpOBaHH.11
ropO.llHlll H 00.llBJieHHeM . MHOro'IHCJieHHblX 6poH30BblX H 30JIOTl>IX KJla,llOB. /lianarypu,
1991, c. 95-96/.
TiocTraBCKHH ropu30HT HJIH npe.11cKH<l>cKa.11 3noxa MII - cep. VI B. .110 H.3./ s
apxeonoruqecKOM DJiaHe He.uoCTaTO'IHO H3y'leH. 0.llHaKO, HCXO.ll.11 H3 pelpOCneKTHBbl,
MO>KHO CKaJaTb, 'ITO 3THOKYJibTYPHble npouecCbl, npOXO.UHBWHe B 3TO BpeM.11 Ha 3eMJI.llX
BHY1])HKapnaTCKOH .llYrH, npHBO.ll.llT K KOHCOJIH.UauHH cesepHblX <l>paKHHUeB, C03.llaHHK>
3THOCa c 'ICTICHMH 3THOrpa<l>uqecKHMH qepTaMH H, B KOHe'IHOM cqfae, DO.llBJieHHK>
.neMorpa<l>nqecKOH KapTHHbl coxpaHHBWeHC.11 Ha npOT.ll>KeHHH COTeH Jle'l'.
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CoBpeMeHHoe coCTOJ1HHe H3yqeHHJI npo6neMLI H aHTH'IHM 1J>aJnlUIDI no3Bomnor

VI

yrBepX<L1an. o npmKHBaHHH Ha reppHTopuu KapnaTCKOro apeana
<l>paKHHCKHX nneMeH IHHK}'JIHl..l3,

1987,

c.

3, 18/.

B. LIO H.3. L1ec11TK0B

CpeLIH HHX Bbl.LleJIJlJIHci. Hau6onee

CHJlbHble reTbl, pacnonaraswHeCJI B HenocpeL1CTBeHHOH 6JIH30CTH OT 3JIJIHHHCTHlfeCKOH
llHBHJIH3allHH, H LlaBWHe CBOe nneMeHHOe HMJI ceBepo<l>paKHHIJaM B nepHOLI HX paHHeH

III BB. LIO H.J./ JrepoL10T, IV, 93/.
VI B. LIO H.3. caMbIM MHorolfucneHHbIM
IV, 3/, <l>PaKHHllbl _HMeJIH n0Kam.Hi.1e oco6eHHOCTH,

HCTOpHH NI -

EyL1ylfH YX<e B KOHIJe
JrepoL10T,

HapOLIOM EBpon1.1
B03HHKUIHe

OT

reorpa<l>ulfecKoro pacnonoX<eHHJI TOH HJIH HHOH rpynni.1 HaceJieHHJI, OKpYX<lUOll..leH cpeL11.1
H K}'JibTYPHblX HMnyJibCOB c

conpeL1eJ1bHbIX reppHTOpHH,

a TeM

6onee rpe'lecKOH

llHBHJIH3aUHH. Ilo HaWeM)' MHeHHK>, npH POLICTBeHHOCTH OCHOBHOro HaceneHHJI, HMeHHO
JTH <l>aKTopi.1 cnoco6CTBOBaJIH Bb1L1eneHHK> nneMeH H nneMeHH1.1x rpynn. B 1.faCTHocrn, 3TO
KacaeTC11 H ceBepo-BOCTO'IHOH OKpaHHbI KapnaTCKOro apeana, 3aceneHHOH B nepHOLI

IV

cepeL1HHbl VI -

BB. LIO H.3. LIB)'MJI ceBepo<l>paKHHCKHMH JCYJlbTYPHbIMH rpynnaMH:

K}'WTaHOBHIJKOH H Cauucmy-Hup /KornropowKo,

1991, c. 112-122/.

OcHOBHaR 3rnorpa<l>nlfecKa11 lfePTa Hocureneii K)'WTilHOBHl..lKOH K}'JibTYPbl TPY•;mco)K)KeHHe Ha Mecre norpe6eHHJI HJIH Ha cropoHe, c nocneJ:IYK>lllHM noMemeHHeM
OCTaTKOB KpeMaIJHH B ypHbl (LIOMHHaHTa), JIMKH, B KYlfKe Ha ropH30HTe, B03Be):leHHe
HaCbIIlH Ha.z:t norpe6eHHeM, HaJIH'IHe KOJIJleKTHBHblX 3axopoHeHHH B OLIHOM KypraHe.
fpynna
rpyHTOBblX

CauHCJI3y-Hup

MOrHJiax

xapaKTepH3YeTCJI

1982; . 1984/.

/Nemeti,

ypHOBbIMH

33XopoHeHHJIMH

,ll.OMHllHpyK>lllHH

BemeBOH

B

HHBeHTapb

npeL1CTaBJieH nenHOH nocyL1oii TOX<LleCTBeHHOH KyummoBHl..le. 0L1HaKO, B 3TOH rpynne,
oco6eHHO

Ha ;. TeppuropHH

CeBepHo-BocrolfHOH

BeHrpHH,

6onee

3Halfureni.Hoe

KOJIH'IecTBO MeTa.JlJIH'leCKHX H3LleJIHH, KOTOpble HCCJie,noBaTeJIH CBJl3b1Ba.IOT c <l>paxoCKH<l>CKHMH .npeBHOCTJIMH /Bona,

1986, old. 42-43/.

Pa3JIH'IHe B rnnax MOrHJibHHKOB H HeKOTOpi.1x LleTIUUIX norpe6ani.Horo o6p11L1a,
npH e):IHHCTBe cnoco6a 3axopoHeHHJI H OCHOBHOH lfaCTH HHBeHTap11 (nenHaJI nocy.na),
o6'bJICHJleTCJI nneMeHHblMH oco6eHHOCTJIMH MeCTHoro HaceneHHJI.
CpasHureni.Ho cTa6uni.Hi.1ii u apxanlfeCKHH yKJia,n lKH3HH nneMeH BepxHero
IloTHCbJI HapywaeTCJI c npOHHKHOBeHHeM H oce.naHHeM B pernoHe HOCHTeJleH nareHCKOH
llHBHJIH3al..lHH - KeJibTOB.

3ToT BOHHCTBeHHblH

Hapo.n B V - Halfane

IV

B. LIO H.3. co CBOHX

HCKOHHblX 3eMeJib B BOCTO'IHOH faJIJIHH H Ha BepxHeM ,ll.yHae HalfHHaeT pacceJIJITbCJI Ha
orpOMHl>IX npocropax EBponi.1. B pe3yJlbTI1Te
reppHTopuii~ OT

XOTJI

KeJibTbl

opraHH3al..lHH,
MarepHaJibHOH

A rnaHTHKH
He

a

JKc~aHcHH

npoHCXOLIHT 3axBaT o6IIIHpHldX

H Cpe.nHleMHOMopi.11 Ha lana,ne, .no KapnaT Ha BOCTOKe.

C03LlaJIH

COCTaBJUIJIH

Ha

3aBOeBaHHblX

MHOlKeCTBO

K}'JibTYPbl npe,nCTaBJlJIJIH

reppHTOpIDIX

nneMCH,

e,l{HHOH

B o6naCTH

M

IlOJIHTHlfeCKOH

JllbIKa,

.nyxoBHOH

Ha npOTJDKeHHH CBOCH HCTOpHH

H

eL1HHCTBO,

3aCTaBmnomee roBopHTb o Kem.TCKOM Hacne.nuu B EBpone.
IlpH'IHHhl,
npeX<L1e

Bbl3BaBWHe

cymecTBoBaBwero

MHrpal..lHH,

yxna,na

HCcne.nosaTe.JIH

lKHlHH

llIIK}'HJleB,

BHLIJIT

1988,

B LlelHHTerpauHH
c.

496/.

3ro

H

nepeHaceneHHOCTb OTLleJlbHblX paHOHOB, B ycnOBHJIX OTHOCHTeJibHO ManonpOJ:IYKTHBHOH
3KOHOMHKH, .nonroBpeMeHHhle roprOBble H K}'JibTYPHble KOHTaKThl c IJHBHJIH3allHJIMH
JO)l(HOH EBpODbl, B03pocwue COl..lHaJibHble npOTHBOpe'IHJI BHyrpH KeJibTCKOro o6mecTBa.
KaK BHLIHO H3 OOHCaHHJI
apHCTOKpaTHJI,

KOTOpaR

THTa

JlHBHJI

HCKana

.llJlJI

N, 34/,
ce611

H

BO rnaBe OOXOLIOB CTOJIJla MOJIOLlaJI
CBOeH

LIPYX<ffHhl

HOBhle

o6naCTH

H

B03M0)1(H0CTH CaMOCTOJITeJlbHOro X03JIHCTBeHHOrO H DOJIHTH'lecKoro DpOJIBJieHHJI.
0.nHa Hl KpynHeHWHX rpynnupoBOK KeJibTCKHX nneMeH BO mase c BOX<):ICM
CuroBe3oM LIBHnynaci. Ha BOCTOK, r.ne laxBan.1BaeT Ilo.nyHaBi.e Bnnon. .no fepKHHCKoro
neca (KapnaTbI) IJIHBHH V,

34/. 3ro

CBHLleTenbCTBO pHMCKOro HCTOpHKa H3XOLIHT
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no.zrreep)(()J.eHHe e apxeononNeCKHX Marepuanax Ceeepo-3an8JU{OH Bemyuu, a HMCHHO
MOrHJibHHKax ruuop-M H illonpoHb, onpe.neneHHblC cryneHblO BI, T.e. 370-320 IT. .!I.O H.3.
/Bujna, 1982, s. 342, Abb. li.
B TC"ICHHe KOpOTKoro epeMCHH e Cpe,nHeM Tio,nyttaebe coo,n~Jl nn8.l.UlapM ,!l;IlJl
.!1.aJlbHCHUiero npo,neHllCCHHll Ha eOCTOK - 3CMilH BHyrpHKapnaTCKOH .nyru H Ha IOr, e
CTOpoHy lianKaHcKoro nonyocrpoea.
Tipoee,neHue xpoHonom"!ecKoro 'IJICHCHHJI naTeHCKHX mlMJITHHKoe KapnaTCKOro
apeana /Bujna, 1982, Tabl. 3/ H OT.!l.enbHO BepXHero TioTHCbJl /K.otigorosko, 1995, p. 6166/ no3eOilJICT ebl,!l;CilHTb OCHOeHblC 3Tilllbl 3aceneHHJl H e03MOllCHblC nym npo,neH)l(CHHll
KenbTCKHX nneMeH e ceeepo-eOCTO"IH)'IO "!aCTb KapnaTCKOH KornoeHHbl.
Bbl.!l.CilJlIOTCJl .nea OCHOeHblX Mapmp)'Ta noxo.noe. TiepebIH, Ha IOr, .!l.OilHHOH
npaeo6epellCbJl )fyHaJl /Bujna, 1982, Abb. li, eTOpOH, Ha eoCTOK, OT H3rH6a )fyHaJl e
CTOpoHy eepxHero TC"ICHHll THCbl. Ha"lanbHbIH 3Tan npo,neHllCCHHJl onpe.llCIDICTCJl <t>aJoH
B2a. Y)l(e K KOHuy IV e. .llO H.3. nepe,lloeb1e OTPJl.!l.bl .llOCTHraIOT eepxHCTHCCKHX 3eMenb,
r.ne pemcrpupyIOTCJl no rpyttTOebIM eOHHCKHM norpe6eHHJIM e <I>enwy Mepe, QeHKOee H
P0383JJ.H /K.otigorosko, 1995, p. 6ll. B 3TO )l(C epeMJ1 3aKn3JU.IeaeTCJ1 KpynHenwnu
pemoHanbHbIH HeKpOnonb e TinrnKonre /Nemeti, 1993, fig. 7; Kotigorosko, 1995, p. 6465/. Mcxo.llJl H3 3nHTOMbl IOCTHHa (nepeaJ1 nonoenHa II e. H.3.) CO"IHHCHHJI TI0MneJ1 Tpora
"Historiae Philippicae" llOCTHH, XXIV, 6/, a TaK)l(e 6onee n03.llHero coo6meHHJl TironeMeJl
/Geogr., III, 8, 3/, MOllCHO nonaraTb, "!TO e KOilOHH3at{HH BepxHero TIOTHcb11 npHHHManH
yqaCTHe nneMeHa aHaproe u TaepucKoe. Tiepeble He npe.llCTa&IlJIIlH onpe.neneHH)'IO cuny,
HO rnepucKH, cornacHo CTPa6oHy lreorpa<t>uJ1, VII, 5, 2/ 6hlilH ocHoeHblMH COI03HHKaMH
6ouee no,lleeprwnxc11 pa3rpoMY co CTOpOHbl .llaKOe e cepe.llHHe I e. .llO H.3., o "!CM 6y.llCT
H.!l.TH pe"lb HH)l(C.
BropaJ1 eonHa KCilbTCKoro eropllCeHHJl, cy.llJl no eceMY, .llOCTHraCT BepxHero
TioTHCbJl nocne lianKaHcKoro noxo.Ila 28 ll280-279 IT. .llO H.3. Bo epeMJ1 noro noxo.Ila
"laCTb KCilbTOe 3aBOCBbleaCT <I>paKHIO, r.ne OCHOBblBllCT "uapcTB0 11 co CTOilHUCH B Tune
llOCTHH, XXXII, 3, 8/, "!aCTb, eo rnaee c lipeHHOM e 280/279 rr . .llO H.3. coeepmaCT noxo.n
Ha )l;enb<t>bl /Jlneuu, XXXVIIV, a ocHoeHaJl Macca KenbTOB 6bma pa3rpOMneHa H
OT6porneHa AHTHroHOM roHaTOM Ha ceeep /Polib., II, 17/.
:hn co6blTHJ1 e coeoKYnHOCTH c xpoHHH.llHKaropaMH onpe,neilJUOT cMeHy <l>aJbI
LT Bia Ha <l>aJY LT B2b IEpeMeHKO, 1997, puc. I/, KOTopu xapaKTepn3yCTc11
yeenH"ICHHeM HaceneHHll e BepxHeM TIOTHcbe. B nepeyIO oqepe.llb, 3TO HaillJIO QTPaJKCHHe
e 3acrpo8Ke MOrHnbHHKoe e HllCKoeuax, BanannKax-Ko1IIT.11Hax, qYMCIIITb H noJlBneHHH
noceneHHH rnna BunoK Nizdal, 1982, s. 488-491; Rusu, Bandula, 1970; Kotigorosko,
1995, p. 62, 66/.
Tiocne 6aJIKaHCKHX nOXO.llOB IIpOHCX0.!1.HT nepeopHCHTilUHJl KCilbTOB OT
rpa6HTCilbCKHX noxo.noe K oce.nnou X03JIHCTBCHHOH .!l.CJITCilbHOCTH, T.e. HacrynaCT nepno.n
Ha3BaHHblH .H. <I>nnnnoM /1956, c. 501/ nepHO,llOM cpe,llHeeeponeHCKOH KOHCOilH.!1.auHH H
pacueeni nareHCKOH unennH3au„n. KoHKpCTHOe npoxeneHne eblcweu cryneHH pa3BHTHJI
KCilbTCKOro o6meCTBa e pemoHe BbI3eano K llCH3HH nOllBilCHHJl TaKHX naMJITHHKOB KaK
OnIIH.!1.YM ra.nmnu-JIO&a"!Ka H DoTapcKHH MCTannypnACCKHH paHOH /Lehoczky, 1912;
lii,n3inx, 1971, c. 21-30; Kotigorosko, 1995, p. 35-37/. TioeceMeCTHo pacnpocTPaHJ1IOTCJ1
H3.!1.CilHX H3 "ICpHoro MCTanna, npOH3BO.llCTBO KOTOpbIX npno6pCTaCT roeapHbIH xapaKTep
ffin.n.Jnnx, B03HeceHcKax n ,np., 1983, c. 83-90/, H roH"lapcreo.
CymeCTeoeaHne pa3d'HTbIX peMecen (MCTannyprHH,
MCTannoo6pa6oTKa,
roH'lapCTBO) H KpynHblX npoH3BO.!l.CTBCHHblX QCffTPOB c ebinyCKOM npO.ll}'KQHH
pacc"IHTaHHblM Ha IIIHpoKHH' pbIHOK c6b1Ta, npe,llnonaraCT HaJlaJKCHHyIO CHCTCMY
roproenH. 3KOHOMH11CCKHH pacueCT B perHOHe, Ha6mo,llaeMhlH nocne nepexo,lla KCilbTOB
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OT nomtTHKH 3KcnaHCHH K OCe.llJIOM}' o6pa3y )KH3HH, npHBO.ll.HT HX K peweHHIO Bonpoca o
He06XO.ll.HMOCTH qeKaHKH MOHCT KaK 3KBHBaJieHTa CTOHMOCTH. Pa3Hoo6pa3He MOHCT
o6'MICHJleTCJI OTCyTCTBHeM e,nHHOH KeJibTCKOH .nep)KaBhl, Il03TOMY KaJK,llaJI o6meCTBeHHaJI
e,nHHHUa - nneMH HJIH COI03 IUieMeH, HMena CBOIO MOHCTHYIO CHCTCMY /K.olnikovă, 1978, s.
85/. B BepxHeM TioTHcbe MOHCTHbie .ll.BOpbI 6bmH c03,naHbI B 3aKapnaTbe /.6i,n3inJ1, 1971, c.
140/ Ha OililH.ll.yMe rannHw-JiosaqKa H B BoCToqHOH CnoBaKHH /K.olnikovă, 1978, s. 87/.
Co3,nattne peMecneHHbIX
ueHTPOB, noceneHHH THna "vicus", 3aKJia,nKa
6HpHryaJibHbIX MOrHJlbHHKOB, IlOJIBJieHHe roeapHo-.neHe)KHbIX OTHOWeHHH, a B MeCTe c
TCM
coxpaHeHHe
a6opHreHHbIX
3THOrpaqmqecKHX
qePT
(.ll.OMOC"IpOHTenbCTBO,
norpe6aJibHblH pHryan, KepaMHKa .ll.OMawHero npOH3BO.ll.CTBa) - CBH.ll.CTenbCTBO CHM6H03a
MeCTHbIX H npHWJlblX IUieMeH IKOTHropOWKO, 1995, c. 10-17, 70-71/.
TaKHM o6pa3oM, HCXO.ll.JI H3 KOHKpCTHoro apxeonornqecKoro Marepnana,
nareHCKYIO KYJibTypy BepXHero TioTHCbJI MO)KHO "IpaKToeaTb KaK q,paKO-KenbTCKHH
CHM6H03.
B KOHUe I ThicJ1qeneTHJ1 .no H.3. naTeHCKaH KYJibTYPa ,noCTHraCT csoeif
HaHBbICWeif, 3aKJIIOqHTCJlbHOH $a3bl pa3BHTHJI - nopora KJiaccoeoro o6mecTBa, KOTOpoe
npHo6peno <t>opMy nepebIX ropo,ncKHx UHBHJIH3aUHH eapeapcKoif Eeponb1, npepeattHYIO
BHeWHHMH <t>aKTOpaMH, a HMeHHO, pHMCKHM H ,naKHHCKHM BTOp)KeHHeM B KeJibTCKHe
3eMJIH.
l13MetteHHe 3THononHTHqecKoif cnryaunn s KapnaTCKOM 6acceifHe cepe,nHHbI I B.
.li.O H.3. onpe,neJIJICTCJI KOHCOJIH.ll.auneif Ha TeppHTOpHH TpaHCHJlbBaHHH rero-,naKHHCKHX
nneMeH eo mase c 6ype6HCTOH.
Tipouecc C03.ll.aHHJI 06be.ll.HHeHHJI 6ype6HCTbl He Hawen .D.OCTaToqHoro O"Ipa)KeHHJI
B aHTHqHbIX HCTOqHHKax, qeM H o6bJICHJICTCJI paCXO)K.ll.eHHe cpe,nH HCCJie,noeareneH B
sonpoce o npHqHHax, BbI3easwnx ero K )KH3HH. 6onbWHHCTBo pyMhIHCKHX yqeHbIX
cqHTaeT, qŢO o6be.ll.HHeHHe reTO-.ll.aKHHCKHX nneMeH npOXO.ll.HJIO Henocpe,nCTBeHHO no.n
BJIHJIHHeM BHewHeif yrpo3hl n, npe)K.ll.e scero, pHMCKOH, a TaIOKe KenbTCKOH Nulpe, 1968,
p. 47/. Teo,nop MoMM3eH, O.ll.HH H3 Bbl.ll.a10mnxcJ1 HCTopHKOB-aHTHKOB, HCXO.ll.Jl H3
coo6meHHJI C"Ipa6otta o npose,neHHH 6ype6HCTOH pll,na noJIHTffqeCKHX H penHrn03HbIX
pe<l>opM, .nenaCT Bb!BO.D., qŢO HMeHHO HMH MO)KHO 061.JICHHTb no,nbeM H cnnoqeHHe B
e.D,HHOe uenoe rCTo-,naKOB /MOMM3eH, 1941, c. 304/. 0,nHaKO, He BHeWHJUI yrp03a H He
penHrn03Hbie peq,opMbl, KaK cnpaeeMHBO OTMeqaCT 11.r. KpHwatt /1977, p. 152-165/,
onpe,neJIHJIH B03HHKHOBeHHe reTO-.ll.aKHHCKOro o6be.ll.HHeHHJI.
K cepe,nHHe I e . .no H.3 . .ll.JIJI PHMa nepsooqepe,nHou 3a,naqeif 6bm 3axsaT BoCToKa,
6oraTblX 3JIJIHHHCTHqecKHX rocy,napCTB . .lJ.rrJI ee ocymeCTBJieHHJI pHMJIJIH3M "Ipe6oeanocb
pa3rpOMHTb uapH TioHTa H Eocnopa-MH"IpH.ll.aTa VI Esnaropa, <l>aKTHqecKoro enacTHTeJIJI
Manou A3HH. TonhKO nocne "Ipex TJ1)KeJ1bIX BOHH, 3aK0HqHewHxc11 e 63 r . .no H.3., PHMY
y.nanocb .ll.OCTH% noCTasneHHOH uenH ITinyTapx, CyJIJia, XXI, XXIV, XXV; JlyKynn, VII.XXXV; TioMneif, XXXII, XLV. B 3TOT )Ke nepHO.ll. senHcb KpoeonpoJIHTHbie BOHHbl H c
TiaP<l>Heu, Koropy10 PHM}' TaK H He y,nanocb noKopHTb ITIJiyTapx, Kpacc, XVII-XXXI/, H
3axBaT raJIJIHH QC3apeM /58-5} IT. .li.O H.3./.
TaKHM o6pa30M, HCXO.ll.Jl H3 peanHH epeMeHH, PHM Il0K3 He Bbl.ll.BHraJI CBOHX
IlpeTeH3HH K .naKHH. '.)ruM MO)KHO o6bJICHHTb IlOqŢH IlOJIHOe OTCyTCTBHe coo6meHHH o
rero-,naKax B aHTnqHhlX HCToqHnKax nepsou nonoBHHbI I B. .no H.3.
He Morna HCXO.ll.HTb yrp03a Hana,neHHJI Ha .ll.3KOB H co cropOHbl KeJibTOB, KOTOpbie
3a,nonro .no I e . .no H.3. nepewnH OT 3KcnaHCHOHHCTCKOH nonHTHKH K MHpHoH )KH3HH.
Pa3Be qŢO MO)KHO Ha3B3Tb IUieMeHa CKOp.ll.HCKOB, BpeMJI OT BpeMeHH coeepwaewnx Ha6ern
c uenblO rpa6e)Ka Ha 3eMJIH npoBHHUHH MaKe.ll.OHHH, HHor.na BbICTYilaJI B noxo.n.ax
COI03HHK3MH .D.3KOB IJIHBHH, XCV/.
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He yMa.JLIUI JHaqeHHe pe$opM I>ype6HCTbI, npe)(()le acero cne.zzyeT OTMeTHTb, qTo
K I s . .uo H. 3. cesepHble $paKHHUbI .uoCTHrnH cpa&HHTeJibHO BblCOKoro ypoBHJI pa3BHTHJI
3KOHOMHKH, npOJIBHBWerocJl H B o6naCTH COl.lHMbHblX OTHOWeHHH. Ha reppuropHH
6y.uymeif ,lJ;aKHH C03,llalOTCll nneMeHHble COI03bl 80 rna8e KOTOpbIX CTOllna 6oraTaJI
apncroKpaTHJl c .ueueUTpanH3al..{HOHHOH TeH.ueHuueii H noCTOllHHo, 8CTYnaswaR B
H3HypHTeJibHbie Me)l(nneMeHHbie KOH$JIHKTbI ICTPa6oH, VII, 3, 11/.
Ilpouecc 3apo)l(JleHHll y ce8epo$paKuiiues e.uuHonuqHoii snacru Bbl.llBHraeT
TaKYIO He3aypJl.llHYIO <t>urypy KaK I>ype6ucra. OnupaRCb Ha MOWb csoero nneMeHHOro
COI03a H ~eqecTBo, so mase c ,lJ;HKHHeeM Mop.uau, 67/, a TaK)l(e, no 8Ceii sepoRTHOCTH,
Ha Maccb1 Hapo.ua, KOTOPOMY H3,lloenu Me)(()loyco6uub1, OH cnoMHJI conpornsneHue
nneMeHHOH apHCTOKpaTHH H CTan "nepBbIM H senuqaiiwHM H3 uapeii ct>paKHH 11
/lnscriptiones ... , 1916, I, 246/.
Henocpe.UCT8eHHblM
CBH.UeTeJibCTBOM
nposo.uuswuxcll
aHTncenaparncKHX
MeponpHRTHH MOI)'T 6b1Tb noceneHmI ,lJ;aKHH, npeKparnswue csoe cymecTBo8aHue B
nepsoii nonoeuue I e . .uo H.3. H 32 MOHeTHbIX Kn3,lla, 3apbITbIX B 3TO )l(e BpeMR /Crişan,
1977, p. 179/.
B OTHoweHHH nuqHOCTH I>ype6HCTbI u ero 3noxu s uenoM, s pyMbIHCKoii
ucropuorpa<t>uu HMeeTCJl onpe.ueneHHaR reu.ueuuHR u.ueanuJauuu /Crişan, 1977, p. 167;
Bodor, 1957/. I>eccnopHo, ou 6hIJI Bbl.lla10meiicll nuqHoCTblO csoero BpeMeHH u so MHoroM
cnoco6creosan no,ll'beMy ,lJ;aKHH. Ho, TeM He MeHee, Bype6ucra Mano qeM OTnuqancJ1 oT
no.uo6HbIX 80)1(.lleH H "uapeii", OCHOBOH KpaTKOBpeMeHHblX, a HHor.ua H MOll.lHbIX
o6'be.UHHeHHH KOTOpbIX 6bmH rpa6e)l(H u JaxsaT q~ux JeMeJib. TaK qTo rosopHTb o
MHpHOH 3KOHOMuqecKOH noJIHTHKe Bype6HCTbl, TeM 6onee no OTHOmeHHIO K ropo.uaMnoJIHCaM, qacTb KOTOpblX 6h1Jla nOJIHOCTblO YHHqTO)l(eHa, He npe.UCTaBJIJleTCll 803M0)1(Hb1M.
Becb nepuo.u ero .uel!TeJibHOCTH - 3TO noCTOJIHHbie BOHHbI. CHaqana npoTHB rero-.uaKOB c
uenblO o6'be,llHHHTb HX, 3aTeM npoTHB KeJibTOB H ropo.uos-nOJIHCOB c l..{eJlblO pacwHpHTb
rpaHHUbI en3,lleHHH H JaxBaTa .uo6bJqu. MMeHHO o6orameHne 6b1Jlo ocHOBHbIM CTHMYJIOM
noxo.uos Ha ropo.ua-nOJIHCbl, a He 3KOHOMHqecKaR nonb3a OT BbIXO.llOB B nopTbl IlOHTa, KaK
cqHTaeT 11.f. KpuwaH /1977, p. 250/.
06'be,llHHeHHe MOH03THH'lliblX nneMeH B e.!lHHOe uenoe nO.!l BJiaCTblO 6acHJieBCOB
03HaMeHoeanocb 3KcnaHcneif .!laKoe e Cpe.!lHee Ilo.!lyHasbe H Ha ceeep KapnaT. PaJrpoMy
no.u8eprnucb cpe.uHe.!lyHaiicKne onnH.!l}'Mbl 3pasucKoe, 6oiiee H TaBpHCKOB, a e BepxHeM
Ilorncbe - fannuw-JiosaqKa. CeH.!leTeJibCTBO rn6enu onnH.!l}'Ma - collOKeHHbie nOCTPOHKH
H COTHH opy.nuii TPY.!la, 60JibWYIO qaCTb KOTOpbIX )l(ffTeJIH He ycneJIH HH )'HecTH, HH
JaKonaTb.
YCTaHOBJieHue ,naTbI noxo.Ila .uaK08 8 BepxHee IlOTHCbe B3aHMOCBll3aHO c
onpe.!leneuneM epeMeHu npaBJieHHll Bype6HCTbI H .!laTbI pa3rpoMa KeJibTOB. Ecnu ro.u
rn6enu Bype6HCTbI (44 r . .!lO H.3.) 8 HaCTOJlll.lee 8peMll y uccne.nosareneii He BbI3bIBaeT
COMHeHHll, TO o Haqane ero npaBJieHHll B HCTOpuorpa$HH e,llHHOro MHeHHJl HeT.
M. MaKpll (1978, p. 43) nonaraeT, qTo npasneHue Bype6HCTbI 6bmo cna8HbIM, HO
KOpoTKHM, He 6onee .!lByx ,!lecJ1THJiemii (65-44 r . .!lO H.3.). CornacHo sropoii ToqKu
3peHm1, Hau6onee npe,!lcTaBJieHHOH e seHrepcKoii ucropuorpa<t>uu, 3noxa Bype6ucrbl
npHXO,!lHTCll Ha 50-e - 40-e IT. .!lO H.3. /Mocsy, 1984, old. 189-191/. Ilpe.ncTaBHTeJIH
TPeTbero HanpaBJieHHll B 3TOM sonpoce, 11.f.Kpuwau (1977, p. 171-172, 233-240) u
M.T.HHKYJIHU3 (1987, c. 237-238), 6epYT 3a ocHoey coo6meHne BHJaumiicKoro ucropnKa
11op.naHa (VI e. H.3.) o Ha11ane uapcTBOBaHHll I>ype6HCTbI c uaqana npaBJ1eHHll Cymn.1 (82
r . .no H.3.). Ceoif BblBO.!l 11.f.Kpuwau no.nKpenJIJleT COJIH.!lHOH apxeonornqecKOH u
HYMH3MaTH'lecKOH apryMeHTal..{HeH /Crişan, 1977, p. 233-240/.
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Tio HarneM)' MHeHHK>, Han6onee o6ocHoBaHa nocne.zuuui: TO'IKa 3peHHx. 3.necL
cne.nyer HCXO.lIHTb He TOilbKO H3 .naHHblX aHTH'IHbIX H apxeonorH'leCKHX HCTO'IHHKOB, HO H
speMeHH, He06XO.lIHMOro JJ:Illl o6'be.zurneHWI CTOilb MHOrQ'IHCneHHblX nneMeH H Ha CTOilb
orpoMHOH TeppHTOpHH, KaKHM J1BnJ1e'I'Cll KapnaTCKHH apean. O 'IHcneHHOCTH
npO)l(HBaBlllHX 3.lieCb rero-.naKOB eCTb pa.3Hble .llaHHble, OT 100 TbICll'I .!IO 2,5 MJIH. qenoaeK
/Crican, 1977, p. 181-182/. KpoMe Toro, cne.nyer yqHThIBaTh H cenapaTHCKHe TeH.lieHQHH
nneMeHHOH 3HaTH, OKaJasrneii .ll,JIHTenLHOe H O)l(eCTO'leHHoe conpoTHBneHHe BHYTPeHHeii
nonHTHKe liype6HCTbl.
JinwL TOnLKO nocne o6'bemrneHHll .naKo-~oa liype6HCTa Mor c.nenaTL TaKoii
Cepbe3HbIH lllar, KaK BC'I)'IlileHHe B OTKpbITbIH KOH<llnHKT C eme MOl)'llleCTBeHHbIMH Ha TO
apeMll KenLTaMH. Perna10maJ1 6nTBa .naKOB c o6"Le.lIHHeHHLIM BOHCKOM 6oiies H TaBpHCKOB
no.n pyKoBO.lICTBOM KpHTacnpa, onncaHHaJI CTPa6oHoM (64 r . .no H.3. - 24 r. H.3.),
npoH3ornna Ha Cpe.nHeM Tio.nyHaBLe. B pe3yJILTaTe 3TOH 6HTBLI, no CBH.lieTe.llbCTBY
aHTH'IHLIX asropos /CTPa6oH, V, 1, 6; VII, l, 5; Plin., HN, III, 147/, CTPaHa 6oiies H
TaBpHCKOB npespaTHnacL B nyCTLIHK> H naCT6nme .ll,Jlll oseu. lieccnopHo, 3TH coo6meHHll
JIBHO npeysenH'leHbl, TaK KaK B pHMCKHH nepHO.ll 3Ta o6naCTb 6Lina .lIOBOilbHO IlilOTHO
3aceneHa H 3.lieCb B03HHKnH HaH6onee KpYilHbie ropo.na npoBHHQHH IlaHHOHHH
(KonocoscKax, 1973, c. 30). KaK 6LI TaM HH 6Lino, BLipe3anH KenLTOB nonHOCThK> HnH
qacTIRHO, rnaBHblii: pe3ym.TaT 3TOH 6HTBbl - HX yxo.n c nOnHTH'leCKOH apeHbl
KapnaTCKOro 6acceiiHa.
BpeMll 6HTBLI nccne.nosaTenllMH ycTaHaannaaercx B paMKax 60-45 IT . .no H.3.
(KonocoacKWI, 1973, c. 30; Macrea, 1978, p. 43-49; Crişan, 1977, p. 234/. Cpe.nu pa.3HLIX
MHeHHH Hau6onee o6ocHOBaHHO 3aKnK>'leHHe M.f.KpnrnaHa ornecrnero KenLTo-.naKHHCKoe
CTOilKHOBeHHe K 60 r . .no H.3. B ocHoay BLIBO.lia y'leHLIH nonO)l(Hn CBHJJ;erenLCTBO QeJapll
(I, 5, 4) o nepeceneHHH 6oiies B HopHK}'M H oca.ne HMH Hopeu, TO eCTL co6LITHH,
OTHOClllllHXCJI K 59-58 IT . .lIO H.3., nocne Cpa)l(eHHll c .!IaKaMH.
,[{OCTOBepHblM llBilJle'I'Cll TOT ct>aKT, '!TO nocne pa.3rpOMa B 60 r . .!IO H.3. HH 0.lIHH
asrop He ynoMHHaeT 6oiies B Cpe.nHeM Tio.zzy11asLe. Tiyn soiicK liype6HCTLI Ha 3ana,n, no
MHeHHIO M.MaKpH, MO)l(HO yCTaHOBHTb no Kna,naM KenLTCKHX MOHe'I', 3aHHMaK>UlHX
neso6epe)l(Le .[{yHall, Ha'IHHaJI OT nosopoTa peKH, Bbillle liy.nanernTa, H .no BeHLI /Macrea,
1956, p. 125/. 3.necL cne.nyer no.nqepKHYTL, '!TO TeppnropHJI OKKYnHpoaaHHaJI liype6HCTOH
.no BL1xo.na K Cpe.nHeMy .[{yHaK>, 6Lma 3aceneHa noMHMO KenLTOB H .naKaMH. Ha 3TO
O.!IH03Ha'IHO YKa.3LIBaer CTPa6oH MI, 5, 2/, rosopx o 3eMJlllX Me)l(JJ:Y )fyHaeM H Tucoii:
",[{aKH YTBep)l(.llaK>T, '!TO 3TO 3eMJill HX, XOTJI ee OT.llenJIIla OT HHX peKa Tiapnc". PeanLHOCTb
3Toro nono)l(eHHJI nomsep)l(.llaercx cospeMeHHLIMH .naHHLIMH apxeonornH Nizy, 1970/.
B ornorneHHH HaJBaHHJI TncL1 (Tiapnc) M.f.KpnrnaH 11977, p. 240/ C'IHTae'I',
onHpW!cL Ha .naHHLie TinHHHll CTaprnero /Nat. Hist., IV, 12, 80/, 'ITO 3TO ornn6Ka
nepenHC'IHKa, a npaBHJlbHOe Ha.3BaHHe - "TiaTHcoc" HnH "IlaTHcc" cornacHo nepeBO.lI'IHKa
CTpa6oHa r.A.CTPaTaHOBCKOro /1964, c. 816/.
IloMHMO 3eMenb 6oiieB H TaBpHCKOB, BOHCKOM liype6HCTbl 6Lma 3axBa'!eHa
orpOMHaJI .!I06LI'la. 3To IlO.lITBep)l(.llae'I'CJI MHO)l(eCTBOM 30IlOTbIX H cepe6pllHbIX MOHe'I'
6oiiea, HaH.!IeHHLIX B Kna,nax TpaHCHnLBaHHH H MyHTeHHH /Crişan, 1977, p. 240/.
Tiocne pa.3rpoMa KenLTOB liype6HCTa He H.lie'I' .nanee 6acceiiHa p. MopaBLI, a Ha
TeppHTOpHH IOro-3ana,nHoii CnoeaKHH co3.naer pll.ll ropo.nnm H KpenoCTeii, B TOM '!Hcne H
TaKHe MOlllHLie onopHLie nyHKTLI .naKOB, KaK ,[{eBHH H HHTPllHCKHH fpa,noK /Criran, 1992,

p. 27-35/.
Mo)l(HO nonaraTh, 'ITO r.ne-To B npe.nenax 60 r . .no H.3. 6Lm ocymecTBneH noxo.n H
B BepxHee TioTHCLe, pewasw11ii .nse 3a,naq11: o6'be.!IHHHTenLHYK> H pa.3rpoMa KenLTOB Ha
cesepe KapnaTcKoro apeana.
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npOH3BO)J.CTBO,
TOBapHo-.n.eHe)l{Hbie
peMecneHHoe
CneuHaJIH3HposaHHoe
OTHOIIIeHHJI H IIIHpOKHe roprOBble CBJl3H, B03HHKIIIHe B 3noxy nareHa, He npepbIBaK>TCJI c
npHXO.D.OM .n.aKOB. Mx BHe.n.pemi:e BHOCHT HOBbIB CTHM)'n )J.Jill )J.aJibHeHIIIero
IlOCTynaTenbHOro pa3BHTHJI 3KOHOMHKH H COUHaJlbHbIX OTHOIIIeHHH, npH 3TOM
onpe.n.enXK>LUYK> ponb Cblrpan PAA cpaKTOpos: MOH03THHqHOCTb npHIIInbIX H MeCTHbIX
(KOCT060KH?) nneM.CH, o6'be)J.HHHTenbHM nonHTHKa I>ype6HCTbl, npoXO)J.HBIIIax, cornacHO
CTPa6oHa (VII, 5, 2), no.n. 3HaMeHeM peaaHIIIa, OTMLUeHHX KenbTaM, JaHXBIIIHM .n.aKHHCKHe
3eMJIH, 6onee BbICOKM CTeneHb pa3BHTHX 3KOHOMHKH H COUHaJibHOH opra.HH3auHH, qeM y
cy6cTPaTa pernoHa.
Ha o6meCTBeHHYK> .n.11cpcpepeHUHaUHK> HaceneHHX BepxHero IlOTHCbX, B nepsyK>
oqepe.n.L, yKaJbIBaK>T MaTepHanb1 MOrHnbHHKa a 3eMnnHHe. 3.n.ecb Ha cpoHe 6e.D.HbIX
3axOpoHeHHH pe3KO BbI)J.enxK>TCJI norpe6eHHj( c 6oraTbIM HHBeHTapeM, B TOM qHcne H
HMnopTHblMH BeLUaMH. Oco6o OTMeqaeM norpe6eHHe 78 KYPraHa 3, r.n.e, KpOMe
paHHepHMCKoro Meqa, Haxo.n.HnaCb KOnbqyra /BudinsicY-Kricka, Lamiovă-Schmiedlovă,
1990, p. 255/. CornacHo pHMCKOMY nHcarenK> I a . .n.o H.3. TepeHUHK> BappoHy /De linqu
latina, V, 24, 16/, KOnbqyrH B Eapone H3roTosnxnH KenbTbI. C KenbTCKHX o6nacreii OHH
MOrnH IlOCTyilaTb B )1.aKHK> nocpe.D.CTBOM ToproBnH H B xo.n.e BOeHHblX CTOnKHOBeHHH .
.HBJIJUICb .D.OBOnbHO .n.opornM THilOM 3aLUHTHOro BOOp~eHHJI, KOnbqyrH npHo6peTanHCb
JHaTbK>. Ha 3TO yKaJbIBaeT " 6oraTCTBo HHBeHTapx Han.n.eHHoro a norpe6eHuxx )1.aKHH
BMeCTe c KOnbqyraMH Nulpe, 1976, p. 201-203/.
Bbl)J.eneHHH 3HaTH H COUHaJlbHOH rpa.n.auHH .n.aKHHCKOro o6mecrsa coo6maeT
Mop.n.att (40, 71-72). BepxHee cocnoaHe, H3 Koroporo H36HpanHcb uapH H ~qeCTBo, OH
Ha3bIBaeT "nHnneaTaMH 11 (noKpb!Tble BOHnoqHblMH KOnnaKaMH), a OCTaJibHOH Hapo.n. "KanHnnaTaMH" (npocrosonocble). HanHqHe )l{peqecKoro cocnoaux no.n.qepKHBaeT
CTPa6oH (VII, 3, 3), Ha3bIBax Hx "theosebei" H "capnobati". TaKHM o6pa30M, HHcpopMaUHj(
CTPa6oHa H Mop.n.atta no3BOJUleT rosopHTb o cymecraoaaHHH y .D.aKOB TPex couuanbHbIX
rpynn: apHCTOKpaTHH, ~eqeCTBa H nne6ca.
I>om.IIl}'lO poJTh a .n.aKHHCKOM o6meCTBe Hrpano ~eqecrso, o6na.n.aaIIIee
11
o6IIIHpHbIMH 3HaHHJIMH B pa3nHqHblX HayKax H COCTaBJUIBIIIee 3aKOHbl - "6enarHHbl •
flOqŢH uapCKYK> snaCTb HMen aepXOBHbIH ~eu, KOTOpbIH 6bm He TOnbKO nepBbIM
COBeTHHKOM, HO npH onpe.n.eneHHbIX o6CTOJITenbCTBax H CaM Mor CTilTb uapeM (Mop.n.aH,

o

67-73).
OTMeqaeMoe a aHTHqHbIX HCTOqHHKax HaJIH'IHe a .n.aKHHCKOM o6mecTBe I a . .n.o
H.3. pa3Hb!X COUHaJibHbIX cnoeB H IIIHpOKHe noneBbie Hccne.n.oBaHHX, IlO.D.HHnH aonpoc 06
o6mecTBeHHOH opraHHJaUHH .n.aKoB. B coapeMeHHOH pyMbIHCKOH HCTOpHorpacpHH
CYIUeCTByeT .n.ae OCHOBHble KOHUeUUHH: cornacHO nepBOH -o6'be)J.HHeHHe I>ype6HCTbl
6blno rocy.n.apCTseHHOH cpopMaUHeH, cornacHo sropoii. - 3TO 6blna nocne.n.HJU1 CTa)J.Hj(
nepao6bITHOro o6mecraa, TO eCTb CTil.IJ.Hj( BOeHHOH .n.eMOKp3THH /Crişan, 1977, p. 187-201;
Bodor, 1981/.
He B)J.aBMCb B no.n.po6HOCTH 3TOro aonpoca, OTMeTHM OCHOBHbie cpaKTOpbl,
npHCYIUHe nonHTHqeCKOH opraHH3aUHH I>ype6HCTbI: .D.OBOnbHO Bb!COKHH ypoaeHb
pa3BHTHj( 3KOHOMHKH, HaJIHqHe TOBapHo-.n.eHe)l{HbIX OTHOIIIeHHH, npH6aaOqHOro npo.zzyicra,
11
3aKOHOB - "6enarHHOB , 3HaqHTeJibHOe KOJIHqecTBO MOIUHbIX .n.aa H KpenoCTeH c
IlOCTOJIHHbIM BOHHCKHM rapHH30HOM, ycneIIIHbie BOHHbl, cnoco6CTBOBaBIIIHe yKpenneHHK>
Il03HUHH PYKOBO)J.JIIUero cnoJI He TOJlbKO B npeCTHJKHOM, HO H B MarepHanbHOM
OTHOIIIeHHH, cnO)l{HBIIIaJICll HepapxHqeCKaJI CTPYKTYPa, 6onbIII3JI nnOTHOCTb HaceneHHj(
(M.f.KpHIIIaH OTMeqaeT 8000 noceneHHH).
Bce 3TH
cpaKTopbI
cnoco6CTsoaanH
coJ.n.aHHK>
nepsoro .D.aKHHCKoro
rocy.n.apCTaa, oxaaTbIBaBIIIero orpoMHyK> reppHTOpHK>, OT Cpe.n.Hero )J.yHM .n.o KapnaT H
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IloHTil. Bonpoc o py6e)f(ax .nep)f(aBbI 6ype6HCTbI HCO.!lHOKpaTHo no.!lHHMaJICSI B
pyMbIHCKoii: HCTOpHorpa$HH, HaqHHaSI c B.IlbipBaHa /l 972, p. 80/ H A..[{.KceHonona
/1985/. Cpe.!lH coBpeMeHHbIX yqeHbIX HaH6onee noJIHo ocBernn :noT Bonpoc M.f.KpHWau
/1977, p. 273-285; 1992, p. 27-36/. B pe3yJILTilTe conocrasneHHSI nHCLMeHHbIX,
apxeonornqecKHX H HYMH3MaTffqCCKHX HCToqHHKOB, OH npHWeJI K Bb!BO.!l)', 'ITO .[{aKHSI B
cepe.!lHHe I B. .no H. 3. npocrHpanacb Ha 3an3Jle .no Cpe.!lHero .lfyuag H MopaBLI, Ha BOCTOKe
.!lO THpaca H IloHTil (oT OnLBHH .no AnonnoHHH), Ha iore .no lianKaH H Ha ceeepe .!lO
KapnaT. Ee oT.uaneuuoii:, ceBepHoii: qacrLIO, JlBJUIJIOCb BepXHee IlOTHcLe, r.ne rnaBHble
nonHTHqecKHe ueHTPbI 6LmH pa3MemeuL1 B 3eMnnHHe H Manoii: KonaHe, KOTOpb!e
r.liHXHp (1996, p. 191) OTO)f(.!leCTBilSICT c IlTOJieMeeBCKHMH Cycy.naBoii: H CCTH,!laBoii:.
pacnpocrpaHeHHeM .!laKHHCKOii: K)'JibTYPbI B pernoHe .!laJlbHeii:wee pa3BHTHe
IlOJl)"lalOT peMecna, roproenSI, B03HHKalOT HOBbie 3JICMCHTbl B )f(HilHIQHOM CTPOHTellbCTBe,
noeceMCCTHO HCilOJib3YCTCSI KepaMHKa .naKHHCKOro o6JIHKa. IlpoXO.!lHBWaSI B TeqeuHe
IlOJITOpbl COTHH JICT K)'JThTYPHaSI HHBHJIJIQHSI ue 3aTpouyna norpe6aJTuHLrii: o6pSl.!l,
HMCIOIQHH HCTOKH B K)'WTaHOBHQKOH K)'JibTYPe, qŢO YKa3b!BaCT Ha CHnbHble MeCTHble

c

TP3JlHQHH .
.[{oBOJibHO 6bICTpOMY pacnpOCTpaHeHHIO .!laKHHCKOH K)'JibTYPbI cnoco6CTBOBaJIO
He TOJibKO pO.llCTBeHHOCTb nneMCH, HO H oce.!laHHe 3HaqHTCJibHOro KOHTHHreHTil .!laKOB,
npoXO.!lHBWero B HeCKOJibKO 3TililOB. Ha'laJTuHLrii: 3Tan npHXO.!lHTCSI, KaK IlOKalaHO Bb!We,
Ha 3noxy 6ype6HCTbI; BTOpoii: CBSl3aH c BTOp)f(eHHeM B cepe,!lHHe I B. H.3. capMaTCKHX
nneMCH B THCO-.[{yHaii:CKOe Me)f(.!l)'pe%e. Ilo CBH,!lCTeJibCTBY pHMCKOro HCTOpHKa IlnHHHJl
CTiipwero /Natur. hist„ IV, 25/, Sl3birH OTTCCHHJIH .!laKOB ua ceBep, B ropLI, TO eCTb B
BepxHee IlOTHCbe. 3'ro nepeceneHHe 6bUIO HaCTOJibKO MaccoBLIM, qŢO .!lOCTHraCT
oT.naneHHbIX 0611acreii: CeBepuoii: CnoBaKHH, r.ne HOBaSI BOJIHa .!laKOB $HKCHpYCTCSI B
naMSITHHKax nyxoBCKOH K)'JibTYPbl /Pieta, 1982, s. 307/. 3aKJIJOqHTCJThHblH 3Tan
npHXO.!lHTCSI Ha KOHeQ I - Haqano II B. H.3. H onpe.ueJIJ1CTCS1 .naKo-pHMCKHMH BOHHaMH
3noxH .[{oMHQHaHa (86-87 IT. H.3.) H Tpagua (101-106 IT.). IlepeceneuqecKaSI BOJIHa
.!lOCTHraCT CBoero anoreg B nocJie.!lHeii: $ale BOHH (105-106 IT.), qTo HaxO.UHT
IlO,!lTBep)f(.!leHHe y .[{HOHa KacCHSI B ero naccaxce 06 OTTOKe Ha ceBep TaK Ha3b!BaeMbIX
"ceo60.!lHblX .uaKOB 11 He 3axOTeBWHX OCTaeaTbCSI no.n 'l)')Ke3eMHbIM BJl3JlbiqeCTBOM /Cass.
Dio„ LXII, 3. 3; LXXVIII, 27, 5/. IlepeMeIQeHHe .!laKOB Ha ceBep KapnaTcKoro apeana
conpoBO)f(.!laJIOCb nocTeneHHbIM COKpaIQeHHeM TeppHTOpHH, HaxO,!lHBWeii:CJI no.u HX
KOHTPOJieM. Ilocne rn6enH 6ype6HCTbI 0Tn3Jla10T 3ana.uHonoHTHHCKHe 0611aCTH, 3aTeM
HH30BbSI .[{Hecrpa H .[{yHaSI, K)'.!la B KOHQe I B. .uo H.3. BTOpralOTCSI capMaTbI /Cass. Dio„ LI,
24, 7/. K cepe.nHHe I B. .!lO H.3. OHH ~e H3BCCTHbI TaQHTY /AHHanbl, I, XII, 29, 30/ H
IlnHHHIO /Hatur. hist„ IV, 80/. Brop)f(eHHe capMaT B THco-.lfyuaii:cKoe Me)f(.!l)'peqbe
xopowo perncrpHpyCTCSI H apxeonornqecKHMH HCTOqHHKaMH /B6na, 1986, ol. 58-60/.
0.nHoBpeMeHHO npoXO.!lHJia OKK)'IlaQHSI repMaHCKHMH nneMeHaMH KB3JlOB 3eMCJib
Cpe.!lHero Tio.nyHaBbSI (lOro-3an3JlHaSI CnoBaKHll) /Peli_~~!l~ 19§.QLp. 246-247/.
B HTOre 3THX co6LITHii: .[{aKHSI K epeMeHaM .[{eue6ana coKparnnacL .no npe.!lenoB
KapnaTCKOH KOTJIOBHHbl. rpaHHQaMH CTaJIH THca Ha 3an3)le, KapnaTbl Ha ceBepe H
BOCTOKe, .lfyuaii: Ha iore. Ho H 3Til TeppHTOpHSI, TeppHTOPHJl noCJie.!lHero .naKHHCKOro
uapcTBa, coxpaHHna CBOIO He3aBHCHMOCTb qyTb 6011ee 50 neT. To, qTo He ycnen c.nenaTb
IJ.e3apL, nnaHHpoBaBwHii: nocne rn6enH IloMneR BenHKoro (48 r . .no H.3.) noxo.n Ha .!laKOB
/AnnHau, X, III, 13; CBCTOHHii:, oo)f(eCTBeHHbiii: lOnHii:, 44/, cBepwHn MapK YnLnHii:
TpaSIH. B 105 r. HMneparop cocpe.noroqHJI Ha HH)f(HeM .[{yHae /BepxHu Me3HW 12
JierHOHOB, T.e. OKOJIO 120 Tb!C. COJl.!laT, KOTOpble no KaMeHHOMY MOCTY IlOCTpoCHHOMY
Anono.nopoM .[{aMacCKHM, B03Jie .[{po6CT, nepenpaBHnHCb Ha neBLIH 6eper .[{yHaSI. C 3Toro
MOMeHTil .!laKO-pHMCKHe BOHHbl Bcryna!OT B CBOIO 3aBepuiaiomyio $a3y. K nery 106 r. BCe
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ropo.uHma H Kpenocrn nanH, a uapb )l;eue6an noKOH'IHJI )l(H3Hb caMoy6HHCTBOM
fMOMM3eH, 1949, C. 194/.
TiocJie JaxeaTa )l;aKHH pHMJUIHe npHCT)'nHJIH K eoeHHO-a.uMHHHCTpaTHBHOH H
iopH.UH'leCKOH oprauuJaQHH npoeHHLlHH. Oua nonyquna CTaT}'C HMnepcKOH, eo rnaee c
HaMeCTHHKOM KOHCYJibCKoro paura.
0.UHHM H3 Ba)l(HeHWHX H nepBOO'lepe.UHbDC MeponpH.llTHH, ocymeCTBJieHHbIX
HMneparopoM, 6bVIO C03.llaHHe ceeepHOH H ceeepo-3ana,nHOH JIHHHH o6opOHbl,
HanpaBJieHHbIX npoTHe ceo6o.uHhlX .uaKoe, e TOM 'IHcne H nneMeH BepxHero TioTHCbJI. KaK
C'IHTalOT HCCJie.uoeaTeJIH, HMneparop Tpaxu npeKpaCHO 3HaJI TOnorpacf>HIO reppHTOpHH,
npHJieraiomeu K CeeepHbIM KapnaTaM, '!TO no3BOJIHJIO eMY eb16paTb Hau6onee
onTHMaJibHoe Mecro coJ.uauu.11 mt:Meca /Ferenczi, 1969, p. 96/. B Hacro.11mee epeMJI, ua
OCHOBaHHH apxeoJIOrH'leCKHX HCCJie.uoeaHHH, MO:IKHO CKaJaTb, '!TO Ha ceeepe OH npoXO.llHJl
OT rop MHUHH no CHCTeMe rop AnyceHb, Ha'IHHaJI OT ropbl r3HHa /1486 Ml, 3aTeM '1epe3
ropy KYK6HThI Mape /1848 Ml H ropy BH3.llJICa /1836 Ml. Ha ceeepo-3amme
o6opoHHTeJibHaJI JIHHH.11 rpaHH'IHJia c perHOHOM liaJI.lle-Kpuw- lipan, 3aTeM Ha 3-4 KM
oTXo.uuna K Jana.ny oT narepx e lionore, pacnono:IKeHHoro B .uonHHe Kpuwyn Pene.ue, H
.uanee wna no cHcreMe rop Mecem. "BopOTa Mecema", '1epe3 KOTOpb1e npoxo.uHna H
BIDKHeHmax .uopora, npono)l(eHHaJI 3a.uonro .uo pHMCKoro JaeoeeaHH.11, npHKpbIBaJIHCb
.llBYMJI KaCTpYMaMH, a HanpOTHB CTJ>OHTC.11 TioponHCCYM, CTilBWHH n03.UHee ueHTPOM
Ceeepuou }l;aKHH /Gudea, 1989, p. 24-26, fig. 1; Matei, Bajusz, 1997, s. 5-14, Abb. 2; 4/.
Ha nepBbIH B3rJIJl.ll, KaJaJIOCb 6h1, nyqwe H Jier'!e npoJIO)l(HTb JIHMec no
neeo6epC)l(blO THCbI - ecreCTBeHHOMY BO.llHOMY py6e:1fCY. KpoMe MeHbWHX JaTPaT npH
CTJ>OHTeJibCTBe, MMnepH.11 npHo6peTaJia ConOTBHHCKHe conepy.UHHKH H liaio MapcKoe
nonHMeTaJlJlH'lecKoe MeCTopo)l(JleHHe. O.uuaKo, co CTparem'leCKOH TO'IKH 3peHHJI
coJ.uauuax nHHH.11 o6opoHbl, uecMOTP.11 Ha TPY.llHOCTH ee coopY:1fCeHHJI, uau6onee nnOTHo
JaKpbIBana nposHHUHIO c ceeepa H cesepo-3ana,na. Henpoxo.uHMble ropbl H orpaHH'leHHoe
KOJIH'leCTso npoxo.uos, KOTOpble ne[_"'le 6bmo nepeICpbITb, 'leM .uonuuy p. Tucbl, no sceu
BH.llHMOCTH, CTaJIH ocuosou pemeHHJI HMneparopa TpaxHa o Mecre npoKJia,nKH JIHMeca.
C pa3rpoMoM uapcTBa )l;eue6ana Ha cesepo-eocroKe KapnaTCKOH KOTJIOBHHbI
ocra10Tc.11 cso60.uHhIMH JIHWb JeMJIH MapaMY?Cma. B BepxueM TioTHcbe npeKpamaeTC.11
)l(HJHe.ueJITeJibHOCTb Ha ropo.uHmax 3eMnJIHH, ConOTBHHa - qeTaTJI H 0H'leWTH qeTill{JIBa, OCTasneHHble )l(HTeJI.llMH B CB.113H c HaBHCWeH onacHOCTblO pHMCKOH arpecCHH.
HecKOJibKO HHaJI cy.u1:.6a noCTHrna Manyio Konauio. .SIBJ1JIJ1c1:. uau6onee MOI.UHbIM
ct>opnOCTOM .uaKOB Ha cesepe, oua B 6y.uymeM Morna CTaTb ueHTPQM conpoTHBJieHHJI.
MO)l(HO nonaraTh, '!TO HMeHHO 3TO coo6pa)l(eHHe JaCTaBHJIO pHMIDIH opraHH30BaTb
3Kcne.uuuuio s Bepxuee TioTHCbe. B xo.ue Hccne.uoeaHHH ropo.uuma 6blJIH 06HapY:1KeHhI
MOI.UHbie ropenbie cnou, UeJibie yqacTKH JeMJIH, o6o)l()l(eHHble .uo KpacHoro UBCTa,
nOICpbITbie yrneM H nenJIOM, CO)l()l(eHHbie :IKHJIHl.l{a c HaxO.UHBWHMC.11 B MOMeHT no)l(apa
HHBeHTapeM, 60Jibilloe KOJIH'leCTBO semesoro MaTepuana, KOTOpbIH He Mor 6bITb npOCTO
6pomeHHbIM B cnyqae sueJanuoro yxo.ua )l(HTeJieH. Bepo.RTuee ecero, Manyio Konauio
noCTHrna y'laCTh TPaHcHn1:.saHCKHX ropo.uum H Kpenocreu naewux no.a Me'laMH
nemoHepos MapKa YnhnHJI Tpa.RHa.
C pa3rpOMOM rocy.uapcTBa uapx )l;eue6ana (106 r.) HapywaioTCJI ero BffYTPCHHHe
H BHeWHHe 3KOHOMH'leCKHe CBJl3H. bOJiblliaJI 'laCTb reppHTOpHH )l;aKHH BKJIIO'laeTC.11 B
coCTas nposHHLlHH, a JeMJIH BepxHero TioTHCb.11 OKaJblBalOTC.11 B npurpauH'IHOH 30He c
MMnepueH:. Cy.llJI no .UHHaMHKe nocrynneuuH: HMnopros, Ha nepsbIX nopax, nocne
opraHH3aUHH npoBHHUHH )l;aKHH H C03.llaHHJI ee ceeepHoro nHMeca, MeCTHoe HaceneHHe
KOHTaKTbI c pHMIDIHaMH He no.ll.llep)l(HBano. 0HH ycraHaBJIHBalOTC.11 JIHWb c cepe.UHHbI II s.
H.3., pe3KO ycHJIHBaJICb nocne OKOH'laHHJI MapKOMaHCKHX soH:H. MMeHHO K 3TOMY speMeHH
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OTHOCHTCX 6oJILUJ!UI qacTL pHMCKHX HMIIOpTOB (.neHapHH, terra sigillata, 6pOH30Bble H
CTCKJIXHHbie cocy,nbl), 'ITO no,nqepKHBaeT onpe,neJieHHblH HHTepec MMnepHH K TeppHTOpHH
BepxHero Ilornc'bx /KornropoUJKo, 1993, c. 133-134, Ta6n. 1-11/. Mo:>1cuo nonaraTb
HaJIH'IHe onpe.neneHHOH 33HHTepeCOB3HHOCTH 8 IIOJiy'leHHH pHMCKHX TOBapoe, a TaIOKe
TeXHOJIOrHH onpe.neneHHblX c<t>ep IIpOH380.l{CTBa H co CTOpOHbl HaceneHHH perHOHa.
CTPeMJieHHe BJia,neTb pHMCKHMH HMIIOpTaMH 6bIJIO BIDKHbIM Mo6HJIH3al.lHOHHbIM
$aKTOpoM B 3KOHOMH'leCKOH c$epe eapeapcKHX IIJieMeH, Ha 'ITO o,nH03Ha'IHO yKaJbIBaeT
,[{uo Kaccuu 171, II, 2, 3/.
IlocrynneHHe HMIIOpToe aKTHBH3Hpoeano ToproBJIIO He TOJibKO c PHMCKOH
HMIIepHeH, HO H 8 paMKax BHYTPeHHero o6MeHa. B COBpeMeHHOH HCTOpHorpa$HH
eoJ,nelicTBHe PuMa Ha pa3BHTHe 611m1<ai1:UJei1: eapeapcKoi1 nepn$epnn paccMaTPHBaeTCx
no.n paKypcoM TPex ocHOBHblX ypoeHei1: l - $opManbHOe no.npIDKaune pHMCKHM
o6pa3UaM; 2 - HCIIOJib30BaHHe pHMCKOH TeXHHKH; 3 - IIpHMOC yqaCTHe IIpOBHHLUlaJibHblX
MaCTepOB 8 OT,l{eJibHblX cct>epax IIpOH3BO.l{CTBa Ha reppHTOpHH eapeapcKHX 3eMeJib
/He~kovă, 1982, c. 72/. 3TH $aKTopb1 H px.n .npyrnx, 6eccnopHo ycHJIHBaJIH BJIHHHHe
aHTH'IHOH UHBHJIH3al.lHH H ycKOpj[JIH npouecc o6mecreeHH0-3KOHOMH'leCKHX OTHOUJeHHH
e cpe.ne MeCTHblX IIJieMeH pernoHa.
B Te'leHHe II B. H.3. Ha Teppnrnpnn BepxHero IloTHCbX ct>opMnpyeTCx KYJibTYPa
KapnaTCKHX K)'Pr3HOB - nocne,nHHH nan pa3BHTHX $paKHHCKOH KYJibTYPbl pernoHa.
Bonpoc IIJieMeHHOH IIpHHa,l{Jie)l{HOCTH HOCHTeJieH 3TOH KYJibTYPbl .no CHX nop OCTllJICj[
OTKpblTbIM, HO HaH6011ee 803MO)l{HblH eapnaHT - OTO)IC,l{eCTBJieHHe HX c KOCToOOKaMH.
MueHHJI o KYJibTYPHOH IIpHHa,nnelKHOCTH Kocro6oKoB B HCTOpHorpa$HH
HCO.l{H03Hal!Hble. OoJibWHHCTBO HCCJie,noeaTeJieH ceX3blealOT HX c JIHIIHUKOH KYJibTYPQH H
npH3HalOT $paKHHCKoe nponcxo)IC.l{eHHe. OcHoeHbie TO'IKH 3peHHx H3JIOlKeHbI e px.ne
pa6oT (Ky.npxeuee, 1957; IJ.nrnnHK, 1975; BaKYJieHKO, 1977; Gostar, 1956) H HeT
Heo6xo,nHMOCTH HX IIOBTOpXTb. OCTaHOeHMCX JIHUJb Ha .neyx KJIIO'leebIX MOMeHTaX:
noKanH3aUHH KOCT0601<oe H TeppnTopnn pacnpoCTPaHeHHH KYJibTYPbl KapnaTCKHX
K)'Pr3HOB.
OcHoeHbIM HH$opMaTOpoM o Kocro6oKax eblCTyIIaeT rpeqecKHH reorpa<I>
IlTOJieMeli (oKOJIO 83 - 161 rr. H.3.). B ceoeM TPY.ne "feorpacl>ux" OH ynoMHHan ux .nea
pa33. IlepBbIH - npn nepeqncneHHH nneMeH, HaceJIJ1eUJHX eeponeliCKYIO CapMaTHIO" ...
eOCTO'IHee )l{e Ha:ieaHHblX (nneMeH no npaeoMy 6epery BncryJibl .no KapnaT) lKHeYT no.n
BeHe,naMH CHOBa ra.JIHH.l{bl H cy,nHHbl H CTaeaHbl .no anauoe; no.n HHMH HrHJIJIHOHbl, IIOTOM
KOHCT060KH H TPaHCMOHTattbI .no IleeKHHCKHX rop /Ptol., Geogr., III, 5, 91. BTOpoH: pa3
IIpH OIIHCaHHH IIJieMeH ,[{aKHH: "HaceJil!IOT )l{e ,[{aKHIO Ha C3MOM ceeepe, ecJIH Hal!aTb c
Jana.na, aHaP™ H reepHCKH H KOHCT060KH, no.n HHMH lKe npe.naeeHCHH H paTaK3HCHH H
KaeK33HCHH ... " /Ptol., Geogr., Ill, 8, 3/.
B nepeoM c.rryqae, onHCbIB!UI CapMarnio B MepH.nHaJILHOM uanpaeneHHH,
IlTOJieMeH e ceeepo-eoCTO'IHbIX npe.nropbllX Bocrol!HblX KapnaT noMemaeT KOCTo6oKoe H
TPaHCMOHTilHOe. YnoMRHYTble ecne.n 3a 1<ocro60Ka.MH TPaHcMoHTaHbl, no MHeHHIO
60JibUJHHCTBa HCCJie,noeaTeneH:, 3IIHTeT KOCT060KCKOrO IIJieMeHH, )l{Heymero 33 ropaMH, IIO
OTHOUJeHHIO K KOCT060KaM ,[{aKHH (Ky.npxeuee, 1957, c. 31-32; QHrHJIHK, 1975, c. 148149). IlToneMeli, He IIOHllB ceoero HCTO'IHHKa - MapHHa Tnpc1<oro, cqeJI 3TH .nea TepMHHa
11
(H3 KOTOpbIX "TPaHCMOHTaHbl l!eHO JiaTHHCKOro IIpOHCXO)l{,l{eHHll) 3a Ha:JeaHHJI .neyx
pa3HblX IIJieMeH. IlpH OIIHCaHHH ,[{aKHH KOCT060KH OKa3blBaIOTCX B ee ceeepo-eOCTO'iHOH
qaCTH. ,[{BOHH!UI JIOKaJIH3aUHH KOCT060KOB 06'bXCHJleTCJI HaJIH'IHeM .neyx KOCT060KCKHX
IIJieMeH, pa3,neneHHblX KapnaTaMH: KOCT060KH H KOCT060KH-TPaHCMOHTaHbl ("3aropb1").
3Ta TO'IKa 3peHHJI, HCXO.l{Jlll.{!UI H3 "feorpacl>HH 11 IlTOJieMeX, He Bbl3bIBaeT COMHeHHH y
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HCCJie,noBareneii, B TOH HJIH HHOH Mepe CTaJIKHBaBWHXCJI c npo6neMOH pacceneHHJI
KOCT060KOB.
Ha o6HTaHHe KOCTo6oKoB B BepxoBbJIX p. THcbl yK3.3bIB3.IOT IlaBCaHHii (II B. H.3.)
H )].Ho KaccHn (oKono I60-235 rr.) B CBJ13H c BbIXO.llOM K ceBepHbIM rpaHHLUiM )J.aKHH, Ha
py6e)l(e 170-171 rr. H.3., BaH.llaJIOB-aCTHHroB /Pavs., X, 34, 5; Dio Cass., LXXI, I2, V. B
coo6meHHJIX aHTH'IHblX aBTOpOB OTMe'laeTCJI, 'ITO nocne p3.3rpoMa CB060.llHOro
.llaKHHCKOro nneMeHH - KOCT060KOB, aCTHHrH onyCTOWHJIH H )J.aKHfO.
Pacnono)l(eHHe nneMeH KoCT06oKoB coBna,naeT c JIOKaJIH3aLIHeii KYm.Typbl
KapnaTCKHX KYPraHoB: BepxHee Ilorncbe c 3ana,nHoii cropoHbl KapoaT, BepXOBbJI Ilpyra H
)J.Hecrpa c eoCTO'IHOH. KaKHe-nH6o .npyrne apxeonorn11ecKHe KYJibTypbl c oo.uo6Hoii
JIOKaJIH3auHeii Ha cero,nHJIWHHH ,neHb HeH3BeCTHbl.
BepmHHbl cBoero p3.3BHTHJI KYJibTypa KapoaTCKHX KypraHOB .uoCTHraeT B KOHue
II-III B. H.3., BO MHOroM oope.nenJ1eMoro TeppHropHanbHOii _6JIH30CTbfO c PHMCKOH
HMOepHeH, HaJIH'IHeM 6oraTbIX CbipbeBblX pecypcoB H reorpaq,H11eCKHM noJIO)l(eHHeM.
Ilpouecc 00.ll'beMa 3KOHOMHKH 00.llTBepxc,naeTCJI C03,llaHHeM cern peMecJieHHblX
MacrepcKHX, roH11apHoro opoH3BO.llCTBeHHOro panoHa MHu, MaccoBblM oocryoneHHeM
pHMCKHX MOHeT, HMOOpnl, BHe,npeHHeM pHMCKHX TeXHOJIOrH'lecKHX npHCMOB B
roH11apcTBe H, B03MO)l(H0, B .npyrnx npOH3BO.llCTBax, He OTpIDKeHHblX B apxeonom11eCKOM
MarepHane /KornropowKo, 1993/.
Mo)l(HO nonaran, 'ITO onpe.neneHH}'fO KOHCOJIH.llHpYfOlllYfO ponb CbirpanH
HOCHTeJIH nweBOpCKOH KYJibTYPbl (BaH,llaJibI-aCTHHrH), opOHHKWHe B perHOH c
TeppHTOpHH IO)l(HOH IlonbWH B KOHue II B. H.3. OpraHH30BaHHbie B q,opMe xopowo
BOOp~eHHblX ,np~HH, C 'leTKOH COUHaJlbHOH CTpyKTypOH, OHH .llOBOJlbHO 6blCTpo
3aHHMafOT 3eMJIH BepxHero IloTHCbJI r.ne, no Bceu BH.llHMOCTH, opHo6peraKJT
rnaBeHCTBYfOlllee nOJIOJKeHHe.
IlepBbie OTPMbI HOCHTeneu nweBopcKon KYJlb'fYPbI noJ1BJ1JUOTCJ1 B BepXHeM
IlOTHCbe B KOHue cryneHH B2, HO npHTOK OCHOBHOH MaCCbl npHXO.llHTCJI Ha cryoeHb
B2/CI, 'ITO cornacyeTcJI c ,naHHbIMH aHTH'IHbIX aBropoB. IlonaB B cpe.uy
ceBep0<ppaKHHCKoro 3THOCa, aCTHHrH no,nBeprafOTCJI .naneKO HJlYlllHM H3MeHeHHJIM B
o6naCTH CBoeii KYJibTYPbl H B Te'leHHe .llOBOJibHO KOpoTKoro BpeMeHH 6blJIH
aCCHMHJIHpOBaHbl.
MHoroBeKOBaJI HCTOpHJ1 <t>paKHiiueB ceBepo-BOCT011Hoii 11acrn KapnaTCKOH
KOTJIOBHHbI 3aKaH'IHBaeTCJI B Konue IV B. H.3. Pacna.n KYJibTypbI CBJl3blBaeM c co6bITHJIMH
378 r., Kor.na, nocne 6HTBbI npH A.npHaHonone H no6e,nb1 roroB na,n HMnepueu /Amm.
Marcel., XXXI, 12-I6/, ryHHCKHe non'IHllla 3anonHxfOT KapnaTCKyKJ KOTJIOBHHy. Hx
.llBH)l(eHHe Ha ceBep npocJie)l(HBaeTCJI no .necJITKaM KJia.llOB o6nap~eHHblX B.llOJib o6eHX
6eperoB p. THCbI. B ee BepxoebJIX K 3TOMY BpeMeHH OTHOCJITCJI KJia,nbl B lipeCToBe,
KpHBOWTJIHax, c nocne,nHen 3MHCCHeii BaneHTa (368-378 rr.) /KornropowKo, I993, c.
134/, H BemeBon KJia,n H3 fenenewa /Puiszky 1897, old. 51/.
3aKanbIBaHHe KJill,UOB 03Ha'laJIO noBOpOTHblH nyHKT B HCTOpHH HaceneHHJI
Bepxnero IloTHCbJI H CBH.lleTeJibCTBOBaJIO o neCTa6HJibHOCTH H xaoce B noJIO)l(eHHH
nneMeH, OK3.3aBWHXCJI B BO.llOBopoTe co6bITHH na11ana BenHKoro oepecenenHJ1 napo,noB. B
3TO BpeMJI B perHOHe na6mo,naeTCJI pe3KOe COKpameHHe 'IHCJieHHOCTH HaceneHHJI
onpe.nenxeMoe npeKpameHHeM cymeCTBOBaHHJI 6onbWHHCTBa noceneHHH. B Ha11ane V B.
TOJibKO Ha oT,neJibHbIX cenumax, TaK H3.3bIBaeMoro npewoBcKoro rnna, eme npo.uon)l(aeTcx
)l(H3He,nexrenhHOCTb. TeppHTOpHJI HX pacnoJio)l(eHHJI orpaHH'IHBaeTCJI 6acceunoM
cpe.nnero re11eHHJ1 Topucbl, peK ToII.1Ib1, OH,naBbl H BoCTo'IHo-CnoBaQKoii HH3MeHHOCTbfO
/IlpewoB, CTPe.na Ha,n lio,nporoM, MuxaiinoBUbI H .np./. IlonbITKa CBJl38Tb H3.3BaHHb1e
noceneHHJI c paHHecnaBJIHCKHMH .npeBHOCTJIMH /BudinsicY-Kricka, I 963, s.26, 37;
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Bialekovă, 1980, s. 222/ Mano sepo.11THa, B CB.113H c xpoHonorH'iecKHM p3.3phlBOM co
speMeHeM no.RBJieHH.11 .n.ocTosepHbIX cnas.11Hc191X naM.llTHHKOB VI B. H.3. OurraeM, 'ITO
noceneHH.11 npewoscKoro THDa onpe.n.eJI.1110T nocne.n.HJ010 $3.3y p3.3BHTH.11 a6opHreHHhlX
nneMeH $paKHHCKOro 3THOCa.
B cepe.n.HHe 20-x ro.n.os V B. ryHHCKHH u.eHYp nepeMew.acrc.11 B THco-,[(yHancKoe
MelK,Zl,ype'ibe, 'ITO npHBO,ll.HT K 6oJibWHM H3MeHeHH.llM B CYpyicrype HaceneHH.11
KapnaTcKoro 6acceiiHa. B BepXHeM IlOTHCbe, KaK OTMe'ianocb, npeKpaW.alOT
cyw.eCTBoBaHHe MOrHJibHHKH H noceneHHJl Il03,D.HepHMCKoro BpeMeHH H IlO.llBJIJUOTC.11
norpe6eHHJl c HHOpO,ll.HblM pmyanoM.
B HacTo.11w.ee speM.11 B peruoHe H3BeCTHO 43 MecroHaxolK,Zl,eHH.11 rpyHTOBblX
HHryMaJJ.HOHHblX norpe6eHHH H e,D.HHH'IHblX Haxo.n.oK, .n.arnpOBaHHblX V B. H.3. Eonbwa.11
'iaCTb ux /25 nyHKTOBI 3aHHMaeT cesepo-socTO'iHYIO qacTL BettrpHH neso6epe)l(b.11 THcbl,
'ieTblpe e 3aKapnaTCKOH o6naCTH YKpaHHbl, a ocTaJibHble B BOCTO'iHOH CnoBaKHH H
cesepo-socroqHoii qacrn PYMhlHHH. IKoTHropoWKo, qepKyH, 1994, c. 115-116/.
KoHI.J.eHYpau.HIO naM.llTHHKOB Ha neso6epe)l(be Tucbl, B cesepo-3ana,n.Hoii qaCTu
Ca6onq-CaTMapcKOH o6nacTH BettrpHH, 11.EoHa 06'h.11CH.11eT nepeMew.eHHeM c10.n.a B 20-x
ro.n.ax V e. repMaHCKHX nneMeH renu.n.os H3 MelK,Zl,ype'i&.11 Kepewa-Mapowa, OTKy.D.a OHH
6bIJIH BblTeCHeHbl ryHHaMH.
npowe.n.WHM nepe.D.BIDKeHHeM CB.113aHO B03HHKHOBeHHe
6onbWHHCTBa norpe6an&HblX naM.llTHHKOB ffuca3cnap-Herew, PaKaM3.3, PeTKe36epeH'i,
Hupe.D.bX3.3a H .n.p./ .n.aTHpOBaHHblX Ha OCHOBaHHH HHBeHTap.11: 4>n6ynbl, cepbrn, 3epKaJia 420-455 rr. /Bona, 1986, old. 71/.
IlO.llBJieHHH HOBOro HaceneHH.11 B pemoHe CBH,ll.eTeJlbCTBYIOT H MaTepHaJibl
6oraThlx )l(eHCKHX norpe6eHHH no'iTH He H3BeCTHblX .n.o Haqana IV B., 3a HCKnlO'ieHHeM
"KHJDKeCKHX11 MOrHJI B QeHKOBe H 0CYpOBaHax. l1MeHHO .ll.Jl.ll V B. xapaKTepeH TOT
p3.3HTeJibHblH
KpaTKOBpeMeHHblH
poCT
6oraTCTBa
norpe6anbHOro
HHBeHTilp.11,
no.11sueweroc.11 e cne.n.cTBHH KOHU.eHYpau.nu Harpa6neHHblX 6oraTcTB B PYKax ryttHCKOH u
repMaHCKOH 3HaTH, tta6n10.n.aeMbIH Ha npHMepe )l(eHcmx 3axopoHeHHii B TucaneK,
KocHHO, THMap, ,[(HH,D.ewrn, Eonwo, rasa /Bona, 1986, old. 72- 76/.
MaTepuanbl norpe6eHHH V B. no3BOJIHJIH Bbl,ll.enHTb HeKOTOpble xapaKTepm.1e .ll.Jl.ll
HHX qepTLi: B cnoco6e 3axopoHeHH.11 - YpynonoJIO)l(eHH.11, opneHTilJJ.H.11 KOCT'1KOB
npeuMyw.eCTBeHHO 3ailll,n-BOCTOK; B HHBeHTilpe
HaJIH'iHe THilOnomqecKH H
CTHJIHCTH'iecKH e.n.HHblX $n6yn H np.11)1(eK, 6yc H3 JrnTilpR H CaMOU.BeTOB. Eonbwa.11 qaCTb
nux norpe6anbm.IX naM.llTHHKOB onpe,D.eJI.lleTC.11 cepe,D.HHoH-YpeTbeH 'l:eTBepTblO V e.
Ton&Ko ,li.Ba norpe6eHH.11 rasa u Eeperoso, no .n.syxnnaCTHH'iaThlM $n6ynaM,
o$opMJieHHblX B HTaJIO-IlaHHOHCKOM CTHJie speMeH 0.n.oaKpa /476-493 rr./, OTHOC.llTC.11 K
nepHo.n.y nocne 480-x ro.n.oe. TaKoe cooTHoweHHe sepo.11THee ecero YK3.3blBaeT Ha
KpaTKOBpeMeHHOCTb npe6b1BaHH.ll H OTTOK OCHOBHOH MaCCbl npHWJloro HaceneHH.11 c
reppnTopuu pemoHa B KOHU.e V B. H.3. /KoTHropoWKo, qepKyH, 1994, c.116-117/.
CospeMeHHoe cocTo.11HHe H3yqeHH.11 .n.peBHOCTeH nepuo.n.a BennKoro
nepeceneHH.11 Hapo.n.oe no3BOJI.lleT c.n.enaTL npe.n.sapHTeJI&Hble BblBO.ll.bl 06 HCTopHH Kpa.11 B
V B. l13MeHeHH.ll 3THHLJ.ecKoro o6nHKa peruoHa Bbl3BaHO npoHHKHoBeHneM ttosoro
HaceneHH.11. B ux ocHose 6blJIH repMattcKHe nneMeHa B03rnaBJI.11eML1e renH,D.aMH.
B OTHOWeHHH MeCTHOro $paKHiicKoro HaceneHH.11 MO)f(HO TOJibKO npe.n.nonaraTL,
'ITO npon30WJIO e .n.eiiCTBHTen&HOCTH B 6ypHLie ro.li.LI KOHI.J.a IV - Haqana V B. H.3.
Bo3MO)l(HO, 'ITO 'l:aCTb ero 6blna Bb!TeCHeHa B ropb!, 30Ha KOTopbIX cosepweHHO He
H3yqeHa B apxeonoruqecKOM nnaHe, qaCTb YHH'ffO)l(eHa, a oT.n.enbHble nneMeHa yBJ1eqem.1
sonHOH nepeceneHHJI. BeponHo, c 3THMH co6b!TlUIMH CB.113attO no.11BJieHHe, He pattee
BTopoii nonoBHHbl IV B. H.3., rpynilhl naM.RTHHKOB KYJibYyphl KapnaTCKHX KypraHOB B
MelK,Zl,ype'ibe peK 03aHbl - PbWKH B Mon.n.ose /Mihalescu-Birliba, 1980/.
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B cepe.zurne V a. H.3., aepmrruee acero, npoucxo.nuT orroK repMancKux nneMeH c
Bepxuero TIOTUCbll. 3ToT npouecc o6'bllCHlleTCll ueo6xo.nuMOCTblO KonuenTPauuu cHJI .LIJlll
pewaiomeii 6HTBbI c ryuuaMu /454 r./. Tiocne ux pa.3rpoMa renH.UbI, uaxo.nJ1cb so mase
COI03a nneMeH, uacne.noaanu OCHOBHYIO TeppuTopuio ryHHOB u yCTaHOBUJlU CBOIO
rereMouuio a KapnaTCKOM apeane annoTb .no npuxo.na aaapoa.
3anyCTeawue aepxueTuccKue JeMnu TOJlbKO c uaqana VI B. H.3. nocreneuuo
3ailOJlHJllOTCll HOBblM 3THOCOM - HOCUTeJlllMU pauuecnaBJIHCKOH KYJibTYpbI, c KOTOpbIMU
CBJl3aua cpe.nueaeKOBaJI ucropHJ1 peruoua.
CnmKuawuiicJ1 xuaryc a peruoue K Konuy V B. H.3. nocreneuuo 3anonuJ1eTCJ1
CJlaBJIHCKUMU nneMeHaMU. CnaBJIHe, KaK O,llUH U3 OCHOBHblX 3THOCOB, Bblllle,lllllUX Ha
uCTopuqecKyio apeuy EaponbI B VI B. H.3., nonyqaeT ucKJIIO'IUTeJibHO HpKue u
.npaMaTU'leCKUe CBU,lleTeJlbCTBa pauuecpe.nneBeKOBblX UCTOpUKOB.
TipoKonuii KecapuiicKUH (II - IV), Hop.nan (34-35, 119), Araqmii, Meuau.np,
Hoauu 3<t>eccKuii, Ticee.no-MaapuKuii, <l>uo<t>unaKT CuMOKarra u .npyrue /Muwynuu,
1941/, Ka)K)l.bIH c pa:rnoii creneHblO .nocroaepuocru onucbIBan cnaBllH. OrpoMHbIH noToK
uu<t>opMauuu VI B. H.3. CBJ13an c 3Kcnaucueii cnaBJIH na .6anKaHbI, so ana.neuHJI
Bu3attTHHCKOH uMnepuu - ueHTP npUTJl)KeHUJI eaponeiicKux u aJuaTCKux uapo.noa B V XV BB. H.3.
0.nnaKO, ynOMJIHyTble MHOrO'IUCJleHHbie BH3aHTHHCKHe aBTOpbl He ,llalOT
KOHKpeTHbIX cau,1:1eTenbcTe o "YTllX cnaBJIHCKoro npo.namKeHuJI a KapnaTcKuii apean. B
OTHOllleHUU ero ceaepo-BOCTO'IHOH OKpaUHbl MO)l(HO nonaraTb, '!TO npOHUKHOBeHue
uoeoro 3THoca wno qepe3 KapnaTcKue nepeeanb1 u .z:1onunaMH .[(yuaJ1-THcb1. HacKOJlbKO
UHTeHCHBHO npoXO,llHJl npouecc nepeMemeHHJI MO)l(HO HCXO,llHTb H3 KOJlH'leCTBeHHOro
no.ncq~a naMJITHUKOB peruoua VI - VII ee. u VIII - IX BB. Ecnu K nepaoMy nepuo.ny,
nepuo.ny Ha'laJibHOro npOHUKHOBeHHJI CJlaBJIH B peruou OTHOCHTCJI OKOJIO 15 nyHKTOB, TO
BTOpoii HC'IUCJllleTCJI OKOJIO 100 noceneHUJIMH, KOJlU'leCTBO KOTOpbIX e)l(ero.nuo
nononnJ1eTCJ1 a xo.ne noneBbIX pa6oT /.6y.nuncKu-Kpu'!Ka, 1990, puc. l; KornropowKo,
1991, c. 182-183, puc. 28; Stanciu, 1995, p. 145-150, fig. 1/.
H3Meneuue 3TuononuTu'lecKoii o6cTaHOBKU eo BTopoii nonoauue VII a. H.3.
CBll3aHo c npoHHKHOBeuueM u oce,1:1auueM aaapoa. Ouu 3auuMa10T KowuuKyio KOTJioeuuy
no nuuuu: Kowuue-.6apua-BananuKu u .nanee K iory c BbIXO.LIOM na neao6epe)l(be Tucbr
/Bialekova, 1980, s. 223; Bona, 1986, tab!. VII/. Hx naMJITHHKH npe.ncTaaneub1
e.nuuoo6pa.3HblMH .LIJIJI aceii TeppUTOpHH KarauaTa rp)'HTOBblMH HHryMaUHOHHblMU
MOrHJlbHHKaMH. Tipouecc accHMHJlJIUUU aaapoa B CJlaBJIHCKOH cpe.ne y)l(e B VIII B. 6brn
HaCTOJlbKO rny6oK, '!TO 3aqacryio HeJlb3JI npoBeCTH 3THH'leCKOe pa3rpauuqeuue
norpe6euuii na cnaBJ1Ho-aaapcKnx MOrHJlbHHKax.
K Konuy IX e. e BepxueM TioTucbe cKJ1a.nb1BaeTCJ1 onpe.neneuuaH 3THU'leCKaJI
cTa6HJibHOCTb
uapyweuuaJ1
npoHHKHoaeuueM
Ma.LlbllpcKux
nneMeu.
C03.nauue
BeurepcKoro rocy,1:1apcTBa u BKJIIO'lenue aepxueTUCCKHX 3eMeJib B ero cocTaB onpe.nenJleT
.nanbueiiwyio ucropuio uaceneHHJI peruoua.
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Aspecte etno-politice din istoria populaţiei Tisei Superioare
din mileniul I î.e.n. - mileniul Ie. n.
În lucrare se analizează etapele de bază în dezvoltarea lumii tribale din partea de
nord-est a arealului carpatic pe parcursul a 2000 de ani. La baza lucrării sunt puse datele
arheologice comtemporane şi izvoarele scrise.
Ca rezultat al analizei izvoarelor scrise se poate trage concluzia că populaţia de
bază a Tisei Superioare pe parcursul a 1500 de ani au fost tracii, cei mai numeroşi pe
teritoriul Europei la mijlocul mileniului I î.e.n. (Herodot, IV. 3), istoria lor complexă este
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legată

de un şir întreg de triburi şi popoare (celţii, gemanii, sarmaţii, romanii), care într-o
mare sau mai mică i-au influenţat în dezvoltarea lor social-economică.
Spre sfârşitul secolului IV - începutul secolului V e.n. ia sfârşit istoria
multiseculară a tracilor Tisei Superioare. Moartea culturii trace este legată de
evenimentele furtunoase din perioada marii migraţii a popoarelor, când câmpia carpatică
şi ţinuturile din bazinul Tisa-Danubian cad sub hegemonia hunilor, iar pdmânturile Tisei
Superioare sunt cucerite de gepizi.
Istoria medievală a acestei regiuni este legată de o populare treptatil, începând cu
sec. VI e.n. de câteva triburi slave şi avare.
Odată cu pătrunderea ungurilor, la sfârşitul sec. IX - X e.n., începe o etapă nouă
în dezvoltarea Tisei Superioare, legată de regatul maghiar.
măsură mai

Ethnopolitical Aspects Conceming the History of Population /rom Upper Tisa in
I-st millenium b. Chr.-1-st millenium A.D.

The paper is analysing basis stages in the development of tribal world from NorthEastem side of Carpathian area during 2000 years. The fundamentals of the work are
contemporary archaeological datum and wrote sources.
As a resuit of the wrote sources analyses, the conclusion is that the fundamental
population in Upper Tisa, during I 500 years were the Thracians, the most numerous in
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Europe at the middle of /-st mill. b.Chr. (Herodot, IV. 3). Their complex history is connected by a series oftribes and population (the Celts, Germans, Sarmatians, Romans) that
more or less had infuenced them in social-economic development.
Against the end of V-th - IV-th century b. Chr. it emis centuries old Upper Tisa
Thracians history. The end of Thracian cu/ture is connected by violent events during migrations, when Carpathian field and regions between Tisa and Danube were conquered by
Huns, and Upper Tisa region is subjugated by Gepidaes.
The medieval history of this area is connected by a gradual spreading, since V/-th
century b. Chr., Slave and Avar tribes.
Once with Hungarian penetration at the end ofIX-th -X-th century A,D., it began a
new stage in Upper Tisa's development, connected by Hungarian kingdom.
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locuinţă

din perioada târzie a migraţiilor la Zalău
"Valea Mâţii" (jud. Sălaj)
Alexandru V. Matei, Ioan Stanciu

În 1977 lucrările de nivelare necesare săpării fundaţiei Laminorului de ţevi şi
Centralei electro-termice din platforma industrială a oraşului Zalău,
situată În partea sa nord-vestică, au atins şi zona primei terase de pe malul drept al
Văii Mâţii (punctul Tăneiul lui Winckler) unde, În urma cercetărilor la suprafaţa
solului, au fost identificate vestigii arheologice din mai multe perioade. În luna iulie a
aceluiaşi an s-au efectuat săpături de salvare, Într-o porţiune de teren situată la sud de
Laminorul de ţevi, de o parte şi alta a drumului de acces spre Centrala electro-termică1 •
În zona din dreapta drumului, buldozerele Îndepărtaseră humusul actual şi stratul de
cultură antic, Însă mai multe gropi s-au conturat În lutul galben, fiind golite fără a se
mai trasa secţiuni. Pe partea stângă a drumului au fost săpate 5 secţiuni şi 5 casete (pi.
1:1).
Delimitarea la orizontală a locuirilor din diverse perioade nu a fost posibilă.
Stratigrafic, a fost Înregistrată următoarea situaţie: de la actualul nivel de călcare şi
până la -20 cm se afla un strat de humus, urmat, până la -40 cm, de un strat de
pământ negru, in el fiind găsite, sporadic, fragmente ceramice din mai multe perioade.
Au fost cercetate 56 de gropi, databile cu ajutorul materialului din inventar
în epocile neolitică, a bronzului (cele mai multe), Latene şi epoca romană. Două gropi
şi două locuinţe adâncite În pământ au aparţinut etapei de Început a epocii medievale
(foarte probabil secolelor 11-12).
În secţiunea IV şi caseta 4 au fost dezvelite resturile unei locuinţe, datată
2
iniţial În sec. 4 d.Chr. • A fost identificată la adâncimea de 60 cm, de la care se
adâncea cu maximum 10 cm. Podeaua pare să fi fost uşor Înclinată dinspre nord spre
sud, cu o diferenţă maximă de cca. 10 cm (pi. 1:2). Este sigur că nivelul de călcare
corespunzător aşezării pe care această locuinţă o reprezintă, se afla undeva În
intervalul corespunzător stratului de pământ negru. Avem de-a face, aşadar, cu un
complex parţial adâncit În solul antic (intre 50-60 cm de la vechiul nivel de călcare).
Are formă dreptunghiulară În plan, cu laturile de 415 X 370 cm şi cu o suprafaţă ce
poate fi estimată la aproximativ 15,30 m 2 • Pereţii se Îmbină la colţuri În unghiuri
drepte, fiind orientaţi În direcţia punctelor cardinale (laturile mai lungi sunt orientate,
aproape exact, pe direcţia est-vest). În groapa locuinţei, de-a lungul pereţilor, n-au
fost descoperite urmele lăsate de bârnele aşezate la bază, aceasta nu Înseamnă însă că
ele nu au existat. Altfel, ar trebui să credem că pereţii au fost construiţi pe "tălpi",
dispuse pe nivelul de călcare din exteriorul locuinţei. Foarte probabil, În legătură cu
sistemul de sprijin al acoperişului se aflau gropile de stâlpi surprinse la nivelul
podelei, cu adâncimi intre 12-20 cm. Două dintre ele (b şi c) au formă circulară, cu
diametre de 25, respectiv 30 cm. A treia, indicând, probabil, un stâlp dreptunghiular
În secţiune (groapa a), se afla În faţa cuptorului (laturi de 45 X 32 cm). Dacă avem În
vedere regula după care intrarea era situată În colţul opus pe diagonală cuptorului,
atunci aceasta s-ar fi aflat În colţul nord-estic
Resturile bulversate ale unui cuptor, construit din piatră, se aflau În
porţiunea colţului sud-vestic (pi. 1:2). Grămada de pietre, curăţată, indică forma
rectangulară a instalaţiei pentru foc, cu laturi de cca. 125 X 110 cm. Vatra, amenajată

construcţiei

1
AI. V. Matei de la Muzeul de Istorie şi Artă Zalău. O parte a rezultatelor (epoca romani) sunt prezentate
la Matei 1979, p. 486-487.
2
Matei 1979, p. 487; pi. IV, p. 494; pi. V, p. 495.
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dintr-un strat de lipitură puternic arsă, s-a păstrat parţial, fiind acoperită cu bucăţi
de gresie nisipoasă, arse la roşu. Marea majoritate a materialului recolatat (fragmente
ceramice, oase de animale3) a fost găsită În zona cuptorului sau În imediată apropiere.
Trebuie reţinut faptul că prin colţurile sud-estic şi nord-estic locuinţa
intersecta două gropi din epoca romană, nr. 16, respectiv nr. St..
Materialul ceramic găsit este puţin, fragmentar şi, cu o excepţie nesigură (pi.
11:5), provine din vase lucrate cu mâna4• Această categorie este reprezentată printr-un
număr probabil de 3 oale (pi. 0:2,3,4,6). Majoritatea au fost modelate dintr-o pastă
grosieră, relativ compactă, amestecată cu nisip insuficient sortat, care conţinea şi
pietricele (pi. 11:3,4,6). Un altul, a fost confecţionat dintr-o pastă degresată cu cioburi
pisate, de asemenea cu aspect grosier, însă devenită destul de compactă în urma
arderii. Este de menţionat În acest caz şi stratul fin de "angobă" care acoperă
suprafaţa exterioară (pi. 11:2). Arderea nu a fost uniformă, rezultând nuanţe de brun,
cenuşiu sau cafeniu; într-un caz apare un miez de culoare neagră (pi. 11:3). Este destul
de greu de spus dacă fragmentul de la pi. 11:5 a aparţinut unei oale modelată la roata
înceată, aşa cum ar putea sugera şi profilatura mai complicată a marginii, aceasta
incomplet păstrată. Pasta, amestecată cu cioburi pisate şi relativ compactă, de culoare
uniformă cărămizie (inclusiv suprafaţa), este asemănătoare celei a vaselor lucrate cu
mâna. Totuşi, pereţii au o grosime constantă, iar suprafaţa pare să fie mai bine
prelucrată. Oricum, în zona umerilor s-au păstrat urmele unui ornament incizat
înaintea arderii, reprezentat de striuri fine, paralele (trasate cu pieptenele), grupate în
două benzi ce se împletesc.
Fragmentul de la pi. 11:2 indică o oală ce avea diametrul gurii apropiat ca
valoare de cea a diametrului maxim, cu umerii plasaţi relativ jos (diametrul probabil
al gurii = 12 cm; diametrul maxim probabil = 15,3 cm). Marginea este destul de înaltă,
uşor înclinată spre exterior, cu buza tăiată drept, foarte uşor rotunjită. Posibilitatea
de a reconstitui forma altor oale nu există. Menţionatul fragment aparţine tipului 322 5
din clasificarea marginilor de vase, pe care a efectuat-o G. Fusek, bine reprezentat În
mediul slav timpuriu din Slovacia6 • Aici este înregistrat pentru prima dată Într-un
complex din faza I.b (pentru care se propune, În linii mari, a doua jumătate a sec. 6),
cercetat la Siladice-Bodos I şi În care există deja un vas lucrat la roată'. Pe de altă
parte, el pare să fie mei bine reprezentat În Slovacia pe durata fazelor II şi DI (sec. 7),
indicând grupa caracteristicilor târzii. Spre exemplu, În complexul 270 de la NitraMikov dvor apare asociat cu multă ceramică lucrată la roată şi ornamentată'.
Variantele tipului 322 Fusek corespund tipurilor 3, 4, S din clasificarea operată de I.
P. Rusanova, combinaţie care în Ucraina nord-vestică ar caracteriza sec. 6'.
Vase ca cel pe care îl sugerează fragmentul în discuţie au fost incluse de G.
Fusek unor variante şi subvariante ale tipului 12a (vase Întregi), reprezentate, În
majoritatea cazurilor, prin marfă modelată la roata înceată şi ornamentată, adică cu
Deşi nu au fost determinate, este sigur ci avem de-a face cu oase de bovine şi porc.
Întregul inventar se pistreazi la Muzeul de Istorie şi Arti Zaliu, sub nr. inv. 241/1977.
~ Dimensiunile şi raporturile dintre ele (indecşii), inclusiv marcajele, dupi Fusek 1994. Diferi doar
urmitoarele simboluri: I= îni~ime maximii· D~- =diametrul mallim.
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poziţie cronologică mai târzie10• În Slovacia, vasele cele mai vechi Încadrate de G.

Fusek acestui tip, lucrate cu mâna, au fost datate În fazele I.b-11 (a doua jumătate a
sec. 6 - prima jumătate a sec. 7) 11 • Majoritatea exemplarelor, grupând vase modelate
la roată şi ornamentate 12 sau lucrate cu mâna (uneori ornamentate) 13, aparţin fazelor
II-III, adică secolului 7. Oalele cu acest profil ar putea fi comparate cu variantele 4.a
şi 5.2.b Parczewski 14 • Spre exemplu, analogii bune există În complexul 119/56 de la
Cracovia-Nowa Hota, plasat În faza târzie (a doua jumătate a sec. 7) 15 • La nord de
Tisa superioară, vase slave timpurii asemănătoare par să fie mai bine reprezentate in
sec. 7 16, dar există şi in complexe pentru care s-a propus secolul 617• Analogii există În
nivelul I al aşezării de la Poian, in sud-estul Transilvaniei 18 sau În nivelul timpuriu de
la Cernat-Roberttag, in aceeaşi zonă 19 • Analogii bune apar şi in teritoriul românesc
sud-carpatic, spre exemplu la Dulceanca 120 , aşezările din urmă avându-şi punctul de
greutate in a doua jumătate a sec. 6. Paralelele slovace indică mai degrabă grupa
caracteristicilor târzii.
Referitor la zona sud-carpatică a României, forma menţionată - alungită, cu
buza înclinată spre exterior - a fost legată de vechea ceramică dacică 21 • Referitor la
materialul cunoscut pe teritoriul Moldovei, oalele În rândul cărora se Înscrie şi cea pe
care o indică fragmentul de la Zalău au fost puse pe seama slavilor timpurii 22 •
Prin factura pastei şi aspectul general, ceramica lucrată cu mâna din locuinţa
de la Zalău este identică materialului cunoscut În apropiere, pe cursul superior al văii
Zalăului, la Panic-La blocuri/Zalău-Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 104-106, BadonDoaşte, Hereclean şi, probabil, Panic-JS.C.LP (toate În judeţul Sălaj) 23 • Aşezările de
aici aparţin aceluiaşi orizont cultural-cronologic, pe care ii reprezintă În nord-vestul
României şi aşezările de la Lazuri-Lubi tag2', Culciu Mare-Zoldmezo 15 God. Satu
Mare) şi grupul de morminte (plane, de incineraţie) de la Pişcolt God. Satu Mare) 26 ,
pentru care a fost propus termenul de orizant Lazuri-Pişcolt.. Acest fenomen cultural a
fost legat de pătrunderea primilor slavi În teritoriul nord-vestic al României, din
punct de vedere cronologic cu punctul de greutate În a doua jumătate a sec. 6 şi
secolul 7 timpuriu 27 •
Reamintim faptul că locuinţa de la Zalău-Va/ea Mâţii intersectează două
gropi databile În epoca romană, aşadar este ulterioară acestora. De asemenea, forma
locuinţei (aproape patrată) şi mai ales cuptorul de piatră au paralele exacte În direcţia

°Fusek 1994, fig. 24-25, p. 35-36.

1

11

Fusek1994, pi. XXIII, p. 335; pi. XXXIV/8, p. 348; pi. XLVl/I3, p. 358; pi. LXV/7, p. 379.
Fusek 1994, pi. In, p. 3I5; pi. II/I, p. 3I6; pi. XII/I, p. 326; pi. XIV/3, p. 28; pi. XXX/2, p. 344; pi. xuvn,
p. 378; pi. LXVII/I, p. 382.
°Fusek1994, pi. IV/6, p. 3I8; pi. V/4, p. 319; pi. IX/4, p. 323; pi. XI/5, p. 325.
1
• Parczewski 1993, fig. 7, p. 37; fig. 8, p. 38.
"Parczewski 1993, pi. XV/8, p. I89; pi. XVIII, p. I90.
16
Kotigorosko 1977, fig. 9/3,4,10,I I,I6, p. 90.
17
Cercun 1994-1995, fig. 3/4,5, p. 70.
11
Szikely1992, fig. 13/B. I6: I,2, p. 264.
19
Szikely 1992, fig. 26/B. 5:4, p. 285.
m Dolinescu-Ferche 1974, fig. 64/3.
21 Dolinescu-Ferche 1974, p. I28; fig. 52/3, p. 65; fig. 60/2, p. 71; fig. 64.I,2, p. 74 ş.a ..
12
Teodor 1978, p. 43; pi. 23/I,8, p. I82.
2J Rezultatele mai vechilor cercetări de aici (susţinute de Al. V. Matei) au fost prelucrate şi pregătite pentru
tipar. Aşezarea de la Hereclean a fost identificată şi sondată în cursul unor săpături de salvare din
noiembrie-decembrie I998.
24
Stanciu 1998; Stanciu, colab. 1998.
251. Stanciu, O noutl ~ezare slavtl timpurie din zona Someşului inferior (Culciu Mare-"Zoldmezo", com.
Culciu,jud.. Satu Mare), în prezentul volum.
26 Nemeii 1983, nr. 4, p. 139-I40; fig. 8/5,6,9-I2, p. I47; fig.10/3,4,6,7, p. I49.
27
Stanciu 1998.
12
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mediului slav timpuriu, geografic, cele mai apropiate analogii aflând-se În imediata
apropiere, pe aceeaşi vale a Zalăului, În aşezările de la Zalău-Bui. Mihai
ViteazuVPanic şi Badon. Până la această dată, În Întreg spaţiul nord-vestic al
României, locuinţele adâncite În pământ, cu cuptor de piatră plasat Într-un colţ, nu
sunt cunoscute.
În ultimă instanţă, pentru datarea mai precisă a locuinţei în discuţie ar fi
importantă prezenţa fragmentului modelat la roata Înceată, ornamentat (pi. 11:5).
Sărăcia În piese de metal sau alte obiecte - mai strâns databile - a complexelor slave
timpurii este cunoscută. De aceea au fost accentuate încercările de analiză tipologicocronologică a ceramicii, iar prezenţa ceramicii modelată la roata înceată
(ornamentată de cele mai multe ori) sau a celei lucrată cu mâna ornamentată (cu
fascicule orizontale de linii drepte sau vălurite, preluate de pe ceramica modelată la
roată) a fost exploatată ca indicator cronologic. Foarte probabil că o producţie
organizată a ceramicii modelată la roata înceată debutează la slavii timpurii din
Europa centrală în intervalul delimitat de sfârşitul sec. 6 - începutul sec. 7 şi mijlocul
sec. 728, deşi pentru teritoriul Slovaciei şi Boemiei s-a avut În vedere şi a doua jumătate
a sec. 6, cel târziu Începutul secolului următor 29 • În Transilvania, ceramica lucrată la
roata Înceată lipseşte ori este rar prezentă pe parcursul sec. 6, afirmându-se în
aşezările datate cel mai devreme în sec. 7 şi în cimitirele grupei Mediaş, care Încep pe
parcursul aceluiaşi secol30• În lumina acestor precizări, eventuala prezenţă a
fragmentului dintr-un vas modelat la roata înceată În locuinţa de la Zalău ar putea
indica, mai curând, etapa târzie a orizontului Lazuri-Pişcolt, adică, În linii mari,
prima jumătate a sec. 7.
Situaţia cunoscută acum pe cursul superior al Văii Zalăului indică un grup
compact de aşezări slave timpurii, apărute În faţa fostului limes roman, respectiv
înaintarea unui grup slav timpuriu dinspre nord-vest, pe Valea Crasnei, în direcţia
Porţilor Meseşene şi a Transilvaniei intracarpatice, mişcare petrecută cel mai
devreme pe parcursul ultimei treimi a sec. 6. Aşezări de tipul celor identificate în
nord-vestul României nu sunt cunoscute în centrul sau nordul Transilvaniei31 • În
actualul stadiu al cunoştinţelor s-ar putea crede că, pe o anumită durată, linia fostului
limes roman din nord-vestul Transilvaniei a constituit o veritabilă linie de demarcaţie
Între teritoriul unde s-au aşezat slavii şi zona aflată sub controlul Chaganatului avar.

211

Parczewski 1995, p. 12.
Zeman 1976, p. 210-212; Fusek 1994, p. 306.
JO Stanciu, Matei 1994, n. 4, p. 143, cu trimiteri la bibliografia pentru aşezările din sud-estul Transilvaniei.
11 Din nordul Transilvaniei (pe cursul superior al Viii Almaşulul) se cunos cele doui monninte de
incineraţie de la Dorolîu (jud. Cluj), datate la sfârşitul sec. 6 - începutul sec. 7 (f'erenczi 1970). O poziţie
cronologici atât de timpurie în cazul acestor descoperiri nu este, totuşi, asigurati.
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A Dwellingfrom Late Migration Age in Zalău - "Valea Mâţii"
(Sălaj County)
In 1977, the soii equa/izing works for industria/ objectives in Zalău town had
reached first terrace of right bank of the brook Valea Mâţii ( the site "Tăneiul lui
Winkler" ), where archaelogica/ objectives were found.
On the /eft sille of the road there were excavated 5 sections and 5 caskets (pL
III).
Totally, there were investigated 56 pits /rom Neolithic, Bronze (the most
numerous), Latene and Roman Age.
In section IV and jlack 4 there were discovered the remains of a dwelling,
initially dated in IV-th century A.D. We are dealing with a partially deep complex in
antique soii ( 50-60 cm. /rom the old levei). It has a rectangular form, the sides are
having 4,15 x 3, 70 with an approximative sur/ace of 15,30 m. The unsett/ed remains of a
stone kiln were in the South-Eastern corner. (pLl/2)
The small quantity of pottery is fragmentary and, with an uncertain exception
(pL/115) it proceeds /rom hand made vessels. This category is represented by a probable
number of three pots (pL/113,4,6). The burning wasn 't homogeneous, resulting brown
and grey shades in one case there is a black colour core (pL/113).
Thefragmentfrom pLlll2 shows a pot with the diameter ofthe brim c/ose by the
maxim diameter, with relatively low "shou/ders ". This fragment it be/ongs to the type 322
in the c/assification of G. Fusek, we/1-represented in Early Slave environment /rom
Slovakia. Analogous vesse/s were inc/osed by G. Fusek to variants of the type 12.a
(complete vessels).
Because of the paste and general appearance, the hand pottery found in the
dwelling /rom Zalău is identica/ to the known material /rom Panic - La blocuri, Badon Doaşte, Herec/ean, in the Upper valley of Zalău. The mentioned settlements are
belonging to same cu/tura/-chrono/ogica/ horizon that is represented, in North-Western
Romania, by the settlements /rom Lazuri - Lubi-tag, Cu/ciu Mare - Zoldmezo and the
plane cremation graves /rom Pişcolt (Satu Mare county), for this one being suggested the
term of Lazuri - Pişco/t horizon. This cultural phenomenon is connected by the
penetration offirst S/aves in North-Western Roman ia, /rom chronologica/ point of view
being injluential in the second half of VI-th century and early VII-th century.
LISTA ILUSTRAŢIEI

de salvare de la Zalău-Valea Mâţii!făneiul lui Winckler (1).
timpurie (2).
PI. II. Poziţia geografică a aşezării de la Zalău-Valea Mâţii (1). Ceramică
lucrată cu mâna (2,3,4,6). Fragment ceramic, probabil modelat la roata Înceată (5).
PI. I.

Săpătura

Locuinţă slavă
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O nouă aşezare slavă timpurie din zona Someşului Inferior
(Culciu Mare - Zoldmezo, comuna Culciu, judeţul Satu Mare)
Ioan Stanciu
În depozitul de arheologie al Muzeului Judeţean Maramureş (Baia Mare) se
cu mâna, împreună cu vălătuci şi "pâinişoare" din lut ars,
descoperite în urma unor sondaje efectuate (1966) în punctul Zoldmew!Câmpul verde,
din hotarul sudic al localităţii Culciu Mare, jud. Satu Mare (de către dl. dr. Ioan
Glodariu, pe atunci la Institutul de Istorie şi Arheologie al Academiei Române, filiala
Cluj) 1• Satul este situat pe valea Someşului, iar locul descoperirii se află la cca. 150 200 m sud-vest de la fostele grajduri C.A.P. (cele din marginea estică a satului), în
. imediata apropiere a "drumului ciurzii" (care duce spre păşunea satului),
corespunzând unei suprafeţe de teren plane, probabil că în vechime ceva mai înălţată
în raport cu împrejurimile (fig. 1). Conform precizărilor din registrul inventar al
muzeului, aceste materiale au fost descoperite într-o locuinţă cu cuptor, despre care
nu posed alte date, identificată în secţiunile Vb/1966 (de unde provine marea
majoritate a materialelor) şi secţiunea V/1966. Au fost săpate atunci, probabil, şase
secţiuni (I - VaNb) şi două casete, în jurnalul de săpătură nefiind menţionate
2
secţiunile V şi Vb •
Nu a fost sesizată aici existenţa vreunui strat cultural, fiind însă cercetate trei
locuinţe adâncite în pământ, parţial distruse prin amenajarea unui drum, databile în
epoca romană (Stanciu 1995, nr. 13/B, p. 143-144). De asemenea, au fost identificate şi
câteva gropi de dimensiuni relativ mici, .de formă rectangulară în plan, cu pereţii
lutuiţi şi arşi. Despre acestea, autorul săpăturilor credea că reprezintă resturi ale unor
ruguri funerare hallstattiene, identificat fiind şi un mormânt (?) din această perioadă
(Popescu 1967, nr. 71, p. 367) 3• Datarea acestor complexe poate fi operată însă fără
nici o îndoială, adică aparţin epocii romane, aşa cum dovedeşte, chiar în zonă,
descoperirea unor cioburi din epoca romană în umplutura unor complexe identice,
cercetate la Lazuri, jud. Satu Mare (Stanciu 1996, p. 72).
Prezenţa vălătucilor este importantă, deoarece - în nord-vestul României cel
puţin - aceste piese de lut ars apar exclusiv în legătură cu cuptoare scobite într-un bloc
de lut cruţat, plasate într-un colţ al locuinţelor databile în sec. 6 - prima jumătate a
sec. 7. Este cazul locuinţelor de la Lazuri, jud. Satu Mare (Stanciu 1998a; Stanciu,
co/ah 1998, p. 38-40). Acolo unde avem de-a face cu cuptoare construite din piatră, ca
la Panic/Zalău - buL M. Viteazul, nr. 104-106 (cercetări inedite, Al. V. Matei) sau
Zalău-Valea Mâţii, pe cursul superior al văii Zalăului (Matei 1979, nr. lla, p. 487; pi.
V, p. 495), deşi se cunosc "pâinişoare" de lut, vălătucii lipsesc. Este posibil ca această
constatare să fie valabilă şi pentru alte zone, absenţa vălătucilor datorându-se
utilizării pietrelor, acolo unde această materie primă exista (Stanciu 1998b).
păstrează ceramică lucrată

1
Referindu-se la posibilitatea pitrunderil dinspre nord-vest a unui grup masiv de slavi, spre sfirşitul sec. 7
sau în sec. 8, M. Rusu a tlcut trimitere la inventarul unei locuinţe descoperiti la Culciu Mare (punctul
Boghilaz), având în vedere şi apariţia ceramicii slave timpurii, lucrati cu mâna, de tip Praga (Rusu 1971,p.
720-721; n. 38, p. 721). În realitate, este vorba despre descoperiri distincte, ficute în puncte diferite. ln
punctul Boghila;., din hotarul aceleaşi localitiţi, a fost cercetată o locuinţă, parţial distrusă, care prin
inventarul ceramic poate fi datată în a doua jumătate a sec. 9 - sec. 10 timpuriu (Stanciu 1996, nr. 2, p. 71,
73, 76-77; pi. I-IV).
2
Datorez cele mai sincere mulţumiri d-lui prof. dr. Ioan Glodariu (Facultatea de Istorie şi Filosofie a
Universităţii din Cluj-Napoca) pentru jurnalul de săpitură, pus la dispoziţie, ca şi pentru acordul în
vederea prelucriril şi publicirii materialelor.
1 Conform însemnirilor din jurnal, în şanţul estic al drumului de păşune au fost gisite (la -120-140 cm)
fragmente ceramice hallstattiene, împreuni cu oase calcinate.

RELATII
ROMÂNO-UCRAINENE
,
https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Stanciu

128

Aşadar, este foarte posibil ca locuinţa cercetată la Culciu Mare să fie identică
celor cunoscute de la Lazuri (În aceeaşi zonă a Someşului inferior), adică de formă
rectangulară în plan, mai curând aproape patrată, parţial adâncită În sol şi dotată cu
cuptor scobit într-un bloc de lut, cruţat În momentul săpării gropii locuinţei.
Materialul recuperat indică prezenţa sigură a patru oale, în cazul a două
dintre ele fiind păstrate doar părţile inferioare (pi. U/3,4). Alta este Întregibilă (pi.
1/1), iar a patra s-a păstrat aproape complet (pi. 1/2). Sunt lucrate cu mâna, din lut
amestecat cu cioburi pisate, vizibile în secţiune şi la suprafaţă. Au fost supuse unei
arderi incomplete, în urma căreia au rezultat nuanţe de cărămiziu, brun sau cenuşiu.
Nici modelarea nu a fost prea îngrijită, astfel că aspectul acestor vase este unul
grosier. Doar în legătură cu oala de la pi. 1/2 se precizează că a fost găsită lângă
cuptor, deşi, de obicei, în aceste locuinţe majoritatea inventarului ceramic se
Întâlneşte în cuptor sau imediata lui apropiere.
Oala de Ia pi. 111 aparţine subvariantei 11.2.a.C Fusek şi este identică unei
urne de la Potvorice - Slovacia (Fusek 1994a, pi. XLlll/6, p. 362). Diferenţa dintre
vasul de la Culciu Mare şi urna mormântului nr. 21 de la Pişcolt, jud. Satu Mare nu
este decât una relativă, deşi aceasta este încadrabilă tipului 11.1.b.C Fusek (pi. IV/7).
În esenţă, toate acestea sunt recipiente zvelte, cu umeri înalţi (linia diametrului maxim
este plasată foarte sus), iar între diametrul gurii şi cel al fundului vasului există o
diferenţă relativ mare. Atrage aspectul uniform al marginilor, aproape verticale şi
relativ scunde, de asemenea profilatura slabă a părţii superioare a acestor vase (cele
două exemplare din nord-vestul României, împreună cu menţionata urnă de la
Potvorice, au margine de tipul 213 Fusek). La vasele tipului 11.2, spre deosebire de
cele incluse tipului 11.1 Fusek, umerii vasului (linia diametrului maxim) se află ceva
mai jos. Cel puţin din punctul de vedere al percepţiei vizuale, separarea tranşantă a
celor două tipuri - aşa cum a fost operată de G. Fusek - rămâne discutabilă, cu
trimitere la valoarea reală a unor indecşi pentru încadrări tipologice precise.
Urna de la Potvorice a fost datată în cel mai timpuriu orizont slovac, adică În
(sub)faza I.a, pentru care, în cronologie absolută, s-a propus intervalul dintre cca.
500-568 (Fusek 1994a, nr. 96, p. 235-236; tab. 3, p. 113; p. 91-115, 306-307). Cele două
vase din nord-vestul României nu au corespondenţe foarte exacte În tipologia lui M.
Parczewski, alcătuită pentru materialul slav timpuriu din Polonia, cu eventuala
excepţie a unui vas de la Zlota 3, datat în faza timpurie, adică în sec. 6 - începutul
secolului următor (Parczewski 1993, pi. XXll/4, p. 196; p. 90). Vase asemănătoare
ocupă în Boemia, probabil, o poziţie cronologică mai timpurie (Zeman 1976, fig. 29/5,
p. 153; fig. 42/3, p. 181; fig. 45/5, p. 191). Vasele de la Culciu Mare şi Pişcolt corespund
perfect variantelor C şi D Rusanova din Ucraina nord-vestică, puţine - după părerea
acestei autoare - în perioada timpurie (Rusanova 1976, fig. 6/7,9, p. 18; 29). Acordând
prioritate situaţiei presupuse pentru zona ucraineană, ar trebui să alăturăm cele două
vase din nord-vestul României mai curând caracteristicilor târzii, fără a putea exclude
prezenţa lor în grupa mai timpurie, aşa cum par a indica celelalte analogii.
Tipul de margine 213 Fusek, adică acela caracteristic vasului de Ia Culciu şi
urnei de Ia Pişcolt, nu pare să fie o apariţie specifică celui mai vechi orizont al
complexelor slovace, care conţin doar ceramică lucrată cu mâna (Fusek 1994a, p. 72),
deşi este atestat la Potvorice, aici cu o poziţie cronologică foarte timpurie (Fusek
1994a, pi. XLVlll/3,6, p. 362). În Slovacia ar putea fi interpretat, mai degrabă, ca
indicator pentru faza l.b, plasată între cca. 568 - răscrucea dintre sec. 617 (Fusek
1994a, p. 72). Corespunde variantelor 2-5 ale tipului E.b Parczewski, autorul
excluzându-I din rândul indicatorilor cronologici (Parczewski 1993, fig. 14, p. 52; p.
58). De asemenea, ar putea fi comparat cu tipurile 3a, 3b sau 3v Rusanova, Timo§ciuk,
datate la Kodyn în sec. 5 şi cea mai mare parte a sec. 6 (Rusanova, Timosciuk 1984, fig.
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9, p. 13; anexa următoare p. 34). Prezenţa vaselor cu o profilatură a părţii superioare
foarte asemănătoare acestui tip pe durata secolelor 6-7 în mediul slav din Europa
centrală este confirmată şi de situaţia din Moravia (Jelinkova 1990, fig. 19/1,3,4, p.
272). Astfel de vase, cu marginea aproape verticală, fără gât, par să fie slab
reprezentate pe teritoriul României în a doua jumătate a sec. 6 sau în prima jumătate
a secolului următor4 • În virtutea unei atitudini circumspecte, am putea crede că tipul
de margine 213 Fusek nu reprezintă un indicator cronologic obligatoriu pentru o
datare timpurie.
Celălalt vas din locuinţa de la Culciu Mare (pi. 112) este Încadrabil tipului
11.2.b Fusek, eventual chiar subvariantei 11.2.b.A, în raport cu care prezintă o
diferenţă mică a indexului Hl (0,77 în raport cu intervalul 0,81-0,95), profJlul şi forma
în ansamblu fiind identice singurului vas plasat de G. Fusek în această subvariantă
(Fusek 1994a, fig. 30, p. 41; pi. XX:Il/5, p. 336). Vasul nu poate fi înregistrat ca o
apariţie constantă în mediul ceramicii slave timpurii modelată cu mâna, ca dovadă şi
lipsa sa din tipologiile realizate de M. Parczewski şi I. P. Rusanova. Cel din Slovacia
(Kuty-Cepangat) a apărut într-un context databil, probabil, în fazele 11-111 Fusek,
adică în sec. 7.
(Fusek 1994a, pi. XXII/5, p. 336; nr. 64, p. 211). Este relativ
asemănător unui alt vas, găsit la Nitra-Mikov dvor, datat În faza a II-a Fusek, adică de
la răscrucea dintre sec. 6/7 până la cca. 650 (Fusek 1994a, pi. XXXIX/2, p. 353). O
analogie mai bună cunosc de la Cicovice (Boemia), reprezentată printr-o oală
descoperită izolat, posibil Împreună cu câteva fragmente de vase lucrate la roată,
ornamentate (Zeman 1976, fig. 2/6, p. 18; nr. 13, p. 120; fig. 40/10,12,14, p. 173). Un
vas foarte asemănător de la Szeligi 1 (Polonia), ceva mai scund şi bombat, nu poate fi
datat decât în sec. 7, deoarece a apărut împreună cu un exemplar lucrat la roată
(Szymanski 1967, fig. 11/28, p. 45). Nu cred că pot fi găsite analogii în Ucraina pentru
acest tip de vas, cu atât mai puţin În perioada timpurie. Prezenţa lor frecventă în
cimitirele avare sugerează posibilitatea unei legături În această direcţie\ iar analogiile
indică o poziţie cronologică mai târzie în cazul acestei oale.
Cum s-a văzut, chiar într-o zonă apropiată - în acelaşi teritoriu nord-vestic al
României-, o paralelă foarte bună pentru unul dintre vasele de la Culciu (pi. 1/1) se
cunoaşte în grupul de morminte slave timpurii cercetate la Pişcolt-Nisipărie/Homokos
domb (com. Pişcolt, jud. Satu Mare). Este vorba despre deja menţionata urnă a
mormântului nr. 21 (pi. IV/7) 6• Important este faptul că aici apar şi câteva piese de
Spre exemplu la Botoşana, faza II (Teodor 1984, fig. 40/3, p. 119) sau la Dulceanca I (Dolinescu-Ferche
1974, fig. S2/2, p. 6S)
s Spre exemplu, Garam 1975, fig. 9:89/3, 93/2, 94/1, 9S/2, 10111, 103/1, p. 21; fig. 10: 109/1, p. 22 ş.a.: Tşrşk
1975, fig. 9/1,6S, p. 332; Fiedler, Passlick, Richter 1993, anexa următoare p. 266; So 3, 18, 19, 30.
6
Se cunosc de aici şapte morminte, identificate printre complexele funerare din epoca bronzului şi mai ales
Latene (Nemeti 1983, nr. 4, p. 139-140; fig. 8/5,6,9-12, p. 147; fig. 10/3,4,6,7, p. 149; o primi menîiune la
Dumitraşcu 1978, nr. 5, p. 73-74). În 6 dintre morminte resturile funerare au fost depuse direct în groapă
(complexele nr. 18, 81, 83, 84, 87, 197), iar în mormântul nr. 21 exista o urni (oali lucrată cu mâna),
identificată Ia -70 cm. Circa 2/3 din volumul vasului era umplut cu oase calcinate, unele dintre ele mai slab
arse. Examinând conîinutul (la Muzeul din Carei), am găsit printre oase un fragment din marginea unei
oale mai mici, de asemenea modelată cu mâna, din pastă grosieri, inconsistentă, degresată cu cioburi pisate,
de culoare brun-cărămizie, cu suprafaîa interioară neagră (pi. IV/6).
Mormintele se ani pe o dună de nisip, în apropierea unei foste albii. Autorul cercetărilor
precizează că ele au fost identificate în capitul nord-vestic al dunei, însă ele nu au fost înregistrate pe planul
întinsului cimitir celtic existent aici (/Vemeti 1988, p. 49; fig. 1, p. St). Deoarece mormintele au fost marcate
în ordinea descoperirii şi având în vedere răspândirea mormintelor celtice cu numere apropiate, putem
presupune, totuşi, o altă răspândire la orizontală a complexelor slave timpurii. Mormintele 18 şi 21 se aflau
în capătul nordic al dunei, patru morminte au fost găsite în partea ei sud-vestică (81, 83, 84, 87) şi unul în
partea central-nordică (nr. 197), acesta fiind, probabil, în legătură cu mormintele 18 şi 21. Dacă aceasta a
fost situaîia reală, atunci între mormintele din capătul nordic al dunei şi cele din capătul sud-vestic există o
distanîil de aproximativ 150 m, interval în interiorul căruia n-au fost semnalate alte complexe funerare
4
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metal, care - eventual - ar putea sprijini, În zonă chiar, o datare mai sigură a oalelor
de tip 11.1.b.C, respectiv 11.2.a.C Fusek. Printre oasele calcinate din mormântul nr. 18
se afla un amnar de fier Oungime = 8 cm; lăţime maximă = 2,6 cm; grosime maximă =
0,3 cm; pi. (IV/4), iar o piesă de acelaşi fel a fost găsită la adâncimea corespunzătoare
nivelului antic de călcare Oungime = 9,5 cm; lăţime medie = 2 cm; grosime maximă =
0,2 cm; pi. IV/3). Din mormântul nr. 21 provine o "cataramă" de fier cu cârlig
Oungime = 3,4 cm), confecţionată dintr-o bară subţire, cu capetele alăturate în
porţiunea cârligului (cu secţiune patrată, grosime = 0,2/0,3 cm). Veriga are formă
rectangulară, cu colţurile accentuat rotunjite. În porţiunea cârligului s-a păstrat şi un
mic rest, dintr-o verigă sau cârlig fixat la celălalt capăt al unei curele (pi. IV/5).
Amnarul din mormântul nr. 18 are capetele scunde, subţiri şi accentuat
încovoiate, iar corpul proeminent, bombat (pi. IV/4). Piesa găsită în spaţiul dintre
morminte se distinge prin corpul plat (pi IV/3) 7• Ele au analogii perfecte în alte
morminte slave timpurii de incineraţie, spre exemplu la Sărata Monteoru (Nestor,
co/ab. 1953, fig. 15, p. 83; Comşa 1960, fig. 183, p. 736) ori mormântul XV de la
Velatice, În care de asemenea resturile funerare au fost depuse direct în groapă
(Poulik 1995, fig. 75/3, p. 93). O piesă asemănătoare a apărut şi în mormântul 171 din
cimitirul nr. 2 de la Bratei, Însă cu o datare mai târzie (Zaharia 1977, fig. 3114, p. 84).
Mormântul de inhumaţie de la Slizany, datat iniţial în epoca romană, apoi la sfârşitul
sec. 5 şi în prima jumătate a sec. 6, conţinea de asemenea un astfel de amnar
(Trnăckova 1961, fig. 114, p. 445). O poziţie timpurie revine altui exemplar descoperit
într-un mormânt de inhumaţie de la Velatice, databil probabil În ultima treime a sec.
5 (Poulik 1995, p. 79, 81; fig. 55/5, p. 81). În mediu avar, amnarul din mormântul 1 de
la Hajdudorog se datează printr-o monedă de la Herakleios în perioada ulterioară
anilor 610-613 (Garam 1992, pi. 39/1, p. 211, 142-143), piesei dintr-un mormând de la
Tiszadersz, cu capetele mai evoluate, ii revine de asemenea o poziţie mai târzie (Kovrig
1975, fig. 4/17), iar fragmentul dintr-un mormânt de la Kecskemet a fost bine datat în
prima şi a doua treime a sec. 7 (Toth 1980, fig. 23/2, p. 139). Un amnar fragmentar,
probabil de acelaşi tip, se afla în mormântul de la Szegvăr-Săpo/dal, împreună cu o
imitaţie după un solidus de la Maurikios Tiberios, emis În intervalul 583/584 (Bona
1979, fig. 2/11, p. 7).
Mormântul XV de la Velatice nu poate fi plasat În sec. 5 târziu sau prima
jumătate a sec. 6 (Poulik 1948, p. 92; Szyku/sky 1991, p. 88-89), deoarece începutul
locuirii slave timpurii în Moravia sudică poate fi datat cel mai devreme în a doua
jumătate a sec. 6 (Poulik 1995, p. 95). Un amnar cu capetele mai masive, puţin arcuite
şi probabil un al doilea exemplar de acelaşi tip au fost descoperite în aşezarea de la
Bucureşti-Câmpu/ Boja/Militari, Împreună cu un pieptene de os cu două rânduri de
dinţi şi o fibulă romano-bizantină de bronz, databile în sec. 6, eventual chiar prima sa
jumătate (Zirra, Cazimir 1963, fig. 17/1,2, p. 69; p. 60, 71). O altă piesă a fost
descoperită În locuinţa nr. 28 de la Botoşana, împreună cu o cataramă bizantină de tip
Siracuza, care - foarte probabil - nu depăşeşte mijlocul sec. 7 (Teodor 1984, fig. 18/2, p.
97; p. 61). O poziţie cronologică apropiată trebuie să aibă şi amnarul, identic celor din
slave timpurii, cu excepiia celui cu nr. 197, mai apropiat "gruplirii nordice". Este posibil ca alte morminte
din capitul nordic şi marginea nord-vestici a dunei sli fi fost distruse prin exploatarea nisipului (/Vt!meti
1988, fig. 1, p. 51). Dupli plirerea mea, este destul de probabil sli fi existat douli grupuri de morminte (unul
nordic şi altul sudic), fie sli avem de-a face cu un singur cimitir, care includea un numlir mai mare de
morminte, situate şi în spaiiul dintre cele douli grupliri. ln acest caz, ar fi posibil ca mormintele sli nu fi fost
identificate, mai ales cli ele coniineau doar puiine oase calcinate, iar conturul gropilor nu era vizibil (/Vt!meti
1983, p. 139) sau sli fi fost distruse, deoarece tocmai partea centrali a dunei a fost aplatizatli datoritli
lucrărilor agricole (Nimeti 1988, p. 49). Materialele prezentate pe pi. IV au fost redesenate (se păstrează la
Muzeul din Carei).
7
Nimeti 1983, fig. 8/9,10, p. 147; fig. 10/4,6, p. 149; p. 139-140.
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nord-vestul României, găsit Într-un mormânt de inhumaţie de la Piatra-Frecăţei
(Petre 1987, pi. 23/32e). Mai multe analogii provin din mormintele gepide cercetate În
zona Tisei mijlocii sau inferioare8 şi chiar din aşezări de acest fel, ca aceea de la
Moreşti (Horedt 1979, fig. 52/20, p. 109). Amnarul dintr-un mormânt germanic târziu
găsit la KOln-SL Severin reprezintă o paralelă exactă pentru exemplarul din
mormântul 18 de la Pişcolt, Însă acest complex funerar a fost datat intre anii 680710/720 (Stein 1967, fig. 54/6, p. 314). O altă analogie bună, găsită Într-un mormânt
de la Hellmitzheim, a fost datată chiar mai târziu, intre anii 710/720-750 (Stein 1967,
pi. 11/5).
Aceste piese apar relativ frecvent În mormintele de inhumaţie sud-moraviene
din a doua jumătate a sec. 5, dar şi În cele france şi alamane din sec. 6-7, iar J. Poulik
crede că originea lor trebuie căutată În est (Poulik 1995, p. 94). J. Szykulski a insistat
asupra amnarului din mormântul de incineraţie de la Velatice şi asupra unui
fragment din cimitirul slovac de la Potvorice, Încercând să le exploateze ca indicatori
pentru prima jumătate a sec. 6, Însă la această dată, cum am indicat deja, nu este
deloc sigur că slavii colonizaseră Moravia cel puţin (Szykulski 1991, p. 88-89). Poate fi
remarcată prezenţa relativ frecventă a unor piese identice sau foarte asemănătoare
celor din nord-vestul României in mormintele slave timpurii (Velatice, Potvorice,
Pişcolt, două exemplare, Sărata Monteoru, două exemplare), Însă ele apar şi În aşezări
(Bucureşti-Militari, spre exemplu). Analogiile mai timpurii (morminte germanice din
a doua jumătate sau ultima treime a sec. 5), dar şi altele mai târzii, ca cele din
mormintele germanice târzii şi avare, nu indică posibilitatea unei datări mai strânse
pe baza acestei categorii de piese. Este mai probabil ca exemplarele din nord-vestul
României, asemenea celor din Moravia, Slovacia ori celor din mediul avar sau din
zona românească sud-carpatică să reprezinte a doua jumătate a sec. 6 ori prima
jumătate a secolului următor.
O piesă interesantă (fier) a apărut În urna mormântul nr. 21 de la Pişcolt.
Este parţial inadecvată denumirea de "cataramă cu cârlig", preferabilă fiind aceea de
"cârlig de centură /curea" sau "cârlig-Închizătoare de curea", care reflectă cel mai
probabil şi utilitatea exactă a acestui obiect (Horvtith 1984-1985). Exemplarul de la
Pişcolt a fost confecţionat dintr-o bară subţire, rectangulară În secţiune, ale cărei
capete au fost alăturate pentru a forma cârligul; În deschizătura acestuia s-a păstrat
restul unei alte bucăţi de fier, aparţinând unui alt cârlig sau unei verigi, fixată pe
capătul opus al curelei (pi. 103/5). Paralela din mormântul avar timpuriu de la
Szegvar-Stipoldal este aproape perfectă (Bona 1979, fig. 2/9, p. 7). Pot fi citate şi alte
analogii din mediul cimitirelor avare, deşi nu prea numeroase; astfel de Închizători
pentru centuri/curele sunt de origine răsăriteană şi pot fi urmărite aici pe o durată
lungă (Toth 1980, fig. 17, p. 132; alte analogii la Bona 1979, n. 11, p. 8; Horvtith 19841985). Spre exemplu, sunt frecvente in mediul culturii Mazuninsk din zona Kamei
mijlocii, datată intre secolele 3-5 d.Chr., poate şi ceva mai târziu (Ghening 1967, pi.
1/30,31, p. 25; Ghening, Mîrsina 1967, pi. V/6,7, p. 115; Semenov 1967, fig. 115, p. 117).
În Transilvania, un exemplar identic piesei de la Pişcolt provine din mormântul nr. 9
de la UnireaNereşmort, punctul de greutate al cimitirului de aici aflându-se in sec. 7
(Csalltiny 1961, pi. CCXXXVI/20,20a). O analogie perfectă pentru piesa de la Pişcolt
provine din secţiunea nr. 21 de la Sărata Monteoru, fiind semnalată aici şi o a doua
piesă, fragmentară, găsită În mormântul 147 (Fiedler 1992, fig. 12/15, p. 85; p. 85).
Spre exemplu, de Ia Kiszombor şi Sziireg (Csallany 1961, pi. CXXIX/2; CXXXD/23; CXLl/18; CLXXl/30.
Reluând o interpretare mai veche, A. Roes credea ci unele dintre "amnarele" de acest fel, adeseori de
dimensiuni mai mari şi nu numai din fier, uneori luxos împodobite, sunt pirîi componente (inchizitori) ale
geniilor purtate Ia centuri (Roes 1967).

1
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Este posibil ca aceste "catarame" să fi foste aduse şi răspândite În bazinul carpatic de
către avari, datându-se aici mai ales În sec. 7 (Horvath 1984-1985).
Urna mormântului nr. 21 de la Pişcolt poate fi alăturată mai degrabă grupei
caracteristicilor târzii nesigure ale ceramicii slave timpurii din nord-vestul României,
astfel că poziţia sa cronologică ar putea viza sec. 6 târziu sau un interval oarecare de
pe parcursul primei jumătăţi a sec. 7. Această opinie poate fi sprijinită pe
Închizătoarea de curea, Într-o anumită măsură şi pe cele două amnare. Este posibil ca
originea obiectelor de fier de la Pişcolt să fi fost În mediul Chaganatului avar şi, În
consecinţă, prezenţa lor În mormintele de aici ar indica legături Între slavii timpurii
ajunşi În zonă şi avarii pătrunşi În Câmpia Eriului, probabil Încă pe parcursul ultimei
treimi a sec. 6, sigur prezenţi Însă pe parcursul secolului următor. În sensul acestei
presupuneri, nu mi se pare Întâmplătoare apariţia comună a amnarelor identice sau
foarte asemănătoare celor de la Pişcolt, Împreună cu astfel de Închizători de curea În
interiorul aceluiaşi complex, cazul celor de la Szegvăr-Sapoldal (Bona 1979, fig. 2/9,11,
p. 7), Kecskemet-Sallaistrasse (Toth 1980, fig. 17, p. 132; fig. 23/2, p. 139) sau
Tiszaderzs (Kovrig 1975, fig. 4/13,17, p. 214), spre exemplu. Este posibil ca această
asociere, Împreună cu bucăţi de cremene şi alte accesorii, despre care se ştie că pot fi
legate de o geantă purtată la centură, să indice, măcar În unele cazuri, utilizarea
Încheutorilor de forma unui cârlig tocmai În legătură cu aceste genţi, În care se purta
şi amnarul, împreună cu cremenea. De altfel, este justificată părerea lui Roes, după
care unele dintre amnare sunt de fapt piese din construcţia genţilor purtate la şold
(Roes 1967). Obiceiul este constatabil În mormintele germane, dar şi în cele avare.
Este interesant faptul că mormintele de la Pişcolt se află într-o zonă din care
lipsesc vestigiile avare timpurii, însă se află în apropierea celor cunoscute de la Valea
lui Mihai (Comşa 1966), aşadar într-un spaţiu în care contactele dintre slavii timpurii
şi mediul avar se puteau produce în mod direct.
Dacă amnarele simple, cu capetele puţin evoluate, par să circule pe o durată
ceva mai lungă şi în medii cultural-etnice distincte (majoritatea descoperirilor provin,
totuşi, din intervalul corespunzător secolelor 6-7 şi primelor două trei decenii ale sec.
8), "cataramele" simple, cu cârlig, sunt cel mai frecvente În zona bazinului carpatic în
interiorul complexelor avare şi slave, ce-şi au punctul de greutate în sec. 7. Datarea
unuia dintre vasele de la Culciu Mare (pi. 1/1), aparţinând tipului 11.2.a.C Fusek este
dificilă, deoarece are analogii atât în etapa timpurie a perioadei slave timpurii, cât şi
În cea târzie. Cealaltă oală din locuinţa surprinsă aici, aparţinând tipului 11.2.b Fusek
(pi. 1/2), caracterizează mai curând secolul 7 şi n-ar fi exclus să indice o influenţă a
mediului avar timpuriu sau din orizontul mijlociu. Urna mormântului nr. 21 de la
Pişcolt, care oferă o paralelă foarte bună, chiar În zonă, pentru unul dintre vasele de
la Culciu, a apărut împreună cu piese de metal a căror datare poate viza, în esenţă,
secolele 6-7. Admiţând faptul că acele "catarame" cu cârlig sunt mai bine reprezentate
În mediul avar din sec. 7 şi chiar prezenţa mai accentuată a vaselor de felul celui găsit
la Culciu (pi. 1/2) pe parcursul aceluiaşi secol, putem avea în vedere datarea
descoperirilor funerare de la Pişcolt şi a locuinţei de la Culciu Mare tocmai pe
parcursul acestui interval. Analiza ceramicii din inventarul câtorva dintre locuinţele
cercetate în aşezarea de la Lazuri-Lubi tag (jud. Satu Mare), situată pe Someşul
inferior, a permis constatarea relativă în legătură cu posibilitatea existenţei în zonă a
unui orizont slav timpuriu cu punctul de greutate spre mijlocul şi în a doua jumătate
a sec. 6, urmat de unul plasabil în primele 2-3 decenii ale sec. 7, poate şi în etapa târzie
a secolului anterior (Stanciu 1998a). Mi se pare cel mai probabil ca descoperirile
discutate acum să aparţină tocmai celui din urmă orizont, adică intervalului
reprezentat, în linii mari, de ultima treime a sec. 6 şi prima jumătate a secolului
următor. Nu dispunem de eventuale date care să indice o poziţie cronologică mai
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timpurie sau ulterioară celei precizate. În cel din urmă caz, ar trebui remarcată lipsa
ceramicii modelată la roată şi ornamentată şi chiar a celei lucrată cu mâna şi
ornamentată.

Locuinţa,

respectiv aşezarea semnalată la Culciu Mare, indică avansul unui
timpurie în direcţia culoarului depresionar Baia MareCopalnic-Lăpuş, însă mai departe, urmărind în amonte valea Someşului, astfel de
descoperiri, cel puţin deocamdată, nu se cunosc. În schimb, o pătrundere masivă a
acestei populaţii poate fi constatată pe culoarul Crasnei, în direcţia Porţilor Meseşene
şi a Transilvaniei, mai multe aşezări, probabil grupate în adevărate selişti, fiind
cunoscute de pe cursul superior al văii Zalăului 9 • Din partea nordică a Transilvaniei
au fost semnalate, deocamdată, doar cele două urne de la Dorolţu (jud. Cluj), a căror
prezenţă indică infiltrări produse din direcţia teritoriului nord-vestic al României,
spre sfârşitul sec. 6 şi începutul secolului următor (Ferenczi 1970; Comşa 1973, p. 218;
Heitel 1994, p. 185).
grup de

populaţie slavă

CATALOG
Ceramică lucrată cu mâna:
- PI. 111. Oală, culoare cărămizie, pastă grosieră, inconsistentă, amestecată cu
cioburi pisate (pentru dimensiuni, a se vedea anexa). Secţiunea Vb. Inv. nr. 351.
- PI. 1/2 (pi. 11/4). Oală, culoare brun-cenuşie, pastă grosieră, inconsistentă,
amestecată cu cioburi pisate (pentru dimensiuni, a se vedea anexa). Găsită lângă
cuptor (secţiunea V). Inv. nr. 348.
- PI. 11/3. Jumătatea inferioară a unei oale, culoare cărămizie (cu pete
cenuşii), pastă grosieră inconsistentă, amestecată cu cioburi pisate. Diametrul
fundului= 9 cm. Secţiunea Vb. Inv. nr. 350.
- PI. 11/6. Partea inferioară a unei oale, culoare cărămizie, miez ars la negru,
pastă grosieră, inconsistentă, amestecată cu cioburi pisate. Diametrul fundului = 9,2
cm. Secţiunea Vb. Inv. nr. 347.
Total vase: 4.
Pastă amestecată cu cioburi pisate: 4 (100%).
Vălătuci şi ''pâinişoare"

din lut ars, modelate cu mâna (inv. nr. 352):

Toate în judeiul Sălaj. Badon (corn. Hereclean); cercetări inedite (Alex. V. Matei, de Ia Muzeul Judeiean
de Istorie şi Artă, Zalău), este meniionat un sondaj efectuat în anul 1976 (/datei 1979, nr. 1, p. 475, 477).
Hereclean (corn. Hereclean), cercetări inedite (1998) intreprinse de un colectiv de Ia acelaşi muzeu. O
locuinîă greşit datată în epoca romană, de la Zalău-Va/ea Mâ/ii (Matei 1979, nr. 11/a, p. 487; pi. IV, p. 494;
pi. V, p. 495). Aşezarea de la Panic-La blocuri!Zalău-buL M. Viteazul, nr. 104-106 (cercetări inedite,
efectuate de către Alex. V. Matei), meniionate fiind şi de aici câteva complexe datate în epoca romană
(Matei 1993). Foarte probabil că un obiectiv slav timpuriu (cu caracter nesigur, aşezare?, cimitir?) a existat
Ia Tiream-Dealul cânepii/Kendereshalom (jud. Satu Mare). La suprafaia solului a fost descoperită partea
superioară a unei oale modelată neglijent, cu mâna şi confeciionatl dintr-o pastl grosieri, degresatl cu
microprundiş, slab arsă, neuniform (miez de culoare neagrl, la suprafaîi culoare cenuşie, cu pete brune).
Diametrul gurii = 10,7 cm; diametrul maxim = 14 cm (Muzeul Orlşenesc Carei, inv. nr. 3593; pi. 11/5). A
apirut împreuni cu cioburi lucrate Ia roata rapidă, din epoca romană, însi aşezarea din această perioadă
se află Ia o distanîl de cca. 200 m. Ca urmare a lucrărilor agricole, se pare ci eventualul sit slav timpuriu a
fost distrus. Cercetări de suprafaîă şi informaîii primite de la dl. dr. J. Nemeti.

9
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- PI. 1/3. Vălătuc. Culoare cărămizie, urme de ardere secundară. Pastă (lut
nativ, fără vreun ingredient) cu aspect semifin, inconsistentă, slab arsă. Dimensiuni
(cm): lungime= 13,7; grosime maximă= 6,8 cm. Secţiunea Vb.
- PI. II/1. Vălătuc (?). Culoare cărămizie, aceeaşi pastă şi ardere. Dimensiuni
(cm): lungime= 11; grosime maximă= 6,7. Secţiunea Vb.
- PI. Il/2. "Pâinişoară". Culoare cărămizie, aceeaşi pastă, mai compactă.
Dimensiuni (cm): diametrul maxim= 8; grosime maximă= S,1. Secţiunea Vb.
- PI. 111/1. Vălătuc. Culoare cărămizie, aceeaşi pastă. Dimensiuni (cm):
lungime= 16,S; grosime maximă= 9. Secţiunea Vb.
- PI. 111/2. Vălătuc. Aceeaşi culoare şi pastă. Dimensiuni (cm): lungime= 16,2;
grosime maximă = 9,8. Secţiunea Vb.
- PI. 111/3. "Pâinişoară". Culoare brun-roşcată, foarte probabil arsă secundar.
Aceeaşi pastă, mai compactă. Dimensiuni (cm): diametrul maxim = 8,4; grosime
maximă = 6,3. Secţiunea Vb
- PI. 111/4. "Pâinişoară". Culoare cărămizie, pe o parte urme de ardere
secundară. Aceeaşi pastă. Dimensiuni (cm): diametru maxim = 7,S cm; grosime
maximă = S. Secţiunea Vb.
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A new Early Slave Settlement /rom Lower Someş A rea
( Culciu Mare - Zoldmezo, village Culciu, Satu Mare county)
In 1966, dr. I. Glodariu made test excavations in South-Western houndary of
Culciu Mare village, situated on Someş valley (in the site named Zoldmezo, translated
/rom Hungarian it means "the green field").
The presented material was deposited and it is kept in County Museum
Maramureş /rom Baia Mare, we're talking ahout four pots, two of them have only the
inferior parts (pLII/3,4).
From the notes in the museum inventory-hook it results that the pottery, together
with hurnt rolls and "small hreads", it was discovered in a dwelling that had a kiln. In
North-Western Romania, at least, the clay rolls are never discovered in dwelling with
stone kilns, which would mean that the dwelling /rom Culciu Mare had a kiln hollowed
out in a clay hlock, as it's the case, in Lower Someş area, of Lazuri-Luhi-tag (Satu Mare
county).
The pot represented in pL/11 is helonging to suh-variant Il.2.a.C Fusek and it's
similar to an urn /rom Potvorice (Slovakia). The difference hetween the pot /rom Culciu
and the urn ofthe grave 21 /rom Pişcolt (Satu Mare county) is a relative one, even if last
vessel is classijied in type ILJ.h.C Fusele. Ali these three vessels have hrims of type 213
Fusele. The urn /rom Potvorice was classijied in type La Fusek, in absolute chronology
ahout 500-568. The two vessels /rom North-Western Romania don 't have accurate
analogies in M. Parczewski's typology. In Boemia, similar vessels had an earlier
chronological position. The vessels /rom Culciu Mare and Pişcolt are perfecdy similar to
variantes C and D Rusanova, /rom North-Western Ukraine, less in accordance with the
author's oppinion in the early period. Granting priority to the supposed situation for the
Ukrainian area, we should inclose the two vessels /rom North-Western Romania rather
to later specific features, without excluding their presence in the earlier group, as it
seems to indicate the other analogies. A/so, hy virtue of a circumstantial point of wiew,
we could consider that the 213 Fusek type of hrim it is not an ohligatory chronological
indicator for an early framing.
The other vessels found in the dwelling /rom Culciu Mare (pLU2, pLIIU4) is
similar to the II.2.h. Fusek type, eventually even to Il.2.h.A subvariante, heing almost
identica/ to the only vessel placed hy G. Fusek in this subvariante (it was found in K utyCepangtit, /rom a context dated in II-III Fusek, that is VII-th century). It could he
compared, a/so, with an instance found in Nitra-Mikov dvor, dated in the II-nd Fusek
phase, that is the crossroad between VI-VII centuries, til ahout 650. It know hetter
analogy /rom Cicovice (Boemia), than can he a/so, dated in VII-th century. A very alike
vessel /rom Szeligi 1, a little bit lower and hulging, it can 't he dated earlier than VII- th
century. I don 't think that it may he found analogies in Ukraine for this vessel, even
more in the early stage. Their /requent presence in Avar graveyards is suggesting
possihle connection in this direction, anylow the analogies are indicating for this pot a
later chronological position.
In the case of the vessel represented in pLUl, it would he important a closer
dating ofthe analogy /rom Pişcolt (pLIV/7), especially hecause in connection with graves
/rom here there are /ew metal pieces, that is to simple flint steels (pLIIU3,4) and an iron
"huckles" with "hooks" (pLIV/5). The two flint steels had perfect analogies in other early
Slave graves ( eremation), for instance in Sărata Monteoru, or in grave no.XV /rom
Velatice. A similar piece was discovered in grave no.171 /rom graveyard no.2, in Bratei,
this one heing a later one. The inhumation grave /rom Slizany, initially dated in Roman
Age, a/terwards at the end of V-th century and jirst half of VI-th century, was
containing, too, such a flint steeL An early position has another instance that was /ound
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in an inhumation grave /rom Velatice, probably /rom the fast third part of V-th century.
ln Avar environment, the flint steel found in grave no.1 /rom Hajdudorg, is dated using a
coin /rom Herakleios in subsequent period of 610-613 years. The piece found in a grave
/rom Tiszadersz, having more advanced extremities, has a /ater position, the fragment
found in grave /rom Kecskemit was correctly dated in first and second third part of Vllth century. Afragmentary flint steel, probably same type, was found in the grave /rom
Szegvar-Sapoldal, together with an imitation of a solidus /rom Maurikios Tiberios,
emited in 5831584.
The grave no. XV /rom Ve/atice can 't be placed in the late V-th century or first
half of VI-th century, because the beginning of early Slave living in Southern Moravia
can be dated only in the secound half of VI-th century (Poulik 1995, p.95). A flint stee/
with more massive extremities, arched and, probably a second instance, same type, were
discovered in the settlement /rom Bucureşti - Câmpul Boja/ Militari, toge ther with a
bonecomb with two ranges of cogs and a Roman - Byzantine Bronze fibula (VJ-th
century, eventual/y even first half ofit). Another piece was discovered in dwelling no.28
/rom Botoşana together with a Byzantine buckle type Siracuza that - most likely - didn 't
surpass the middle of VII-th century. A close chronological position must have the flint
steel, similar to the ones /rom North-Western Romania, found in Gepidaes graves
investigated in Middle or Lower Tisa region and even /rom settlements of this type, like
the one /rom Moreşti, in Transylvania. The flint steel /rom a late Germanic grave found
in Kşln - St Severin represents an accurate comparison for the sample discovered in
grave no.18 /rom Pişcolt, but this funeral complex was dated in 680-7101720. Another
good analogy,found in a grave/rom Hellmitzheim was dated even later, in 7101720-750.
These piece are relatively frequent in South-Moravian inhumation graves /rom
the second half of V-th century, also in the Frankishad Alamanni ones /rom VI-VIJ-th
centuries, and J.Poulik is considering that their origin must be searched in East
J.Szykulski insisted upon the flint steel found in the incineration grave /rom Velatice and
upon the fragment found in the Slovakian graveyard /rom Potvorice, trying to use them
as indicators for first half of VI-th century, but at that moment, as we already showed, it
isn 't quite sure that at the moment, the Slaves were colonizing Moravia, at least One may
notice the relatively high presence of identical or very similar pieces found in NorthWestern Romania to the ones /rom early Slave graves (Velatice, Potvorice, Pişcolt, two
samples, Sărata Monteoru, two samples), but they were found, also in settlements
(Bucureşti - Militari, for instance). Earlier analogies (Germanic graves /rom second half
or fast third part of V-th century), also later ones, like the ones found in late Germanic
and Avar graves, didn't show the possibility for a closer dating on the basis of such
pieces. lt is more probable that the samples /rom North-Western Romania, similar to the
ones /rom Moravia, Slovakia or to the ones found in Avar environment or /rom SouthCarpathian area to represent the second half of VI-th century the first half of the next
one.
ln the urn of the grave no.121 /rom Pişcolt was found an iron "bruckle" with
hook (pLI 0315). The comparison with early Avar grave /rom Szegvar - Sapoldal is almost
perfect lt may be cited other analogies, too, /rom Avar graveyards environment, even if
not that numerous, such fasteners for belts, probably had an Eastern source and were
used on a long term of time (Horvath 1984-1985). ln Transylvania, a similar to Pişcolt
sample was found in the grave no.9 /rom Unirea/Vereşmort, the influential point of this
graveyard being in Vll-th century. A perfect analogy for the found in section no.21 /rom
Sărata Monteoru, here, too, in Sărata Monteoru, was found another fragmentary piece,
in the grave no.147. lt's possible that these "buckles" were brought and circulated in the
Carpathian area by the Avars, being dated here especially in VII-th century (llorvath
1984-1985).
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The urn of the grave no.21 /rom Pişcolt could be rather enclosed to the late
uncertain features of early Slave pottery /rom North-Western Romania, thus it's
chronological position could refer to late VI-th century or a certain interval in the first
half of VIl-th century. This oppinion could be encouraged by the belt fastener and, to a
certain extent, by the two flint steels. lt is possible that the source of the iron objects /rom
Pişcolt was in Avar Chaganate and therefore, their presence in hence graves could show
relations between the early Slaves arrived here and the Avars that penetrated Eriu Plain
probably in the fast third part of VI-th century, presents for certain in the next centuries.
ln this sense, it doesn 't seem fortuitous the common appearance of similar flint steels or
very alike to Pişcolt ones, together with such belt fasteners in the same complex, for
instance, the case of the Szegvar-Sapoldal, Kecskemit-Sallaistrasse or Tiszaderezs ones.
lt may be possible that this association, together with flint pieces and other accessories,
about it is known that they can be attached by a bag worn at belt, to show, at least in few
cases, the utilization of hooks precisely in connection with these bags where it kept a/so
the flint steel together with the flint.
Jt is interesting that the graves /rom Pişcolt are situated in an area where early
Avar vestiges are missing, but close by the territory inhabited by these ones in NorthWestern Romania, therefore in a space where the relations between early Slaves and
Avar environment could directly happen.
lf simple flint steels, with less advanced extremities, seems to circulate for a
longer period and in different cultural-ethnical environments (the majority of discoveries
are situated in Vl-Vll-th centuries and first decades of Vlll-th century), simple
"buckles", with hooks, are more frequent in Carpathian area, in Avar and Slave
complexes, having an influential point in VJJ-th century. The dating of a vessel /rom
Culciu Mare (pll/1), belonging to IL2.a.C Fusek type is difficult, because it has
analogies both in early stage of the early Slave period and in the late one. The other pot
/rom the dwelling, belonging to 11.2.b. Fusek type (pll/2) is typical rather for Vll-th
century and it's not out ofthe question that it shows an early Avar influence or a middle
horizon one. The urn /rom grave no.21 /rom Pişcolt, that is giving a very good analogy,
even in the area, for one of culciu 's vessels, it was discovered together with metal objects,
dated in VI-VII centuries. Admiting that the "buckles" with hook are better represented
in Avar environment in Vll-th century, and even an accented presence of the vessels of
Culciu 's type (pl/12) in the same century, we could refer to the dating of Jun erai
discoveriesfrom Pişcolt and ofthe settlementfrom Culciu Mare even in this interval The
analyse of the pottery inventory /rom few dwellings found in Lazuri - Lubi-tag (Satu
Mare county), situated, a/so, in Lower Someş area, allowed the relative finding
concerning the possibility of existence in the area of an early Slave horiwn (the middle
and the second half of VI-th century), followed by a horizon situated in first 2-3 decades
of VIl-th century, perhaps in the late stage of the previous century, too, (Stanciu 1998 a
). Jt seems most likely that the discussed discoveries are belonging precisely to the fast
horizon, namely to the interval represented, roughly, by fast third part of Vl-th century
and first half of the next one. We don 't have possible datum that could show an earlier or
subsequent to the specifyed chronological position. For the fast case, one should notice
the absence of wheel moulded and ornamented pottery and even of hand moulded and
ornamented pottery.
The dwelling, respectively the settlement /rom Culciu Mare shows advance of an
early Slave population into Baia Mare - Copalnic - Lăpuş passage, but, farther, upstream
of Someş valley, we don 't know, at least for the time being, such discoveries.
On the other hand, a massive penetration can be noticed on the passage of
Crasna, towards Gateways of Meseş and Transylvania, many settlements are known in
the upper stream of Zalău valley. ln the Northern part of Transylvania were pointed out,
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for the time being, only two urns discovered in Dorolţu (Cluj county), whom presence
shows infiltrations /rom North-Western Romania, about the end of VI-th century and the
beginning ofthe next one.
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The List o(Pictures
Fig.J. Geographica/ site ofthe sett/ementfrom Culciu Mare -Zoldmezo.
PLL Cu/ciu Mare - Zoldmezo.
Pl/L Cu/ciu Mare - Zoldmezo (1-4, 6). Tiream - Kenderesha/om/Dealul Cânepii
(5).

Pl/IL Culciu Mare - Zoldmezo
Pl/V. Pişco/t - Homokos domb/Nisipărie. Grave no.18 (1,4). Grave no.21
(2,5,6, 7). The old levei (3). a: ca/cined bones, b: coal, c: urn.
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ANEXĂ

Dimensiuni (în milimetri; pentru unghiuri în grade) şi valoarea indecşilor pentru ceramica de la Culciu Mare şi Pişcolt. În coloana
tipului de vas întreg este marcat (cu italice) şi tipul de margine Pentru semnificaţia simbolurilor şi în general pentru sistemul de
clasificare al lui Gabriel FuseK: Fusek 1994a; Fusek 1994b; Fusek 1995. I= înălţime maximă; Dm1 =diametrul maxim.
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Cercetări

arheologice privind epoca traco-dacică în
Ucraina Transcarpatică
Gheorghe Lazin
Vasile Marina

În urma înţelegerii survenite între Muzeul Judeţean satu Mare şi Universitatea de
Stat din Ujgorod, între 5 şi 26 septembrie 1966,au fost intreprinse cercetări arheologice, în
fapt sondaje de informare, precum şi periegheze în Ucraina Transcarpatică. Zona în care sau desfăşurat acestea se află situată în vecinătatea râului Tisa, la nord, dar şi în zona de
piemont a Carpaţilor; din punct de vedere administrativ în perimetrul raioanelor Rahău şi
Teceu. Au fost investigate siturile arheologice din localităţile: Biserica Albă, Slatina şi
Apşa de Mijloc. Zona piemontană se leagă de munţii: Ciornaia Gora, Savidoveţ şi
Crâsnişoara Adăugăm că această parte a regiunii Zakarpatia, este foarte puţin cunoscută sub
raport arheologic şi istoric, excepţie făcând fortificaţia de pe malul drept al Tisei de la
Slatina; precum şi câteva vagi informaţii privind obiectivul de la Apşa de Mijloc.
În continuare, prezentăm succint rezultatele obţinute, prezentarea nu este făcută în
ordinea alfabetică a localităţilor, ci în succesiunea efectuării acestora.

I. Biserica Albă (raionul Rahău)
La marginea localităţii, în partea de nord-est, în imediata vecinătate a şoselei care
face legătura cu actuala aşezare Bocicoi, în stânga şoselei se află, un mamelor impunător,
căruia sătenii din Biserica Albă în zic: " Cetatea " sau " Coasta mănăstirii". O cercetare a
platoului în august 19661, a dus la constatarea că aici există o fortificaţie prevăzută cu un
şanţ şi val pământ, aceste elemente de fortificaţie sunt vizibile şi astăzi. Altitudinea dealului
pe care este plasată fortificaţia este de 525 m, de menţionat că acesta, a fost nivelat în
antichitate, având o uşoară pantă de înclinaţie dinspre sud spre nord. Valul şi şanţul despart
platoul de culmile din jur. Lungimea păstrată a valului este peste 170 m, porţiunea cea mai
vizibilă se situează în partea vestică a fortificaţiei şi descreşte dinspre vest spre est.
Înălţimea maximă a valului este de 1,80 m, iar lăţimea este cuprinsă între 1,20 şi 2, 1Om.
Şanţul se află în exteriorul valului şi are lăţimea de 7,50 m, în partea estică, acesta
este mai puţin vizibil.
Fortificaţia, are o formă triunghiulară, cu observaţia că unghiul ascuţit, situat
înspre sud, spre Tisa este rotunjit (figl). Mai adăugăm că lurările de construcţie a căii
ferate, care se află în partea de sud şi est a dealului, în stânga şoselei Biserica Albă
Bocicoi, au distrus în partea "Dealul mănăstirii".
În vederea verificării sistemului de construcţie, precum şi pentru obţinerea unor
elemente necesare încadrării cronologice la 28 m de Ia colţul vestic al fortificaţiei, în zona
unde valul şi şanţul sunt mai vizibile a fost trasată o secţiune care porneşte din interiorul
cetăţii spre exterior, secţionând cele două elemente de apărare. Orientare: S-N (socotind
dinspre interior), dimensiuni : 18 m lungime şi 2 m lăţime. După înlăturarea stratului de
pământ vegetal, cu o grosime de 10-12 cm, în zona unde se află valul, apar foarte multe
pietre, gresie locală, însă acestea sunt în poziţie secundară. La baza valului se află sol brun
roşcat de pădure cu pete de culoare gri- vineţie, pământ care a fost scos din fundul şanţului.
Nu s-a constatat existenţa urmelor de palisadă, menţionăm încă val la adâncimea de 0,80 m
1

Cercetările

de teren din august, au fost efectuate de către: Viorel Ciubotă (Satu Mare), Al. V.Matei (Zalău), V.G.
Kotigorosko şi Vasile Marina (Ujgorod).
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a apărut o f'aşie de arsură cu o grosime de 20 cm şi o lungime de 90 cm care porneşte din
val înspre interiorul cetăţii. Valul are lăţimea de 6,55 m şi o înălţime de 2,5 m (socotind de
la bază); lăţimea maximă a valului este de 7 m, iar adâmcimea sestul de redusă, respectiv
1,20 m.
Materialul arheologic, cantitativ redus, este reprezentat în exclusivitate din
ceramică de culoare gălbuie, cărămizie şi negricioasă. Se poate reconstitui o singură formă,
o farfurie de culoare gălbuie- închisă cu pete negricioase şi buza rotunjită, înclinată spre
exterior. Mai adăugăm că în umplutura valului s-a găsit un fragment de culoare negricioasă
cu nisip în pastă, dintr-o ceaşcă cu o mică proeminenţă.
Din discuţiile cu localnicii, a mai rezultat un fapt şi anume că în zona denumită
"Cetatea", s-a găsit cu ani în urmă un coif şi o sabie de bronz, astăzi pierdute; faptul este
însă de domeniu ipotetic.
Pe baza cercetărilor din septembrie 1996, se poate afirma că pe "Cetatea" sau
"Dealul mănăstirii", din localitatea Biserica Albă se află o fortificaţie cu val şi şant, iar pe
baza materialelor descoperite, a tehnicii de construcţie aceasta, ca tip se defineşte prin
noţiunea de "aşezare fortificată" şi nu" cetate de refugiu". Datarea ei corespunde perioadei
de început a epocii fierului, Ha B, cu o evoluţie până în Ha C.
Rolul acestei aşezări fortificate, situată la 200 m nord de Tisa, era fără îndoială
acela de a controla şi supraveghea exploatarea bogatelor zăcăminte de sare din apropiere.
Acelaşi rol îl avea şi fortificaţia de la Sighetu! Marmaţiei 2 (România) de pe "Dealul lui
Solovan", care are altitudinea de 513 m. Pentru încadrarea culturală a aşezării fortificate de
la Biserica Albă, menţionăm faptul că aceasta se situează în aria de formare şi dezvoltare a
culturii Gava3, purtătorii căreia, la un moment dat în perioada Ha A au înaintat pe Valea
Tisei superioare ridicându-şi fortificaţia de pe " Cetatea" sau "Coasta mănăstirii" situată la
nord-est de Biserica Albă".

2. Slatina (raionul Tecen)
Cel de-al doilea obiectiv arheologic înscris în cadrul preocupărilor noastre în
campania de cercetări din septembrie 1966 se află în localitatea Slatina, zona între "Cetăţi",
sau "Locul lui Chişu". Săpăturile, mai exact sondajele de verificare nu au vizat fortificaţia
dacică cunoscută mai demult în literatura de specialitate; acesta au fost efectuate în partea
dreaptă a aşezării fortificate. Spre a cât mai exactă redare a rezultatelor opbţinute, socotim
necesară o succintă prezentare a concluziilor desprinse din investigaţiile care au vizat
aşezarea fortificată.

Referitor la cercetările interprinse la fortificaţia de la Slatina, există câteva studii,
care sunt în unamimitate de acord în ceea ce priveşte existenţa unei fortificaţii dacice, care
se înscrie cronologic în perioada secolelor Il a. Chr. - I a. Chr, nu însă în ceea ce priveşte pe
de o parte perioada sau perioadele în care au fost efectuate acestea, precum şi locuirile din
diferite epoci surprinse pe platou.
Astfel V. Kotigorosko4, menţionează "Cetatea" de la Slatina şi o încadrează în
rândul punctelor fortificate de mici dimensiuni cu o suprafaţă de 64 x 60 m.

K. Horedt, Aşezarea fortificata din perioada târzie a bronzului de la Sighetu/ Marmaţiei, Muzeul Regional
Maramureş, Baia Mare, 1966.
3
Cultura a fost denumită astfel de A. Mozsolics, Acta Arch. VIII, 1957, pag.121, termenul s-a încetăţenit în
literatura de specialitate.
-V. Kotigorosko, Ţinuturile Tisei superioare în veacurile /II i.e.n.- TV e.n(Perioadelela Tene şi romana).
Institutul Român de Tracologie, Biblioteca Thracologica XI, Bucureşti, 1995.
2
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Cercetările din anul 1966, rod al colaborării dintre Institutul Român de Tracologie
Universitatea de Stat din Ujgorod (continuate şi între anii 1997-1998), au reluat
săpăturile lui Pavel Bârnea ( 1967) şi V. Kotigorosko (1986), în scopul obţinerii unor date
concludente privind stratigrafia, identificarea unor eventu.ale locuri succesive, intensitatea
acestora, precum şi plasarea lor în limite cronologice cât mai exacte5 • Studiul pune în
valoare sistemul de fortificaţie al platoului unde se află situată aşezarea, subliniindu-se că
pe trei laturi: sud, vest şi nord, locul "între Cetăţi" este delimitat de pante abrupte
(altitudinea maximă 288,6 m), greu accesibile (înclinaţie medie de peste 45), iar accesul pe
acesta (latura de est, sud-vest) este barat printr-un val-parapet prevăzut cu un şanţ în faţă.
Studiul face ample referiri la locuirea dacică, dar sunt sesizate şi existenţa urmelor
ce aparţin epocii bronzului (cultura Suciu de Sus), precum a celor de la sfârşitul mileniului I
p. Chr., respectiv sec. IX-X.
Se mai specifică faptul platoul fortificat are lăţimea maximă de 52 m şi lungimea
de 63 m. Încadrarea cronologică, pe baza materialelor descoperite, a sitului din Latene-ul
târziu este sugerată pentru sec. II a. Chr.-Ip.Chr„ cu precădere în cele două veacuri de la
cumpăna erei vechi cu cea nouă.
Un alt studiu, foarte recent şi el, apărut sub semnătura lui 1. Kobal6 , prezintă
săpăturile dintre anii 1991-1993, efectuate sub egida Muzeului de Istorie Locală din
Transcarpatia. La istoricul cercetărilor, autorul menţionează că acesta începe încă în 1953
de către P.P. Şova, remarcând şi contribuţiile lui Penyak, Bârnea, Balahuri. Pe baza
materialelor rezultate din săpături, autorul precizează că urmele de locuire încep încă din
paleolitic. El distinge ca şi vestigii de locuire următoarele epoci:
I. paleolitic (Mousterian)
II. epoca bronzului (Suciu de Sus; după Kotigorosko,Otomani)
III.epoca târzie a fierului (două orizonturi: III a şi III b).
IV.feudalismul timpuriu (sec.X-XII).
Cercetările din septembrie 1996 au fost efectuate pe platoul din partea dreaptă (fig.
2) a fortificaţiei 7,unde au fost trasate trei secţiuni de control. Secţiunea I-a, are o lungime
de 10 m, lăţimea de lm şi adâncimea maximă de 0,95m, adâncimea 1 m.Secţiunea a II-a,
are lungimea de 15 m, lăţimea de 1m şi adâncimea de 1,20 m. Secţiunea a III-a, lungimea
1O m, lăţimea 1 m, adâncimea l m. Aceasta din urmă a fost executată în zona unui stâlp de
la reţeaua de înaltă tensiune.
Materialul arheologic cel mai abundent aparţine epocii dacice, şi el este identic cu
cel din cetate 8 • Zona unde au fost trasate secţiunile de sondaj nu fac parte din perimetrul
cetăţii de la Slatina, dar se află în imediata apropiere, ceea ce a dus la ipoteza, confirmată în
fapt de specialişti, că este vorba de aşezarea civilă corespunzătoare acestei mici fortificaţii.

şi

3.

Apşa

de Jos (raionul Rahău)

sv.

Vasilev, A. Rustoiu, V. Kotigorosko,Sapaturi/e arheologice de la Slatina (Solotvino)- Ucraina
Transcarpatica (1996), Cercetari arheologice în aria nord- tracica, li, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti,
1997, p. 340-364.
6
I. Kobal, Preliminary report on the results of archaeological research on the multi- levei fortified settlement of
"Chitattia" (near Solotvino I Aknaszlatina, Transcarpathian region, Ukraine,) by the Expedition of the
Transcarpathian Museum of local History, A Nyiregyhtizi Josa Andras Muzeum Evkonyve, XXVII-XXVIII. 19951996, Nyiregyhtiza, 1997, p. 115-151.
1
Cercetările de teren din 6 şi 7 septembrie, efectuate împreuni cu Viorel CiubotA, au sesizat existenta la suprafaţa
solului a unor mareriale similare cu cele descoperite pe "Ce!Aţuie".
•v. Vasilev, A. Rustoiu, V. Kotigorosko, art, cit, fig. 10-17; I Kobal, art. cit.pi. IX-XIX.
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În zona localitaţilor Apşa de Jos, Apşa de Mijloc si Apşa de Sus, aşezate la poalele
Carpaţilor Păduroşi, având culmile cele mai înalte: Goverla, Gemenii şi Glizniţa, se află o
înălţime denumită
Beşicura
cu altitudinea de 594 m, şi care se mărgineşte la sud cu
Strâmtura, spre nord-est cu Strâmba, spre est cu Plăiuţ spre sud-est cu Dobric si Apşa de
Sus, spre sud cu Apşa de Mijlot, spre vest cu Topcina şi spre sud-vest cu Apşa de Jos.
Accesul se poate face cel mai uşor prin Apşa de Mijloc existând un drum forestier, precum
si din Strâmtura, însă peste culmile dealurilor din jur.
Se cunoaşte faptul că un localnic pe nume Morintz, fost morar a făcut pe
Beşicura
o serie de săpături gen căutători de comori urmele se văd şi astăzi, însă
aceeaşi persoană a practicat şi o serie de gropi la Slatina Cetate înainte de decesul său a
predat Muzeului de Istorie Locală Transcarpatia o serie de materiale pe care se pare că le-a
încurcat. Cu toată strădania nu au putut fi identificate materialele ceramice provenind de pe
Beşicura
dealul aparţine de Apşa de Mijloc ). O cercetare la faţa locului a dus la
următoarele concluzii :
a). pe Beşicura se află plasată o fortificaţie de tipul cu pinten barat
b ). există două valuri care urmăresc configuraţia reliefului, precum şi două terase
c). nu se poate preciza existenţa şanţurilor, fie că ele n-au existat ( de altfel pantele
foarte abrupte nu necesită acest lucru ), fie că s-au nivelat prin pământul scurs.
d). valurile au fost secţionate în două locuri de către săpăturile lui Moritz.
e). partea cea mai afectată ( aproape în întregime de gropile căutătorilor de
comori
este cea centrală, mai înaltă.
Sondajele de verificare din septembrie 1996, au urmărit pe de o parte clarificarea
existenţei pe
Beşicura
a unei fortificaţii sau nu, precum şi încadrarea cronologică. Din
cauza timpului nefavorabil, precum şi a lipsei forţei de muncă acestea au fost de scurtă
durată.Astfel în secţionarea primului val aflat în partea de nord-vest a Beşicurei
s-a luat
ca variantă una dintre gropile lui Moritz, dar pe o lungime mai mare. Astfel că secţiunea
are o lungime totală de l O m. pe direcţia NNV, şi lăţimea de 2 m. S-a constatat că există
întradevăr un val de pământ ars puternic la roşu. Stratigrafia este următoarea
(de sus în jos):
l. sol vegetal brun-roşcat de pădure cu o grosime de 12 - 14 cm. de culoare
11
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gălbuie-închisă.

2. strat de arsură puternică, cu grosimea de 161 cm., de culoare roşu-vineţiu.
3. strat de pământ cu un grad de ardere mai redus, gros de 50 cm, de culoare

roşie

gălbuie.

4. sol viu , de culoare galben-închisă.
5. înălţimea maximă a valului, luând în calcul şi solul vegetal este 2,25 m, lăţimea
la bază de 4,20 m
6. nu s-au surprins urme de palisadă
7. absenţa totală a materialului arheologic.
În partea centrală a fortificaţiei, care este şi cea mai înaltă , în funcţie de spaţiul permis de
căutătorii de comori
au fost trasate două secţiuni: secţiunea I, pe o lungime de 6 m şi
lăţimea de I m , orientare : N-S; secţiunea II, pe o lungime de 4 m, lăţime I m, orientare la
fel ca secţiunea I. Stratul de cultură care apare imediat sub solul vegetal este aproape
inexistent. Imediat sub solul vegetal de pe cuprinsul celor două secţiuni au fost recoltate,
însă din poziţie secundară, fragmente ceramice în cantitate redusă, însă atipice;
toate sunt lucrate cu mâna, având nisip în pastă, sunt de culoare brun-roşcată, nu prezintă
nici un ornament.
11

11

,
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Din sondajul de verificare arheologică, cel puţin până în acest moment se
desprinde concluzia existenţei pe 11 Beşicura 11 a unei cetăţi de refugiu. Datarea ei este greu
de apreciat, atât pentru epoca bronzului, cât şi pentru prima perioadă a epocii fierului,
suprafaţa este prea mică ştiindu-se că fortificaţiile din această perioadă sunt cu mult mai
mari, chiar dacă se încadrează în această categorie. Analizând fragmentele de vase, chiar şi
atipice, socotim că ne aflăm în faţa unei cetăţi de refugiu din perioada Latene, greu de
precizat aspectul cronologic, însă fortificaţiile de acest tip se înscriu în general în perioada
statului dac. O continuare a săpăturilor, mai de amploare, si efectuate pe cele două terase,
mai putin afectate de gropile 11 căutătorilor de comori 11 ar putea aduce precizările necesare.
Spre nord-est, la 2,5-3 km. distanţă de " Beşicura 11 se află înălţimea 11 Beşicura
11
Mică
având aproximativ aceeaşi altitudine, respectiv de 594 m. Cercetarea de teren
permite afirmaţia că prin topografia sa nu este propice unei fortificaţii , fiind mai mult o
stâncă pleşuvă , eventual pentru vizibilitatea care o oferă în jur, să fi fost folosită ca punct
de observaţie.
Cercetările de viitor în zona menţionată mai sus, însă pe un perimetru mai mare se
impun pe o scară mai amplă. Astfel cunoştinţele actuale asupra Maramuresului istoric situat
în dreapta Tisei ( 2/3 din Ţara Maramureşului se află în Transcarpatia ) sunt aproape
inexistente. Fiind o zonă locuită compact de români, alături de arheologi, istorici, se impune
necesitatea prezenţei etnografilor, folcloriştilor.
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Archaeological Researches Concerning Thracian-Dacian Epoch in
Transcarpathian Ukraine
As a resuit of the agreement signed by the County Museum Satu Mare and the
State University /rom Ujgorod in 1996, September 5-26, there was made in
Transcarpathian Ukraine ground researches and archaeological tests. From geographical
point of view, the investigations were conceming an area situated ar North o/Tisa, but also
in the piedmont area of Ciorna Gora, Savidoveţ, Crâsnişoara (jrom South-East to NorthWest), in the perimeter of Teceu and Rahău departments. The tests were conceming
archaeological objectives from: Apşa de Mijloc, Biserica Albii (Rahiiu department) and
Slatina (Teceu department). Amang the archaeological objectives situated in the mentioned
localities, until 1996 it was known only "Cetatea" ("The Citadel") from Slatina, in that
point being made, for severa[ years, archaeological excavations. We also mention that
about Apşa de Mijloc existed only vague and contradictory information.
First investigated objective is situated in Biserica Albii locality, on the height
named by natives "Cetăţea" or "Coasta Mănăstirii", ar 525 m. The plateau "Cetăţea" is
situated at North-East from Biserica Albii, on the left of the highway between the locality
and Bocicoi locality. A ground research made by Viorel Ciubotă (Satu Mare), Al. V. Matei
(Zalău) and V. G. Kotigorosko in August 1996 had as resuit the /act that on "Cetăţea"
there is a defence works with ditch and earth wall. Archaeological excavation.r made in
September, same year, led to the conclusion, on the basis of discovered materials, of the
. construction technology, that typological, the defence works is defined by the notion
''fortified settlement" instead of "refuge citadel". lts dating corresponds to the beginning
of the lron Age, respectively HaB, until HaC.
The role of the fortified settlement was to control and to watch the working of the
rich salt deposits from proximity. Same role it had the defence works from Sighetu[
Marmaţiei (Romania), "Solovan" hill, situated on South o/Tisa, on a height of 513 m. For
the chronological framing of the fortified settlement /rom Biserica Albii, we mention that is
situated in the area of Gava 's culture formation, its representatives, at a certain moment, in
HaA advanced on Upper Tisa valley and they built the defence works from "Cetăţea" or
"Coasta Mănăstirii" hill.
Another point where archaeological researches were made, it's situated in Slatina
locality, in the area named "Între Cetăţi" ("Between Fortresses") or "locul lui Chişu".
The excavations, more exactly the verification tests were made on the right side of the
Dacian defence works, known before in the speciality literature (recently: V. Vasiliev, A.
Rustoiu, V. Kotigorosko, in Cercetări arheologice in aria nord-tracicii, 11, Bucureşti, 1977,
p. 340-364; /. Kobali, in Josa Andras Muzeum, XXXVJJ-XXXV111, 1995-1996, Nyiregyhdza,
1997, p. JJ5-151). The stratigraphy, also the archaeological materials discovered in the
three sections are confirming the results of the excavations made in the precincts of the
defence works. However, these are demonstrating that the civilian settlement is situated in
the proximity of the Dacian citadel.
The third point is situated in Apşa de Mijloc locality, more precisely the knoll
named "Beşicura", at 594 m height, neighbouring, on North with Strâmba, on East with
Plăiuţ, on South-South-West with Dobric and Apşa de Sus, on South-East with Apşa de
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Mijloc and on North-West with Topcina. The most easier access is through Apşa de Mijloc,
also through Strâmtura, but is necessary to cross the hills.
lt is known that a native named Morintz excavated on Beşicura, searching for
treasures - even today one can notice the marks, but he destroyed the central area. Same
persan excavated few pits in the Slatina citadel. The materials, both /rom Apşa de Mijloc
and Slatina were delivered, by Morintz, to Ujgo"rod Museum. lt's very possible that the
materials were mixed up. Despite of our efforts, the materials were not identified.
A research made in August 1996, by the same researchers, had as resuit the
conclusion that the defence worksfrom "Beşicura" is a "barred spur" type, with two earth
walls and two terraces. The ditches couldn 't be identified (steep slopes didn 't required that
thing, or, in the long run, the ditches were equalized).
Verification testsfrom September, same year, had, on the one hand, the purpose to
explain the defence works /rom "Beşicura ", on the other hand, its chronological framing .
.R(!searches ..became more difficult, because of the unfavourable weather, insufficient
labour, destructions caused by the gold-diggers. There were excavated three sections, two .
.of them. in. the. central area and the last one inside the wall. The resulted material was
exclusively pottery, in a small quantity. The pottery is entirely hand-moulded, brownreddish colour, it has no ornament, the degreasing substance is sand.
Considering the discovered pottery, also the surface and the aspect of the
"Beşicura" hillfrom Apşa de Mijloc, in that place there was a defence works used only in
the event of danger, as a refuge; its dating is in Latene, without certain chronological
boundaries.
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ISTORIE
Nobilii români condiţionari până la începutul secolului al XVI-lea 1
IoanDrdgan
Alături de nobilii "adevăraţi", posesori ai atributelor nobilităţii depline sau ale celor
particulare ale nobililor români, există o categorie relativ numeroasă de români nobili, al căror
statut nobil era limitat de anumite circumstanţe. Este vorba de nobili aflaţi de obicei pe domenii
private şi ale bisericii, cărora acest statut le era recunoscut numai în cuprinsul domeniului şi al
jurisdicţiei domnului de pământ. Acolo ei posedau pământ, iobagi şi alte bunuri cu drept
ereditar, erau judecaţi de scaunul domenial sau districtual de către egalii lor, participau la oaste
sub comanda stăpânului domeniului sau a unui dregător al său. Statutul nobil acestei categorii
era însă condiţionat de rămânerea pe domeniu şi prestarea unor obligaţii bine precizate: slujba
militară în primul rând, întreţinerea cetăţii, anumite prestaţii etc. Raporturile lor cu autoritatea
domeniului erau adesea stabilite prin acte privilegiale de grup sau garantate de cutumă şi ele
aveau un caracter cvasi-contractual. Ei puteau apela la rege în cazul în care stăpânul domeniului
nu le respecta libertăţile. Condiţionarul putea fi decăzut din statutul său, în cazul în care nu-şi
îndeplinea obligaţiile sau prin abuz. În mod frecvent, consemnarea scrisă a statutului lor a fost
rezultatul unui protest colectiv împotriva unor asemenea abuzuri, prin li s-au încălcat vechile
libertăţi. Individual, cu acordul domnului de pământ sau la intervenţia lui, puteau dobândi
nobilitatea deplină. Din cele subliniate anterior rezultă cu claritate faptul că ei nu se găseau la
discreţia sau la bunul plac (ad beneplacitum) al stăpânului domeniului mai mult decât un nobil
adevărat faţă de rege, ci mai exact într-un raport contractual de tip feudalo-vasalic degradat.
Nu aveau obligaţii iobăgeşti, însă uneori erau asimilaţi cu neprivilegiaţii.
Numele lor sunt însoţite adesea în acte de calificativele specifice acestei categorii:
circumspectus, providus. Condiţionarii care aveau casă proprie au fost supuşi, laolaltă cu toţi
neprivilegiaţii, la taxa excepţională - mai târziu permanentizată - impusă de regele Albert la
1439 pentru necesităţile războiului cu turcii2 . Comparând, cu aproximaţiile şi variaţiile de
rigoare, principalele atribute ale nobilităţii ale nobilimii condiţionare cu nobilii români derivaţi
din cnezi şi cu nobili adevăraţi din regatul ungar de orice origine, avem următorul tablou:

Posesi1D1ea

Nobili adevlrati
- possessio, villa
dominium
-eredilanl veşnică
-necondiţionată

Sesia nobiliară
Impozit,

vamă

-libera de sarcini
-scutiţi

Nobili români
Nobili conditionari
-keneziatus, possessio -possessio, predium,
valachalis
boeronatus
-dominium
-ereditara veşnică
-ereditară
-necondiţionată

-obligaţii

cneziale

f.d. cetate
-scutiti

-condiţionată
-obligaţii

cneziale

-imousi

Studiul este extras din capitolele 4 şi 5 ale lucrlrii noastre Nobilimea romlineasca din Transilvania intre anii
1440-1514, depusă spre publicare la Editura Enciclopedică. El este o parte a unui întreg şi nu o abordare de sine
1

stătătoare, cum ar pretinde acest subiect. O asemenea abordare lipseşte,
condiţionarii fiind trataţi de obicei, cu rezultate diferite, în cuprinsul unor teme

de altfel, în istoriografia noastră,
mai ample de istorie socială.
2
Teleki, X, 30: "quilibet... nobilium conditionariorum atque nobilium nullum iobagionem habentiurr,
proprios dornos possidentium".
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Obli11:atii
Judecător

I
Cdt. militar
Homa11:iu
Privilegii
Statut
Calificativ
Aria recunoaşterii
Statutului nobil

-militare
-comital
-comite, ban
-66 200 fl.
-imunităţi

-militare
-district, comital
-comite,ban
-66 fl
-scutiri de obligaţii

blazon
-nobil
-nobil
-nobilis, egregius -nobilis, egregius
ma11:nificus
-regat

-re11:at

-militare+altele
-district, dominus
-do minus
-25 - 40 fl.
-scutiri de prestaţii
exc. militare
-nobil de I sesie
-nobilis, providus
circumsoectus
-domeniu

Din această categorie făceau parte cnezii şi voievozii de pe mari domenii şi
boierii făgărăşeni. Aici avem în vedere doar pe acei cnezi şi voievozi de pe domeniile
episcopale, din districtele româneşti ale unor foste cetăţi regale, căzute sub stăpânire privată,
care au reuşit să evite căderea în servitute şi care şi-au păstrat şi chiar consolidat atributele
nobilităţii, dar numai în limitele acelui domeniu, altfel spus o nobilitate locală. În ce-i priveşte
pe boierii făgărăşeni, îi amintim aici doar pentru faptul că autorităţile statului maghiar nu le-au
recunoscut nobilitatea deplină, ci limitată la dimensiunile domeniului regal Făgăraş, încercând
în mod permanent să le degradeze statutul social la unul condiţionar; identitatea lor era însă cu
totul alta 3•
Cnezii şi voievozii de statut nobil condiţionar sunt de multe ori greu de
identificat documentar, fiindcă apar fie în această formă, fie însoţiţi de adjectivul nobil: "cnez,
voievod nobil" (a nu se confunda cu cei identici ca nume, de după 1366, care intră în categoria
de nobili români "adevăraţi"), fie simplu nobili (putând fi confundaţi cu nobilii "adevăraţi"). Cei
de pe domeniile episcopiei şi capitlului din Oradea mai apar cu numele de "predialişti"
(prediales) sau "nobili prediali" (nobiles prediales).
Pe lângă caracteristicile generale amintite, ceea ce mai uneşte elementele
sociale din această categorie este vechimea lor, originea lor dintr-un alt sistem juridic, peste
care se găseşte suprapus cel din veacul al XV-iea, în speţă. Ele reprezintă supravieţuirile vechii
nobilimi româneşti, care n-a putut fi nici anihilată, nici acceptată ca nobilime a ţării, ci coborâtă
la un statut inferior. Ei descind după cât se pare din categoria oamenilor cetăţii din epoca
arpadiană. Nobilii de pe domeniul cetăţii Şiria îşi reclamau statutul de la "sfinţii regi", cnezii
domeniului Hunedoara făceau apel la "vechea libertate" dintr-o epocă neprecizată, pe când
boierii din Făgăraş îşi afirmau statutul din daniile domnilor din Ţara Românească4 •
Categoria aceasta este în general mai puţin cunoscută în istoriografia noastră. D.
Prodan îi găseşte pe domeniile feudale: Hunedoara, Deva, Chioar, Şiria, Oradea etc. şi îi
defineşte astfel: "Ridicaţi adesea la libertate sau nobleţe nu de rege, ci de stăpânul feudal al
domeniului, ei erau ridicaţi la o nobleţe valabilă doar în cadrul domeniului sau în raport cu
stăpânul lor, o nobleţe legată de domeniu şi obligând la servicii militare înainte de toate, faţă de
stăpânul lor" 5 • Din această aserţiune scoasă din context s-ar putea deduce că aceste categorii ar
fi, cum s-a mai afirmat, o creaţie a feudalităţii maghiare, forme locale ale acesteia, ceea ce
Prodan n-a susţinut niciodată. De aceea, precizăm că dacă sunt, într-adevăr, cazuri în care
V. mai ales David Prodan, Boieri şi vecini în Ţara Fagaraşului în sec. XVI-XVII, în voi. D. Prodan, Din istoria
Transilvaniei. Studii şi evoctlri, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 1991.p.9-154.
4
Problema originii şi a evoluţiei specifice a diferitelor fragmente destul de diferite ale acestei categorii sociale se
cere studiată mai în profunzime. S-ar putea obţine, în opinia noastră, sugestii de mare interes privind condiţiile şi
momentele preluării unor regiuni intracarpatice de către Regatul feudal maghiar în primele secole ale acestui
mileniu.
s Prodan, Jobagia în Transilvania în secolul al XVI-iea, I, p.204.
3

https://biblioteca-digitala.ro

Nobilii români condiţionari până la începutul secolului al XVI-lea 1

159

români au fost "ridicaţi" la acest statut, nu e mai puţin adevărat că această categorie ne apare,
cum afirmam mai sus, mai degrabă ca o supravieţuire a unei nobilităţi străvechi, acum
"decăzute". Ei sunt în mod obişnuit mici nobili, de regulă nu apar în cele mai vechi urbarii.
Cnezii şi voievozii având statut de nobili condiţionari se găseau pe marile
domenii bisericeşti: ale episcopiilor din Oradea şi Alba Iulia şi laice, ale statului şi ale
magnaţilor: Hunedoara, Deva, Muncaciu, Şiria, Şoimuş, Giula, Gherla, Chioar, Cehu
Silvaniei, Şimleu, Baia Mare, Ardud, Tăşnad, Satu Mare. Identificarea lor este foarte dificilă,
întrucât puţini dintre ei au obţinut acte de nobilitate condiţionară ajunse până la noi. În
urbariile păstrate începând cu secolul al XVI-iea aceşti nobili erau menţionaţi doar
întâmplător. Pe alocuri (Hunedoara, Muncaciu) se ascund sub privilegii colective. Cu
precădere voievozii intrau în această categorie, dar şi cnezii; pe domeniul Hunedoarei şi pe cel
al Devei erau numai cnezi, deoarece voievozii lipsesc în perioada cercetată.
În continuare, vom trece în revistă principalele domenii feudale din
Transilvania în care sunt atestaţi nobili din această categorie, cu specificul lor, pe baza
materialului documentar şi bibliografic cunoscut.
Domeniul regal al cetăţii Şiria a trecut la 1439 împreună cu 110 sate în
posesia lui Gheorghe Brancovici, despotul Serbiei, apoi, în 1444 a lui Iancu de Hunedoara. în
1464 a fost zălogită Bathoreştilor, trecând în proprietatea lor deplină. Aci existau, pe lângă
categoriile dependente obişnuite: iobagi, jeleri, cnezi, libertini ş.a. şi "nobili ai cetăţii unguri şi
români care au ţinut totdeauna şi din vechime de acea cetate", bucurându-se de nobilitatea,
drepturile şi libertăţile care le-au fost acordate de către "sfinţii regi" ai Ungariei 6 . Referinţa
merită luarea aminte întrucât ne oferă câteva indicii clare privind originea şi condiţia acestei
nobilimi. Termenul cu care sunt desemnaţi, acela de castrenses, trimite la secolele precedente
şi la una din categoriile sociale şi juridice care au dat naştere nobilimii în regatul ungar:
oamenii cetăţii. Ei sunt în acest caz o relicvă vie, o categorie care nu a reuşit o emancipare
deplină, datorită menţinerii integrităţii domeniului cetăţii respective, trecut în posesie privată.
Deşi în persoana lor sunt nobili, şi încă nobili creaţi de "sfinţii regi", cum sunt consideraţi
oficial în secolul al XV-iea, nobilitatea lor e condiţionată de pământul stăpânit, care e al
cetăţii, şi de îndeplinirea unor obligaţii faţă de aceasta, în primul rând militare. Ei nu sunt
socotiţi supuşi, ci familiari ai stăpânului domeniului şi îndeplinesc adesea slujbe remunerate:
provizori, lefegii, dieci etc. Erau donaţi deodată cu cetatea, deşi nu sunt de condiţie servilă.
Este posibil chiar ca ei înşişi să deţină iobagi. După cum se vede, sunt şi români şi unguri,
7
existenţi aci din vechime, de la constituirea domeniilor cetăţilor regale • Domeniul Şiriei şi-a
păstrat vechea organizare românească în voievodate sau districte şi cnezate8 • Elita românească
din zonă înfăţişează categoriile cunoscute în general în ţinuturile româneşti. De regulă,
voievozii erau consideraţi nobili, cum sugerează şi un act de la 1426 privitor la districtul
Căpâlna. Autorul său, comitele de Timiş Pipo de Ozora, stăpânul districtului, se referă la o
plângere a voievozilor, cnezilor (wayuode, kenezii) şi a celorlalţi locuitori, pentru ca în acelaşi
'' Actul din 3 iulie 1444, în DRH, O.I, p.379-383: "item nobilibus Ungaris et Walachis castrensibus
semper el ab antiquo ad ipsum castrum spectantibus, sic quod eisdem in eorum nobilitate, iuribus el
libertatibus, per divos reges ipsis concessis, permanentibus „.". Ni se pare interesant faptul că în
aceleaşi părţi zărăndene şi în Bihorul învecinat "sfinţii regi" Ştefan, Emeric şi Ladislau apar în pictura
bisericilor româneşti, faptul fiind interpretat ca o concesie a cnezilor-ctitori faţă de catolicismul oficial
sau ca expresie a adeziunii la unirea religioasă (M.Porumb, Pictura romdneasclI din Transilvania,
Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1981, p.23-29).
7
Aşa se explică existenţa unor unguri de această condiţie alături de români, de pildă, pe domeniul cetăţii Şiria, în
satele colonizate timpuriu cu populaţie maghiară.
"Pascu, Voievodatul Transilvaniei, III, p.519-524 şi IV, p.62-64.
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text să revină de mai multe ori expresia "nobilii şi cnezii" (nobiles et kenezii)9. Deşi este destul
de dificil să distingem pe nobilii "adevăraţi" de cei condiţionari, singura diferenţă certă fiind
un act regal de danie sau confirmare, în acest caz înclinăm a crede că e vorba de nobili
condiţionari. Se ştie că voievozii din comitatele vestice, inclusiv Zarand, au fost între corifeii
răscoalei din anul 1514, ceea ce a determinat dieta să impună feudalilor renunţarea la
serviciile lor.
Unii dintre nobilii condiţionari zărăndeni, voievozi şi, probabil, cnezi, precum
familia Moga de Hălrnagiu, altele din Aciua, Birtin, Crişcior, Iosaş, Ribiţa, Rostoci, Valea
Bradului ş.a au obţinut nobilitatea deplină, ieşind cu cnezatele lor din componenţa
domeniului. Unii au fost menţinuţi şi după aceea în funcţia de voievozi sau ca slugi nobile
(familiari) pe domeniu. La anul 1493, de pildă, cetatea era administrată de nobili români, un
Bogdan (de ?) castelan, Ladislau Moga (probabil, de Hălmagiu) provizor, aceleiaşi categorii
aparţinând şi voievozii de pe domeniu, dintre care sunt amintiţi Ladislau de Şiria şi Ladislau
de Arăneagio. Poate acelaşi Ladislau Moga era provizor şi la 1525 11 •
Situaţia voievozilor din satele româneşti de pe domeniul cetăţii Giu/a este
identică cu cea din cel al Şiriei învecinate. Domeniul a ajuns la 1476 pe mâinile regelui Matia
Corvin, apoi a fiului său Ioan, iar după moartea acestuia în posesia lui Gheorghe de
Brandenburg, împreună cu Hunedoara şi Şoimuşul, bucurându-se de un regim asemănător.
Cuprindea trei târguri şi 83 de sate şi puste, în principal din comitatele Bichiş şi Zarand 12 • Spre
deosebire de Hunedoara, aici întâlnim organizarea voievodală şi pe voievozi cu statut de
nobili condiţionari. La IO ianuarie 1495 Ioan Corvin dăruia funcţia de voievod al românilor
(officium wayuodatus Vo/achorum) din zonă lui Matei de Şomoşcheş (Zarand) cu fiul Ioan şi
lui Gaşpar, nepot de frate. În familia voievozilor de Şomoşcheş funcţia era ereditară; înainte
fusese deţinută de Pavel Zeke!, fratele lui Matei şi, conform actului, urma să revină, în cazul
decesului celor numiţi, lui Nicolae din aceeaşi familie "cu drept de moştenire" 13 • Voievodatul
de mai sus nu este o funcţie publică, ci se exercită pe domeniul unui mare feudal, voievozii
sunt voievozii săi, pe care îi confirmă în funcţie şi care îi dau ascultare. Ereditatea funcţiei nu
este în acest caz conferită de domnul de pământ, ci doar confirmată de el. Pe de altă parte,
voievozii din Somoşcheş sunt în mod evident nobili şi catolici. Voievodul Matei este chiar
răsplătit de către stăpânul domeniului la 1500 cu dania unui sat14 • În urbariul domeniului din
1525-1526 apar voievozii Ioan de Bichiş (Bekes) şi Petru de Pilu (Pew/) 15 • Credem că ei se
încadrează, după toate probabilităţile, în categoria nobililor condiţionari, deşi, este bine de
subliniat încă o dată, că voievodatul în acest caz este o funcţie (officium) şi nu o stare (un
statut) socială.
Şoimuşul, din vecinătatea Şiriei cuprindea la 1477 95 de sate din comitatele
Arad, în care se afla, Severin, Caraş şi Timiş 16 • A aparţinut lui Iancu, mai târziu nepotului său
Prezentarea detaliată a actului, la I-A.Pop, Instituţii medievale româneşti. Adun4rile cneziale şi nobiliare
din Transilvania în secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991, p. 164-166.
10
Marki, Sandor, Aradvarmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, I, Arad, 1892, p.393, 501, cu ani diferiţi,
1494, respectiv 1493, deşi trimite la aceeaşi sursă: Dl. 20.100.
11
Prodan, Johagia, II, p.71.
12
Ibidem, p.85 şi urm.
13
Marki, op. cit., I, p. 502. Autorul credea, în mod eronat, că a găsit dovada ipotezei fortate susţinute
de unii istorici maghiari, conform căreia voievodatul ar fi o dregătorie creată de regalitatea maghiară,
în numele Z-ekel, care ar proba etnia secuiască a familiei. Pascu Voievodatul, m, p.393, citând pe S.
Dragomir (revista "Transilvania", 1917, p. 9-10) ignoră situaţia dependenta a voievozilor citaţi, aflaţi
pe un domeniu privat.
14
Ibidem.
is Ibidem, p.104.
16
Prodan, lobagia, II, p.23-24.
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Ioan Corvin, apoi margrafu.lui Gheorghe de Brandenburg. Situaţia socială e similară cu cea de
pe domeniul Şiriei. Cunoaştem doar un voievod anonim din Ciuci (Vârfurile) apărător al
cetăţii la 1514, care a predat-o răsculaţilor.
Mai puţine informaţii avem pentru perioada cercetată despre domeniul
Cetăţii de Piatră (Chioar). El aparţinea familiei Dragii încă de la sfărşitul secolului al XIV-iea
şi cuprindea la mijlocul celui de-al XVI-iea, conform. Din urbariul anului 1566 67 de sate
organizate în 12 voievodate 17 • Opt sate se aflau în posesiunea voievozilor, din daniile
stăpânilor anteriori, pe care noul stăpân, împăratul, poate să le confinne sau nu.
Voievozii aveau mai multe sate sub jurisdicţia lor şi posedau sate sau părţi de sate ca stăpâni
feudali, desprinse din domeniul cetăţii. Acestea le-au obţinut prin dania stăpânului cetăţii şi
erau condiţionate de fidelitate sau bunul plac al stăpânului; la schimbarea acestuia erau
confirmate sau puteau fi retrase. Confirmate de către rege la recomandarea stăpânului de
domeniu, asigurau beneficiarului nobilitatea perpetuă, adevărată. Ca nobili, beneficiau de
veniturile cuvenite de la iobagii lor, inclusiv regalienele, cum ar fi dreptul de a ţine moară,
precum şi de anumite privilegii şi scutiri. Satul Cozia e stăpânit de înaintaşii voievodului
Gheorghe şi de ceilalţi nobili încă din dania lui Nicolae Dragii, tatăl voievodului Bartolomeu,
deci de la mijlocul secolului al XV-iea. Acesta din urmă a realizat un schimb de moşii cu
nobili maramureşeni (familia Pop), care s-au aşezat în Copalnic-Mănăştur.
Voievozii se socotesc a fi nobili, iar urmaşii lor posesionaţi, chiar dacă nu
mai îndeplinesc dregătoria, de asemenea. Statutul lor privilegiat este recunoscut doar în
cuprinsul domeniului, este condiţionat de rămânerea în cuprinsul acestuia. Voievozii au
obligaţii administrative, judiciare, fiscale şi militare în cuprinsul voievodatului lor. "Slujba
voievozilor e să aibă grija bunurilor încredinţate lor, pentru ca toate să se facă după cuviinţă, să
strângă şi să servească cetăţii dările şi slujbele şi totdeauna prompt, aşa cum o cere obiceiul şi
porunca pârcălabului, de asemenea să meargă la război la nevoie" preciza textul urbarial citat18 •
La război îl însoţeau călare pe domnul de pământ sau pe castelanul său. Într-o scrisoare
învăţatul principe Gabriel Bethlen sintetiza astfel statutul lor social: " ... au fost de la început în
ţinutul Chioarului mai curând boieri de aceia făcuţi nemeşi pe care îi cheamă şi voievozi. Când
Chioarul îl stăpâneau oameni privaţi şi nu era în mâna principilor, aceia erau ţinuţi în slobozenia
şi nemeşia lor, pentru că au privilegii de libertate nu numai de la domnul cetăţii sau de la domnii
pământurilor, ci de la regii şi principii vechi, având şi îndatorirea să slujească cetăţii şi fiind
trimişi călări încoace şi încolo". 19 Deşi nobilitatea lor apare ca particulară, pusă la îndoială,
principele nu pare dispus să o conteste, aducând şi argumente juridice în această privinţă.
Funcţia voievodală într-o comunitate dependentă şi-a pierdut caracterul de
reprezentativitate şi eligibilitate ereditară din epoca autonomiei districtuale. Voievozii puteau
succeda în aceeaşi familie, însă ei erau nişte funcţionari (officiales) ai stăpânului domeniului
confirmaţi sau numiţi de el, uneori ridicaţi chiar dintre iobagi sau libertini. Ajungerea
domeniului în proprietatea familiei domnitoare a Bathoreştilor, apoi ca domeniu fiscal al
principilor ardeleni, a făcut posibilă transformarea acestor nobili condiţionari şi a altor numeroşi
chioreni în nobili ai ţării (armalişti).

17

Ibidem, p.173-194.
Ibidem, p.176: "Wayuodarum autem est officium providere bonis sibi commissis, ut rile in eis cuncta
gerantur ul tributa ac servitia ad arcem exigere et administrare et semper prompte apparere cum usus et
requisitio praefecti postulat, item in bellum tempore necessitatis proficisci".
19
Veress, Documente, IX, 52, p.63. Prima parte, în original: "eleitol fogva ott Keovăr videkin inkăbb minden
faluban affele megnemesitett Boerok, kiket vaidânak is hinak voltanak".
18
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Situaţia nobilimii condiţionare din Chioar era împărtăşită şi de către unii
voievozi de pe domeniile din părţile nordice şi nord-vestice ale Transilvaniei: Ciceul ţinând de
domnii Moldovei, Gherla, Cehu Silvaniei, Şimleu, Baia Mare, Ardud, Tăşnad şi Satu Mare 20 •
Ioan Dragii dăruia în 1512 destoinicilor (agilium) Simion, Nicolae, Ioan şi Tarţa Radu! două
sesii iobăgeşti din Săcălăşeni, comitatul Satu Mare, pe domeniul Ardudului, trecându-i în
rândul nobilimii, se înţelege, condiţionare21 •
O menţiune aparte trebuie să facem aci despre domeniul Văii Rodnei.
Românii din Valea Rodnei (magna va/le, Radnavelgye), au constituit un district românesc
aparte până la 1475, când a fost donat bistriţenilor împreună cu târgul Rodna. Aflat sub
jurisdicţia comitatului Dăbâca a fost expus penetraţiei nobilimii din zonă. La punerea în
stăpânire a Bistriţei s-au împotrivit între alţii în numele unor nobili Gheorghe Voievod şi Lazăr
Cnezul, doi fruntaşi ai unor comunităţi româneşti, căzute sub stăpânire privată2 2 • Puşi în
dependenţă administrativă de Bistriţa, ei nu aveau totuşi regimul servil al celor din satele
româneşti din districtul propriu-zis al Bistriţei, adică nu au ajuns niciodată iobagi. Nefiind pe
"pământul crăiesc" - Bistriţa aderând mult mai târziu, cu dificultăţi, la "universitatea săsească" districtul Văii Rodnei s-a bucurat de o autonomie şi de un regim juridic superior românilor din
cuprinsul celorlalte jurisdicţii săseşti, ameninţaţi necontenit cu iobăgia. La 1471 ei erau chemaţi
la oaste de către vicevoievod, prin intermediul bistriţenilor, dar ca oameni liberi "atât călări cât
şi pedeştri, bine înannaţi de luptă" şi în număr mare2 3 • Cu acest prilej sau mai târziu regele
Matia renunţa la darea cincizecimii şi la alte dări cuvenite vistieriei, desigur în favoarea noului
stăpân, oraşul Bistriţa24 • Aveau administraţie proprie, sub conducerea unui voievod al Văii
Rodnei, la 1479 pe nume Toma25 • Statutul aparte al districtului a permis ca el să poată fi dăruit
mai târziu lui Petru Rareş, iar în secolul al XVIII-iea să fie militarizat, constituind regimentul
românesc de graniţă cu sediul la Năsăud.
Pe domeniile episcopiei catolice de la Oradea s-a constituit nobilimea
predială sau nobilii bisericii, care şi-a conturat statutul prin privilegii în epoca lui Sigismund de
Luxemburg2 6• Ei proveneau din rândul slujitorilor cu rosturi militare, denumiţi în veacurile
precedente iobbagiones equites, milites, exercituantes, bellatores. Datorau episcopului
fidelitate, adică ajutor şi sfat, la fel cu ceilalţi nobili faţă de rege. În primul rând, aceasta consta
în slujba militară, făcând parte din structurile annate ale domeniului, utilizate în caz de
dezordini şi nesupunere internă pe domeniu şi formând banderia episcopului în caz de ridicare
militară. Mai datorau anumite prestaţii în muncă şi produse, eventual în bani, după veniturile şi
iobagii pe care îi aveau. Dieta din anul 1500 îi scutea de plata dijmei 27 • Neîndeplinirea
obligaţiilor însemna căderea în vina necredinţei şi atrăgea după sine pedepse pe măsură, inclusiv
declasarea în rândul iobagilor.
La rândul său, stăpânul domeniului, episcopul, avea obligaţia să-i apere pe
nobilii de pe domeniu, să le respecte libertăţile (privilegiile) şi, desigur, să le asigure o

A se vedea Prodan, lobagia, II, la fiecare în parte. Deşi datele sunt mai ales de la jumătatea şi spre sfiirşitul
secolului al XVI-iea, multe dintre ele nu diferi esenpal de cele din epoca noastrll de interes.
21
Şincai, Opere. I. Hronica românilor, Editie îngrijită de Florea Fugariu, tom li, p.179: "îi nemişim prin puterea şi
mllrturia cărtilor acestora".
22
Urkundenfluch, VII. 4042. 4064. 4077.
?:_Ibidem. VI. 39()3.
24
Vladislav II confirma la 6 decembrie 1498 hotllrârea de pe vremea regelui Matia privind dllrile locuitorilor din
Rodna si Valea Rodnei (Hurmuzaki-Qensuşianu. 1112. 352)
23
Urkundenbuch. VII. 4303.
26
86nis Gyorgy. Hiiberiseg es reruliseg a lcOzepkori magyar jogban, Kolo:z:Svăr, f.a. p. 181-216.
27
Ibidem, p. 200.
20
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proprietate funciară, care să le procure venitul necesar 28 • Regimul proprietăţii prediale urma în
linii generale - începând chiar de la motivaţia şi forma actului de danie - pe cel cunoscut pentru
nobilimea regatului, inclusiv precizarea caracterului ereditar ( iure perpetuo tenendam ), cu
deosebirea că ea era condiţionată şi retractabilă, după cum menţionează de regulă toate actele de
acest fel. Sub Sigismund nobilii prediali au început să obţină acte privilegiale atât de la
episcopi, cât şi de la rege.
La 1411, de pildă, episcopul de Oradea dăruia voievodului Gheorghe de
Gepiş şi fraţilor săi posesiunea Elyefalwa (disp.) şi voievodatul Gepiş "după obiceiul şi
asemenea celorlalţi voievozi şi predialişti sau nobili ai bisericii noastre" (more et ad ins tar
ceterorum nostrorum wayuodarum et predialium seu nobi/ium diete ecc/esie nostre). Aceasta
însemna "cu drept veşnic" (iure perpetuo tenendam) "... astfel ca voievodul Gheorghe şi ceilalţi
fraţi ai săi numiţi şi urmaşii (masculini) să trebuiască să aducă şi să fie îndatorat să facă slujbele
cuvenite nouă şi bisericii noastre orădene amintite şi succesorilor noştri" şi să nu cadă în vina
necredinţei (nota infidelitatis); "altfel, pe dată să decadă din dreptul de stăpânire şi proprietatea
numitului prediu şi să fie lipsit şi îndepărtat de el şi acest prediu sau posesiune să ajungă înapoi
în mâinile noastre şi ale bisericii noastre" 29 •
Franko de Thalovac, ban al Slavoniei şi guvernator al episcopiei de Oradea,
dăruia la 24 februarie 1445 voievodului Ladislau de Remetea şi fraţilor săi Ştefan, Andrei şi
Benedict, posesiunile Bokoifalwa, Remetea Ungurească, Remetea Românească, Kossa, şi
Şoimuş din districtul Beiuş, pentru moartea cu arma în mână a fraţilor lor Petru şi alt Benedict
în ultimul război cu turcii 30 •
La 5 august 1491 episcopul de Oradea dăruia lui Ştefan Iancău din neamul
Boţ (Bocz) voievodatul peste cnezii şi românii din posesiunea Remetea şi cei ce ţine de ea, cu
toate drepturile şi pertinenţele, aşa cum Ie ţinuse mai înainte voievodul Ştefan de Chycze, pentru
fapte credincioase şi "pentru ca prin aceasta să se arate mai râvnitor şi mai zelos la împlinirea
slujbelor noastre şi la administrarea sau protejarea posesiunilor noastre româneşti" (ad servitia
nostra et ad custodiam sew tuitionem terrarum nostrarum wo/achalium eo promptior reddatur
et ferventior) 31 •
Voievodul Lucaci de Cărăndeni primea la 1493 voievodatul cu acelaşi nume
şi satele lll/yefalva şi Miheleu, cu condiţia de a presta slujbele datorate (servicia debita), altfel,
el sau urmaşii săi "să decadă şi să fie înlăturaţi şi îndepărtaţi din dreptul şi proprietatea stăpânirii
voivodatului şi satelor numite" 32 •
Unii dintre aceşti condiţionari, precum cei din Remetea, Beiuş, Vintere,
Urviş, ş.a. au primit confirmarea regală a posesiunilor lor sau alte danii intrând în rândul
nobililor "adevăraţi". Nobilul Ştefan, voievod de Urviş (nobilis Stephanus wayuode de
Erwenyes), de pildă, obţinea la 1487 iertarea capitlului din Oradea pentru o încălcare săvârşită
în urmă cu 14 ani, în urma depunerii unui jurământ absolutoriu împreună cu 24 de nobili,
stabilit de o sentinţă regală, după ani de conflict cu capitlul. El era, fără îndoială, un "nobil
Ibidem, p.203 şi unn.
Bunyitai, Bilwr megye olahjai, 16-1: " Ita quod Georgius wayuoda et alii sui prenominati fratres ac
heredes de ipsa possessione seu predio nobis et diete ecclesie nostre Waradiensi nostrique
succcssoribus servicia debila impendere debcanl ct cxhibere leneantur ... Alioquin subito a iure et
proprietate <lominii dicti predii ca<lant et eodem sini privali et destituti, idemque predium seu possessio
rursus ad manus nostras el ecclesie noslre devolvatur".
30
Ivânyi, Bela. A romLJi szent birodalmi szeki gr6fTeleki csal.tid gyomroi leveltara, Si.eged, 1937, 200.
31
Ibidem, 356, p.173.
32
Bunyitay, Varadi piispokseg, I, 330: "a iure et proprietate dominii dictorum wayuodatus et villarum cadant et
sin privati el deslituti ...".
28
29
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adevărat", avea familiari pe vicevoievodul Ioan Handru, pe cnezii Mogoş şi Bratul din Şoimi,
precum şi o avere considerabilă, pentru care văduva sa Anastasia era compensată de către rude,
după dreptul feudal, cu suma importantă de 200 de florini ca zestre şi daruri de nuntă 33 •
Mult mai greu de depistat este această categorie pe domeniul episcopiei
Transilvaniei din Alba Iulia. Datorită iobăgirii timpurii a satelor respective, elita românească a
fost redusă cu totul la starea servilă, de cnezi de sat. Cunoaştem un singur caz de nobil
condiţionar aparţinînd episcopiei ardelene, cu siguranţă nu singurul existent. Voievodul
românilor din Gârboul Românesc (a.d. - Nico/aus wayuoda Wa/achorum de O/ah Gorbo),
posesiune a episcopului Transilvaniei, era donat de către acesta pe la 1450 cu posesiunea vecină
34
Tăuţi, de lângă Cluj, intrând astfel în rândul nobilimii • Este, desigur, o nobilitate condiţionară,
în lipsa unei confirmări regale.
Statutul social al acestor predialişti era echivalent cu cel al nobililor de o
sesie, alături de care se află în unele acte dietale. Nu plăteau venitul cămării (lucrum camere),
jurământul lor judiciar era egal cu al celorlalţi nobili şi puteau fi numiţi şi ca oameni regeşti
(homo regius) 35 •
Cnezii din pertinenţele interioare ale domeniului cetăţii Hunedoara, la
începutul secolului al XVI-iea, erau în număr de 164-177 din 27 de sate, variind între l şi 20
de cnezi pe sat36 • Apar şi sate, ca de pildă Nădăştia, Zlaşti, Nădrap, Mănerău, unde unele
familii cneziale s-au ridicat între nobilii "adevăraţi".
Cnezii
pe domeniu deţineau privilegii străvechi (antiqua libertas),
confirmate de regele Matia la 12 aprilie 1482, fiind scutiţi de orice contribuţie faţă de cetate,
cu excepţia slujbei la cetate cu un cal, la nevoie 37 • Privilegiul scris era obţinut în condiţiile în
care oficialii cetăţii şi strângătorii de taxe şi contribuţii încercau prin abuz să-i impună, adică
să-i scadă în statutul lor social, şi el reprezintă mai mult decât o măsură privată a stăpânului
cetăţii în raport cu supuşii săi. Este un act de drept public, fiind confirmat şi de regele
Vladislav II la 20 aprilie 1493. Practic, aceşti cnezi au statutul nobililor condiţionari, ceea ce
mai târziu se va exprima şi în acte. Obştea cnezilor (universitas keneziorum) din pertinenţele
interioare ale cetăţii Hunedoara solicita în 1528 stăpânului domeniului dreptate pentru fiii mai
tineri ai cnezului Dumitru de Cerna înlăturaţi de la moştenirea părintească de fratele mai mare,
nobilul Gheorghe, subliniind că ei nu şi-au neglijat, cu toate acestea, obligaţiile militare într-o
perioadă de tulburări 38 , ceea ce exprimă condiţia asenţială a păstrării statutului social al acestei
categorii. Obştea nobililor din districtul Haţeg intervine şi ea în sprijinul văduvei (nobilis
domine ... relicte sororis et consanguinee nostre) şi al fraţilor urgisiţi, solicitând margrafului
de Brandenburg, stăpânul cetăţii, ca ei să fie puşi în stăpânirea pământului "asemenea

33

Ilea-Rus, Voievozii din Bihor, p.311-312.
Puscariu, Familiile nobile, I, p.121: Csanki, V. p.355-356.
35
Bunyitay, Varadi piispokseg. I, p.210-21 l.
36
Pataki, Iosif, Domeniul Hunednara la fnceputul secolului al XVI-iea, Bucureşti, 1973, p.LXVIII. Lista
localităplor la p.166, doc. nr. 36.
37
Ibidem, p.128. Cnezii reclamă "prerogativa vechii lor libertăp", conform căreia "sunt obliga!i numai
la serviciul fală de cetatea Hunedoara" (solummodo servicio ad prefatum castrum nostrum Hwnyad
sint obligati). Un registru de socoteli al domeniului din anul 1512 confirmă practicarea acestei
obligapi: " cnezii şi crainicii în număr de 167 sunt 1inu1i să servească cu caii la cetatea Hunedoara"
(/tem tenentur servire ad casrrum Hunyad cum equis kenezy et craynici qui sunt numero lcLXVll Ibidem, p.163) când este nevoie (wan man ir zum schlos nonurjftig ist - Ibidem, nota 43)
38
Ibidem, p.194-195: "precipuc isto temporc disturbiorum nobiscum una inscrvire non neglexerunt".
3
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celorlalţi cnezi nobili" (ad instar a/iorum nobilium keneziorum) 39 • Ei nwnesc pe amintitul

Gheorghe în acelaşi timp şi nobilis şi servitor al margrafului.
Pe domeniul Hunedoarei, ca şi al Şiriei şi al altor cetăţi, regale sau
particulare, mai activau, ca familiari sau stipendiaţi, şi alţi nobili, care se aflau cu stăpânul
domeniului în raporturi contractuale de slujbă, care nu grevau statutul lor juridic. Dimpotrivă,
condiţionarii, inclusiv categoria "cnezilor nobili" ai cetăţilor care poate fi asimilată acestora, îşi
puteau conserva statutul nobiliar numai cu condiţia traiului pe domeniu şi îndeplinirii slujbei la
cetate. La Hunedoara ei constituie forţa armată a domeniului, cavaleria, fiind nwniţi frecvent şi
husari (kenezii sive hwzarones), diferită de garnizoana cetăţii formată din lefegii. Ei formau
suita înarmată a stăpânului feudal sau a reprezentantului său, castelanul, participau sub comanda
acestuia la apărarea cetăţii şi domeniului, însoţeau diferiţi slujbaşi la impunerea obligaţiilor
fiscale şi a sentinţelor judiciare, asigurau menţinerea ordinii pe domeniu şi îndeplineau solii,
misiuni de informare în vremurile tulburi ş.a. 40 .
O situaţie similară o aveau şi cnezii din "pertinenţele exterioare" ale cetăţii
Hunedoara: Mănăştiur, Margina, Sudea, Bujor, Icuş, Jupani, Fârdea.
Pe domeniul cetăţii Deva, care cuprindea în perioda cercetată două districte
bine conturate şi stabile: Deva şi Dobra'11, cnezii au cunoscut aceeaşi situaţie ca cei din
Hunedoara învecinată, izvorâtă şi din faptul că cetatea a aparţinut voievodului Transilvaniei, ca
reprezentant al regelui, iar începând cu Iancu a intrat în stăpânirea familiei hunedorene. În
timpul lui Matia a trecut din nou sub autoritatea voievozilor ardeleni.
La fel ca în cazul Hunedoarei, cnezii de aci şi-au păstrat o anumită
autonomie administrativă, consacrată prin privilegii, ca în cazul Dobrei. Deşi nu sunt cunoscute
privilegii, pe domeniul propriu-zis al Devei funcţiona adunarea cnezilor şi celorlalţi locuitori, de
pildă la 1481 (universi kenezii et inco/e pertinentiarum castri Deva)42 • Cnezii se găseau în regim
de condiţionari, în dependenţa juridică a stăpânului domeniului, prin dregătorii săi. Nominal ne
sunt cunoscuţi puţini: "faimosul cnez" Teodor de Bretelin, înnobilat de către Iancu, fiul său Ioan
Teodor de Bretelin (sau de Teorsek - 1474-1506) şi crainicul Gheorghe Sabău (1481) 43 • Cu
ocazia unei ascultări de martori de la Cristur, din 1496, pentru reconstituirea drepturilor de
proprietate familiei Furca, alături de nobili hunedoreni şi haţegani, au depus mărturie egală
Herţa şi Baku, cnezi înnobilaţi (nobilitati) din Almaş, Petru cnezul din Archia de Jos, Bratea şi
Ioan din Archia de Sus 44 , din aceeaşi categorie a condiţionarilor asimilaţi cu ceilalţi nobili.
Mai multe infonnaţii avem despre cnezii şi nobilii din districtul Dobra,
graţie unor acte privilegiale ale voievozilor Transilvaniei, confirmate printr-un privilegiu regal
Ibidem, p.192, actul din 6 ianuarie 1528, Haţeg, semnat de Nobiles maiores et pociores Ladislaus
Kendeffii, Johannes Zerechen, Ladislaus et Demetrius de Zachol ac Nico/aus de Thustha cum
universitate nobilium districtus de Haczok. Faptul că văduva cnezului Dumitru pare să fie chiar dintr-o
familie nobilă haţegană (consanguinea) întăreşte constatarea privind caracterul esenţialmente nobiliar
al cnezilor cetăţii Hunedoara.
40
În paginile dedicate "Rolului cnejilor de pe domeniu" (LXVI-LXXI) clin introducerea la Domeniul Hunedoara
Iosif Pataki conturează foarte clar rolul şi obligaţiile acestei categorii pe baza documentelor publicate.
Respingem însă ideea asimilării lor cu libertinii (p. LXVIII), care trimite la o stare anterioară inferioară, servilă.
Orice sugestie privind o asemenea stare în trecutul lor lipseşte însă cu desăvârşire din documente. Dimpotrivă,
atât nobilii condiţionari şirieni, cât şi cnezii nobili h1D1edoreni îşi reclamă drepturile pe temelia "vechilor
libertăţi" şi nu pe vreun act de mărinimie al cutărui stăpân vremelnic.
41
V. studiul lămuritor al lui Aurel Răduţiu, Domeniul cettlfii Deva. Localittiţile: 1453-1673, în voi. Studii istorice.
Omagiu profesorului Camil Mureşanu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 62-84.
42
Cstinki, V, p.42
43
Ibidem, p.166-167.
39
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din 11 iunie 1478 45 • Încă în cuprinsul privilegiului din 1434 în fruntea districtului erau pomeniţi
nobilii şi cnezii (nobiles et kenezii). La 1439 şi 1478, privilegiile au fost obţinute de către
reprezentanţi ai districtului desemnaţi ca nobili şi nominalizaţi: Bălan de Lăpugiu, Radu!
Menscarecz de Mihăieşti, Gheorghe Pop de Racoviţa (disp.), Gheorghe Allazo, Petru de
Săcămaş, Gheorghe (de) Plai şi Ladislau Caba, nobili din Dobra. Ceea ce ne interesează aici
este statutul acestor cnezi şi nobili şi diferenţele care au determinat această disociere.
Documentele arată fără echivoc caracterul feudal al celor două categorii, nobilii şi cnezii
(posesiuni, iobagi, mori, jurisdicţie etc.) şi cvasiidentitatea lof 6 • Practic, este aproape imposibil
de a identifica concret diferenţele, deşi, evident, ele există. Această apropiere şi identificare este
similară cu ceea ce am constatat şi în celelalte ţinuturi româneşti. În consonanţă cu fenomenul
general, constatăm şi în districtul Dobra abandonarea termenului de cnez în a doua jumătate a
secolului al XV-iea. Dar sunt oare nobilii dobreni, cei pomeniţi şi cnezii care ţineau să fie
nobili, nobili "adevăraţi", la fel cu vecinii lor haţegani şi bănăţeni sau cu maramureşenii ?
Suntem datori să observăm mai întâi faptul că spre deosebire de aceştia, cei din districtul Dobrei
se găseau în cuprinsul unui domeniu regal, administrat de voievod, prin dregătorii săi din târgul
Dobra şi din cetatea Deva. Analizând pe îndelete actele din 1434 şi 1439, constatăm că nobilii şi
cnezii s-au plâns mai cu seamă de abuzurile dregătorilor voievodali în probleme de justiţie
(globire înainte de sentinţă definitivă, tulburarea şi păgubirea nobililor şi cnezilor în persoana şi
bunurile lor înainte de încheierea judecăţii, împiedicarea recursului la voievod în caz de abuz al
dregătorilor), intervenţia abuzivă asupra morilor nobililor pentru "executarea silită" sau abuzivă
a iobagilor care macină acolo. Mai aflăm că nobilii şi cnezii erau datori să dea pe rând cai
pentru ducerea scrisorilor voievodale şi alte treburi publice, plus de fiecare cnezat un car de îan
şi un porc pe an47 • Lăsând la o parte obligaţiile materiale ale cnezatului, care probabil nu sunt
toate pomenite (slujba militară, censul), observăm că nobilii (şi cnezii) reclamă respectarea
statutului nobiliar în justiţie, respectarea proprietăţii şi execută obligaţii sub acest statut (poşta şi
altele), pe care le aveau de regulă cnezii condiţionari. Ei se străduiesc să-şi impună un statut de
nobilitate, pe care autorităţile nu par a fi obişnuite, nici prea dispuse să-l accepte; mai degrabă
înclinate să-l degradeze înspre masa neprivilegiaţilor şi a iobagilor. Cu tenacitate, apelând la
fiecare nouă stăpânire receptivă, nobilii şi cnezii din districtul Dobrei au reuşit să-şi consolideze
statutul nobiliar prin privilegii de grup, inclusiv confirmate de rege, într-un mod similar cu
cnezii hunedoreni la 1482. Este vorba deocamdată, la fel ca aceştia, de o nobilitate condiţionară.
La adăpostul şi pe baza privilegiului districtual, unii dintre ei vor reuşi în perioada următoare să
se ridice în rândul nobililor "adevăraţi". Deşi nu avem nici o urmă despre vreo donaţie
individuală pentru nobilii din Dobra până la 1500 şi din privilegii nu rezultă vreo diferenţă
esenţială faţă de cnezi, este cert că existau diferenţieri juridice între aceste categorii. Nobilii
dobreni se găseau în categoria de nobiles valachi, a căror posesiuni nobiliare, în fapt cnezate, nu
erau încă deplin eliberate de obligaţiile specifice faţă de cetatea regală, pe când cnezii se găseau
în categoria condiţionarilor.
Domeniul cetăţii Muncaciu din comitatul Bereg a aparţinut prin tradiţie
reginelor Ungariei. Sub Matia l-a administrat mama sa, Elisabeta, apoi fiul său, ducele Ioan
Corvin până la moartea sa. Satele româneşti de aici formau o autonomie (communitas

Costin Feneşan, Districtul Dobra $i privilegiile sale pânt1 spre sfâr$itul veacului al XV-iea, în AIIAC, XXVII,
1985-1986, p.301-321 ..
46
În această privintă nu împărtăşim opinia lui C. Feneşan (Ibidem, p.307), confonn căreia cnezii din actele Dobrei
ar fi "oameni liberi" sau "cnezi comuni" cu atributii de juzi săteşti, în accep\iunea lui Pataki. Ei sunt mai degrabă
asemănători au chiar identici cu "cnezii cetăţii" de pe domeniul Hunedoara (cf. Pataki, Domeniul Hunedoara, p
LXVI), cu statut de nobilime condi\ionară.
47
Ibidem.
40
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Wolachorum) în frunte cu un voievod, recunoscută încă din a doua jumătate a secolului al XIVlea48. Treptat, familiile voievodale din Dolha, Bilca, Iloşva, Comlăuş ş.a s-au desprins cu satele
lor intrând în rândul nobilimii, alte sate au fost donate unor nobili, ori s-au rutenizat 49 . În a doua
jumătate a secolului al XV-iea comunitatea privilegiată românească, craina, mai era alcătuită
doar din 9-10 sate. Comunitatea cnezilor români din Bereg şi-a păstrat o individualitate
puternică, pe baza unor privilegii din veacul al XN-lea, înnoite de către noii stăpâni ai
domeniului, Elisabeta, mama regelui, la 5 noiembrie 1466, ducele Ioan Corvin la 1493, regina
Ana la 150650 . Cnezii aveau jurisdicţia asupra satelor lor în pricinile minore, privilegiul de a-şi
alege singuri voievodul şi obligaţii militare faţă de cetate. Voievodul Ladislau de Stăneşti
(Stanfalva) obţinuse de la stăpânul domeniului ducele Ioan Corvin recunoaşterea eredităţii
funcţiei sale, dar românii au recurs la privilegiile mai vechi, care recunoşteau dreptul lor de a-şi
alege singuri voievodul, obţinând reconfirmarea lor de la stăpân la 1493. El se afla, aşadar, întrun statut similar cu voievozii din Chioar, de pildă, de nobil condiţionar, iar cnezii privilegiaţi
sunt de aceeaşi condiţie cu cei de pe domeniul Hunedoara sau din districtul Dobra.
Rezumând, categoria nobilimii condiţionare româneşti este foarte răspândită
şi provine în exclusivitate din rândul cnezilor şi voievozilor, la fel cu nobilii români "adevăraţi".
Mult mai numeroasă decât aceştia, cunoscută de obicei mai mult ca grup, nobilimea
condiţionară a fost nevoită să se oprească pe o treaptă mai jos în dificilul şi aproape imposibilul
drum al cnezimii din regatul ungar către libertate. Această categorie a evitat, măcar în principiu,
condiţia de cnez comun, jude al satului iobăgesc sau chiar iobăgia; nobilitatea ei este însă
incompletă, limitată în timp, în funcţie de îndeplinirea obligaţiilor, şi teritorial, recunoscută
numai în cuprinsul domeniului feudal pe care se găseşte. Totuşi, exponenţii ei au reuşit, în
număr foarte restrâns până la începutul secolului al XVI-iea, mai mulţi în perioada următoare,
să obţină nobilitatea deplină.

Abordllri mai recente, la Pascu, Voievodatul, m, p.489-495 şi Pop, Adun4rile cneziale, p.189-195.
Datorită acestui fenomen şi a colonizărilor de sate rutene în Maramureş şi Bereg de elitre nobilii români, după
dreptul românesc, au fost preluate instituţii româneşti de elitre ruteni, de pildă cnezatul ("cnezii ruteni" !).
50
Lehoczky, p.741-742. Recent, Pop, Adun4rile cneziale, p.189-193.

48
49
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Conditional Romanian Noblemen until the Beginning of XVI-th century
Together with the "real" noblemen, there is a relatively numerous category of
Romanian noblemen that had a noble status limited by certain circumstances. These
noblemen were, usual/y, on private or church estates, the noblemen status being
acknowledged only on the extent of that domain and it was conditioned by the remaining in
that place, together with performing certain duties. Sometimes, having the agreement of the
landowner, they could achieve Juli nobility.
We mention, the knezes and the voivodes from the big domains, the noblemen from
Făgăraş, especially the ones from episcopal domains, as Oradea, Alba Iulia, or feudal lay
domains: Hunedoara, Deva, Baia Mare, Satu Mare, Şiria, Şoimuş a.s.o. For the noblemen
from Făgăraş it was acknowledged this status on the extent ofthe Făgt!raş royal domain.
In the documents from that time, these noblemen are registered as nobiles
predialis in Oradea 's domain, castrinses on Siria royal domain a.s.o.
The Romanian conditional nobility was widespread, proceeding from kneses and
voivodes, like the "real" Romanian noblemen. More numerous than the "real" nobi/ity, the
conditional one had to stop on a /ower hierarchica/ levei, only few of them succeeded in
obtaining, until the beginning ofXVI-th century, Juli nobility position.
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Mănăstirea Peri (Hruşevo, Ucraina)
(Elemente preliminare noi privitoare la istoria şi arheologia ei)

Adrian Andrei Rusu

Este deja un loc comun al istoriografiei medievistice româneşti, faptul că
Peri a fost cea mai importantă înălţare monahală ortodoxă din părţile nordestice ale fostului regat al Ungariei. Acelaşi lăcaş mai are marele privilegiu, comparativ cu
cele mai multe mănăstiri româneşti al teritoriului, de a fi una destul de bine semnalată în
documentele scrise. Aşa se explică faptul că exegeza s-a putut pronunţa în mai multe
rânduri cu privire la istoria ei.
Începuturile Perilor au fost descifrate de către regretatul Radu Popa1• Aici trebuie
doar să rememorăm că el a fost conceput iniţial ca un aşezământ monahal privat, aflat în
grija întemeietorilor (ctitorilor) din familia Dragoşeştilor din Bedeu. Contextul local în care
a fost elaborat privilegiul patriarhal din 1391, de înălţare la rangul de stavropighie, în urma
căruia mănăstirea a mai dobândit un caracter singular, a fost comentat de către acelaşi Radu
Popa2 • Textul grecesc a fost tradus în latină şi întărit la 14 mai 1494, de regele Vladislav al
Ii-lea, la vremea în care stareţ al mănăstirii era Ghelasie3• Documentul slavon din 1404,
care demonstra, printre altele că mănăstirea se transferase în grija comunităţii nobiliilor
maramureşeni, a fost discutat de Gr. Nandriş •
În secolul al XVI-iea, istoria mănăstirii este presărată de încă câteva atestări. Din
litera lor, ca şi din contextul general provocat de Reformă, reiese faptul că şi ea a fost ţinta
monahofobilor calvini, unii veniţi ca noi stăpâni, alţii proveniţi din elite locale româneşti
metamorfozate. Zbaterile prin care a trecut rezultă indirect dintr-un document emis la
începutul secolului al XVII-iea. Emis de către Valentin Drugeth, căpitan şi comite de Hust,
la rugămintea solului lui Simion Movilă, domnitorul Moldovei, la 9 martie 1607, în cetatea
Hust, el relatează mai multe lucruri foarte interesante. În primul rând, afirmă răspicat că era
vorba despre o O/ah clastrom (=mănăstire românească). Apoi, ni se mai spune că înainte
fusese locuită şi de către un episcop. În timpurile din urmă, vechea avere a mănăstirii a fost
confiscată şi trecută sub administrarea cetăţii Hust. Valentin Drugeth decidea ca averea,
constând din pământ arător, făneaţă pădure şi iaz, să se restituie, fiind stăpânită de
episcopul din Peri, dar şi sub ascultarea căpitanului din Hust5. Ultima atestare a mănăstirii
ar fi, după Zenovie Păclişeanu, anul 1646, an în care preoţii de rit grecesc din comitatul
Maramureşului solicitau episcopului rutean Tarassovici restituirea satului şi a mănăstirii6.
Pâclişeanu presupunea că mănăstirea a fost refăcută în ruine în urma expediţiei lui
Gheorghe Râkoczi al II-iea în Polonia. Nu mai exista sigur la 1668, pentru că la 24 iulie,
Mănăstirea

4

1 Ţara Maramureşului

în secolul al XIV-iea. Ed. A 2-a, Bucureşti, 1997, p. 205-206.
Zur kirch/iche Organisation der Rumanen in Nordsiebenbiirgen im Lichte des patrialistischen Privilegiums von
I 391, în Ostkirch/iche Studien. Wiirzburg, 24, Heft4, 1975, p. 309-317.
3 A. Petrov, A marmarosi Szt. Mihaly monostor 1391-I gorog ok/eve/enek /atinforditasa az 1494 evi megerosito
ok/eve/eben, în Turo/, 39, 1925, p. 23-24.
4
Despre mt1ntlstirea din Peri, in Graiul Românesc, II, 1928, p. 21-26.
s Documentul este dat in extenso de Mihail Lutcskai (vezi Historia carpato-rothenorom. Ed. J. Sak, în Annales
Musei Culturae ukrainiensis Svidnik, 14, 1986, p. 107-108, 169). I. Mih ăly pomeneşte şi el documentul din anul
1607, referitor la Peri (Diplome maramureşene. Sighet, 1900, p. 394, nota I). Vezi şi A. Cziple, Documente
privitoare la episcopia din Maramureş, în An. Acad. Rom. Mem. Secţ. Ist. Ser. U, XXXVm, 1915-1916, p. 252257.
• A. Cziple, Documente privitoare la episcopia din Maramureş. Bucureşti, 1916, p. 47, nota 21.
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principele Mihail Apafi dăruieşte lui Ştefan Frater, căpitanul cetăţii Hust, satul. Donaţia a
fost confirmată la 7 aprilie 16697 •
Variantele de încetare a vieţii monastice de la Peri sunt însă mai numeroase.
Cercetarea de martori din 1762 scoate la iveală mai multe interpretări ale distrugerii,
prezente în tradiţia locală: 1. 1606, când în "ţară" au fost tulburări; 2. datorită calvinilor din
Cîmpulung pe Tisa; 3. dărâmată de soldaţi în "revoluţie". Opinia cea mai interesantă este
aceea unui sătean care susţine că a avut un străbunic, pe nume Gherasim, care a învăţat în
mănăstire şi a trăit clipele în care nişte soldaţi "în revoluţie" au devastat mănăstirea şi i-au
alungat pe călugări. Posesiunile mănăstirii au trecut la comitele Redai, apoi la Gheorghe
Kapi şi, de la el, la principele Apafi. O parte a arhivei mănăstirii a fost salvată de către
protopopul Ladislau Rednic, iar apoi s-a predat la episcopia din Munkacevo8 • Asupra
momentului de contenire a mănăstirii, Lucskay se pronunţă în felul următor: cessavit
tempore belii TokO/iani, forte circa 1690 vei citus per Acatho/icos occupatum, expilatum,
funditus eversum 9 •
Tot Lucskay notează undeva: celebre tamen fait hoc claustrum, anno et enim 1613
habuit typographiam. Fără să aducă alte argumente, în sprijinul acestei localizări, Lucskay
a lansat o provocare, care nu este încă rezolvată. Dacă, într-adevăr, a funcţionat la Peri o
tiparniţă, atunci care a fost intervalul ei de existenţă şi, mai ales, ce cărţi au ieşit din teascul
ei. Enunţul existenţei tipografiei de la Peri mai apare şi la alţi autori ruso-ucrainieni 10 •
Informaţia lui Lucskay a fost preluată şi de către istoriografia maghiară 11 • În anul 1994,
Borsa Gedeon a trecut în revistă istoriografia tipografiei de la Peri, în urma căreia a tras
concluzia că este vorbă despre o născocire care nu are nici un fel de temei serios. O parte
din tipăriturile care au fost sau sunt încă puse pe seama sa ar putea să rezulte din teascurile
mănăstirii Sf. Onufrie din Lvov 12 •
Datele istorice înfăţişate până în acest moment, nu sunt complete. Ele schiţează
deliberat evoluţia fundamentală a Mănăstirii de la Peri, dorind să atragă atenţia asupra
caracterului trunchiat şi nesigur care planează până şi asupra celor mai importante clipe din
trecutul ei (înfiinţarea., distrugerea şi refacerea de la turnura secolelor XVI-XVII, încetarea
sa definitivă, existenţa sau nu a tipografiei).
Acelaşi citat istoric, Radu Popa a fost cel care, pentru cazul Maramureşului, a
arătat din plin posibilităţile pe care, izvorul arheologic l-ar putea aduce în completarea
informaţiilor stoarse din citirea şi răstălmăcirea documentelor scrise. Din păcate, date fiind
conjuncturile politice, nici înainte de redactarea monografiei despre începuturile
Maramureşului, nici şi următoarele două decenii şi jumătate care au urmat, nu a fost
posibilă nici măcar o apropiere de locul în care existase odinioară mănăstirea de la Peri. O
asemenea oportunitate ni s-a oferit în schimb nouă, prin strădaniile meritorii ale Muzeul
Judeţean Satu Mare 13 .
Cele dintâi elemente pe care le înserăm aparţin cadrului geografic. Situată la nord
de Tisa, într-un amfiteatru natural format de dealuri destul de domoale (sub 500 m), d~ la
Câteva contribuţii la istoria mtlndstirii din Perii Maramureşului, tn voi. Închinare lui Nicolae iorga cu prilejul
împlinirii vârstei de 60 de ani. Cluj, 1931, p. 333.
11
Ibidem, p. 334.
9
Op. cit., p. 108.
10
A. Balugyanszky, Istoria cerkovna Novogo Zaveta, Viena, 15851, p. 206; A. S. Petrusevic, Svodnaa galickorusskoa letopis'. Lvov, 1874, p. 479.
11
Zsatkovics K., A Szt. Mihaly Foangyalr61 nevezett kOrtvelyesi apO:tsag,în Magyar Sion, 1888, p. 524.
12 A kOrtvelyesi kolostor "nyomdaja ",în MagyarkOnyvszemle, 11 O, nr. 3, 1994, p. 306-307.
ll Obligatoriu trebuie aici citat numele lui Viorel Ciubotă, directorul amintitului muzeu, care a avut initiativa şi
stăruinţa de a finaliz.a cercetarea în condiţii cu totul spec iale.
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de vest a satului Hruşevo. La mijlocul depresiunii se află o vale astăzi fără apă.
Locuirea este proprie doar pe partea estică a amfiteatrului despre care am vorbit. Acolo se
găsesc nwneroase mici terase care sunt prielnice poziţionării unor construcţii, cu expoziţie
sud-sud-vestică. Dincolo de valea menţionată, spre vest, amfiteatrul are pante mai abrupte,
dar care, fapt semnificativ, păstrează urme evidente de vechi terasări agricole, astăzi
nefolosite decât ca Îaneţe ori livezi.
Drumul principal de acces este în dreapta văii. Deja la atingerea primei terase ies
în evidenţă trei elemente care marchează topografia presupusă a fostei mănăstiri. Este vorba
despre două troiţe, una de lemn, românească, şi alta de metal, ucrainiană, plasate
aproximativ pe o linie care se încheie cu fundaţiile de beton ale unui edificiu religios care
nu s-a mai înălţat. Înaintea începerii săpăturii arheologice a fost trasat un plan de situaţie cu
scara de 1:200 m, plan care conţinea cele mai importante repere de identificare şi orientare
a viitoarelor secţiuni arheologice. Pe baza acestuia, săpăturile s-au localizat la circa 20 m
spre nord de fundaţiile bisericii noi, aşezate lângă troiţa metalică dina nul 1991, şi la doar
şase metri spre sud de drumul sau strada (uliţa) numită astăzi Drujba, pornind imediat de la
cea dintâi troiţă (românească) existentă pe locul vechii mănăstiri. O puternică denivelare de
pământ trăda prezenţa unor vechi ziduri dispărute.
Potrivit unor date nebuloase şi greu contolabile, în urma cu un număr oarecare de
ani, a fost făcută o investigaţie arheologică, de către arheologi de la Universitatea din
Ujgorod. Toată documentaţia privitoare la acea săpătură este însă de negăsit.
Prima campanie de cercetare arheologică a fost întreprinsă la Peri în intervalul de
timp 15-20 septembrie 1997 14 • Deoarece a fost proiectată ca o campanie premilinară, ea şi-a
propus că într-un interval de timp foarte scurt, neobişnuit de altfel pentru o cercetare
arheologică ordinară, să rezolve cât ma multe probleme privind stratigrafia sitului şi
identificarea unor obective. Ritmul de lucru a fost astfel accelerat la maximum, cu
beneficiul existenţei forţei de muncă Ia discreţie şi a unei organizări de şantier pararele, care
nu a căzut în sarcina specialiştilor arheologi, aşa cum se întâmplă în mo,d frecvent, pe
şantierele arheologice din România. Cea de-a doua campanie s-a derulat în intervalul 6-18
iulie 1998 15 .Ea s-a derulat în condiţii mult mai bune, cu concursul deplin al autorităţilor
locale şi regionale.
Denivelarea atât de uşor de remarcat, ascundea, precum era uşor de presupus,
vechea biserică. Fundaţiile bisericii au fost urmărite până în jurul adâncimilor de 2,30- 2,40
m, cotă după care şanţurile au fost umplute de apa unui izvor activ înspre nord-est de lăcaş.
Zidurile s-au ridicat din piartă de dimensiuni variabile„ încetată în mortar. Lăţimea zidului
oscila în jurul dimensiunii de un metru. Elevaţiile s-au conservat inegal, în funcţie de
intervenţiile celor care au recuperat piatra din zidărie.
Altarul a fost distrus în cea mai mare parte căutătorii de piatră. Cel mai bine se
păstrează pe latura de sud, unde, parte din elevaţii şi fundaţii au fost urmărite la o distanţă
" Colectivul de cercetare a fost format din semnatarul acestor rânduri, în calitate de şef de şantier, Szăcs Peter
Levente, muzeograf-arheolog la Muzeul Judeţean Satu Mare, Viaceslav Kotigoroşko, cercetător-arheolog la
Universitatea din Ujgorod, Viorel Ciubotă, directorul Muzeul Judeţean Satu Mare, în calitate de manager de
şantier, Mircea Zelea, fotograf de la acelaşi muzeu, Vasile Marina, cercetător la universitatea din Ujgorod, în
calitate de translator. În acelaşi an a fos întocmit un protocol de colaborare cu Universitatea din Ujgorod, în baza
căruia s-au derulat în continuare cercetările. Toate materialele arheologice rezultate au fost predate, de fiecare
dată, universităţii ucrainiene.
•~ Colectivul de cercetare a fost compus din dr. Adrian A. Rusu, de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca, Sz6cs Peter muzeograf arheolog la Muzeul Judeţean Satu Mare şi Vasile Mizgan, student în anul III
istorie al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca. Colaboratori din partea ucrainiană au fost, şi de această
dată, Viaceslav Kotigoroşko şi Vasile Marina.
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de 1,30 m de colţ făcut cu nava. Pe latura opusă, de nord, s-a identificat doar traseul lăsat de
groapa căutătorilor de piatră . Cum, în acest sector, ca şi pe latura de nors a navei„ a avut
Iole o dublare a grosimii zidurilor, este greu de apreciat dacă, în faza iniţială, altarul a
descris un plan mai comlicat, ulterior simplificat prin manşonare, la o formă pătrată, ori a
fost de la început cu închiderea rectanulară, aşa precum să indice traseul gropii căutătorilor
de piatră.
Masa altarului a lăsat unele urme. A fost plasată la mijloc spaţul, cu un picior de
un metru lăţime spre vest. Drastic demolat, a păstrat doar un mic rest de zidărie spre nord.
Cu această masă, interiorul spaţiului sacral a fost extrem de îngust. Rămâneau doar circa
0,60 m, de la piciorul mesei, până la pereţii laterali ai altarului.
Nava bisericii, regăsită pe toată lungimea ei în S I, cea mai importantă secţiune
arheologică trasată pe axa est-vest, măsoară Ia 9,50 m. Spre est către altar umărul navei
măsoară 1,28 m. Lăţimea bisericii ar putea fi, cu destulă precizie estimată la circa 5,50 m în
nterior. Dacă la această dimensiune adaugă grosimile zidurilor, nava primeşte o lăţime
apropriată de opt metri. Interiorul a fost compartimentat cu un zid ceva mai subţire are
forma, la vest, un pronaos lat de aproximativ doi metri.
La îmbinarea navei cu altarul, pe latura de sud, a fost depistată o fisurare
puternică. Se observă în ambele dierecţii: spre altar, dar şi spre navă. Către altar, ea a atins
uneori grosimea de 0,20 m. Spre navă, dimensiunile fisurii sunt mai mici: lungimea de O, 1O
m, lăţimea de 0,03 m. Apariţia ei s-a datorat , probabil, aunecărilor stimulate şi de prezenţa
izvorului amintit deja. Fisura la care am făcut referire a fost cauza principală pentru care
asupra monumentului iniţial s-a intervenit masiv, încercându-se salvarea sa. Numărul de
şantiere de repaerare- restaurare de care a beneficiat monumentul este destul de dificil de
estimat cu exactitate. Aceasta în primul rând pentru faptul că etapele de ulterioară
intervenţie nu pot fi, deocamdată cel puţin, puse într-o schemă unitară. Dacă ne referim însă
doar la consistenţa zidurilor noi, atunci am putea, eu oarecare temeiuri, să afirmăm că o
intervenţie majoră,- fără să ştim dacă şi cea dintâi cronologică,- a avut loc la întreaga latură
de nord a bisericii, cuprinzând deci altarul şi nava. Ea a constat din dublarea zidului
bisericii pmtr-un alt zid nou, mai subţire ( aprox. 0,60 m ), plasat în interiorul celui vechi.
Operaţiunea amintită ce ceva mai înainte, sa- dovedit a fi insuficientă. Din acest motiv s-a
apelat şi la o altă soluţie de consolidare. Contraforţii de pe latura de sud ai bisericii au foast
aşezaţi în două etape de construcţie diferite. Primul contrafort, din colţul de sud- est a avut
o fundaţie mult mai puţin adâncă decât următorii, poziţionaţi la mijloc, respectiv în colţul
de sud- vest al navei. Lăţimea contrafortului despre care scrisesem era de circ 1,50 m.
Contraforţii următori aveau lăţimea de 1, IO, respectiv 1,25 m. Ultimul contrafort dinspre
vest se distinge nu numai prin lăţimea cea mai mare, ci şi prin aceea că este de o formă
aproximativ trapezoidală. Fundaţia sa nu o atinge pe aceea a bisericii, ci se găseşte la o
distanţă de aproape O, 1O m faţă de ea. Pare el a fost plasat abia atunci când elevaţia bisericii
dobândise o asemenea înclinare încât a fost nevoie ca fundarea controfortului să ţină seama
de ea. În ultima perioadă de existenţă a bisericii, o fază de reparare - restaurare s-a
consumat cu cărămidă. Aceste intervenţii s-au propus însă doar la nivelul elevaţiilo, fără să
lase urme în fundaţii ori în preajma lor.
După urmele de pe pietrele profilate, se poate deduce faptul că bserica fusese
văruită în exterior. În interior ea a avut un strat de frescă a cărei urme s-a păstrat prin câteva
fregmete, cu pete de culoare ( alb, cenuşiu, degradeuri de brun şi roşu, două vareiante de
galben, maro, negru).
Cimitirul bisericii este unul extrem de simplu. El cuprinde practic un singur
orizont de morminte, foarte puţin deranjate unele de altele. Cercetarea arheologică a scos la
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lumină 14 mormnte. Mai trebuie să adăugăm prezenţa unor blocuri de piatră, destul de
mari, plate, aşezate parcă în relaţie cu mormintele. Este posibil ca ele să fi servit iniţial
marcării poziţiei mormintelor, fără a fi însă cu nimic însemnate. Din acest motiv, folosirea
lor ca pietre de mormânt este destul de incertă. Înmormântările din jur, par să confirme
faptul că biserica a servit totuşi unei mănăstiri şi în nici un caz unei colectivităţi rurale. Toţi
înhumaţii sunt maturi, cu caracteristici mai curând masculine, fără inventar, cu poziţia
mâinilor aproape consecvent în poziţie de rugăciune, cu pietre de mormânt neinscripţionate.
Singurul mrmânt interior nu are nimic ieşit din comun, în aşa fel încât el nu poate fi
apreciat a fi fost dect al unui egumen şi nu al unui ctitor.
Ne putem referi la construcţii de lemn care au existat în apropierea imediată a
bisericii, mai precis către nord- vest. În secţiunea S XIII, din vecinătatea nord- vestică a
bisericii, au fost identificate aglomerări de piere a căror singură raţiune a fost doar aceea de
a servi unor construcţii de lemn. Pietrele au stat la baza unor tălpi de lemn, după desfacerea
căror si-au părăsit locul orginar. Se vede oricum că ele au aparţinut unei clădiri legate de
mănăstire. Descoperirea cahlelor, alături de ceramica de uz comun, este dovada certă a
funcţionării acolo a unor construcţii locative.
Nicăieri în celelalte părţi ale vecinătăţilor bisericii nu s-au identificate alte urme
asemănătoare ori altă factură, care să trădeze vreo construcţie gospodărească ori, aşa cum
aşteptam noi şi alţii, urmele unui atelier tipografic.
După cum s-a constatat din descrierea cercetării şi a complexelor şi materialelor
descoperite, ar fi extrem de greu de apreciat că ne-am afla în faţa urmelor bisericii care a
existat în mod cert la Peri, în a doua jumătate a secolului XIV- !ea. Dimpotrivă, pietrele
profilate, calitatea fragmentelor de frescă, orizontul plan de înmormântare, fără acumulări
realizate prin înmormântări succesive şi îndelungate, ne îndeamnă să socotim construcţia ca
fiind mult mai nouă de secolul al XIV-iea. Ea se datează cândva în secolele XVI-XVII.
Problema amplasamentului mănăstirii vechi, care a funcţionat în intervalul secolelor XIVXVI, rămâne deschisă. Ea trebuie să se fi aflat pe undeva în apropierea celei cercetate de
către noi. Identificarea şi investigarea acelui cercetate de către noi. Identificarea şi
investigarea acelui amplasament ancestral este, în condiţiile de astăzi, de o exrtemă
dificultate, vecinătăţile foarte apropiate ale ruinei fiind acoperite cu case şi anexe

gospodăreşti funcţionale.

Cercetarea nu a rezolvat nici pe departe istoria, construcţiilor mănăstirii Peri. Ea a
pus la dispoziţie date pozitive, foatre importante 16, care necesită a fi integrate unei istorii
târzii, pe care, aşa cum subliniasem de la începutul acestor pagini, nu o stăpânim. Or,
această istorie nu poate fi niciodată decupată de cea veche, numai pentru faptul că a fost
epigonică.

18
Acestea vor fi subsumate integral, în viitorul apropiat, într-o monografie pregătită de către colectivul de
cercetare şi alti colaboratori.
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The Monastery /rom Peri (Hruschevo, Ukraine)
(New approach to its history and archaeology)
The orthodox monastery from Peri (the historica/ Maramure$ county, today
Hruschevo, obl. 'Zakarpatia, Rep. Ukraine) was the most important monastic institution in
the North-Eastern part of medieval Hungarian Kingdom. This monastery stil/ has its great
privileges and, comparatively with other orthodox centers in zone, it is the most represented
in medieval written sources. The monastery from Peri was founded by Drago$ from Bedeu,
a member of a Romanian noble family, and, through their effort, it gained the great
patriarchal privilege of stavropighy in 1391. ln the XVth century the monastery was under
the patronage of the noble comunities from Maramure$ county. ln the next century, because
of Reformation it had a lot ofpersecutions. lt was under the domination of the Hust 's castle
and in the XVl-XVllth centuries it was a lot of time destroyed and rebuilted. From the
monastery 's last decades we have just few contradictory information. It was supposed that
in the monastery it had functioned a printing works with cirilyc characters.
Radu Popa demonstrated, that in the case of Maramure$ the completion of the
written sources with the archaeological ones has spectacular results. Despite of this, there
was no possibilty, ought to the politica/ conditions, to make any archaeologica/ excavation,
even to visit the site of the ruined monastery. On/y in 1997 it was offered to us such a
possibility by the eforts of the Satu Mare County Museum and University from Ujgorod.
There was made two archaeological excavations in 1997 and 1998, which has revealed the
ruines of the monastery 's church, the cemetery around it and a wooden construction. The
discovered architectural elements has demonstrated that the church was built in the XVIXVI/th centuries and it had a lot of problems because of the water. The graves are very
simple and they are belongi,ng to a monastic community. The archaeological dates and
their interpretation, together with the written sources, will be edited in a separate
monography.

https://biblioteca-digitala.ro

Un episcop ortodox necunoscutGavriil de Mukacevo, 1577
Marius Diaconescu

Istoria bisericii ortodoxe din spaţiul fostului regat medieval maghiar este pentru o mare
de timp pierdută în necunoscut. Caracterul de biserică neoficială pe care l-a avut
până în epoca modernă a determinat emiterea unui număr redus de acte care să păstreze
peste timp informaţiile necesare cercetării istorice. Din această cauză "începuturile" istoriei
bisericii ortodoxe din acest spaţiu se întind pe o durată de câteva secole şi le cunoaştem
doar în secvenţe datorate informaţiilor lapidare din documentele emise accidental.
Publicarea recentă sub formă de regest a două documente inedite din secolul al XVI-iea din
arhiva oraşului Bistriţa din Transilvania', păstrată acum la Direcţia Judeţeană Cluj a
Arhivelor Naţionale din Cluj-Napoca, ne permit completarea istoricului unei episcopii cu
rezonanţă în istoria bisericii ortodoxe din regiunea intracarpatică, cea de la Mukacevo (azi
în Ucraina, regiunea Zakarpattia). Episcopul ortodox care constituie subiectul actelor
respective nu mai este cunoscut din alte izvoare. Dar existenţa lui ridică alte întrebări şi
probleme care nu vor fi probabil descifrate decât prin prisma interpretărilor şi speculaţiilor
istoriografice.
Episcopia ortodoxă de la Mukacevo a fost înfiinţată la sÎarşitul secolului al XV-iea
într-un context încă obscur pentru istoriografi&. Episcopul avea jurisdicţie în principal
asupra rutenilor din nord-estul Ungariei, din bazinul superior al Tisei. Încă din primii ani
după înfiinţare a intrat în conflict cu celălalt for ecleziastic ortodox din regiune, cu
egumenul mănăstirii din Perii Maramureşului, care, în virtutea unui privilegiu acordat de
patriarhul Antonie al Constantinopolului în 1391, era exarh patriarhal peste o serie de
regiuni locuite de populaţie de rit ortodox1 • Conflictul pentru dreptul de jurisdicţie a durat
câteva secole, având câştig de cauză una sau alta dintre părţi, în funcţie de contextul politic
şi de orientarea confesională a stăpânilor domeniilor feudale pe care se aflau rezidenţele
celor doi ierarhi.
Primul veac de existenţă a episcopiei ortodoxe de Mukacevo este foarte puţin
cunoscut. Toate interpretările istoriografice s-au făcut pe baza documentelor publicate
sau/şi republicate de Antal Hodinka la începutul acestui secol'. Istoriografia s-a ocupat,
exceptând problema controversată a înfiinţării episcopiei, doar de influenţa Reformei
perioadă

1
Urkunden-regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen (Schriften zur Landeskunde
Siebenbiirgen), (begriindet von Albert Berger ţ mit Ioan Dordea, Ioan Drăgan und Konrad G. Giindisch,
herausgegeben von Ernst Wagner), III. Band (1571-1585), Bohlau Verlag Koln Weimer Wien, 1995, nr. 4251, p.
180 şi nr. 4257, p. 182.
2
Despre începuturile Episcopiei de Mukaeevo există o bibliografie vastă bazată în cea mai mare parte pe
speculatii: A. Hodinka, A munktics gărăg-katolikus piispăkseg tărtenete, Budapest, 1909, ~sim; Gy. Papp, A
munktics piispăkseg eredete, Miskolc, 1940, passim; Al. Baran, Metropolis Kiovien.sis et eparchia Mukaeovien.sis, ·
AOSBM, Roma, 1960, passim; M. Diaconescu, 'Les implications confessione1les du Con,cile de Florence en
Hongrie', în Mediceva/ia Transi/vanica, tom I, nr. 1-2, 1997, p. 55-56.
1
Pentru contextul în care s-a obtinut acel privilegiu de către patronii mănăstirii din Perii Maramureşului: Ş.
Papacostea, ·tntemeierea Mitropoliei Moldovei. lmplicatii cClltral şi est europene', în Romdnii în istoria
universala, II, Bucureşti, 1988, p. 525-541. Cf. şi R. Popa, 'Zur kirchlichen Organisation der Rumlinen in
Nordsiebenbiirgen im Lichte des patriarchalischen Privilegiums von 1391 ', în.Ostkirchliche Studien, 24, 1975, nr.
4, p. 309-317.
•A. Hodinka. A Munktic.s gărăg-katolikus piispokseg okmanytar, I, Budapest, 1910 (în continuare A Munktics

okm.).
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asupra bisericii ortodoxe rutene~. Celelalte aspecte abordate de istoriografie pe baza
docwnentelor cunoscute s-au rezumat la realizarea listei episcopilor care au păstorit eparhia
respectivă, precwn şi la speculaţii cu privire la evoluţia conflictului cu biserica
maramureşeană.

Cele două documente care au demarat prezentul articol sunt două acte tip
salvconduct, sau, în termeni moderni, paşaport sau permis de liberă trecere. Primul
salvconduct, în limba maghiară, a fost emis de Găspăr Măgocsy, comitele comitatelor
Toma şi Bereg şi consilier regal, în 12 martie 1577, iar al doilea, în limba latină, de către
Găspăr Komis, comitele comitatului şi al cămării de sare a Maramureşului şi prefect al
cetăţii Hust, o săptămână mai târziu, în 17 martie 1577°. Beneficiarul documentelor
respective este episcopul rutenilor (az orozok Puspeoke) Gavriil, sau, respectând stilul
actelor, Gabriel. În documente apare cu numele de Gabriel datorită faptului că scribii au
utilizat transcripţia latină. Ţinând cont de canoanele ritului ortodox căruia îi aparţinea
ierarhul, optăm pentru varianta Gavriil, cea reală în cazul de faţă. Salvconductele respective
au fost emise pentru a-i facilita episcopului Gavriil călătoria pe care intenţiona să o
efectueze în Transilvania. Primul act este mai detailat, menţionând direct scopul călătoriei:
el pleca Ia prietenul său alt episcop, iar la întoarcere, dacă va găsi, îi va aduce un cal
comitelui (ezen Gabriel pispeok ... Megyen ez w attiafiahoz Maas puspeokheoz es ha tala/
jeoteben Mynekeonk egy paripatis haz), pe când al doilea utilizează formule generale,
indirecte (in Transilvania pro certis et arduis negociis suis ... ). Emiterea a două acte în
acelaşi scop se justifică în contextul politic al epocii. Primul act a fost eliberat de comitele
comitatului Bereg, în cuprinsul căruia se afla şi rezidenţa episcopală, mănăstirea Sf.
Nicolaie de la Mukacevo. Comitatul respectiv se afla sub jurisdicţia coroanei austriece. Al
doilea act a fost emis de către comitele Maramureşului şi prefectul cetăţii Hust, supus al
principelui Transilvaniei. Episcopul a intrat în Transilvania prin Maramureş şi a solicitat
salvconductul de la prima autoritate de rang înalt prin jurisdicţia căruia călătorea.
În primul rând trebuie menţionat că acest episcop completează lista ierarhilor
ortodocşi de la Mukacevo. El nu mai este menţionat în alte izvoare şi era necunoscut
istoriografiei. Cea mai recentă listă a episcopilor de Mukacevo a fost realizată de istoricul
ucrainean A. Pekar. Conform acesteia, la Mukacevo ar fi rezidat:
Ivan (menţionat documentar între 1491 - 1498),
Vasile I (1551-1552),
Ilarion (1556-1561),
Vasile II ( 1568-1597),
Gavriil (1599),
Petronie ( 1600),
Serghie ( 1600-1616) etc.~.
Despre acest Gavriil spune doar că a fost pus în 1599 de către stăpânul domeniului
Mukacevo, Sigismund Răk6czy, în locul lui Vasile IP. Din păcate nu menţionează sursa
informaţiei, dar indicarea stăpânului domeniului Mukacevo, Sigismund Răk6czy, exclude
~Un punct de vedere moderat a exprimat istoricul A. Petrov, Pamjatniki cerkovno-religioV10} }iVli ugrorussovî
XVI-XVII vv., Sankt Petersburg, 1913; idem, ·01zvuk reformacii v russk-om Zakarpatti XVI v.: Njagovskja
poncenija na Evangelie', în Materialy dlja istorii ugorskoj ('hlkarpatskoj) Rusi, voi. VID, Praga, 1923. Vasilij
Hadzega, 'Vplijv reformacii na podkarpatsky rusynov', în Z.Orja-Hajnal, voi. m, no. 1-4, Uzhorod, 1943, p. 5-48,
reinterpretează vechile opinii, fW'ă a aduce o contributie semnificativă.
6
Cf. supra, nota I. ln extenso le publicăm în Anexa I şi II.
7
Atanasij Pekar, Nariisu istorij cerkvi Uikarpartja, Riim, 1967, p. 193.
•Ibidem, p. 21.
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posibilitatea ca acest Gavriil să fi fost aceeaşi persoană cu Gavriil din 1577 şi să fi existat în
sursa pe care a utilizat-o istoricul ucrainean o greşeală în scrierea anului.
Noile documente ne obligă la reconstituirea listei primilor episcopi, rezultând,
până la noi surse, următoarea ordine:
Ioan (sau Ivan), menţionat documentar între 1491-1498,
Vasile I ( Ladislaus), menţionat în 1551-1552,
Ilarion (Larius, Larion), atestat între 1556-1561,
Vasile II (Ladislaus), atestat documentar în 1568 9 ,
Gavriil I (Gabriel), atestat în 15771D,
Vasile III (Ladislaus ), atestat în 1597 11 ,
Gavriil II, în 1599 12,
Petronie, în 1600,
Serghie, între I 600-1616.
Nu excludem posibilitatea ca cei cu acelaşi nume, în perioade de timp apropiate, să
fie una şi aceeaşi persoană, dar să fi rezidat de două ori în scaunul episcopal de la
Mukacevo. Este ştiut faptul că în secolele XVI-XVII stăpânii domeniului feudal sau
conducătorii politici şi militari ai regiunii în cuprinsul căreia se afla rezidenţa episcopală au
intervenit deseori în viaţa şi organizarea clerului ortodox. Desele schimbări din secolul al
XVI-iea au putut favoriza diverse rocade în scaunul episcopal' 1 . Este doar o speculaţie, fără
dovezi sigure, din care cauză păstrăm nominalizarea individuală a fiecărui episcop, iar spre
diferenţiere, pentru uzul scrisului istoric, folosim personalizarea cu cifre romane, în ordinea
cronologică a menţiunii lor documentare.
Una dintre problemele ridicate direct de către noile documente este scopul
călătoriei episcopului Gavriil I în Transilvania. Primul salvconduct menţionează că
episcopul intenţionează să meargă la alt ierarh, prieten al său. Situarea geografică, precum
şi existenţa unor pretenţii paralele de jurisdicţie asupra regiunii Maramureşului, ne
determină să considerăm că episcopul Gavriil s-a întâlnit cu Spiridon, care din 1576 era
episcop Ia Vad, cu autoritate asupra românilor din comitatele nordice ale TransilvanieiM.
Pentru a afla cauza pentru care episcopul Gabriel a intrat în Transilvania prin
Maramureş vom fi nevoiţi să facem o scurtă digresiune în timp. Deşi are doar o conotaţie
indirectă cu subiectul de faţă, se impune abordarea mai detailată a următoarei chestiuni:
dacă episcopul Gabriel avea jurisdicţie şi asupra Maramureşului. Vom profita de această
ocazie pentru a introduce în circuitul istoriografic şi alte informaţii documentare inedite din
secolul al XVI-iea, care vor aduce unele clarificări şi noutăţi interesante în această
chestiune.
Primul episcop de Mukacevo, Ioan, a deschis şi seria conflictelor pentru dreptul de
jurisdicţie asupra Maramureşului. Cauzele ar putea fi următoarele: episcopul de Mukacevo
era superior pe plan ierarhic egumenului din Peri, care era doar exarh patriarhal; episcopul,
venetic în regiune, nu cunoştea realităţile şi adevăratele relaţii ale mănăstirii Sf. Nicolaie
din Mukacevo, unde rezida, cu clerul ortodox din zonă, după cum rezultă din documentele

9

Primii 4 episcopi sunt atestaţi în documentele publicate de A. Hodinka, A Munktics alem, p. 4-20.

'° Atestat de documentele publicate de noi in extenso în anexă.
11

A. Hodinka, op. cit., p. 30-31.
Informaţie preluată după A. Pekar, op. cit., p. 193.
13
Probabil aceasta a fost una dintre cauzele care au generat emiterea diplomei regelui Ioan Sigisn:und al Ii-lea din
25 ianuarie 1561 la cererea episcopului Ilarion, A. Hodinka, A Munkâcs okm., p. 17-18.
14
A. Bunea, Vechile episcopii româneşti a Vadului, Geoagiului, Silivaşului şi Belgradului, Blaş, 1902, p. 55-57.
12
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din 1491-1493' 5 ;

existenţa

unei

populaţii

rutene în

Maramureş,

destul de numeroase la data

respectivă'''.

Conflictul dintre episcopul de Mukacevo, Ioan, şi egumenul mănăstirii din Peri,
derulat în faţa instanţei judecătoreşti supreme din regatul Ungariei, regele, în ultimul
deceniu al secolului al XV-iea a dat câştig de cauză ultimului. Conform hotărârii regale din
1494, egumenului mănăstirii din Peri îi era întărit privilegiul patriarhal din 1391, dar era
obligat să-i arate respectul cuvenit episcopului de Mukacevo, iar arhiepiscopului
(mitropolitului) de Transilvania, superiorul său, supunere şi ascultare". Conflictul pare a se
fi încheiat în 1498 când regele Vladislav II poruncea magistratului comitatului Maramureş
să-l apere pe egumenul din Peri împotriva episcopului de Mukacevo, care ar fi încercat să-şi
însuşească taxele de la populaţia de sub jurisdicţia mănăstirii maramureşene. Totodată
episcopul era acuzat că ar fi obţinut o diplomă de la rege în urma depoziţiei sale mincinoase
(ad sinistram expositionem eiusdem) pe baza căreia ar fi pretins veniturile respective'". Din
document rezultă că episcopul nu s-a înfăţişat la judecata regelui. Mai mult decât probabil
că egumenului i s-a arătat de către episcop sau oamenii lui acel faimos document falsificat
din 1491. Conform acelui act episcopul ar fi rezidat la mănăstirea Sf. Mihail din Peri.
Istoricul A. Petrov a dovedit falsul şi a publicat facsimilul documentului respectiv, cu
detalierea fragmentului în cauză 19 • Se observă foarte clar că numele mănăstirii din Peri este
scris cu altă cerneală şi alte caractere peste o porţiune răzuită, unde era scris iniţial numele
patronului mănăstirii din Mukacevo, Sf. Nicolaie. Se mai vede încă majuscula N care a fost
completată în M. Considerăm că acest fals a fost efectuat în timpul episcopului Ioan, şi nu
în secolul al XVI-iea, cum a afirmat cel care a dovedit falsul. Astfel se explică de ce
episcopul Ioan a refuzat să se înfăţişeze cu actul respectiv în faţa judecăţii regale. Scribii
cancelariei regale ar fi observat imediat falsul, greu lizibil pentru un necunoscător, ca
egumenul de la Peri sau magistratul comitatului! Practica falsificării documentelor de către
călugării de la Mukacevo este dovedită încă de ducele Ioan Corvin, stăpânul domeniului în
1493, într-un alt context:io!
Evoluţia ulterioară a conflictului cunoaşte păreri divergente în istoriografie.
Istoricii ucrainieni consideră că Maramureşul s-a aflat sub jurisdicţia episcopiei de
Mukacevo 21 • Pe de altă parte, istoriografia română susţine că Maramureşul s-a aflat sub
jurisdicţia episcopiei Vadului până la mijlocul secolului al XVI-lea 21 • Conform
documentelor mai sus discutate la cumpăna secolelor XV-XVI egumenul mănăstirii din
Peri era independent faţă de episcopul de Mukacevo. Pretenţiile episcopului au fost
permanente, dar câştig de cauză a avut doar când îl favoriza contextul politic. Probabil în
deceniile 2 sau 3 ale secolului al XVI-iea episcopul a pus stăpânire pe mănăstirea din Peri.
15

A. Hodinka, A Munkdcs okm., p. 4-9.
M. Diaconescu, 'Colonizarea rutenilor în Maramureş în sec. XV-XVI', în Satu Mare. Studii şi comunictlri, XIII,
1996, p. 93-98.
17
" •.. Ita tamen quod ipse frater Hilarius prior, et sui succesores episcopo de Munkats sui ordinis reverentiam,
archiepiscopo vero de Transsilvania, modernis et futuris, veluti superioribus suis debitam subiectionem, et
obedientiam prestare debeant el teneantur ... ", I. Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV,
Sighet, 1900, p. 607. Pentru discutia istoriografică cu privire la identitatea arhiepiscopului de Transilvania, cf. Z.
Pâclişanu, 'În jurul ierarhiei românilor ardeleni în sec. XV', în Revista Istorica Româna, XIII, 1943, fasc. 2, p. 515.
18
I. Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 624-625.
19
A. Petrov, Drevnyejsija gramoty po istoriji karpato-rusjkij cerkvy i eparchiji 1391-1498 g., V Praze, 1930,
anexa nr. 6 şi 7.
20
Ibidem, p. 168-171.
21
Lacko S.J. Michail, Unio UChorodiensis ruthenorum carpaticorum cum ecc/esia catholica, Roma 1955, p. 17.
22
A. Bunca, op. cit., p. 20-26; Z. Pâclişanu, op. cit., p. 15-16.
16
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Succesul său putea fi favorizat fie de tulburările cauzate de participarea maramureşenilor la
din 1514, fie de cele de după dezastrul de la Mohăcs din 1526. Cert este doar că în
1530, conform conscripţiei din acel an, episcopul de Mukacevo stăpânea satul Peri.
"Episcopum rutenorum" 2• menţionat ca stăpân al satului Peri nu putea fi decât episcopul de
la Mukacevo. Stăpânirea satului presupune şi jurisdicţia asupra mănăstirii, şi deci asupra
tuturor teritoriilor de drept ale egumenului de la Peri.
În următoarele două decenii au intervenit schimbări semnificative. În conscripţiile
din deceniul 5 al secolului al XVI-iea apar menţionaţi ca stăpâni ai satului Peri fie familia
Drăgffy, fie călugării! Familia Drăgffy este descendentă din ctitorii din secolul al XIV-iea
ai mănăstirii maramureşene. După 1405 urmaşii ctitorilor au plecat din Maramureş, au
trecut treptat la religia catolică şi au renunţat, forţaţi de împrejurări politice nefavorabile, la
toate proprietăţile lor din această regiune. Mănăstirea a rămas sub protecţia nobililor români
maramureşeni. La sîarşitul secolului al XV-iea descendenţi ai ctitorilor, membrii familiei
Drăgffy, au revendicat şi au reuşit să-şi însuşească pe diverse căi o mare parte a vechilor
proprietăţi din Maramureş. Este interesant că satul Peri nu apare pe lista satelor revendicate
atunci. Ctitorii au donat satul respectiv mănăstirii şi se pare că încă la sfărşitul veacului al
XV-iea le era respectată dorinţa. Într-un context necunoscut, între 1531-1541 satul Peri a
intrat în stăpânirea lui Gâspâr Drâgffy. El l-a lăsat spre folosinţă călugărilor, pentru că în
conscripţiile din anii 1548-1552 24 apar aproape alternativ ambele părţi. Trebuie menţionat
că acest Găspăr Drâgffy era un personaj de prim rang în regiunea de nord-est a Ungariei,
care s-a implicat deschis în sprijinirea Reformei.
După moartea lui Gâspâr Drâgffy averea îi era administrată de soţia văduvă, Ana,
care se pare că a continuat atitudinea favorabilă a soţului său faţă de călugării ortodocşi de
la Peri. În timpul administraţiei sale intervine un element inedit şi extrem de interesant.
Pentru că în anii 1553-T 555 este însemnat în conscripţii în dreptul satului Peri un
"episcopum valacorum"25 • Înainte de a discuta această informaţie inedită, trebuie să
menţionăm că conscripţiile erau efectuate de funcţionarii comitatului conduşi de unul dintre
juzii nobiliari. Deci cei care efectuau conscrierile cunoşteau realităţile din regiune şi este
exclusă orice confuzie! El apare menţionat astfel de 4 ori!
Acest episcop al românilor din conscripţia din 1553-T 555 este primul episcop
rezident la Peri. El este probabil primul episcop al Maramureşului. Apariţia lui, necanonică
probabil, se datorează evoluţiei conflictului cu episcopia de Mukacevo. În anul 1551, în 9
octombrie, episcopul de Mukacevo, Vasile I (Ladislaus), se plângea împăratului Ferdinand
că nu este sprjinit de oficialităţi să-şi strângă veniturile episcopale de la credincioşii
ortodocşi, mai ales în Maramureş (. .. praesertim in comitalu Maromarusiensi .„
commorarentur„.) 20 • Deşi împăratul a poruncit oficialităţilor să îl sprijine pe episcopul de
Mukacevo, se pare că cel puţin în Maramureş nu i-a fost respectat ordinul. Episcopul avea
greutăţi şi în celelalte regiuni de sub jurisdicţia sa. În acest sens pledează atât mandatul
regal din 1 octombrie 1551, identic cu cel referitor la Maramureş, cât mai ales diploma din
15 martie 1552. Acest ultim act dovedeşte influenţa Reformei în rândul populaţiei ortodoxe
din nordul Ungariei şi tentativele episcopului de Mukacevo de a o stăvili cu concursul
autorităţilor regale, filocatolice şi antiprotestante 2'.
răscoala

Arhivele Naţionale Maghiare, Budapesta, MKA, E 158, Conscriptiones portarum, A 2642, tom XXI,
Maramaros, p. 9.
24
Ibidem, p. 102, 139, 199, 219.
2
~ Ibidem, p. 277, 303, 333, 386.
26
A. Hodinka, A Munkiics olan., p. 12-13.
27
Ibidem, p. 13-14.
23
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Desigur că nu se pot evita speculaţiile istoriografice în cazul de faţă, ţinând cont de
extrem de sumare pe care le deţinem. Nu este exclus ca acest episcop al
românilor atestat de conscripţii la Peri în anii 1553-1555 să fie un pseudoepiscop, sau un
episcop necanonic. Sigur este doar că el a fost sprijinit, deci mai mult decât acceptat, de
către Ana Drăgffy, soţia văduvă a cavalerului Reformei în nordul Ungariei, Găspăr Drăgffy.
Acesta este primul episcop al Maramureşului, despre a cărui existenţă avem date
documentare, e drept că extrem de sumare. Nu ne aventurăm în speculaţii faţă de posibila
relaţie cu Reforma.
Văduva lui Gaspar Drăgffy s-a recăsătorit cu Gyorgy Băthory, care a devenit noul
stăpân al domeniilor familiei, deci şi peste satele maramureşene. Aceste proprietăţi
maramureşene erau grupate în aşa-numitul domeniu feudal de la Bocicoi. Era de fapt o
organizare tipic feudală a proprietăţii, cu administrator şi alţi oficiali. Noul proprietar, Gy.
Băthory, a poruncit administratorului domeniului de la Bocicoi să predea cu inventar toate
bunurile mobile şi imobile ale mănăstirii din Perii Maramureşului episcopului rutenilor,
Larius "quomodo praefatw; Lariw; episcopw; in medio vestri vitam suam ducat
ecclesiaeque provideat"'".
Episcopul de Mukacevo, Ilarion (Larius), nu a rezidat mult timp la Peri, sau poate
chiar deloc. Nu este exclus doar să fi intervenit în organizarea mănăstirii şi să fi impus un
egumen care să-i recunoască autoritatea. Deja în 1558 este atestat ca rezidând la mănăstirea
de la Mukacevo 29 • Cât timp regiunea Maramureşului şi cea a Beregului (în care se afla
Mukacevo) s-au aflat sub jurisdicţia principatului ardelean, se pare că episcopul de
Mukacevo se afla în "graţiile" regelui Ioan Sigismund al 11-leaJU. Aceste "graţii" erau
condiţionate desigur de unele concesii făcute bisericii reformate. Afirmaţia de faţă este
confirmată de faptul că imediat după ce comitatul Bereg a ajuns sub administraţia regală
austriacă, catolică şi antiprotestantă, episcopul de Mukacevo şi călugării de la mănăstirea
Sf. Nicolaie s-au plâns împăratului împotriva abuzurilor şi amestecului oficialilor de pe
domeniul Mukacevo în viaţa bisericească a eparhiei respective 11 • Cel puţin atâta timp cât
comitatele Maramureş şi Bereg s-au aflat sub aceeaşi administraţie, între 15 56-1570
(ultimul an luat ca punct de reper aproximativ), episcopul de Mukacevo şi-a exercitat
jurisdicţia şi peste teritoriul de drept al egumenului de la Peri.
Odată cu reorganizarea bisericii ortodoxe române din Transilvania de către calvini
apare un nou pretendent pentru jurisdicţia asupra Maramureşului. În 3 august 1572 Ştefan
Băthory, voievodul Transilvaniei, poruncea tuturor magistraţilor din Transilvania şi părţile
ungureşti, mai ales din Maramureş (. .. signanter in comitatu Maramoros existentibus ... ) să-i
permită episcopului românilor, Eftimie, să-şi îndeplinească sarcinile episcopale şi să-şi
adune taxele cuvenite12 • Menţionarea specială a Maramureşului indică existenţa unei
împotriviri, care venea atît din partea egumenului de la Peri, cât şi din cea a episcopului de
Mukacevo.
Al. Cziple susţine că la Peri ar fi rezidat după 1570 episcopi români ai
Maramureşului, susţinuţi de congregaţia comitatului, care l-ar fi recunoscut cu acest titlu pe
informaţiile

2
H

Ibidem, p. 15-16.
Ibidem, p. 16-17.
30
Ibidem, p. 17-18: regele îi conferă episcopului Ilarion dreptul de a-şi numi succesorul!
~'Ibidem, p. 21-28.
.
32
N. Iorga, 'Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi mitropolia Ardealului', în Analele Academiei Române. Memoriile
Sec/iunii Istorice, XXVIl, 1904-1905, 14, p. 31.
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mănăstirii respective". Afirmaţia lui este contrazisă atât de documentul
mai sus, prin care episcopul Eftimie este numit şi peste Maramureş, cât şi de
contextul stăpânirii feudale asupra satului Peri. Cel puţin în 1572 satul era în stăpânirea
împăratului austriac, de această dată pur şi simplu ca feudal 34 , căci Maramureşul era sub
administraţie ardeleană după pacea de la Speyer.
Nu cunoaştem în ce context satul Peri, împreună cu altele din Maramureş, au
trecut după 1556 din proprietatea lui Gy. Băthory în cea a împăratului austriac. Stăpânirea
ultimului persistă pentru mai mult timp. În 1576 satul Peri aparţinea domeniului cetăţii Satu
Mare, din cadrul căruia era zălogit, împreună cu alte 3 sate maramureşene, lui Valentin
Prepostvăry". Peste doi ani împăratul austriac îl zălogea din nou lui Mihail BwdayJ 6 • Deci
secularizarea averilor mănăstirii Peri nu a fost efectuată de principele ardelean Bocskăy la
începutul secolului al XVII-iea, cum se afirmă uneori 37 , ci cu câteva decenii mai devreme,
consecinţă directă a cotropirii satului de către familia Drăgffy şi a desherenţei acesteia! În
contextul în care mănăstirea era lipsită de averi este puţin probabil că acolo ar fi rezidat un
episcop. Pentru această perioadă putem chiar să vorbim despre o etapă de declin a

egumenul

menţionat

mănăstirii maramureşene.

Se pune însă următoarea problemă: dacă episcopul Gavriil I de Mukacevo din
1577 avea jurisdicţie asupra Maramureşului? Am arătat că în 1572 Eftimie a fost numit
episcop al românilor din Transilvania şi părţile ungureşti, inclusiv peste Maramureş.
Menţionarea specială a Maramureşului indică o rezistenţă. În 1574 episcopatul românilor se
divizează, în partea sudică fiind numit Christophor, iar peste comitatele din nord, adică
Turda, Cluj, Dăbâca şi Solnocul Inferior rămâne Eftimie. În 1576, după moartea lui Eftimie
la sfârşitul anului, îi succede Spiridon, care mai primeşte şi jurisdicţia asupra comitatelor
Solnocul de Mijloc şi Crasna38 • în documentele de numire a noilor episcopi nu mai este
menţionat Maramureşul! Cine putea să fie ierarhul care avea jurisdicţie asupra acestei
regiuni?
Faptul că episcopul Gavriil I intră în Transilvania prin Maramureş, deşi existau şi
alte trasee directe şi mai uşoare, indică interesele sale în regiunea în discuţie. Păstrăm
desigur un grad de probabilitate când susţinem că cel puţin la acea dată Maramureşul se afla
sub jurisdicţia episcopiei de Mukacevo. Probabil că Gavriil I a efectuat şi o vizitaţie
canonică prin Maramureş în drum spre episcopul din Transilvania pe care îl vizita. în
privinţa acestuia din urmă, nu poate fi altul decât Spiridon, numit Ia sîarşitul anului 1576 în
eparhia învecinată a Vadului.
Încheiem aici excursul nostru în istoria bisericii ortodoxe din secolul al XVI-iea
cu speranţa ca cercetări viitoare să aducă mai multă lumină în problemele aici discutate.
Episcopia de Mukacevo şi cea de Maramureş au încă multe pete albe în istoria lor. Apariţia
ambelor a fost necanonică, ceea ce a generat o serie de conflicte de autoritate între cele
două foruri ecleziastice. Am folosit prilejul dat de prezentarea celor două documente despre
episcopul, necunoscut până acum, Gavriil I, pentru a discuta şi unele aspecte ale
Al. Cziple, 'Documente privitoare la episcopia din Maramureş', în Analele Academiei Române. Memoriile
Istorice, seria II, 38-39, 1915-1916, p. 259-260.
H Cu ocazia unei introduceri în stăpânire a unei treimi a domeniului Hust din 1573 împăratul îşi avea oficialii săi
la Peri ( .. .ignobilis Damianus Nagy et Simon Kortvelessy ... ): Arhivele Naţionale Maghiare, P 108, Eszterhăzy cs.
Hercegi ăga, Repositorium 41, 296 cs„ fasc. A, nr. I, f. 3-9.
35
Franciscus Reti, Chronologia Rei Cameralis Mamwticae, mss„ Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale,
fond Colecţia de Documente şi manuscrise vechi, cutia 14, voi. II, 4, p. 133.
36
Jbidem, p. 134.
37
Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 120.
38
A. Bunea, op. cit„ p. 55-57 şi nota 1 de la p. 57 (documentul de numire).
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începuturilor episcopiei Maramureşului. Desigur că acel "episcopum valacorum" din 15531555 complică şi mai mult datele istoriografice. Şansele de a-l descifra sunt practic
inexistente. Totul, sau aproape totul, rămâne pe seama speculaţiilor istoriografice!

ANEXE:
I. I 577, martie, I 2. Mukacevo. Salvconduct dat de Gaspar Magocsy, consilier regal
Bereg, etc. pentru episcopul ortodox Gavriil de Mukacevo.

şi

comite de

Nos Caspar Magochy, Comes Comitatuum Thoma et de Beregh et Consiliarius s(acrae)
C(aesareae) Regiaeque Maiestatis etc.
Mynden Rendbely tekynteteos Nag(ysag)os Wraknak, Vitezleo renden waloknak,
tiztarthoknak, Ispanoknak, Harrnynch adosoknak, Vamosoknak, Biraknak, Polgaroknak es ezeknek
tiztekben el Jaroknak az kyknek illyk zolgalathomat Irom, Nemellyeknek keozeonetheonketh.
Aggywk tuttara myndeneknek es ezen Gabriel pispeok, az orozok Puspeoke it
Mwunkachyon Megyen ez w attiafiahoz Maas puspeokheoz es ha tala! jeoteben Mynekeonk egy
paripatis hoz.
Azert mynden Rendbelj emborvket Barathsagossan kereonk, hogy Mynd jotteben
menteben Bekewel es Banthas Nelkwl bochiassathok, Merth lgaz Jarathbely Embeor, kynek
Bizonsagara attwk ez My pechytheos lewelwnket kyt el olwaswan az Megh Mutatonak wyzza
aggiatok.
Datum ex arce Mwnkach die 12 Mensis Marty Anno dominj 1.5.7.7.
Original, hârtie, sigiliu inelar aplicat în ceară roşie. Arhivele Na\ionale, Direcpa Jude\eană Cluj, fond
Primăria oraşului Bistrita, seria I, nr. 4104 (1577).
Regest în limba germană, Urkunden-regesten aus dem Archiv der Stadt Bi.îtritz in Siebenbiirgen (Schriften
zur Landeskunde Siebenbiirgen), (begriindet von Albert Berger ţ mit Ioan Dordea, Ioan Drăgan und Konrad
G. Giindisch, herausgegeben von Ernst Wagner), m. Band (1571-1585), Bohlau Verlag Koln Weimer V.-ien,
1995, nr. 4251, p. 180.

II. I 577, martie, I 9, Hust. Salvconduct dat de Gaspar Kornis, comite de
cettiţii Hust, pentru episcopul ortodox Gavriil de Mukacevo.

Maramureş şi

prefect al

Gaspar Komis de Rwzka, comes comitatus et salium Maramorusiensium, arcisque Hwzt
praefectus etc. Universis et singulis, cuiuscunque status, dignitatis ac conditionis hominibus, in
ditione Illustrissimi Principis Transsilvaniae domini nostri clementissimi existentibus, salutem ac
ofticii commendationem. etc.
Hic Reverendus Gabriel episcopus calugerorum in possessione Munkach existens
profecturus 39 (si necessitas postulaverit) in Transilvaniam pro certis et arduis negociis suis
consumentis, nostra scilicet venia concedenta, qui cum ad Dominationes vestras aegregias pervenerit,
eundem libere et pacifice, absque ullo impedimento dimittere, quin si opus fderit, eidem omni auxilio
oh respectum amicitie nostre esse ut velitis, etiam atque etiam rogo, pari gratia eisdem nos quoque
reffere promittentes. In reliquo easdem bene vaiere opto.
Datum in arce Hwzt 19 Martii anno Domini 1577.
original, hârtie, sigiliu inelar aplicat în ceară neagră. Arhivele Na\ionale, Direc\ia Jude\eană Cluj, fond
Primăria oraşului Bistrita. seria I, nr. 411 O ( 1577).
Regest în limba germană, Urkunden-regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen (Schriften
zur Landeskunde Siebenbiirgen), (begriindet von Albert Berger ţ mit Ioan Dordea, Ioan Drăgan und Konrad

39

În text: proficisor.
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G. Gilndisch, herausgegeben von Ernst Wagner), TTI. Band (1571-1585), Biihlau Verlag Kiiln Weimer V..ien,
1995, nr. 4257, p. 182.

Ein unbekannter orthodoxer Bischof- Gavriil von Mukal:evo, 1577
Die frische Veroffentlichung zweier bisher unbekannter Dokumente aus dem I 6.
Jahrhundert im Stadtarchiv von Bistritz in Siebenburgen40, das sich gegenwiirtig bei der
Kreisverwaltung der Statsarchive Klausenburg befindet, gestattet uns, die Aufste/lung der
ersten in Mukacevo bekannten Bischofe zu vervo/lstiindingen. Die beiden Dokumente sind
von der Kategorie Gleit, ausgeste/lt im Jahre I 577 vom koniglicher Berater Gaspar
Magocsy, Graf von Toma und Bereg, sowie von Gaspar Kornis, Graf von Maramuresch
und Priifekt der Festung Hust. Die Ausweise sind ausgeste/lt auf den rutenischen Bischof
des orthodoxen Klosters St. Nikolaus in Mukacevo, Gavriil (in lateinischer Umschrift
Gabriel). Dieser Bischof ist in der Geschichte aus keinen anderen Quellen bekannt.
Die neuen Dokumente erlauben die Rekonstruktion der Liste der ersten Bischofe in
der folgenden Reihenfolge:
I. Ioan (oder Ivan), erwiihnt zwischen 1491-1498,
2. Vasile I (Ladislaus), 1551-1552,
3. llarion (Larius),1556-1561,
4. Vasile li (Ladislaus), 1568,
5. Gavriil I (Gabriel), in den beiden neu entdeckten Dokumenten erwiihnt,1577,
6. Vasile III (Ladislaus), 1597,
7. Gavriil li, 1599,
8. Petronie, 1600,
9. Serghie, zwischen 1600-1616.
Wir schliej3en die Moglichkeit nicht aus, daj3 die innerhalb eines kurzen
Zeitraumes beim gleichen Namen Genannten ein und dieselbe Person waren, die den
Bischofstuhl von Mukacevo zweimal besetzt hat. Es ist bekannt, daj3 im 16.-17. Jahrhundert
die Besitzer feudaler Domiinen und die politischen oder militiirischen Fuhrer in den
Gegenden, in denen sich bischdfliche Residenzen befanden, sich oft in das Leben und die
Organisation des orthodoxen Klerus eingemischt haben. Die hăufigen Veriinderungen im
16. Jahrhundert konnten verschiedene Rochaden im Rahmen des Bischofstuhls begunstigen.
Das Zeii der Reise des Bischofs Gavriil I in Siebenburgen war der Besuch eines
anderen Bischofs, den wir als Spiridon identifizieren, der gegen Ende des Jahres 1576 auf
den Bischofstuhl von Vad berufen wurde.
Die lnterpretation der beiden Dokumente erweitert auch die Diskussion uber die
Beziehungen zwischen den Bischofen von Mukacevo und der orthodoxen Kirche von
Maramuresch. Die orthodoxe Kirche von Maramuresch befindet sich unter der
kirchenrechtlichen Jurisdiktion des Abtes des Klosters von Peri krafl eines
patriarchalischen Privilegs von 1391. Gleich der erste Bischof von Mukacevo, Ioan,
eroffnete nach 1491 den Konflikt mit dem Abt des Klosters von Peri, dem er das Recht auf
Jurisdiktion verweigerte, wobei er sogar zu einer Fiilschung der Dokumente schritt. I 494
bestiitigte der Konig von Ungarn Vladislav II das patriarchalische Privileg in lateinischer
Ubersetzung. Er erwăhnt ausdriicklich, daj3 der Abt von Peri den Bischofvon Mukacevo zu
0
Urkunden-regeste11 aus dem Archiv der Stadt Bistritz i11 Siebe11biirge11 (Schriften zur Landeskunde
Siebenbilrgen), (begrilndet von Albert Berger t mit Ioan Dordea, Ioan Drăgan und Konrad G. Gilndisch,
herausgcgeben von Ernst Wagner), III. Band (1571-1585), Biihlau Verlag Kiiln Wcimer Wien, 1995, no. 4251, S.
180 und no. 4257, S. 182. /11 extenso im Annex des unseresAufsatzes.
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respektieren habe und dem Erzbischof von Siebenbiirgen untergeben sei. Bis der Konig im
Jahre 1498 auch die Rechte des Abtes von Peri anerkennt, dauert der Konflikt an. 1530
befindet sich das Dorf Peri, einer Bestandsaufnahme entsprechend, im Besitz des
rutenischen Bischofs. Zu einem spăteren Zeitpunkt fiillt das Dorf in den Besitz der Familie
Dragffy, die Nachfolger der Grilnder des Klosters von Maramuresch. Gaspar Dragffy ist
auch einer Unterstiltzer der Reform im nordostlichen Ungarn. Es ist sicher, dafl in der Zeit,
als sich das Dorf Peri im Besitz der Familie Dragffy befand, die Autonomie der Kirche von
Maramuresch gegeniiber dem Bischof von Mukacevo anerkannt war. Zwischen 1553 und
1555 wird ein Bischof der Rumiinen (episcopum valacorum) in Peri urkundlich erwăhnt.
Dieser ist der erste Bischof von Maramuresch. Er war nicht kanonisch, aber seine Funktion
erkliirt sich aus dem Autoritătskonjlikt mit dem Bischof von Mukacevo.
Als die Witwe von Gtispar Dragffy 1556 die Verwaltung ihrer Giiter ihrem neuen
Ehemann Georgius Bathory iiberliej3, ist der Bischof von Mukacevo, Larius, erneut der
Gewinner. Er setzt der Episode eines rumănischen Bischofs in Peri ein Ende. 1572
erscheint ein neuer Anwărter auf die kirchliche Rechtssprechung in Maramuresch, Eftimie,
ein orthodoxer Bischof, der von Kalvinisten in Siebenbilrgen eingesetzt wurde. Die
Tatsache, daj3 in den Ernennungsurkunden der Nachfolger von Eftimie auch Maramuresch
nicht mehr genannt wird, ebenso wie der Besuch, den der Bischofvon Mukacevo, Gavriil L
in Siebenbiirgen gemacht hat, obgleich er ads Land durch Maramuresch betrat, fahrt uns
zu der Annahme, daj3 die Kirche von Maramuresch im Jahre 1577 unter der
Rechtssprechung des Bischofs von Mukacevo stand.
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xv

6

BJia,a;HIC)' MaCMO W:OHHO 3
CT. AHanori'IHi DpHIIYilleHHJI po6mrrbCJl i CTOCOBHO
JaCH)'BaHIUI fpymisc1.Koro MonaCTHJHI, '{enui JlKoro cKap)l(HJIHCJl Kopomo EeHJ1i IV npo
7
3HHKHeHHJI scix îx ,ll;OK)'MeHTiB i rpaMOT ni.n; qac MOHrOJIO-TaTapcbKOro uana.n;y. y 3BJl,3K}'
3 UHM, MH TIJibKH MO)l(eMO 3,n;ora.n;ysaTHCJl, a He 6yrn nepeKOHaHHMH npo Te, JlKiH
MHlpOilOJIH':liH lOpHC,!J;HKQiî ni.n;nopJl,ZJ;KOB}'BaJIHCJl M}'KaqÎ.BcbKi i rpymiBCbKi HaCTOJlTeJIÎ .n;o
KÎHUJl XIV - cepe.n;mrn XV CT., ro6ro, .n;o noJlBH nepIIDIX .n;oK)'MeHTaJIDHHX csi,n;qeu1..
14 cepnHJI 1391 p. p)'MYHCbKi WJIJIXTll'ri Eaniua i ,[ij>ar OlpHMaJIH Bi.n;
KOHCTaHTHHonoJIDChKoro nalpiapxa AHroHiJl IV .n;JIJl fpymisc1.Koro MOHaCTHpJl
"CTasponHrÎHCbKe npaso", W:O po6HJIO HOro He3aJJeXCHHM Bi,n; apxHE:peHCbKOÎ BJia,znf
Micuesoro cmtcKona. lr)'MeH TiaxoMin, Jri.n;uo rpaMOTH, Mas npaso nocBJl':l}'BaTH Bei
uepKBH, JlKÎ ÎCH)'IOTh B noro BOJIO,n;iuui (Cina.zu,mar, Me.n;cw, Yroq, Eep3aBa, qjxo,
liOJIBaH)'C i AJiaJer), a MÎCQeBHH CUHCKOn MaB ,ll;ODOMaraTH HOM)', JIKHii:, y CBOIO qepry, Mac
8
noBHHH asropnTeT i nowaH)' .n;o scix CBJIW:eHHI<iB Tll ilminx mo.n;en. ,[(o roro fpymiBcDicuii
MouaCTHp, na .!IYMKY M.JlyqKaJ1, uaJie)l(aB M}'Kaqisc1.KOM)' BJia.zn'IQi (y O.Eapaua 9
nepeMHIIIJibCbKOM)' CUHCKony).
TiicJIJl na,n;ÎHHJI Bi3auriHCbKOÎ iMDepiî (1453 p.)
3aJie)l(HÎCTb fpymiBCbKOro MOHaCTHpJl Bi.n; KOHCTaHTHHODOJIDCbKOro nalpiapxary CTaBaJia
BCe 6i111.w <t>opMaJibHOIO.
3ro.n;oM y 1438 p. noquuarncJl Kon<t>niKT MDK fpymisc1.KHM MOHaCTHpeM i
)l(HTeJUIMH ,[(osroro TioJIJl. qeuui MouacrnpJl 3BepuynucJl .n;o yropc1.Koro nanaTHua rpaq,a
.n;e re.n;epsapa i 36opiB uepKBH .n;e Jlerrec npo BHJtineHIDI HOM)' 3eMJii. 7 rpy,n;HJI 1456 p.
Kopo111. Jlacno I Ja.n;OBÎJIDHHB npoxauHJ1 rpymisc1.KHX ':leHQiB. Cynepe':IKH MDK
MapaMopoweM i MYKaqeBOM w:o.n;o BOJIO,!J;ÎHb rpymiBCbKOro MOHaCTHpJl ,ll;eTaJibHO ~
10
M. JlyqKan.
Oco611usoî rOCTpOTH ua6y11u C)'TH'llCH MDK KaTOJIHKaMH ,[(osroro""""""
(KaTOJIHUDKHMH na MapaMopom:HHi 6y11u n'Jln. Koponi.Bc1.KHX MÎCT: XyCT, BnDIICoBo,
TJI':leBO, ,[(osre none i CurOT) i ceJIJIHa.MH, JlKÎ HaJiexca.JIH fpymiBCbKOM)' MOHaCTHplO. Ta
MO)l(eMo noro.n;uTHCb Î3 ,ll;)'MKOIO cyqacuoro p)'MYHCbKOro icropnKa M.,[(iaKouecK}', w:o
6y110 6 nepe6iJI1.weHHJIM ua.n;asaTH UHM KOHcpJIÎKTaM peniriHHoro Ja6apBJieHIUI, OCKÎJIDKH
11
BOHH Ma.JIH WBHJnIIe eKOHOMÎ':IHe ni.n;rpYffTJl.
TnM qacoM YTBOp10cn.cJl MYKa':lisc1.Ka mapXÎJI, craryc JlICoî B .n;pyrin nonosuui XV
cT. sce w:e 3aJIHWaBCJl .n;ocHTh cynepe':l.IIHBHM. YqacHJD: «l>epapo-ct>11opeHTinc1.Koro co6opy
(1438 - 1439 pp.) KHÎBCbKHH MHlpOilOJIHT Icu.n;op, 22 6epe:JHJ1 1443 p. y npucyTHOCTÎ
erepc1.Koro KaTOJIHUbKoro rnncKona C. Po3raua ni,nnuca11 3 yropcbKHM KoponeM Jlacno I
,ll;HUJIOM npo BH3HaHHJI pisuonpasuocri MÎ)I( DpaBOCJiaBHOIO i JiaTHHCbKOIO UepKBa.MH B
12
Yropm:HHi. HacrynunKH ir)'Meua fpymisc1.Koro MOuacnq>Jl TiaxoMiJl, xoq i noumpHJIH
cso10 BJia,n;y na sec1. MapaMopoc1.KHn, Yroqc1.Kllii i qacnmy Eepe:i1.Koro KOMÎTary,
YlpHMaTH KOJIHwu1.oro CTarycy MOHacTHpJl He 3}'MiJnt. Tax, }')Ke 1450 p. Îr)'Mena CiMeoHa
Kanyrepa B o<t>iuiiiuux .n;oK)'MeHTax npHHH3JIHBO Ha3llB8IOTb npOCTO ''MouaxoM", a iioro
13
HaCTynHHKH He Ma.JIH HaBÎTb TaICOro 3BaHHJl.
CepiiooBOIO DpH':IHHOIO TaICOi curyauii
HaBKOJIO fpymiBCbKOro MOHaCTHpJl 6y110 Te, w:o yropc1.KHii KOpoJib rpaMory Bi.n; 1391 p.
He 3aTBep,ll;HB.
l(inKoM iuaKWe po3BHBaJIHCJl no.n;ii B Myoqaai. 14 cepIIllJl 1458 p. HacTOJlTeJlb
MYKa':IÎBCbKoro MOHaCTHpJl OlpHMaB BÎ,!{ KopoJIJl Mani:wa npaso na a.rtMÎHÎClpaTHBHe
14
ynpaBJiiHHJI ua.n; yciMa uepKBaMH pycuuiB i BOJioxiB. TaK, M}'Kaqisc1.Ki rnncKODH Mann
npaso na 36upauHJ1 uepKOBHHX no.n;aTKÎ.B Î3 :>Klrl'CJÎiB MapaMopow:nlDl Ta ,n;o3Bin Ha
npo)l(HBaHHJI B fpymiBCbKOM)' MOHacTHpi. Cna,ZJ;KOCMQIO C. Kanyrepa s.n;anocJl ,nea pa3H
nporuaTH M}'Kaqisc1.1CHX BJia,nmc, ane TaICÎ .n;ii ffiqoro ne 3MÎJDIJIH. fpaMOTOJO 1479 p.
Kopo111. MaTJlW 3BÎJIDHHB CBJlIQeHHKÎB MapaMopo~ ei.A cDJiaTH ,n;ecJlTHJDl KaTO~Kiii
uepKBÎ, xoqa nÎCJIJl noro CMePTi (1490 p.) BOHH 3ROBY 306os'Jl3}'BaJIHCJl DJiaTHTH ri
15
naTHHHHKaM. 31 JIHDHJl 1491 p. yropc1.KHn Kopom. .JlacJio II, nocHJiaio'IHCb Ha ".n;asHi
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3BH'la"i pyCHHiB", Ha.Ka3a8 yciM napoxaM CXiJJ:HOro o6pJl.DY KOpHTHCJI BJia,llj
16
M}'Ka'liBCbKOro E:DHCKOna Ioana, "ne B po3yMiHHi cnyxwrnocTi, ane )J.aBHOCTi E:DHCKOna".
TaKHM 'IHHOM, ony6niKoeaui y csiH 'lac I. Mirarri, A. fo)J.HHKOIO Ta O. Ilel]>OBHM
)J.asuirni rpaMOTH )J.0380Jllll0Tb 3po6HTH BHCHOBOK, mo icuysaHHll o6H)J.BOX MOHaCTHpiB, ix
CTaryc i npasa B )J.aBHi '!aCH 33.J:IHlllalOTbCll _)J.OCHTb cnipHHMH, XO'la 3 iurnoro 60KY,
)J.OK)'MeHTH 1391 - 1491 pp. llCKpaBO 3aCBi,!l;'l)'IOTb nauysaHHll M)'Xa"liBCbKHX eDHCKODiB
Ha.[I yciMa iHlllHMH MOHaCTHpllMH i rin:bKH B ueif nepio)J. ix BJia.[li ne HaJie)KaB fpyrniBCbKHH
MOHacTHP Ta iforo BOJIO)J.iHHll.
14 l]>aBHll 1494 p. na npoxauHll iryMeHa fpyrniBCbKOro MOHacTHpJI l.rrapill 3'11eHBCll
)J.eKpeT KopoIDI Jlacno II, na ni)J.CTaBi llKOro 6yna npHHllTa i 3aTeep)J.)l{eHa npueineifoeaua
rpaMoTa KOHCTaumuonon&cKoro nal]>iapxa ei)J. 1391 p. TYT eH3uacr&c11, mo rpaMOTa Mae
IOpHJIH'IHY CHJiy, O)J.HaK, InapiH Ta Horo HaCTYOHHKH DOBHHHi npOllBJIJITH DOKipuiCTb i
17
cJiyxHllHiCTb MyKa'liBCbKOMY E:DHCKOny i l]>aHCHnbBaHCbKOM}' apXHeDHCKony. 0'1eBH)J.HO,
mo HaCTOllTeJiiB fpyrneea He3a.[IOBi.J:rbHllJIO Ta~e BHpirneHHJI DHTaHHll. Qe BH)J.HO B)l{e i3
18
cKaprn uacrynHHKa Inapi11 iryMena fenaJill Koponio Jlacno II 1498 p. Ane eonu ne 6ynu
B3M03i 3MiHHTH noniTHKH l>y.ll.H, xo'la, llK creep)J.)l{ye cy'lacuuif KpaeJuaeeu& B.TiarnpJ1,
nocHJialO'IHCb na 10. )l(aTKOBH'la, 29 JIHCTonai:1a 1498 p. Jlacno II BH)J.ae )J.eiq>er, llKHH
nporonornyeae, "llKIUO MyKa'liBCbKHH E:DHCKOD loauu He 3'J1BHTbCJI na cy)J., iryMeH feJia3iH
19
i iforo MOHacn1p 6y)J.e 3BiJI&HeHHH Bi)J. ycix 3)1.HpCTB MyKa'liBCbKOro E:DHCKOna".
B XVI CT. e YropmuHi ni)J. BDJIHBOM eeponeifcKoi PeqiopMaui"i CTaJIHCJI 3Ha'lni
noJiiTH'IHi Ta peniriiiui 3MiHH, JIKi ne MOrJIH He BDJIHHYTH Ha uepKOBHe )l{HTTJI Ha
3aKapnarri. TiicJIJI nopa3KH yropc&KHX eiHc&K· ni)J. Moxa'leM (1526 p.) Ta o6norn l>y.ll.H
rypKaMH (1541 p.) YropmuHa 6yna no)J.ineua na l]>H 'laCTHHH. Hee)J.alO'IHCb y )J.eTaJii,
3a3Ha'IHMo, mo .ll.O 1711 p. caMe uaw Kpaii crae ceoepi.ll.HHM "eunpo6oeyean&HHM
nonirOHOM" Mi)I{ KaTOJIHUbKHMH fa6c6ypraMH Ta npoTeCTaHTCbKHMH l]>aHCHJibBaHCbKHMH
20
KHJl3JIMH e 6opoT&6i 3a nauyeauHJI e Tuco-)zyHaiic&KOMY perioui.
A.LIMiHiCl]>aTHBHOnoniTH'IHi 3Miuu TopKnyJIHCJI 6eJnocepe)J.HbO TepITTopii MYKa'liec&Koî enapxiî, cxi.nua
'!aCTHHa JIKOÎ (KoMiTaTH neper i3 M. MyKa'leBOM, Yro'I, MapaMoporn i CaTMap) OOHHHJiaCJI
ni.n ena.r1oio 1J>aHCHJI&eaHCbKHX KHJ13ie, a 3axi.nua (KoMiTaTH Yur, 3eMDJIHH, Ca6on'I,
lllapurn i Cnirn) - e cKJia.r1i ACl]>iHC&Koî MOHapxiî. 3p03yMino, mo peniriiiui yno.no6auuJ1
"Hoeux" BOJIO.Ilapie KpalO MaJIH uea6HJ1Ke 3Ha'leHHll B 00.IlaJibllliH icropiî B3aE:MOBi.IIHOCHH
Mi)I{ enucKonaMn MYKa'leea, J1Ki '!HM .nani no"laJIH npoJ1BJillTH cxHJI&HiCTb .ll.O yuiî 3 PnMOM
Ta MapaMOpOCbKHMH MOHaCTHpcbKHMH uenl]>aMH, KOl]>i, uacKiJibKH ue )J.03BOJIJIJIH
o6craeuuu, uaMaraJIHCJI 36eperru npaeocnae' JI.
fpaMOTH, JIKi )J.0 Hac )J.iHlllJIH ei.u 1551 p. ceiJJ.'laTb npo 'IHCeJI&Hi CKaprn
MyKa'liBCbKHX eDHCKOnie 3 npHBO.ll.Y 3JI08)1{HBaHb Micueeoî yropCbKOÎ a.[IMiHiCl]>auiî,
ueJaKonuoî iHTepnpnTauiî npaea nal]>OHary, B'fPY'laHHJI y BHY1]>irnui cnpaeu uepKBH
21
romo.
flo,ni6ue CTaHOBHIUe 3MYlllYBaJIO 6e33aXHCHHX MyKa'liBCbKHX eDHCKOOiB
en3Ha'IHTHCJI crocoeuo KaTOJIHU&Koi· Ta npoTeCTaHTC&Ko"i naPTiii. TaK, enncKon BacuniH I
ni)J.l]>HMaB fa6c6yprie, 3a mo iMneparop <l>epJJ.HHaH)J. I 1551 p. 3a6e3ne'IHB iioMy eci
22
MOHaCTHpc&Ki npH6yTKH, e roMy 'IHCJii i Ha.LI MapaMopoc&KHM KOMiTaTOM. fpaMOTOIO ei.n
9 )1{08THJI 1551 p. KOpOJib uaKaJye MapaMopOCbKOMY .ll.YXOBeHCTBY ni)J.KOpHTHCJI BJia.[li
23
MyKa'liec&Koro enHcKona BacHniJ11.
Y 1556 p. MyKa'liec&KHH enHcKon lnapiou,
HMOBipuo npHXHJibHHK l]>aHCHJibBaHCbKHX KHJl3iB Ol]>HMaB Bi)J. 10. naTopi DH'IKiBCbKHH
Mouacmr, Ha.LI CHrOTOM Ta fpyrniec&KHH Mouacrup 3 yciM îxniM pyxoMHM i uepyxoMHM
4
MaiiuoM. Y 1556 p. fpyrniec&KHH MOHaCTHp, na .nyMKY I. na3HJIOBH'la, A. fo.nHHKH Ta
cyqacuHx uepKOBHHX icropHKie A. TieKapll i O. l>apaua, Bl]>aTHe CTaeponuriiic&Ke npaeo i
eci pycHHC&Ki Ta PYMYHC&Ki napacl>iî onHHHJIHCJI ni.n uepKoeuoio ena.r1oio M}'Ka'liec&Koro
enHcKona.
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l&S
3opidrry8a8tiil'f ,- ~e6e_ 811: 'rl'f>ailcHJ?LittmcLi<e -Kf!Ji3itl'CTB& LtAf'fCtoo 11ifiimpi'OH, c~
8TiKllnl ":tib rpyruiscMOOro MtiHaciHţ>11 jl 38i,iţj'H :-~~tMI! maipxloo: "'31l 11 'e9dro
npltrim~ui&ilL;' ,np~i:iâ 1 .H/ 3anow:ri1 1CIUlrilmi' l3a6ţ.11Jia' 1i15'581p. ,:r1t4iiil.Hlth'a:: 1 tf oro Ta
'Mot-hicrtt1hhix y'clruli@c eytni1rl>iiJii,t'·nomrfflioc-reH; ToNiy '1htcniV 1tii'.a- crtna'I'U' rtci.ttith<lBt i
8i'it6y1faHit;fiia nafllliHHL21i :Y'r567 p.' ascrpiifcL)chriiicl.Rti 31HffUutli'Myi<ai.liseilkHii: '.JaM:eki
M:o'Haefup qepfle<i'liî' ropE -3a~a8Hi repu'fOpiî dtrmilfmiCi: y '8ono,niiliîr !Caro:mtti6koî
!poinifi'llI· ~s.:i tt.mepafup MaiCcnMinia.H Il'y ·rpat.to'rl 1~HCKOOy' BaetiUiliO_' U· lil,iJ.l'i:o&HB
,na8Hi npH8ine"i MyKa'IÎBCLKOro MOHacrnp11 i 83118 ni,n cniH· Rlfîl'ldHll'.11 · etiifre~Oilft ''l'a
hjxo'eeHCTÎio!16 'Ilocriwui itorpooi;i: ·i norp<)MH :Mdffatffi'P" 'fPBildiJr~8affiet.'rtHM: KH113eM
CHri3\\tyii,hbM' PaKbtii ·:nJycHJiu cnuclcona noîxl!Tli' y' -1~7 'p!- ,ne/ ifIJ)MiH i' noCK>ap:JKJttnre11
ihlnepătdpy pY,nom.1f>y: cyn · Ml)I{ C. PaKouiei«: j! 'erdic'KbtroM' 8acn!rtlE:t.! IJi' 3ai<ifl'"rff60H
ycy1iei-ii-ix'p,t' 8i,n nâCnt'pci.k:oî ,nillllLHoCTi. oCl'ainrtioro i .1rit>IDHa<1efil4J1M' fta M:oro Mleue
raepttîna.n IlepeP.iora 'q)attcnm.ean&KHX rrn;i3ie :e ~i#Ui 'XVI ct: 1-tâiloliro· no~6aaJ.1Jra
Myx'a'liBC'llKli:x 9na,nHt( csoix noei-noe-teii Î' npH8iJiei8. HeJ'.JffaHuioruun (HWHHoI ni.llTpHMIKll
B oco6i asc'tpiiiic'LKOto 'iiicapJI: Hac'I)'Ill'IÎ M)'Ka'l'iBCLKi. ci100t0011H; 1 ·MCTOIO nosepllytff. CB()°i
muiHÎ irlpa8a; nilIIJIH Hll 36mraceirn11 3 PHMO-'icaromtulli<Ok> nepK80KJ.! ·
· ' ·'
Ha n()<iancy XVII cr., 3a3Ha'lae M. JiyitKan: ''pycm.is, ii 80.iioxie y, ct3pii41 sipi
36eperna · ei.itnpa8a ·!6orocny>K6 na pi,nHiii MOei; · C1'pbticn; · nO<!Ti8; ·· o,llp}'>KeHicn.
,nyxo8eHCTBa, Jl:l<HX He M3mtJla c8060L(a Hilito6y". 2-i TI05tiltHo-.mc11 1 K&TdJtffia&KOÎ'ţ)eaKUii Til
'yttiifHHX i,u:eM:; sdJrochI<KH KHJl:3L M. Boimo,na y eeprmi !il6QO. p. 3aii:nH8 Myic~iscLKHH:
3aMOK, nporHa8 ripH3Ril'leHoro' nepe,n THM CliHCKOha neTj::iOHi" 3: MOHilCTHJ»'I i rlpH9"iltiH8
mi H:oro Micue pyM)itta Ceţ>riR (,no · roro - ·lfyWtâ / TacMallci.11'.-0ro , p}'MYilo&t<oro
MOHacrnp11). ~ 9 Y 1803' p. Ceprix 3a'teep,n>tcyf<Yn> a ~lkllţ;ia 19 6epe:iHJi 11607 p. rpaj)r Xyora,
3eP.tn.JiuHci.!Coro i Mapa~op6ci.rroro i<oMitatin B8:irettTlifi 'AJ>yre-F ,ne foMolHta eu11tae iforo
apxm:peHCLI<y 8na,ny B MapaM:opo11ii i H&Ka'3Yt. tfil'<)6 rpywt'BCL-mfili: M:OHadrnp 6y8 oci,nKOM
ebnocLKHX cnHcKonis.)~ Y 1616 p. np~ itOCIOMtl3t 1 ~hila&cLkof'61· soeeo,nn CHMCofta
cnHcKon Cepriw crrpHM)'C 8Î,n -rpaqia )l(Hn.fOH,ttli " ~opraqa· ,ito38i!R 1 lia j6npaHH11
"cathedratikuma~'. 3) no3HUii" npaeocna8HOÎ · 'QepK8ff·: mt · 3arcaprMlrti,·· Ha J:lYMKy
€. Tiep<t>eui.rcoro, 3Ha11tÎo 3MiUHimr caMe ni,n 11ac apxHnaC1'Hpci.Koi JliHnt.HoCTi. E:nffcKona
CeprÎJI:, RKUH npo,noBJK}'Ba8 8Hkdffyearn CBO"i o6oe' "3Klt me 8 1633 p?2
'. '
Hes,nana ' cnpo6a nporonocHTH )'HÎIO y· ·eononiHHJIX lOpiR .Qpyrera - B
KpacH06pi,nc1.1<0My MOHacTHJli' 1613 p. (mK :Jeaffâ-)'Hifflla· aKUi11 AntHaJiR KpyneuLKOro),
:la cnosaMtt pociwcLKoro · .D.bcni,nHHKa JI, Rs.nu1ra.; 3a1ein11nnaoi. THM, mo no11anH
BH6Hparncx ,!lBa cnHCKOnH: 0,!lHH - npa80CJraBHlfH/tii.ll'tjmM)'8aHl.fH t'paHCHnhBaHCLKHMH
KHllJHMJ.f i JWYrHH - npHxJltnLHHK yHii", ;KOTj)HH;' icopnctyea8c11:' noKpOBHTenLCT80M
KaTOnHKi8 Ta c:lyirie. 33 Kan!i8iHicTci.xa eepxiB11:a Mapm.mpowa HaKaJy:Bana M)'Ka'!:iBcr.ICuM
cnH~KonaM 8Hcs11:11yeaTH.ex He B kHî~c~KHX, liâ .toH 11~ .~iaTcLK!Jitx ~ ~ononHTÎ~; a 8
cy11aBCLKOro PYM)'HCLKOl'O npl!8ocJia8HOro MIITJ)0IiOltHTa." TaKy pentmruy CHryauuo Ha
~a!<apirirni 8 riepnrnx' ,necR'mJ\:iTnrx XVII~. -koH'crli'rye&B i CaM KMÎBChkHH )'HÎ3TCLKHM
MITTporroJrirr B:fyrci.rcffH: ,1f mrCTi ,tio PkM)' croc6BHO' :8UCsH'leHIDI i cr.isJleHrur ,ll.O yHi"i
MyKa'li8ChKOro CTIHCKoria I. rpifropo8H'IR sfo 28 qepBHR 1628 p. 35· -- - Onlce, .llO noiia11()' )C:YII CT., HK CJIYillHO '.Ja3Hli'm: UClJK08HHH icTOpHK OJiapaH,
HiXTO i3 C8ÎTCL1CHX Bono.napia Kpaio He CTa8H8 nt:ncyMHiB IOpHC.llHKUimty HWie)l{Hicn.
M)'Ka'fiBCbKHX rnRCKOniB 1.no''lfai"Bc'bKO'i Mlnpono.iiiî; arie liepecTC'HCLKil }'Rix 1596 p. ta
ţ>OJno'IJilTa KOirrppec}>opwuiJr Jiacropo>KyBaJIH lp'dHCHnh81lHCLKH~' iipOrec:trllHTCl>KHX
KHH3ie, y ~s •H3Ky :f >tmM eoHir i npu'.matmoTt. Ha 3axorineH"" HHMH Tepit1opi.11X iIHille THx
rnHCKOniB, lllO MWIH BHCBJl'IC'HHH npaeocnaBHoro lfil8CLKOro MHTpOHOnHTa. 36 :
B 'râKHX o6ctaBHHllX' KH"3b r. lihnett B t628 p. npH3Ha'iae MapaMopocLKHM
CilHCKOfiOM ,AocH$e11 (1628 - 1637 pp.), KOnHlllHLOro 6inropo,!lCLKOro apxHerlHCK-Ona 8
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llpaHCAm.saR!iî, tmcoro 11!68 fi p:: Jatup;D.fi& KHJl3hî IOpijţ.Jh1,K_oaj1 Is' Ilicru11 cMepli . . ...
1jil:OCH$eJ1 ynpaaD1i10U1 NapaMOJIOCHKHMU nepitBHMH nepBii1IIJID1 )lJ.11)! .,U,U..lflPÎJt Jlalilll (163J :' l6139. PP•)ţtRKOOO llOiJr3i:. Me ,zi;onyepm ~o xipoumiii.3?1 if.HM.1~8Cxiw, lOpiij;.J?aKoiti LROlpHPliB
ioam: :sonotriHWI 11Ja MyKa11isc~y_A~-i~_j :crae oacrpouoM1 'MYKallisqi:;.ItOro 1CJIUJc.mna; ,6
'fţlYWIR 1633tipi oyi1aBCllKHif1 Mmponomrr: BapnaaMqsuceRTiis .. BacHll'IJr;:Tapaci:oe1f'la, a no
, nplli!lni ·· 3 · Mon.iumii .•iJCHflln> -· Hil.HM6HYBB.B ': 1i:iorti •·"e:DHCKonoM ': Mym'lliBc&KHM i
•Map&Mop~&KHM' 1 1 Yi •1639 }'I) mi C~roTCLKOMi)'l"CHEo,niH&apat.mpolllli:~i CBalUlCHHKH
BH3HanH ena.ny 18p'.fapacoBW1a:3 ~ ll(onpaima, .npHiiwnrrH1~ J'apacoen-i:eM yHii:~MK8.JlO
'38HeDOl<O€HHR' cepe.n 'Mllpa'Mopoi;:&KOÎ• lWIJIJ{lllf i:i:. il,l.1YXOB6HCT118i' Tio60JOJIINHCJ. BTJ'BTHTH
KOH"tpom. Ha,n MapaM0p!>U{KH()IO, rcmiab •10,1 P3:Koui r I: 1'li.nrropJ1;nxyuae. u .uepKoeHiK BJil!lli
pyMyHcbKoro npaeocnasHoro apxm:nHcKona e Anb6a·!OJI·ii G-retPaHY Ciuouo11n•eei (164.1
- 1650 pp.);:Jlk:Hu, o)lH8K,• Qe .ny:>Ke JaHMBBCJr peJLiriimHMH cnpaeaMHrµ.&oro perirncy. 39 MDI<
THM flecnpm'ITJIHBi .LlJUI B: TapaCOBnqa o6cT8BHHH JM!}'CIHJIH< ffoF{);IJpeKTHCJl yHil, nicJUI -i:oro
'KHJIJL FIOBepH)IB ,AoMy· ynpaBJJiHHJ1 JJHlllC Hap,npyCHH~ napa$ÎllMH,: Toiµ g~ HO.Ll
pyM)'HCbKllf.tH a:z:tMilriCT)'BTOpaMR 6ynH 6n m"cKonci.itHx- ' BHC11t'1Hf1Hb J q:>OMOHax
CHm.aecrrp. ( 1645 :.~• . .1~50· pp. ); ·r oumeHJ:fK '. eiMeOH IleirpaUIKa': ~ 1652' p;~, :ra .MHXain
MonoAeIU>:(3ra:zzyCTbCJrBl653'-1662pp.).~0 ,, •.. ,,. /
1··:.
'r.1j.
y. 31r'Jr3KY 3 TBJCHM' ţ]OOBHTKOM J10.Qiiby11Bt !l.646np.; npltă1um1u63 CB61~HIUGlMH B
Y)l(rop0)lCLKOMY· lBMIQY rpa4>HHi ARHl'I ,[(pyreT-·~ :1'Bi·1'WI*, 6yJia, nollll1Jlim8 nepeaaJKHo e
.·TUX:. KOMira-rax; llKi •nepe6:YsaJm: ni~ ena.noio. yropo1>Itoî: KaTO~~oî ,WlJUlilrn. CZaMe. e uiu
qa<rrHffi mapxi~'. 6yno' JaCTOOOBaHO. 11ournpeHnii11eepeJJ.HbOBi'lllH·W, npmm:tm ~·cuius regi o
oius religia". ll(o.u.o HQMi'raria, aiK'i nepe6yeaJ1111• e CKJillJli Tpa.HCHJlbBBHC&Koro ICHJ1JieCTBa,
' yaiJI TIOUIAJ)~BanaCR: 3Ha1Hf0,' ' WBH)lWe. .51CIQ>il1iHM .. ni.nTBep.nx<eHHJIM •I Ll,bDfO c JIHCT
eCTepl'OMCblCOro epxm:nHcKona· r.Jlinnai'JI .D.0 CBJilll,eHHoi K0Hrţ1era.Qll! 'DODIHpCHHJI eipH
ei.n 2 ~To 1651 p. 3 ~&oro .Lri3HaeM9fJL, 1 ~ Ha Ton 118.C : a:Jpţ:.n uepKoe i
· ~H11peceiTepCTB MyKaqieCbKOÎ cnapxii' MapaMOpOCi.Ki napa<l>iî ei,ncyrni ltl8Jl8JIL Ulo llC
;no MyKaqiscbKoî cnapxu, TO yropcbKHH npmrac no.ll8e-Taicy KapTHHy: J ycix 109. µepxoe,
416 - npaeocnaaHi Til 353 - yttiarci.Ki. XapaxrepHb, mo e 1700 p:, .HKi 1noain()MJ1'.lc
~
6
~
.
41
' M . Jl yqmH, KBpTHHa yna Mamtee l)lCHTffllHOIO.· '_,'
'
'
" ,. :I ;o! i
HacrynHJCK B.TapacoeHqa Tierpo PocTOWMiHCl>KHH (TIBPT6Hiii) 6ya:BHCBi11'1ţHldhia
M}'Ka•iiBCLKoro:
' OmCKOna
6i.Jiropo.o.c&KH.M/ '
npaaocmlBliHM· ' ·UH1JlOOOJHt3iOM
c~ CiMOHOBH'leM: 42 KoJDt )I( : eiH nOBCpHYBCJI i ~o 'Myuqeaa, B.LlOBa KHJl3ll) ID. Pa1mui I
KHJII"HIDI Cy.wma Jloplllmi>i Bi~OBHJ18 ' HOM)' '.JI nplpHa'reHHi, iiaHMeHrBaBWH Ha
rnHcKOl}~!>_IQIR.npecron 'flPaBOCJlllBlloro -HOOHUriol 3eiiai:aua, (l 6.Sld687:·ppJ)14. Y, 1661 p.
B.llOBa KHJl3JI 10; PaKo~ U KHJ1rH1.ur Co4ri.Jr Earopi :BiroJ.3JIHJia 'H.3tj!iK1llla l 1'tepHTopiî
4
Myr<aqi&CbKOÎ )lOMiHiL Toro )K poKy, sin 30.0Hy&aB MOHacrHp1y c. iMC!l'JINell0: \ ' r: 'li,, -• '
B roii JKe 'lac; l 652 p. npaBOCJiasui MapaMOJ>OlllHHH ocraro11Ht>-'n()JJ.iJ1HJ1HCJl .Ha ABi
· -i:aCTmm: pyMy~cbaj[ napB<f>il• BH3HariH IOpHC~l(:UilO fiim'~~Koro !MJl!fPO~mnHta 'iJ
. Ani:.6a IO.niî Caew· Bpalfl(OBHqa: (l662•1680pp.:),,„a, ,pycHHChKi:! ~ '>Mi}'llGalliBebl«)J'o
npasocnasHoro €nilcKona. li. 3emcaHJr: Uepio.n. upasnituul :\'aplQJIOOHOKOlia 6i.mi'opC1.DJJ!illroro
. i MapoMopoci.Koro" C.6pam<oem1a xapaicrep143ycrt.eJ1.:·pnn<lM 11lfli0lţ>®l'.Jlmtt~1ra~ia e
u.epKOBHOMY >KHTii PYMYHCbKDro HaCCJieHHJI Mapar.topolJiy,, .:BiH A06pe .-po:i-yMie
Heo6xi.nHiCTb 3,nincHeHllll ·Kap,llHHIUll>HHX JMÎH, B TOMy qucili, ):(OrMat~o:.iuw~epy 3
. MeTOIO cnaciHHJr npaeocnaeHOî uepKBH. B l675rp..eiu· npaBQJJ.H'fb; napuiH8 ,clUiOJJ. J
KaJibBiHÎCTCbDIM yXHJIOM.. · ·
1
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IlpHHwrri Ha HbOMY pirneHHJI 6yJllf BOiCTHH}' pa,nH!CaJibHHMH Ha CBIH qac:
niKBi.u.ysanHcx P.11.ll uepKOBHHX CBJIT, B Micrax.6orocnyxciHHX BBO.U.Hnocx mo.ll.HX, a B cenax
lpH pa.3H Ha TIDKJJ.eHb, Ja6opoHXnHCX wmo6H MDK po~aMH, niKBi.u.oBysaJllfcx P.11.ll
XJHqffHIJ.bKHX o6p.ll.lliB, CBXI.UeHHKH npH3Ha'laJIHCX Bila,ll.HlCOIO npH o6oB. XJKOBiH
xapaKTepHCTHUi npoTonona, ÎM Ja6opOHXnOCX BeCTH aMOpaJibHHH cnoci6 )l(HTI'j{ i JaHMaTH
DO'lecHi Micux Ha Becimui:x TOI.UO. BJaMiH UbOMY, 30 rpy.U.HX TOro )I( poKy
lipaHKOBH'l
OlpHMaB Bi.u. lpaHCHilbBaHCbKHX KaJlbBiHiCTiB rapaHTii, mo IDXTO He 6y.u.e BlpyqaTHCX B
iioro uepKOBHi cnpaBH, Bei uepKOBHi 3BH'laî 36epiralOThCX He,ll.OTOpKaHHMH, a TaKOXC He
6y.u.YTu 3aKpHBaTHCX pyMyttCbKi npasocnaBHi napa<l>iî. 3ro.u.oM apXHrnHCKOn CTaB
X<epTBOIO ,ll.OHOCiB: y 1680 p. iioro nOJ6aBHilH Bcix uepKOBHHX 'IHHiB, apelllT}'BaJIH i
45
KHHyilH ,li.O B'XJHHUi, .u.e BiH i noMep.
Ilicnx
cMepri _ C. lipaHKOBH'la,
npaBocnaBHÎ
PYMYHH
MapaMopoI.UHHH
npH€.ll.ttylOTbCX .u.o H. 3eiiKaHa, JUCHH B roii qac yxce JHaxo.u.HBcx B YrnxHCbKOMY
MOHaCTHpi. KonH )I( BiH noMep, MapaMopocbKi CBXI.UeHHKH o6Hpal0Th co6i CDHCKODOM
HocH<l>a CroiiKy (1680-1711 pp.), xKHii, Ha .U.YMKY A.IleKapx, "6ys neplllHM
46
MapaMopOCbKHM CDHCKODOM y DOBHOMY p03yMiHHi TOro CilOBa".
qyManiBCbKHH
cBxmeHHlC, Jro.u.oM iryMeH YrnxHCbKOro MOHacTHpx H. CroiiKa, 6ys npHJHa'leHHii
npaBocnaBHHM CDHCKODOM lpaHCHJibBaHCbKHM KHX3eM MHXaHilOM Ana<l>ieM 15 KBÎTHX
1690 p. i BHCX'ICHHH XK "MapaMOpOCbKHH CDHCKon" cy'laBCbKHM MHTPQDOJIHTOM
47
)l,ocH<l>ecM. B iioro apxHcpeiicbKÎH .U.ÎJIJibHocri Bpaxcac roii <l>aKT, mo B 6opoTh6i npoTH
yHiî BÎH JaKnlO'IHB yHilO 3 KaJibBiHicTaMH B 1694 p. Ha .u.yMKY .u.ocni.u.HHKiB, ue 6yna C.U.HHa
48
npaBocnaBHO-KaJibBiHiCTcbKa yHix B uepKOBHiH icropiî Cxi.u.Hoî €BponH.
CaMe B ueH 'lac, KOilH MapaMopomHHa OCTaTOqffO Bi.u.oKpeMHJiacx BÎ.U.
M_y~_iBcbKOÎ rnapxiî i BH6pana co6i BJiacHoro npasocnaBHOro cnHcKona, uepKOBHa BJ1a.u.a
xKoro nomHplOBanacx Ha PYMYHCbKÎ ra pycHHCbKÎ napa4>iî, 3 npHxo.u.oM Ha MYKa'IÎBCbKHH
cnHcKoncbKHH npecrnn rpeKa HocH<l>a .u.e KaMennica B 1690 p., TYT noqana
49
noUIHplOBaTHcx )'HÎx. HoBHM oci.u.KoM MapaMopocbKHX cOHcKoniB me 3 qaciB H. 3eHKatta
50
CTaB YrnXHCbKHH MOHaCTHp. Ilopa.JKa HaUÎOHaJlbHO-BH3BOilbHOÎ BÎHHH ni.u. npoBO,ll.OM
lpaHCHilbBaHCbKOro KHXJX <I>epeHUa PaKoui II i ni.u.nHcaHHX CaTMapcbKOro nepeMHp'x B
1711 p. ni.u.ipBano nonÎTH'IHe CTaHOBHI.UC npoTeCTaHTCbKOÎ UlJIJlXTH. I1poKaJibBÎHÎCTCbKa
.u.ixnbHÎCTb cnHcKona H.CroiiKH ra PYMYHCbKOro cBxmeHHKa HoBa QipKH (1708-1710 pp.)
nuwe ni.n.cHnuna npoyHiaTCbKÎ
cHMnaTii cepe.n. MicueBoro MapaMopowcbKoro
51
.u.yxoaeHCTBa.
Ilopa.JKa npoKaJibBIHlCTCbKOÎ napTiî JarOClpHna BÎ,ll.HOCHHH MDK
opTO,ll.OKCaMH npaBOCJiaB'x i npoyHiaTCbKH HaClpOCHHMH CBXI.UCHHKaMH.
Ilicm1 CMepTi H. .n.e KaMeJIJiica B 1706 p. MYKa'liBCbKHH CDHCKODCbKHH npeCTOJI
JaJIHIDaBcx "BaKaHTHHM" .u.o 1716 p., a TOMY "MapaMopocbKe nHTaHHx", Ha .U.YMKY
52
A. ro.u.HHKH, B MyKa'leei THM'lacoBo He uiKaBHJio HÎKoro.
He.u.apMa y JBepHeHHi
H. ro.n.epMapCbKOro .li.O npuMaca YropI.UHHH B 1708 p. HillJIOCX npo Te, mo Bi.u.cyTHÎCTb
MYKaqiBCbKOro cnHcKona npHJBena .u.o BHCBX'leHHJI M. CroHKOIO 70 npaaocnaBHHX
53
CBXI.UeHHKiB.
BHCBX'ICHHX HOBHM MyKaqÎBCbKHM CDHCKODOM f. liÎ3aHUÎX KHIBCbKHM
MHlpODOJIHTOM JleBOM KimKOIO Kap,!1.HHaJlbHO 3MÎHHil0 "cxi.u.Hy" noniTHKY Ha qepHeqjj:i
ropi, XO'la, JIK BBaxcac JI. RB.U.HK, "liiJaHL{ÎH He 3MÎr CXHilHTH Ha 6iK YHÎÎ XCHTeJIÎB
54
MapaMopoI.UHHH".
Y 1715 p. yHiHHy aKUÎJO B MapaMopocbKOMY KOMÎraTi p03noqas
cpoMOHax n.ro.u.epMapcbKHH, JIKOMY Ha MapoMom-CuroTCbKOMY CHHO.U.i B JIIOTOMY
55
B.U.aJIOCX HaBepHYTH .no yttii" 60 pycHHCbKHX CBJII.UeHHlCÎB.
Ane KOMiTaTCbKa
npoTeCTaHTCbKa pa.u.a BHCTYDHJia npOTH YHÎHHHX Jaxo.u.iB ro.u.epMapCbKOro, poJirnana
.u.yxoBeHCTBO i o6pana MapaMOpOCbKHM CDHCKODOM iryMeHa YrnxHCbKOro MOHaCTHpR
pyMytta ,ll,ocH<l>e" Teo.u.opoBu'la (1718-1721 pp.). HoMY 6ynu ni.u.nop.11.llKOBaHi i TÎ napa<l>iî,
56
CBRI.UCHHKH XKHX y 1715 p. npuHHRJIH yHiw.
Moro nonepe,nHHKOM 6yB PYMYHCbKHH

c.
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cnHcKon C. IlerpoeaH (17 I I- I 7 I 4 pp. ), JIKHH niCJIJI CilHCKOilCbKOÎ xipoTou.iî
3BepHyec.11 3 npoxaHHJIM .no YHiaTCbKoro apXHCilHCKona ATaHaciJI Attreny e A.m.6a IOniî
npHHHJITH ni.n CBOIO IOpHC.llHKUÎIO MapaMOpocbK)' cnapxilO. IloKH Ha.n HHM TJlrH)'JIOCJI
57
cni.nCTBo 3 I 7 I 4 no I 7 I 7 p. cnpaea.MH cnapxiî Kep}'Bae ce~eHHK I. MoH:ceHiH.
Pa30M 3 THM, CilHCKOil r . .6Î3aHUÎH i ,n. Teo.nopOBH'I IlO'laJIH .llOMaraTUCJI y
aeclpiHCbKoro iMnepaTOpa Kapna VI ni.a;reep,IJ)KeHHJI ceocî apxucpeucbKoî .niJIJILHOCTi rn
uepKOBHoî ana.nu. 3ri.nHo .neKpery uicap.11 ei.n 22 cepIUUl I 720 p. IOpHc.nu.KU,iJi
MyKa'IIBCbKoro cnucKona noUIHp10eanac.11
Ha Mapa.Mopouurny, a cnucKony
58
,n.Teo.noposuqy 3a6opoHJ1Jioc.11 Blpyqarnc.11 y uepKosu.i cnpasu.
fl036aBJiemm
cnucKoncbKHX 'IHHHOCTeu ,n. Teo.nopoBH'I 3aJIHUiaec.11 .no KiHu.11 csoro )l(HTTJI (noMep y
I 733 p.) a Yrn.11HCbKOMY MOHaCTHpi, rncMHo BHKOH}'JO'IH csoî fYHKUÎî. PaJoM 3 HHM
5
3HHKJia i Mapa.MopocbKa npaeocnasHa cnapxi.11, mo .ni.llna 3 I690 p.
3a6e3ne'leHHH si.nnoBi.nHHMH rpaMOTaMH aBClpÎHCbKOro uicapJI Til ÎHClpYKUÎJIMH
AnocTOJlbCbKOro npecTOJIY MYKa'IÎBCbKHH CilHCKOil r. DÎ3aHUÎH npoBÎB y cepntti-rpy.Zlffi
I 72 I p. 11eprosy yHiHHY aKUÎIO Ha Mapa.MopOlUHHÎ, mo .nano ni.nCTaBH uepKOBHHM
.nocni.nHHKaM A. IleKaplO Ta
.DapaHy 3p06HTH BHCHOBOK, MOBJIJIB UHMH 3axo.naMH 6yno
60
noUIHpeHo yu.i10 a uiniH MyKa'IÎBCbKiH cnapxiî. ~ iq>a.lUOro ynpaBJIÎHHJI cnapxiclO a
I 723 p. 6yno CTBopeHO Mapa.MopocbKHH BÎKapiaT 3 OKpCMOIO KOHCHCTOpÎCIO, a nepUIHM
61
eÎKapicM npH3Ha'leHO n. fo.nepMapcbKOro. B ueu )l(e qac noripUIHJIHCJI Bi.nHOCHHH MDtc
MyKa'IÎBCbKHM CilHCKOilOM Ta lpaHCHJlbBaHCbKHMH rocno.nap.llMH. IlpH'IHHOIO, O'leBH.llHO,
6yno Te, ll.{0 lpaHCHJlbBaHCbKHH BOJIO.Zlap Ca.Me y I 723 p. BH3HaB uepKOBH}' sna.ny Ha.n
62
Mapa.MopocbKHM KOMÎTaTOM 3a .PorapaUICbKHM PYMYHCLKHM CilHCKonoM I. IlaTaKi.
AneJIJIUÎî MyKa'liBCLKoro cnucKona .no PHMY i Bi.nH.11 BHJIBHJIHCJI MapHHMH. HosHii
.porapaCbKHH CilHCKOil I. KnaHH B I 73 I p. Bi.nHOBHB cnip 3a uepKOBH}' sna.ny Ha.n
MapaMopomuHOIO. RK He napa.noKCaJibHO, ane .PaKT: y Bi.nHi TaK i He 3Mornu .narn
~osinLHoi
si.nnosi.ni
Ha IIHTilHHJI,
KOMY
Mac · a.nMiHiClpaTHBHO
HanellalTH
Mapa.MopocbKHH KOMÎTaT
TpaHCHJibBaHCbKOMY ICHJl3ÎBCTBy, 'IH YropcLKOMY
.
··KOpOJIIBCTBy,
a OTIKe, aBClplHCbKlH
Kopmu.. 61
KoMÎCÎCIO B cKJia.ni BÎKapiJI n. fo.nepMapCbKOro i KaneJJaHa Curozy A. Kosaqa 6yno
npose.neHo nposipK)' MapaMopolUHHH, nicJIJ1 11oro I I 6epe3H.11 I 725 p. BOHH .niHU1JIH
BHCHOBK)', mo 6inbWÎCTb _napoxis c JIOJIJibHHMH .no uepKOBHoî BJia.nu MYKa'IÎBCbKOro
CnHCKona, i nuwe .neJ1Ki 3 HHX (HanpuKJia.n, napox c. BepxH.11 Ailllla), BH3Hal0Tb
64
10pHC.ZlHKUÎ10 JIK MYKa'IÎBCLKoro, TaK Mapa.MopocbKOro _~~J(oniB. HapeWTi, niKBi.naui.11
TpaHCHJibBaHCLKoro ICHJl3ÎBCTBa B I 733 p. BHpÎIIIHJia icropH'lffY .nonlO MapaMopounum:
aBClpIBCbKHH iMnepaTOp Kapn VI TOro )I( poK}'_IIJJll'.lllll'IHB C. OJiblllaBCLKOro "€nucKonoM
65
MYKa'IÎBCbKHM i Mapa.MopocLKHM".
TaKHM 'IHHOM, I 733 p. Mapa.MopocLKHii KoMirnT
esiifUIOB .no cKJia.ny MyKa'liBCLKOÎ cnapxiî, JIKa nepeTBOpHJiac.11 B o.ney 3 Haif6iJILUIHX B
Yropuurni, a HenoKÎpHi Mapa.MopocbKÎ npasocnaeHi ueHlpH 6ynu ni.nnopJ1,D,Kosau.i
MYKa'IÎBCbKHM rpeKo-KaTOJIHULKHM cnucKona.M. TaK, Ha npoxaHHJI MYKa'IÎBCLKoro
cnucKona A. Iia'IHHCLKoro 26 JIHIIHJI I 776 p. iMnepalpHUJI MapiJl-Tepe3ÎJI ni.nnopJ1,D,Kysana

o.

pyMyHcb~X ·-rpeKo.-KaTOJIHKÎB C~TMa~bKOro i. M~pa.M~CbKOro KOMirnris H:oro
apxm:peHCbKlH BJia.nt, yraopHBWH BIJUJOBt.nHO .nea BtKaptaTH.
,no u.epKOBHOÎ pe.popMH Hocuct>a II, npose.neHoi y 80-x poKax XVIII CT., Ha
Tepuropiî
MyKa'IÎBCbKOÎ
cnapxiî
.ni.llnu
MyKa'IÎBCbKHH,
IMCTH'IIBCbKHH,
Mano6epe3HJIHCLKHH, YrJIJIHCLKHH, .De.neBJIJIHCbKHH, IiopoH.llBCbKHH, 3api'laHCLKHH,
KpacHo6pi.ncLKHii, MapiJmos'lattCLKHH, IiHKca.ncLKHif, .DyiciscLKHH, faH.ny.nopo3bKHH,
,npariecLKHii,
Kpu'IÎBCLKHH,
BinLxiscLKHif,
.Dinou.epKiBcLKHii,
IiH'IKiBcLKHH,
liopcauiecbKHH, ,n~JIHHCbKHH, Moiice!~~~-'--- €B.ZlJIHCbKHH, BHWHbOBHUiaBCLKHii
MOHacrnpi. Y lpaBHi I 788 p. 3a HaKaJOM HocHcl>a II aci MapaMopocbKÎ MOHaCTupi 6yno
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3iiiH.!lOIJY1'1CHHRM I IE!RlmKOJlel' ~1EaffHHC1'KW,G;;

'l\pteMiîi iKoum<.) Bl:lÎikHHB.; ODMC
·CeptJ.n.i11HHX; JJ.parie~u.
"~Bel.mnli,I 1',L1&ruunld:b!CwBir11;1n(~Kllii);.i .. ,BiJmE.KiBCLjH!HH1!'Jll') D.eii,eB.11.RHOYUDi,
EinouepKiem.t<mi)' tl'Bfi<niacsmm, i! 1: i~qpca:RiB!ll>KHĂ!, , •. •\l]jll<ymptdbiGt811 r ~Mouceiee1>I<IDI,
· €nnm«it.limt i rBlmllLDnHll!nllUlliOOili MoFiac:mq>if7, ilUC plKlime, ·nac11 ry 80.90-xi poxax XVII
. ' CT .!DtpCCTillB icmyRă1'u f'pyrlllirsCRKHHI MOHaCŢHp~c :inHtileHHiji,• Ha ~MK}'MJlyq,Kll.11~ âlryi1.l&MH
'raOOirr~bMI.f]nilit'Jiac pe.iririmrnf'Bimflll Yrppmuni.~ş·(:,1·.1 . 1:.: ,;
:· ' .. , 1 J ' ' " ' i'IJ"
1;:flA)11;iJrinRo minux11~3MTaul;' MyxaqiacLKom.JDDllliXona· MJCilmiwBBci::LKoro :l75:l•p.~. ui
ii uternwJe nbCnosy111m1penucy: 1 ,117(1·3• p.; B· jMapa!'IOpocmro~:, K~JâiraTi , vpcnro-Karo.lnt:Kn
( rt~CBBicalJlHJ&!'l@:7iria·Jl39:mpa$11K111ByOHHCLKa1MIDBaLJt<>MiHyBWia,}11!8~·a p)'M}'HCLKar,-, 50
'' RBCtJI8HlO{hylUnia:.~? fa 6411 :963:1 eipHHKUsl Myx:aqijla,;xoi• JJJ>CIOOflml[OJIHIUd<Oi «:rmp'xii, 3a
naHHMH nepenucy l 8'061pJPpyoHRisiuap8X.lllB~oa1J45Ji86'm>m!llriIGc(6J;80: %), 1pytayHiB
''-"'' rH&~5'$ 1 1(:l0;89 ;ii>AJ); BOHlfJDWoKHBaJIM'i]I.' ,iq~~OJQl;roM:imajaxr11CUarmapi·- ... , 74,61 %,
3aKpHTO.

ir~~HK~-'J IMOHac:mpiB{' m/\::RmeHCl~Jm• 1()8KpH'riH.
1

1
'

MapaMOlfOlllÎl-ll~{M

%;1CJa6dnLli

~.;t:j;S\J

%d.i}!(ioqi• r4t l3~4JJ%'Ba:Fanwr:OÎ·Ki.JwroCTi

!llât!e.iiel1Ul11}P:rffi?J-'11taJ1t.1i8 )(JIX .1-;.11nepQ.1iML'îpbTuffli; .X*•m. 'Bii.-: Mygqiec11Ko1 mapx.ii
1
J1itifofltn!mf?')';fi 8Q'31p. ~: traJ1a«11ii'ui,0011te.ttmrouap341HH<IB1c~il~w«>i ctl3f!xiF,i !Y1 1853 p.
· 94 'liiipiupw1~M'~Juue11i~ pfJUYfte!KhfapaiPlî 'Mapa~poci;ooro fiimpiiny) ·.-.1 JJ.o rep.11neLKoi
. €hap'1Jii l •}l yl<paffit:~kffi<. (ft'âfJl!c)FH B GllfitOtltirtieflJHtepwoî: l(IBirosol; BiH:HHi; cno-.aTKy .jfK
1- otcpeMll''a.rtMi11i~"tţ;ll1i)ilfa~ •I! 19 -11930 iJ.• isiJ~ii<!uoaa1tlit ·M&(t.li;t<>pocfi1dii, cnapxn •e 1Baifo :Mape
·dtduft!JincJi 1' ·li' "t!iiliifoi' 1 P}1UY"iî} f: 3'-' <Tidl." ·itilpa()i'ff/ :mo :·~Htttm'JllfCJr " ni.It: •'Bnai:toio
1 1Myt<a~l st:Li©ffi"' i '.pt'>~o•Ktt'i'ortnri~dro' '.! ~UC'ltWa .· ,:6yno 1·1 , 01111opeeo .. · j Map11~oc&Knu
·a~M.tl1iu1koh'a't111-N~ttri itt' iw.ttil:l'tlC:ta!MIM ~1+1()'f)deLKUM'Bi1tapi™A. Ga6osHr.t: ·t: 1'·
:1

I

ii;,\(;,! 'FtnrnM: !'qffittiM;•:'l·:JV'topin.1f~3aeMtlldbttOCHI4l"JMi>1C'. 'CllHCIGOnBMH :•Myteaqeaa'· i
; 1N1apaM0ţK>cl11t·P!MnJ'; nplteo(1hla~ul4Nnf 1"UMITJ)aMli- ilo&rnJf qae ! 3Mnwanucx ·CKJ01p.nmr1rn.
111,lJ,i'.JKYMtlHTH ·l'tepio.ny :1!39~Ll\:733 .1rpp.,110ny6JliKOBaHi i Ba noqafty' .JOC· ·cr. :1f.Mlltaili,
i: :A'.ro.afflHKoJO./:OlFlt'FpOMflllf Ta:1B.fa.ztl<ero10_,.~JJ.o:J!10.1D110T&' 3po6Jrm1 BHcuomm,., mo: l)
~ rt'PtflCKomf M~qea1BtO"'Î S~l;.ip. ~BipHo B()no.n.in111 tiepKoBHHM' npasoMJ ynpu.DHHH; i :M:an
MapaMopoweM; 2) rpaMOTa KOHCTaHTHHon'om.c&Koro:.rral'pNqma .Iff.lf· 139·1 p; mmana
'Jif'pyUii~t.KoMy(; 'MClmt<mfpk>1:.>trb · 1(.J.om:. 1eooo}li'uilli:M: :'maeponHriăc&Ke ...npaso,
mo
"; •. }141!!JaJI~l:oBaJf0: ~a('.HlMgţ!()dLi4dro. ipYMeHa Bi))); IOpHO.QHI«liî:: Mlc~eaoro·: EJillKllOOlla;. -~) 3
' 1'391 :i lit)> 149111pJ; Ppy.om;cli1tl4H' M()HatmffH110CT)'rtOBO 1BipaqaBi :OBOI() caMOCTiihricn;, ;xoq
J 1 qiepM3'.ilLH'o1Btilimlf ttOOl4~ec111m11 iţpaMo11y,-lfla'Tpiapxa AH1t>tti11 1lV, JUCY :yropcLKnil IJ(lopC>JIL
1

~ !Jtfil(ii\" !fie Ja'mij~kfu~; 1!4)()~ :;~1494 no 1 4'~S6• 'P;;1Fpymiscl>ltlfH ·MoHaC:THp :3· 1yoiMa ..ceoîMH
Il tHillMIMtOtMtf tQ~I ttfotttjp*!JllltCIMHHH11~1t4itlj;:SKOMy'IEmtCMOIJ1Y 1i, J18 ,,n}'MICY, Q6J>KOBHHX
:rrrtmmbtJti.fi<:ig 1 1 1f!:~J101!.Hlili;' 11\.f.'Jl'J'if~aJI, -' 1RJ:zy.1tuWKtniw.ia;,1 ;.ţi,1TieJCap11 m:" Ot~apaHa,
1

11; oo-ttt'fottfiO d "'tfl~JLMoc! d~ormriRCLKe 1npaso; · 6)': :pe11ifi,mtT ui1 · noninf'mi sMi~H B
:Yt\!llpmHFli:JB OCVli ~!I 'Jlă1~ttumpeH'tltlf ryHiaTC~ 1 tneu, ua· !nO'latxy1MVI1L CT; noripum.nu
: '; B:iJ:tftocttt.4W .1Nli)f:i1 ·"·citmtKfhUtrHu i f~ar.Je&a\' Tepwropi•·riJ110:1X: '1 ~nunaaa l1Î.ll, 1~IO
1
'
i a&dipliit!tlI<UX f~ls j;1fea~Jl~ULI<OÎ' IWPKBH· Ta:MapaJ.ropoweM;.i~uit me :ti Ki.1mK0Ma
1;1 c~l'.WlllfMW 1ritorMt'~i11~ inrdr'PanHQ rrJlpii' mt.mţ,11;y.-"' hpG!J'eQ:rralfrCMOGOO 11 illpalicMliBlllla&Koro
'J 1RitJ13iti<ttla~rlfi) ~Mf}1(jţ1UllOf:MlllLy+ii11 1 l646AfJ.icJtjyJia lnpomnmDmaJj1eq:1axi,111Hiw: 111ac11~rni
MyKaqiscLKoî mapxiî, "'â1nţ~1>1 uapat.mpooHJCHMM:w~o~aBHHMif.~1-ue~' „ Tpyruillcfa~w ~>IYllfJIJ[l&liKl{M 1'MORM!I'KJHIMH s~oJle 6yQ !cţopHmu1rra~Hl7) : nofio1010qucL
: 'tfiotmq>'tffl'.IJr. I yuii i1 tqtaDJHntJbicLKi t 1Dlll3i y'muap1010TL :BM189(};;q:M MaţiaMG>PQChKY
.·. ·np!L8oori8,18>liy ooap.XlJO)l !Allqal<hpoiCttyeana· \l{O:.'.fV33 'ip~,.Hfl; 6ytijiqH. !BR3HllHOIO...~AKOlO i3
.· ·tnHtl(llJt~WHX. uepK-O~H i8)'. ;JociBT.oma: .JlHKbpriOplutiBL MapncpJkillllfHRI' r~ÎBOL~HMH
'i cnllCKonaMu CTana:~NW>K4QIBOJOidHwe.B:lli/,llonOMOribkl noli:mpt:HlUl!!'fiffî, JIK)' 3,D011Înr,"'1HX
: ••11111ipKysaHHJltii1llfPHIMy8ae;B~JmU1 ·r.. "D! 3aac~a:a" .PuM,' @n~.: )IJ< c.BiJumni nO'~wi
·) 1.r_iă.zliî •, MapmoiopoUlRIJJ&' e lift; t.fla.nwii 1.apmm!ÎanacJ11; icq>iio1~Ht.f\ !'0noeq111TâM'~ • ':.ucpIGOBHoi
11
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noniTHKH MyKa'IÎBCbKHX E:IlHCKOilÎB, w.o npOJIBHnOC.11, 30.KpeMa, B pyci Ja
noeepueHIUI .no npaBOCnae' .11 (e 40-60-x poKax XVIII CT.) rn ei.npo,11;XCeHHi npaeocnaeuoî
uepKBH na 3aicapnarri na no'laTKY XX CT.
l .,lJ,HB. Ilan C. Ilo'laTKH xpHCTH.llHCTea na 3aicapnaTTÎ. Ha ocuoei uoeHX uayKOBHX
.nocni.nie. <l>ina.nem.itii.11, 1983; Kocceii IO. ,lJ,o nHTilHH.11 npo nepwonoqaTJCH

xpHCTH.llHCTBa na 3aicapnarri li YlKropo.ncMciH yuii - 350 poKÎB: MaTepianH
Mixuapo,nuHX Ha}'KOBHx Kouq,epem.dii (YJKropo.n, KBÎTeHb 1996 p.). YJKropo.n, 1997.
C.27-32.
2.Ilan C. HaJB. npawi:. C.173-174.
3..He.zu.uc Jl. HcropH.11 YropcKoii PycH. BapIIi~, 1904. C.2-13; HalUJLcynskyj T. Acta
Innocentii P.P. III (1198-1216) li Mec.11uocnoe na ro.n 1914. Y>Kropo.n, 1913. C.108;
Patacsi G. Die ungarischen Ostchristen li Ostkirchliche Studien. Wurzburg, 1962. N2 4.
S.273-281.
4.Hodinka A. A munkacsi gorog-katholikus piisp0kseg tortenete. Budapest, 1909. 39-49.
Old. Horo llC: A munkăcsi gorog szertartâsu piisp0kseg okmănytăra. l. Kot., 1458-1715.
Ungvăr: s~~-1 _191 l. 14-16: Old.; ra,n)l(era B . .LJ.o,naTICH Kb HCTOpiH PYCHHOB i
pycMCHX uepICBeii B llCY"e Yro'la: Czy.niH HCTOpH'lHo-apXHeue li Ha}'KOBblH J6opnHKb
roeapHCTBa "IlpoceeTa" e YllCropo.ne, Y,nropo.n, 1925. P. 4. C. 128-136.
5.Ilan C. HaJe. npaQ.11; Kocceii IO. HaJe. npaiVi; TepHHCTa .nopora .no e,nuocTi: HayKoeononyn.11pue BH.naHIUI, npHce.11qeue 350-pi'l'llO YllCropo,ncbKoî Yuu I ABT. KoneKTHB; Iliu.
pe,n. O. IO. Ca6oea, YJKropo.n, 1995. C. 52-55.
6.IleKap A. HapHCH icropii uepKBH 3aKapnarr.11. T. I.: €papxi'IHe oitiopMJieHH.11. PHM: 00.
BacHniJrnH, 1967. C. 17; MHroeH'I I. Peniri.11 i uepKBH B uawoM}' Kpai. YlKropo.n, 1993.
C. 14.
7.Shematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkacsiensis pro
anna Domini. Ungvărini, 1908. P. 19.
8.JlyqKaii M. lcropi.11 KapnaTCbKHX pycHuie, uepKOBHa i ceÎTCbKa B YropllJ.HHi, ,naeH.11 i
uoea IDK no uaw 'lac ... T. II. q_ 2 li HayKoBHii J6ipHHK My:mo yKpaiuCbKoi KYllbTypH
y CBH.nHHKY. Ilp.llWÎB, 1986. T. 14. C. 97-98; Mihâlyi I. Mărmarosi diplomâk a XIV es
XV szâzadb6l. Mărmaros-Sziget, 1900; IleTpoB'L A. .LJ.peeuewuie rpaMOTbl no HCTOpiH
KapnaropyccKoii uepKBH H iepapxiH, 1391-1498 r. Ilpara. 1930. C. 102-118, 151-155.
9.Jly'IKaH M. HaJB. npaQ.11. T. 14. C. 99; Baran A. Metropolia Kioviensis et Eparchia
Mukaeoviensis. Ed. 2. - Romae: PP. Basiliani, 1960. P. 13.
10.Jly'IKaH M. Ha3B. npawi:. T. 14. C. 101-130.
11.Diaconescu M. Catolicismul în Mărămures (l) - Mănăstira eremiţilor li Satu Mare studii
şi comunicări. XIV. Satu Mare, 1997. P. 123-132.
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12.Dan C. Ha.3s. npaUJI. C. 84-85.
13 .Iorga N. Istoria Bisericii
1928. Vol. I. P. 226.

Româneşti şi

a viet.ii religioase a românilor. Ed. II-a.

Bucureşti,

14.Hodinka A. Okmănytăra ... 1-2. Old.; DerppBb A. Ha:Js, npaUJI. C. 158-159. B rpaMori
B)l(HBaCTbCH cnoso "nne6aH'', a He "cnucKon": JlyqKau M. Ha.3B. npaUJI. T. 13. C. 228229.
15.Timko I. Keleti keresztenyseg, keleti egyhâzak. Budapest, 1971. 433-434. Old.; ,nA30.
<D. 151, on. 25, cnp. 12.
16.Basilovits I. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits, olim ducis de Munkâcs ...
Cassovia, 1799. Vol. 1. P. 21; JlyqKau M. Ha.3B. npaUJI. T. XIII. C. 230; Hodinka A.
Okmănytâra ... 5. Old.; mrrposb A. Ha:JB. ~pauH. C. 164-165; Baran A. Metropolia ... P.
26-27, 32-40.
17.narnpsi B. MoHacrnpi 3aKapnarrsi (1360-1939). MyKaqeso, 1994. C. 23, 26-27; Iorga
N. Op. cit. Vol. II. P. 226.
18.TaM )l(e. c. 24; ra.n.)l(era B. ,[J;o.n.ancH Kb. HCTOpiH pycHH08 i PYCbKHX uepK8eiî: 8
MapaMopowe // HayKo8bIH 36opHHKb rosapucrsa «Dpocsera» B Y)l(ropo.n.e. Y)l(ropo.n.,
1923. P. I. C. 154.
19.IlarnpH B. Ha.38. npaUJI. C. 25.
20.KopoTKa icropiH YropIUHHH I Pe.n.. Ta ynopsi.n.H. yKp-ro 8H.D.-HH I. Y.n:sapi. Hipe.D.bra:Ja,
1997. C. 39-43; Hapucu icropiî 3aKapnarrsi. T. I (3 Hau.n.a8HÎWHX qaci8 .n.o 1918 pmcy) I
Bi.n.n. pe.n.. i KepÎBH. a8T. KOJieKT. npo<f>. I. rpaHqaK. Y)l(ropo.n., 1993. C. 96-97.
21.Basilovits I. Op. cit. Vol. I. P. 34-35, 42-43, 54-56.
22.Hodinka A.

Okmănytâra ...

12-13 . Old.

23.Darnpsi B. Ha.3B. npaUJI. C. 12.

c_.

24.Basilovits I. Op. cit. Voi. I. P. 28-30; JlyqKaiî: M. Ha.38. npauH. T. XIV.
153; Hodinka
A. Okmănytâra ... 12-13, 16. Old.; Baran A Metropolia ... P. 45-46; Ilerpo8b A. JI.
Ha.38. npauH. C. 102-118, 151-155.
_
25.Dep<f>eUbKHH €. YropcbKa Pycb-YKpaîHa· 8 nepmiiî: nono8HHÎ XVII-ro cronirrH //
YKpa"iHa. K., 1917. KH. 3-4. C. 20; HodinkaA. Okmănytăra ... 16-17. Old.
26.Hodinka A.

Okmănytâra ...

20, 23-24. Old.

27.lbed. 30-42. Old.
28.JlyqKau M. Ha.38. npaUJI. T. XIV. C. 140.
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29.Lacko M. Unio UChorodensis Ruthenorurn Carpaticorum cum Ecclesia
Catholica. Romae, 1955. P. 41-46.
30.Basilovits I. Op. cit. Vol. I. P. 43-43, 45-47; )zynuwKOBHq I. 11CTopuqecKie qepThl
Yrpo-PyccKHx. Yttillapn, 1875. T. II. C. 79; Mihălyi I. Op. cit. P. 394; Iorga N. Op. cit.
Vol. I. P. 227.
31.,llynuwKOBHq I. HaJB. npaUJI. T. II. C. 80.
32.Ilep<t>euhKHH €. HaJB. npaUJI. C. 23, 28.
33.-"BLlHK'h JI. Ha.JB. npaUR. C. 19.
34.Baran A. Op. cit. P. 48-52; IIep<!>eUhKHH E. PenurioJttoe .LlBIDKettie Bb YropcKoH Pycu
Bb XVI-XVII BB. li l13BeCTÎJI OTL{eneHÎJI pyCCKOro Jl3hIKa H cnoBeCTHOCTH
11MnepaTOpcKoH AH. CII6., 1915. T. XX. C. 39-40; IleTpOBb A. JI. OnByKD
pe<t>opMaUÎH Bb pyccKOMb 3aKapnaTue XVI B. li Vestnok kralovske eeske spoleenositi
nauk. Praha, 1923. S. 77-78, 85-87.
35.Baran A. Op. cit.; IleKap A. Ha.JB. npaUR: C. 27. Horo )I<: Y)l(ropo.ncLKa yHÎJi Ta i"i
TBopui (1646-1996) li Bi.n6uTKa iJ "3anucoK qcBB". T. XV. PuM, 1996. C. 255-256.
36.Baran A. Op. cit. P. 35-51; Horo )I(: BnnHBH KHîBChKOÎ i fanHUhKOÎ MHTPOnoniî Ha
3aKapnarri li YKpaÎHChKi Kapnam: Mirepianu MÎ)l(Hapo.nHoî HayKoBoî Kott<t>epettuiî
"YKpaÎHChKÎ Kapnam: eTHOC, iCTopiJ1, KYnLrypa" (Y)l(J"opo.n, 26 cepillUI - l BepecHJ1
1991 p.). - Y)l(ropo.n, 1993. C. 50-51.
37.Baran A. Eparchia MaramoroJbiensis eiusque Unio. Romae, 1962. P. 12-13; Lacko M.
Op. cit. P. 62-63.
38.,llA30. <l>. 151, on. 25., cnp. 61.; ,llynuwKoBuq I. Ha.JB. npaUJI. T. II. C. 86-94; Hodinka
A. Okmănytâra ... 62-65. Old.; Ilep<t>euLKiH €. TapacoBHq - cnucKon MyKaqeBChKHH li
HayKoBHH 36opHHK TOBapHCTBa "IlpocBeTa". Y)l(J"opo.n, 1923. P. II. C. 84-92; Lacko
M. Op. cit. P. 58-90.
39.IleKap A. Hapucu ... C. 74.
40.TaM)l(e._C. 74, 195.
41.,llA30. <l>. 151, on. l. ApK. 5/JB., 6; JlyqKaH M. Ha.JB. npaUJI. T. XIV. C. 207-208; T.
XVI. C. 119-120.
42.Hodinka A.

Okmănytăra ...

158-158, 166. Old.

43.,llynHWKOBHq I. Ha.JB. npaUJI. T. II. C. 122,r-123; Lacko M. Op. cit. P. 142-147.
44.Ca6oBb E. XpuCToMaTÎJi uepKOBHo-cnasmchKHX H yropo-pyccKHx nHTeparypHLix
naMJITHHKOB c npu6aBneHÎ€M yrpo-pyCCKHX HapO,!UlhIX CKaJOK Ha IlO,LlnHHHblX
HapeqÎJIX. YHI11apn: Kelet, 1893. C. 51.
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45.Iorga N. Op.cit. Vol. I. P. 347-358.

46.IleKap A. Hapucu ... C. 195. ,Affa.TaK0:>1c: IlerpoB'b A. JI. «CTapaJt aepa>> u yHiH BD
XVII-XVIII BB. IloHcHiTeJILHaJI JanncKa // MarepianL1 .llJIJI ucropiu YropcKou Pycu.
CTI6., 1906. T. II. C. 28-30.
47.Eapan O. QepKaa Ha 3aKapnarri a poKax 1665-1691 li Eorocnoaiî. PHM, 1968. T.
XXXII. 'I. 36. C. 66. ,L{eTaJILHiwe npo AOJIIO Myxa'liBCLKoî cnapxii a Apyriu nonoanHi
XVII - Ha noqaTI<)' XVIII cr. AHB.: Baran A. Metropolia ... P. 60-102; Pekar B. De
erectione canonica Eparchiae Mukaeoviensis (an. 1771). Ed. 2. Romae: PP. Basiliani,
1956. P. 26-54.
48.,Aua.: <l>eHH'I B. QepKaa Ha 3aKapnarri {c_~el);~rna XVII - noqaroK XVIII cr.) li
«Mono.l{b - YKpaîHi» (HayKoai 3anncKH MOJIOAHX B'leHnx Yll<ropo.l{CbKoro AeplKaaHoro
yHiaepcurery). T. 3. YlKrOpoA, 1994. C. 30-44; Eapan O. QepKBa Ha 3aKapnarri ... C.
67.
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Din istoria relaţiilor episcopilor de Muncaci şi centrele religioase din
Maramureş

În lucrare se analizează relaţiile dint~e episcopii de Muncaci şi centrele ortodoxe
în perioada 1391-1733.
În baza numeroaselor izvoare medievale, culese şi publicate de l.Mihalyi,
A.Hodinea, A.Petrov, a studiilor consacrate istoriei bisericii din Transcarpatia efectuate de
l.Bozilovici, M.Lucicai, l.Mandoc, l.Duliscovichi, V.Hadjega, A.Pecari, A.Baran şi altor
istorici contemporani, am ajuns la concluzia că: 1. Până la 1391, probabil, episcopii de
Muncaci deţineau dreptul juridic şi asupra parohiilor de Maramureş; 2. Anumite perioade
(din 1391 şi până la 1491) mănăstirea din Peri şi domeniile ei se bucurau de independenţă
faţă de episcopii de Muncaci; 3. În perioada 1494 - 1556 mănăstirea din Peri cu toate
domeniile ei este supusă episcopului de Muncaci, pierzându-şi definitiv dreptul de
stravopighie obţinut la 1391; 4. Criza religioasă şi politică din Ungaria (sec.al XVI-iea) a
destrămat teritoriul parohiei de Muncaci. În cea de răsărit - sub dominaţia voevozilor
protestanţi transilvăneni şi de apus - dominată de Habsburgii catolici. Răspândirea uniaţiei
şi proclamarea ei în Ujgorod la 1646, este urmată de înrăutăţirea în continuarea relaţiilor
dintre episcopii uniaţi din Muncaci şi centrele ortodoxe din Maramureş; 5. Drept răspuns
la răspândirea greco-catolicismului în vestul şi centrul diocezei, estul Maramureşului din
1960 până la 1721 are o parohie ortodoxă de sine stătătoare, care fancţionează până la
lichidarea voevodatului Transilvaniei în 1733;
6. Alipirea definitivă a Maramureşului
cu centrele religioase de rit ortodox, la parohia de Muncaci a devenit posibilă doar prin
răspândirea unirii în spatele căreia se aflau Habsburgii şi capitala apostolică.
din

Maramureş
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Aspects Concerning Relationships between Muncaci Bishops and Religious
Centers /rom Maramureş
The paper makes an analyse of relationships between the Muncaci bishops and the
Orthodox centers from Maramureş in 1391-1733.
On the basis of a lot of medieval sources, gathered and published by l.Mihalyi, A. Hodinea,
P. Mitrov, of studies dedicated to Transcarpa,thian church history by l.Basilovichi, M.
Lucicai, l.Mandoc, l.Duliscovichi, V. Hadjega, A.Pecari, A. Baran and other contemporary
historians, the author infered that:
.·
1.probably until 1391, that: Muncaci bishops had juridical law on Maramureş parishes, too;
2.in a certain period (since 1391 and until 1491), the monastery from Peri and its estates
had independence given Muncaci bishops;.
3.in 1494-1556 the monastery from Peri, including all its estates is subdued to Muncaci
bishopric, irrevocably lost its affiliation to patriarchats;
4.religious and politica! crisis from Hungary (XVI-th century) dissolved the diocese from
Muncaci in an Eastem one, under domination ofTransylvanian Protestant voivodes, and a
Western one, dominated by Catholic Hapsburgs. The spreading of Uniate faith and its
proclamation in Ujgorod, in 1646, is followed by worsening, further on, of the relation
ships between the Uniate bishops from Muncaci and the Orthodox centers from Maramureş;
5.as an answer to the spreading ofGreek-Catholicism in West and center of diocese, the
Eastem side of Maramureş, since 1690 until 1721 has an independent Orthodox diocese,
that is working until abolition, in 1733, ofTransylvanian Principality;
6.the final annexion of Maramureş, with its Orthodox centers to Muncaci diocese became
possible only by spreading ofUniatism, behind these fact being the Hapsburgs and the
apostolic capital.
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,IJ:eaKi DHTBHHH icropii MapaMopow;HHH ,noou clteo,nubMy
(.no cepe,nuau XIX cr.)
B.hlbKO
B yxpaîHCLKiii icropiorpa«liiî .noei me He.nOCTaTHLo BHCBiTJieHo icropiro 3aicapna1TJI
nepio.ny cepe.nHLOBilf'UI. U:e, 30KpeMa, CTQCYCTLCJI Mapa.Mopounum, JIKa, JIK i liepe3LKHH,
Yro'laHCLKHH i YlKaHCLKHH KoMi-ram (H11HiIIDUI repHTOpiJI Kpwo), a TaKOlK Cmtci.KHii:,
lliapHCLKHH i 3eMnJIHHCLICHii: (HHHÎ Cxi.nHa C110Ba1111HHa), 3ace11eai cnoB'mo-pyci.ICHM
HaceJieHHJIM, y CBiii: qac BXO.nHJia .no CKJia,zzy «KapnaTCLKOÎ Pyci», «YropcLKOÎ Pyci»
3aKapnarrJ1, JIKe .no 1919 p.nepe6ysano ni.n BJia,nolO Yropunum, B noniTH'llloMY
BÎ,nHomeHHi He CTaHOBHJIO OKpeMOÎ a,nMlllicYpaTHBHOÎ 0,nHHl{QÎ. y 1919 p. BOHO ni.n
Ha3BOIO <<llÎ;J;KapnaTCLKa PycL», 3aHMalO'IH TepHTOpiro Kommmix liepe3LKOro,
Mapa.Mopoci.Koro, Yro'laHCLKOro i YlKaHCLKoro KOMÎTaTiB (:ia BHHJITICOM HaceJieHHX
nymcris, mo Bi,niii:DIJIH .no PîMYHiî i YropmHHH) ysiHIDJio .no cKJia,zzy qexocnoBa'l'IHHH Ha
3aca.nax repHropianLHOÎ aBTOHOMHOÎ O.nHHHUÎ.
3ra,nKa npo Mapa.Mopoci.I<HH KoMiTaT Bi.nHocHTLCJI .no 1303 p., xoqa Ha3Ba
Mapa.MOpOIII Bi.noMa me 3 1199 p. 3a JlaHHMH 1846 poKy, B KOMiTaTi DpOlKHBaJIO 176615
'IOJioBiK: yxpaîmtiB (pycHHiB)
89454, pYMYffiB (sonoxiB)
56811, yropl{iB
13463,
1
HÎMl{ÎB 7268, CBpeÎB 9619 'IOJIOBiK. Il.JJoma CIDLCLKOrocno.napcLKHX yri;u, B cepe.znmi
XIX CT. CTaHOBHJia 1795510 yropci.ICHX roni.,nis (I roni.,n=0,42 ra), 3 JIKOÎ opHi 3eMJii
3aHMaJIH 352103 roJIL.nH, JI}'KH
102812, ca,nH
825, nacOBHCLKa
241314, JiiCH
2
1098456 roni..nis.
TiepesalKaioqa 6inLmiCTL 3eMJiepo6ci.ICHX yri.ni. HaJielKana npe,nCTa.BHHKa.M
yropci.Koro, pYMYffCLKOro, yxpaîHCLKoro .ztBOPJIHCTBa, IWIJIXTI (HeMemaM), JIKHX B
3
cepe,nHHÎ XIX CT. Hapaxosysanoci. 26300 po,nHH. BnacHHKaMH BeJIHKHX MaCTKiB 6ym1
ciM'JI rpa«tiis TeneKi, Kaponi, Ton.ni, KopHim, 6apoHiB Croii:Ko, <l>imep, noMiUUOOI PeiiTi,
Tiora.m,, ConnoHl{oî. 3Ha'IHi MaCHBH pinni, nyKiB, nacoBHCLK ra niciB HaJie)l(aJm
4
MapaMoporn-CireTci.Kiii:, BeJB1Ko6H'IKÎBCLKiii: Ka3eHHiii: ,noMiHiJIM.
MapaMOpoCLKHH KOMÎTaT, JIK i ilnui, MaB CBÎH rep6. fep6H CHMBOJii3}'BaJIH «tinopy i
«tiayffY, rocno.napCTBo, npHpo,nHi oco6nHBocTi MicQesocTi, no6YT, 3aHrurriCTL HaceJieHHJI
romo. IM snaCTHse noc.nHaHHJI pi3HHX Koni.opis (qepBOHHH, cHHin, cpi6aHii, 3onomCTHii,
lKOBTHH, 3eneHHii: Ta ÎH.).
fep6 Mapa.Mopoci.Koro KOMÎTazy (cyqacHi XyCTci.KHii:, TJiqiBCLKHH, PaxiBci.KHii:,
Mi)l(ripci.KHii: paiioHH, cxi.nHa 'laCTHHa lpmasci.Koro pa.HoffY, HaceneHi nymcrH e PîMYHiî,
mo Me)l(}'JOTh 3 XyCTCLKHM, TJ111iBcLKHM i PaxiecLICHM paiioHaMH, l{eHYpoM KOMiTaTY 6ys
CireT
Tenep Ha TepHTOpiî PîMYHii) ei.noMHH Ha.M 3 1748 p. lUHT po3.nineHO B
ropH30HTaJILHOMY Hanpnncy Ha .ztBÎ noJIOBHHH: eepXHC none cpi6Horo KOJILOpy, Ha HLOMY
306palKeHO .ztBÎ 3eneHi JIJIHHH i croe6yp COJIJIHOÎ max:TH, npH HLOMY O,nHH npoTH O,nHOro
CTOJITL .ztBa coneKOnH y qopHOMY O,nJI3Î 3 nÎ.nHJITHMH BBepx y npaBÎH pYQi KHpKaMH, npH
Bxo.ni B rnaxzy CTOÎTL TaKOlK ripcLKa capHa; HH)l(HC none CHHLOro Koni.opy, ii:oro
nepeTHHalOTL 'IOTHpH nonepe'IHi XBHJIJICTÎ cpi6Hi JIÎHÎÎ, JIKÎ CHMBO.rri3YJOTL 'IOTilpH piKH
MapaMopoutHHH: THcy, Tepecey, Tepe61110, PiKY (illlllHH noIDHpeHHii eapiaHT THcy,
5
Tepe6J110, PiKY, Bmuy, me o.znm Tepecey, Tepe6J110, PiKY, BHIDY).
CHMBoJiiKa rep6ie i rep6oemc neqaTOK KOMiTaTiB 6ynH O.nHaKOBi.
ManH ceoî rep6H i rep6oei neqan MiCTa i MiCTe'IICa 3aKapna1TJ1. Ti 3 Hmc, J1Ki
CTaBaJIH BalKJIHBHMH a,nMiHiCYpaTHBIDIMH, eKOHOMi'IHHMH, roproeeJILHHMH i KYJILYypHHMH
QeHYpaMH, o.nepllCYBaJBI crazyc npHeineiioBaHHX, einLHHX KoponiBCLICHX MÎCT 3 npasoM
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CaMoynpa11niHIDI i, TaKHM 'IHHOM, O.llep)l(}'B3JIH i npaBO KOpHCl)'BaTHCJI CBOÎMH neqaTJIMH 3
Bi.ZJ;noBi.ZJ;HOK> CHMBOniKOK>, a TaKO)(( MaTH CBOÎ rep6H. I.J;e, nepm Ja ace, MiCTa Y~pO.ll,
MyKaqeeo, lieperoeo, CeenK>m, Bapu, Cepe.llHC Ta iH. 6 Y cxi.ZJ;Hi:ii: qacTHHi Hamoro KpaK> 1
Ha TepHTOpiî MapaMopocE>KOro KOMÎTaTY 6yno n J1Tb HaceneHHX nymcrie - CireT, .D:oere
none (KaMnonyHr), T"1'iiB, BHllIKOBO i XyCT, "1Ki yropcbKHH Koponb Kapn I Po6epT BWHic
.llO po3pJIJly TaK 3BaHHX BinbHHX KOpOHHHX (KoponÎBCbKHX) MiCT. Ix HaceneHHJI
3BinbIDinOC"1 Bi.ZJ; HaTYPanbHHX i rpOllIOBHX no6opiB, OOBHHHOCTe:ii: Ha KOpHCTb <t>eo.llana,
ane cnna'l)'BanO DO.llaTOK y KOponiBCbKY KaJtty. B 17-MY nymcri rpaMOTH KOpOM
333Haqanocb: «. .. TaKO)(( TOMy, mo JeMnJI MapaMopOCbKa, Ma6YTD .lzy)Ke Heypo)((afula, JIK
6yno BHU(e CKaJaHO, Bi.ZJ; onnam DnO.llÎB, .ueC"1THH, Bi.ZJ; CBHHeH Ta npHHeceHIDI IIO.llapyHiciB,
"1Ki ÎH.lle 3BHKnH npHHOCHTH, i3-3a Bi.ZJ;CyTHOCTi 3epHa, îx MH 3p06HnH CKOpime BinbHHMH i,
Bi.ZJ;Hoqac, 3BinbHeHHMH». 7
rr'JITHKOpOHHi MiCTa MapaMopomHHH ManH cei:ii: rep6 i neqaTE>. fep6oei neqaTKH
u:ux MicT ei.ZJ;oMi 3 XYIII cT., a rep6u 3 1701 p. TaK, Ha rep6i TJiqeea 6ye Jo6p3)((eHH:ii:
qopHHH open 3 BHC)'HYTHM "13HKOM Ha <t>oHi cpi6nJICTOro Kom.opy. Ilepma Bi.lloMa HaM
neqaTb
MiCTa
Hane)((HTb
.llO
1608 p. Ha HiH TaK JBaHHH nonE>CbKHH open, Jo6p3)((eHH:ii: Ha rep6i IlonE>mi. mume
yropCbKOK> MOBOK>: «[JeqaTb MicTa Ţjiqeea».
Ha 11eqaTi cena BHllIKOBa 1620 poKY Jo6p3)((eHo oneIDI BHBe.lleHoro KpynHllM
nnaHOM Ha 11eqaTi n'JITH KopoHHHX MicT XYIII CT. HanHc yropcbKOfO MOBoto: «Micrn
BnmK. Icyc. 1620». BHBe.lleHIDI iMeHi CnacuTen"1 Ha neqaTi qH rep6i - pi.ZJ;KicHe JIBHme.
l.J;HM )KHTeni noceneHIDI Hi6u 11pocHnH 6narocnoeeHIDI XpncTa y îx 6araTOTPY.llHOMY
)((HTTi.

Ha:ii:cTapinm:ii: rep6 Xycrn - TOH, mo 306p3)((eHHH Ha rep6ax n'uu KopoHHHX MicT.
.D:ei CTPinH Jo6p3)((eHi TYT Ha CHHbOMY $oHi, a .llBÎ JipKH - Jonomcrnro KOnE>opy, MiCJIL{b
cpi6m1crnro. TaKoro )(( KOnE>opy :ii: CTPinH. fep6 i3 Jo6pa)KeHHJIM pyîH <t>oPTeu:i Mir
BHHHKffYTH He paHime 1766 poKy, KonH Jropina <t>opTeUJI. <l>oH UUITa u;Doro rep6a
'iepBOHHH. I.J;e:H: )Ke rep6 He nume "1K repanb.llHqHHH 3HaK MiCTa, a :ii: OKpyry, 306p3)((eHHH
Ha neqaTi MÎCTa. Ha rep6i CireTa Jo6pa)((eHa ronoea Jy6pa (TYPa) 3 xpecTOM. ITpaeopyq
xpecrn Me'i, a nieopyq - mecrnKYTHa 3ÎpKa. Ha rep6i .llOBroro ITonJI Jo6p3)((eHa ronoea
9
6HKa, o6a6i'i JIKOÎ MiCJIU:b i 3ÎpKa.
ITicn"1 p03na,ny YropmHHH B peJynE>Tari TYPeU:E>Koro HalliecTJI B nepmi:H: nonoBHHÎ
XYI CT. MapaMopom )'Bi:ii:mos .llO TpaHcinE>BaHCbKoro KIDIJÎBCTBa, JanumatoqHcb y H:oro
CKna,ni 3)(( .llO KÎHUJI XYIII CT. Ha rn:ii: qac, To6To Ha XYIII cT. Bi.ZJ;HocHTDcJI 11eqaTh
MapaMOpOCbKHX KOpOHHHX MÎCT, Ha JIKÎH 3H3XO.llHMO eM6neMy BCÎX n'JITH HaceneHHX
nyHicrie. ITpo<t>ecop 5l.l.lllTepH6epr Jayea~c, mo u:e YHiKanbHHH y repanb.llHU:i i
c$paricTHU:Î BHna.uoK, mo6 Ha O.UHÎH ne'iaTi 6ynu Jo6p3)((eHi KinbKa MÎCbKHX eM6neM. B
rep6ax MÎCT 1.J;eHTPanE>Hoî i Cxi.ZJ;Ho'i €eponH, MO)((Ha CKaJaTH O.llHOJHaqHo, mo TaKa
npaKTHKa He 3YCTPiqacrbCJI.
Ha UUITi HÎMeU:bKOÎ $opMH .llOMÎHyc oneHb - CHMBon BHllIKOBa. I.J;e:ii: repanb.llffqHHH
JHaK MH JHaxo.nnMo Ha ne'iaTi BHllIKOBa 1620 poKy, npo JIKHH MOBa H:mna BHXUe. Open B
eepxHE>OMY nisoMy KYTKY muTa - eM6neMa Txqeea, Jo6p3)((eHa Ha H:oro 11eqaTi 1608 poKy.
CTPina, mo «npoHHJHna» opna, - eM6neMa Xycrn, a ronoea Jy6pa i 6HKa - repanb.llffqHi
· JHaKH CireTa i .D:oeroro I1onJI. Ha Ix rep6ax Jo6p3)((eHo ronoBH Jy6pa i 6HKa. HanHc Ha
neqaTÎ naTHHCbKOfO MOBOK>: «ITe'iaTb n'HTH npusine:ii:oBaHHX MiCT MapaMOpOCbKOro
KOMÎTary BHllIKOBa, XycTa, ,ll,oeroro I1onx, CireTa, Txqeea». 10
ITi~M BHrHaHIDI TYPKiB i3 TepHTopi'i YroputHHH TpaHcinE>BaHCE>Ke KHJIJiBCTBO
(pa.JoM 3 MapaMopomeM) yei:ii:mno .no cKna,ny ABCTPi:ii:cE>Ko'i ÎMnepi'i. ITpoHBnxtoqH ceoto
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.n:o6po3H'lJIHBien. .n:o n'JITH MapaMopocLICHX BÎJILHHX MieT, iMnepaTOp ABcrpii i o.n:HoqaeHo
KopoJIL Yropunnm JleonoJIL,n: I i3 .n:oM}' fa6e6ypriB y 1701 p. 0HoBJI10c neqan. nnx Micr,
o<t>opMHBWH i-i 3a npaBHJiaMH KJiaenqHoi repanL,n:HKH. Y ue8Tpi p03npaBJU1c KpHJia open
(TJl'IÎB), y JIÎBOMY HIDKHLOM}' KYTKY .D:BÎ cxpew.eHi crpiJIH (Xycr), y npaBOM}' HIDKHLOM}'
KYTKY oneuL (BHWKOBO), sropi enpasa eM6JieMa Ciren
ronosa 3y6pa 3 xpeeTOM.
Ilpasopyq xpeeTa Me'I, a nisopyq
rneCTHI<yrHa 3ipKa. Y sepxuiH 'laCTHHi rep6a 3JIÎBa
ronosa 6uKa (eM6neMa ~osroro IloIDI), o6a6iq mcoi MieJIQL i 3ÎpKa. Ha uurri sropi
306pll)f(eHa Î.MnepaTOpeLKa KopoHa. Hamte ua neqari yropcLKOIO MOB010: «lleqan. n'JITH
npnsiJieuosaHHX KoponiBeLICHX MapaMopocLKHX MÎCT. CireT, ~osre Ilone, TJ111ÎB, Xycr,
11
BHIIIICOBO. 1701».
Ha oeHoei uicî rreqaTi B oeTauttiH qeepri XIX CT. CTBopeHo rep6 rr'JITH
KoponieeLKHX MÎeT. Ix eM6neMH ponarnoeaui B rep6i B TaKOM}' JK nopJI.D:KY, mc i ua neqari
1701 poKy. Ysiuqyc rep6 yropeLKa KopoHa, TaK 3Baua KopoHa CBJITOro IllITBaua. Hanney
Tyr ueMa. KonLopu rep6a: qopHHH open Ha epi6JU1eTOMY <t>oui, oniHL
KopwrneBHH ua
epi6nJieTOMY <t>oui. CTPinu epi6nJieTOro KonLopy ua eHHLOMY <t>oui. Ha eM6neMi CireTa
ronoea 3y6pa epi6IDleToro KOnLopy, xpeeT i 3ÎpKa 30nOTHeTi, Meq epi6IDleTHH, a <t>oH
nypnypoeoro KOnLopy. fonoea 6mca qopHa, MÎeJIQL epi6JU1eTHH, 3ÎpKa 30JIOTHCTa.
Icropnlflllriî: poJBHTOK MÎCT BHJHaqaseJI, 3 o.n:Horo 6oKY, 6nH3LKÎeTIO
MapaMopoeLKHX eoneKonaneHL, a 3 .n:pyroro
XyeTeLKoro 3aMKy. :>I<Jrreni MieT
o.n:epJK}'BaJIH .n:oxo.n: ei,n: peaniJauii eoni i 6pann yqaen. y ii' en.n:o6yrKy, TPaHenopT}'Bairni.
B o6oe'JI3KH Mim.au exo.n:IDia .n:ocraeKa npoeiauTy .D:IDI rapuiJoHy 6nHJKHLoi XyeTeLKOÎ
<t>opTeui Ta yqaen. y .n:o6y.n:osi, peMOHTÎ JaMKY. HeJBaJKalO'IH ua MÎeLKHH eTarye,
6iJILrnien. HaeeJieHHJI Jaii:ManaeL 3eMJiepo6eTBoM i TBapHHHHQTBOM, xoq YJKe B XYI-XYIII
eTOJIÎTTJIX Tyr 6yJIH i peMieHHKH KOBaJIÎ, rneeui, Kpasui, TeeID!pH, roffqapi, MeJILHHKH Ta
. 3Ha'IHOro p03BffTKY Ha6yno .D:OMaurnc TKSQTBO. 12
IH.
MapaMopoeLKÎ npneiJieiioeaHi MÎCTa 6ynn MieueM BaJKJIHBHx no.n:iii. TaK, ni.n: qae
sxo,n:JKeHHJI MapaMoporna .n:o eKJia.n:y TpaueÎJILBaueLKoro KHJIJÎBeTBa, TJl'liB si,n:irpaB
3Ha'luy ponL y 3e'J13Kax QLoro KHJI3ÎBCTBa J IloJILw.e10. HanpHKÎHQÎ 1575 poKy, KOJIH
IloJILeLKHH eeiiM o6pas KHJI3JI TpaHeÎJILBaHiî lrnTBaHa (CTerraHa) EaTOpi (1533-1586pp.)
KoponeM IlonLrn.i, neperoeopn npoxo.n:IDIH e Ţgqesi, a senin Ja QHM y 6epe3HÎ 1576 pOKY B
MÎeTO npn6yna .n:eneraQÎJI 3 ITOJILIQÎ .n:m1 ITHlllHOro rrpHHOMY HOBOro Kopom1.
Y ei'IHÎ 1667 p. y BnrnKoei 6yno npose,n:eHo · Jaei,n:auHJI ~epJKaBHHX J6opiB
TpaHeÎJILBaHiî, JIKe eKJIHKaB KHJIJL ~cp,n:L PaKoui II, w.o npH6}'B e10.n:n J siH:eLKOM, KOTPe
npJIMyeano e ITonLrn.y. U:eii eueryn 6ys noro,n:JKeuHii: iJ rnse.n:eLKHM KoponeM KapnoM XII
i 3 ren.MaHOM Eor,n:aHOM XMenLHHULKHM, w.o TaKOJK 6pas yqaen. y BÎHHÎ npoTH IlonLrn.i.
0,n:HaK, rroxi,n: 3aKÎffqJ.fBeJI nopa3KOIO. ITonLehKÎ BÎHebKa 3aB,n:aJIH BenHKOÎ UD<O.D:H
HaeeneHHM rryHKTaM KpalO, y TOMY queni H: BttrnKoBy. CepiioJHO BOHO ITOCTPaJK.D:aJIO
13
TaKoJK ni.n: qae oeTaHHLoro BToprneHHJI TYPeQLKO-KpHMeLKHX norr'IHIQ y 1717 poui.
Crnrye einLHHX KopoHHHX MieT MapaMoporna, Ha,n:aH1tii: yropeLKHM KoponeM
KapnoM I Po6ePTOM Cirery, ~osroMy Ilorr10, TJiqesy, BnrnKoey, Xyery e 1329 poui, JIK i
14
npHBinei' i'x JKHTeJIÎB, nepio,n:nqHo ni.n:TBep.D:JK}'BaJIHeL.
Ilpo ue HlllJla MoBa B
KOponiBeLKHX rpaMOTax Ja 1406, 1427, 1458, 1504 Ta HaerynHi poKH, qaeTHHa JllCHX
J6epiracrLeJI y <t>on.n:i .N°Q6 l

«ApxiB n'JITH KOpOHHHX MieT MapaMopoeLKoro KOMiTary>>

~epJKaBHoro apxiBy 3aKapnaTCLKOÎ o6nacri.

TaK, y .n:eKperi Koponeeu YropIQHHH, EoreMiî Ta iH. ei.n: 14 TPaBHJI 1504 p.
rroei,n:oMnRnoeL: « ....n:o uarnoî BenwrnoeTi rrpttH:llinH Harni eipHi, My,n:pi ToMae EMepix,
ey.z:uvr Miern Xyern, a TaKOJK Jlaypettui Cae, ey.z:uvr Harnoro MieTa Cirern ei.n: esoro iMeHi Ta
ei.n: ÎMeHÎ Beix ey.n:,n:iB Ta npHe!lJKHHX rpoMa,n:JIH n'JlTH HalllHX MapaMopoeLKHX MÎeT HaM
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11.ko

.nonoeiJIH, mo 3 .naeuix qacie KOpHC'fYBa.JIHCb neBHHMH ceo6o,naMH, niJibraMH Ta
npHBineHMH, a CaMe, mo BmbHO i MHpHO BHraHHnH i BHnacanH CBOC CTa,llO (xy.no6y) B
HawHx nicax, 3BaHHX qopHHMH, Ta ua nonxx, mo npHMHKa.IOTb .no HHX (nicie). BoHH
MOrnH KOpHcryB3THCJI i eo.naMH Tll pi'IKaMH, i 36HfaTH nno,nH, npH UbOM}' )1(0,nHHH
1
CJl}')K6oeeub He Mae npaeo BHMaraTH .necHTHuy .. :». Ha.nani pauiwe MiCTaM npHBmei
ym.eMJIJIJIHCb BnacTilMH, a TOM}' B .neiq>eri 333Ha'lllCTbCJI: «Ilo uiii npH'IHHi 3BepuynHCJI .no
Hac 3 nmc:ipHHM npoxaHHJIM, mo6 MH 3BOnHJIH DOHOBHTH BHme3ra,naui npHBmeî ,nilJI HHX Ta
ix uama.nKiB i 3aHOBO BH,naTH ÎM rpaMOTH, JIKi 6 nocriHHO Ma.JIH CHJIY B HacTyDHHX qacax».
1
IlpoXaHHJI npe,nCTllBHHKiB D JITH MiCT 6yno 33,nOBoneuo. )J,eKpe'I' 3aKiHqyCIDCJI cnoeaMH: «3
uieî npH'IHHH uaKa3yeMo eciM Hau.IHM eipHHM, rpacl>y a6o iioro 3aMicumcy Ta TenepiwuiM i
MaH6YTffiM HalllHM MapaMopOCbKHM cnyJK6oeuxM, mo B MaH6YTffbOM}' 3ra,naui uawi
ni.n,naui DOBHHHO MHpHO KOpHcryBaTHCb uanHcaHHMH ceo6o.naMH Ta npHBiJieHMH i npoTH
uieî uawoi Kouuecii He noeHHHi po6HTH nepeIIlKo.nH. He cMicre JIKHM-He6y.nh cnoco6oM
16
DpoTHBHTHCb UbOMY HaKa3y».
.
B 1504 p. no.naTKH Mimau 6ynH 3Meuweui e 3B'Jl3KY 3 THM, mo ni.n qac eiiiu
YropmHHH 3 Type'l'IHHOIO (.npyra nonoBHHa XY CT.) îx 3eMni ni.n,naBaJIHCb cnycroweuuio,
17
ix «BomeM i Me'leM>> onycrowHnH eaca.JIH cymaua.
Haceneuux · n'xn-1 npHeineiioeaHHX MiCT 6pa.Jio yqacrb e aHTucl>eo,nanbHOMY
noBCTaHHi yropcbKoro cenxucrea ni.n npoeo.noM )J,ep.nx )J,o)f(i ( 1514 p. ), JIKe nepepocno e
3aranbHO-CenJIHCbKY eiiiuy, OXODHBWH BCIO YroplllHHy, B TOM}' 'IHCni i 3aKapnaTTJI. Ilicnx
npff.nYWeHHJI cenxHCbKOÎ eiHHH MapaMopocbKi MiCTa Tx'liB, Cirer, BuwKoeo, Xycr, nopx.n
3 iHWHMH MiCTaMH (MYKa'leeo, Y)f(ropo.n, Ceeniow, .6eperQBO romo) 6ynu ei.nueceui .no
18
6yHTapCbKHX i norpa6oeaui, a nOTiM .nea poKH cnnaqyeanu BemtKY KOHTPH6yuiio.
B 1551 p. 3HOBY 6yno ni.nTeep_n)f(euo npaeo uaceneuux MiCT KopucryeaTHcb
Ka3eHHOIO 3eMnelO, nicaMH i piKaMH, BHnacaTH xy.no6y, IlOBHTH pu6y, BeCTH 6e3MHTHY
19
Toprienio. 3a ue ei.n HbOro BHMara.JIOCb nocraenHTH npoeiaHT .nnx rapuiloua XyCTCbKOro
3aMKY ( cl>o~ui), cnnaenHTH cino .no BunoKa ua enacHlfx qoeuax, .naeaTH Ka3Hi oeeub
romo, npH'IOM}' po3MipH DOBHHHOCTeH 'IÎTKO He BH3Ha'laJIHCb, IUO ei.nKpHBaJIO WHpOKHH
npocrip .nnx 3nOB)l(lfBaHb.
HanpuKiuui XYI CT. )f(JITeni Kopouuux MicT cKap)f(HJIHCb TPaHcinbeaucbKOMY
KHH3IO, mo KOMeu,naHT XycrcbKOro 3aMKY, JIKHH o.nuopa3oeo 6ye u~naHoM
MapaMopOCbKOro KOMÎTary, ecynepeq npueinexM npHM}'wyeae îx 3aB03HTH B 3aMOK i3
nom1 ypo)f(aH, a Î3 YropIUHHH - BHHO, 3a BHnac CBHHeH BHMaraB HaTYPa.JibHHH o6poK <<.nee'JITHHy», 3axonnioeae îxui 3eMni i nacoeuma, ue nname MaHCTPaM 3a po6ory. TaKHM
'IHHOM, o.nep)f(aHi pauiwe npueinei nocrynoeo BTPamnu CHJIY.
3ri.nuo yp6apiio 1600 p. o6muua TJ1'1eea noeuuua 6yna eu.nmHTH 26 coneKonie ,nnJ1
20
po60TH e wax-rax PouoceKa, a TaKO)f( po6iTHHKiB .nn11 eunanioeauux eyriJinJ1.
3a .naHHMH
1629 p. )f(JITeni Txqeea nepeeo3HnH BHHO j3 c.illepKe3 (uuui Tepuropi11 Yropmuuu),
.
X
w
24
,nOCTaBJUIJIH CUib, peMOHTYBa.JIH YCTCbKHH 3aMOK.
HaceneHHJI MicT CTPa)f(,naJIH He TinbKH ei.n ceaeinnx KOMeu.nauTie XyCTCbKOro
3aMKY, a ii ei.n rpa6e)f(iB, HKi 'IHHHJIO aeCTPiHCbKe eiHcbKO, p03KBapTupoeaue ua
MapaMopomuui. TaK, B 1685-1686 pp. wKo.na, 3ano.numa aBCTPÎHCbKH con.nanMH
)l(JITenJIM T11qeea, CTaHoeuna 9589 cl>opuuTis. Con.nam 3a6upa.JIH y uaceneuHJ1 MiCT 3epuo,
xy.no6y, cino, O.llJII'. Kpaeui i weeui 3Mfiweui 6ynu 6e3nnarno npauioeaTH ua eiHcbKO, a
2
MiIUaHH nepeB03HTH BiHCbKOBi BaHTIUKÎ.
Ha no'laTKY XYIII CT. uaceneHHJI KOpoHHHX MiCT MapaMOpolllHHH 6pa.JIH yqacrb y
uauiOHaJlbHO-BH3BOilbHOMÎH BiHHi yropcbKOro uapo.ny npom ra6c6ypriB (1703-1711 pp.).
ni.n qac eiiiuu Xycr - BIUKnHBHH onopuuii nyH1cr noBCTauuie-KYPyuie, KepiBHHKH JIKHX y
)f(OBTHi 1709 p. CKnHKanH TYT uapa.ny. B1UKnuey ponb XyCTCbKa cl>o~ux ei.nirpa.Jia y
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si.ll6HTii ocTaHHLoro BToprneHIDI Ha repHTopiro KpaJO Tanpo-rypern.IG1X no.lJlll!lll y 1717

p.
ApxiBHi .LVKepena Jacsi.llqyK>Th, mo B 1705 p. y BH3BOnLHY apMiro 3 TJ1qesa BJIHJIOCL
100 qonoBiic, a me 11epe3 TPH pom Micro nocnano B JaroHH KYJlyuIB 45 peKpyriB,
BHIIJiaTHBUIH ÎM rpOUIHMa y"IpHMaHHJl Ja ,a:Ba MicJmi Hanepe.n i 3a6eJoe'1HBIIlH îx O,a:JlrOM i
36pocK>. 23 B pJ1.D:ax noBCTaHUiB nepe6ysanu l.<I>e.nip, C.)J.e6peuem, M.6auKi, A.KocoB,
M.Ho,a:L Ta iH. MicLKi snacri JBinLHHnH Bi.ll no,naTKÎB ri ciM'î, 'IIleHH JIICHX JHaxo.nunucL y
HauioHanLHO-BH3BOnLHiii apMiî, 3a lllO niJHime 6ynu llCOpCTOKO IlOKapaui fa6c6ypraMH.
HeJBIUKaK>'IH ua yqacTh ,no6poBonLUiB y BHJBonLuiH: Bi.HHi, MicueBa a,a:MiHÎc"IpauiJI
BCinJIKo irnopysana npHBineî n'JITH KopoHHHX MicT MapaMopoUia. A TOMY 4 KBÎTHJI 1708
p. B M. )J.oBre none Bi.ll iMeHÎ KHJ13Jl TpaucinLBauiî <I>epeuua II PaKoui 6yna BH,naua
rpaMOTa, B JlKiH MiCTHThCJl IIpOTeCT IIpOTH ULOro. B rpaMOTÎ H.ne MOBa npo CKapry
npe,a:CTaBHHKiB MiCT, JIICHMH 6ynu:Jlaypelll.{iii fepMeui Bi.ll Xycra, MapriH fecre Ta nasen
6oroUI Bi.ll BHUIKOBa, AH.npiH: Ca6o Bi.ll TJl'leBa, Crenau AH.D.PYUI Ta lBaH fana6iH Bi.ll
)J.osroro nonJl Ta <l>pauu )J.eMeTep Bi.a: CireTa. Bonu oco6ucro Bi.a: ce6e Ta Bi.O: MeUIKauuiB
HaJBaHHX MiCT MapaMOpOCLKOro KOMiTaTY BHCnOBHilH IIpOTeCT IIpOTH ymeMJieHHJl îx
IIpaB, Jll<i BOHH M3K>TL Bi.ll KOponiB, BnaCTi QHX MiCT IIpHM}'UIYlOTh ÎX BHKOffYBaTH IIpauK>
24
Ha «t>eo.naniB.
Kopinni MicTa MapaMopomuHH 3ro,noM 3a yqacTb y BHJBOnLHiH: BiH:ui nporn
AsC"Ipiî 6yJIH noJ6asneui fa6c6ypraMH npas i IIpHBineîB i nepeBe,neHi .no p03pJ1,ny
3BH'laHHHX MiCTe'IOK.
B
eKOHOMi'IHoMy
Bi.llHoUieHHi
KopoHHi
MicTa
MapaMOpoUia
y
XYIII cT., JIK i paHiUie, Maffll<e He Bi.llpiJHJIJIHCL Bi.ll HaBKOnHllillix cin. OcHOBHHM JaHJ1TTJ1M
naceneHHJl 6yno cinLCLKe rocrro.napcTBo. 13 JepHOBHX 15YnLryp MimaHH J,ne6inLUioro
BHpOUlYBanH KYKYPY.D:JY, oBec.
BenHKHMH npHBineJIMH KopucrysanHCJl ,a:BopJ11m, cepe.a: JIKHX, JIK i MimaHH
(cenJIHH), nornu6nK>BanacL MaH:uoBa HepiBHiCTL. B 1753 p. y CireTi npollCHBanH 82
.D:BOpJIHCLKi pO.D:HHH, )J.oBroMy noni 25, Xycri 80, TJl'leBi 5 i BHUIKOBi 2 po,a:HHH,
25
JlKi ManH npaBO Bi.llKpHBaTH KpaMHHUi, IIpHBnaCHK>BaTH rronOBHHY pHHKOBHX 36opiB.
HanpuKiuui XYIII cT. o6mHHH «KopoHHHX» MicT rrpo.noall<yBanH BHKOHYBaTH Ha
KOpHCTh KaJeHHOÎ .D:OMiHiî PJl.ll IlOBHHHOCTeH. ~ CBi.ll'laTb apxiBHi .D:OKYMeHTH, B 1778 p.
o6muHH UHX MiCT BH,ZJ.ÎJIJIJIH nK>,neH: i "IpaHcnopTHi Jaco6u .lVlJl .no6ysauHJ1 i nepeaeJeHHJl
eoni 3 UiaxT PoHoceKa ua CKna.D:H Ciren, 6YUITHHH i BunoKa. B îx o6oB'Jl30K axo.mrno:
cnopJl,a:HTH 244 ITilOTH (6oKopn), BH,ZJ.inHTH 59 ni.llBO.D:, BIIpJlrHYTHX 'IOTHpLMa aonaMH i,
IIpOTJlrOM 77 po60'IHX .LJ.HiB, .D:OCTaBHTH Ha ai.llnoai,nHi CKila.D:H 6nH3LKO 83 THC. ueHT. eoni.
TaK, Micrn CireT 3a .11.onoMoroK> 59 ni.llao.n i 60 rrnoTiB IIpOTJlrOM 20 .D:HÎB ,noCTaBilJIIlO Ha
cKna,a:H noua.a: 19 rnc. ueHT. eoni, )).oare none ,noCTaBilJlno Ja npH3Ha'leHHJIM noua.a: 9 rnc.
ueHT. eoni, Xycr 6nH3LKO 11,5 rnc., TJ1'leao noHa.n 23 rnc., BHUIKOBO 6nHJLKO 20
25
rnc. ueHT. coni.
3a ,naHHMH icropHKa l.f.lllynLm a 70-x poKax XYIII CT. B n'J1rn JaKapnaTCLKHX
KOpOHHHX MicTax HapaxoBysanOCL 244 rrnoTapi (6oKopaUii), B TOMY 'IHCni: y BHUIKOBi
27
53, )J.oBroMy noni 3T, CireTi 60, TJl'leBi 33, y XycTi 97 60KOpaUiis. B MiCTaX
npollCHBanH .necJITKH aiJHHKia, 6oH.D:apiB, Koaania Ta ie. PoJBHTOK peMecna H: rnu6oKe
npOHHKHeHJIJI TOBapHo-rpoUIOBHX Bi.llHOCHH Ha ceno, y MiCTa o6'cKTHBHO cnpmmH
npouecy ,nanLUioro p03UiapysaHHJl cepe.a: Mimau, ceMH.
3aMOllCHJl 'lacTIHfa uaceJieHHJl MiCT, MaJO'IH y CBOE:MY p03IIOpJl.ll)((eHHi .D:OCTaTHK>
KinLKiCTL JUVIi, po6oqoî xy.no6n H: iHBeHTapJ1, npucnoco6JIK>Bana csoî rocno.napcTBa .no
no"Ipe6 MicueDOro pHHI<y. Koll<He 3 TaKHx rocno.napCTB Mano .lVlJl npo.nall<Y neaHy qacTKY
CBOCÎ CÎJILCLICOrocno,napcLKOÎ npo.nYKUiî. EKOHOMi'IHO MaJIOMiUHHM rocno.napcTBaM xni6a
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BHCTa'lano HeHa.nosro. Ko)l{HOÎ eecHH cnanaxyaaa roJJO.ll. .[{aaanu ce6e 3Ham cmxiHHi
JlHXa.
IlpouroM JlPyroî nonoBHHH XYIII - nepwoi noJJOBHHH XIX CT. 3Ha'!HO 3pocna
KÎJJbKÎCTb HaceneHIDI MÎCT. TaK, y 1828 p. B 449 6y.llHHKax XyCTa npO)KHBaJIO 2610
'lOJlOBiK (y 1720 p. HaJIÎqyBaJIOCb BCbOro 70 .llBOpÎB, npH6JJH3HO 350-400 'lOJlOBÎK
HaceJJeHHH). y 1828 p. B 439 6y.llHHKax BHWKOBa npo)l{HBaJIO 2036 'IOJJOBÎK, a B 298
28
6y.llHHKax Tx'!eaa- 1350 'IOJJOBÎK (y 1720 p. 6yno 70 .llBOpia).
B nepwiii nonoBHHi XIX CT. couianbHO-eKOHoMi'!He CTaHoaume ocHOBHOÎ Macu
HaceneHm1 n'xTH MÎCT MapaMopomHHH npo.llOB~aano 3anuwamcb Ba)l{KHM. qaCTi
HeBpO)l{aÎ, HKÎ BHKJlHKaJIH pÎ3Ke nO.llOpO)l{aHHH xni6a, npo.llyKTÎB xapqyaaHHJI, npH HH3bKHX
i BHna,nKOBHX 3apo6iTKax n036aBJJJIJ1H 6i.llHOTY 3aco6ie .no ÎCuyBllHHJl. :>ICHTCJii MÎCT, KpÎM
nJJaTe)l{ÎB Ha KOpHCTb Ka3eHHOÎ .llOMÎHÎÎ, 3MYWeHÎ 6ynH .llO 1848 p. BHKouyaam
noBHHHocri, BCTauoaneHi me y XYIII CT. (no3eMeJibHHH no.llaToK, naumuHa, .lleB'XTHHa 3
ypo)l{alO}. KpiM UbOro HarypanbHÎ no6opu (.uecJITHHY) CTxryaana uepKaa.
BHacJJÎ.llOK peaoJJIOUÎÎ 1848-1849 pp. i cKacyeaHHJI KpinocHoro npaaa BÎ.llKpHBCJI
neBHHH npocTip .llJlJI p03BHTKY npO.ll)'KTHBHHX CHJl. 3 po3BHTKOM KanÎTaJIÎCTH'lHOÎ
npoMHcnoaocTi, 3aJIÎ3HH'!Horo TPaHcnopry 3poCTanH MÎCTa JIK npoMHCJJOBO-TopriaeJJbHÎ i
KYJJbrypHi ueHTPH, a cepe.a HHX i MapaMopocbKÎ KopoHHi MÎCTa - CireT, .[{oare Ilone,
TJ1'liB, XycT BuwKoao.
B yKpaîHCbKiH icTOpiorpalf>iî BHMaralOTu caoro .llam.moro .llOCJJÎ.ll)l{eHHJI nHTaHHJI,
3a'x3aHi 3 .uiJ1JJbHÎCTIO fpywiBCbKOro npaaocnaaHoro MOHacmpx ca. Muxaîna-apxaHrena O.llHOro 3 ocepe.llKÎB cycnÎJibHo-noniTH'lHoro i KYJJbTypHoro )l{HTTJI B Kpaî B XIY-XYII CT.
Y caiH '!ac npo ueii MOHacrnp - ueHTP .llyxoaHoî KYJlhTYPH y cxÎ.llHHX paiioHax
3aKapnaTu - nucanu ai.uoMi 3aKapnaTCbKÎ ÎCTopHKH Muxaiino Jl)"!Kaii, €areH
Ileplf>eUbKHH, €ereH He.u3enbCbKHH, IOpiH :>KaTKOBH'l, lpuHeii KoH.llpaTOBH'l. ICTopiH
rpywÎBCbKOro MOHaCTHPJI p03rJIJl.llaCTbCJI i B npaui KpaOHaBUX BacHJUl Ilarnpi
29
«MOHaCTHpi 3aKilpnaTTJl (1360-1939)», ony6JJÎKOBaHiH B 1994 p.
HeJBa)KalO'!H Ha ue, neBHÎ Jl)Kepena JJaTHHCbKOIO MOBOIO, JIKÎ 36epiraIOTbCJI B
o6JJaCHOMY .llep)l{aBHOMY apxiai, .llalOTb MO)l{JlHBÎCTb .!lemo nonOBHHTH Hawi 3HaHHll npo
fpywiacbKHH MOHaCTHp. U:e, 30KpeMa, .lleKpeTH i rpaMOTH yropcbKHX Koponia Mauwa
Kopaiua (1479 p.), Bna.nucnaaa (1491, 1494, 1498 pp.) Ta iH., 3ocepe.ll)l{eHi y lf>oH.llÎ .N"!!l51
«IlpaeniHHJl MyKa'lÎBCbKOÎ rpeKo-KaTOJJHUbKOÎ rnapxiî».
TaK, y .lleKpeTi i rpaMoTi Koponll YropmHHH, IioreMiî Ta iH. Mani:wa KopBÎHa,
BH.llaHHX y Iiy.llHHÎ 1479 p., CTaBHJlHCb .llO BÎ.UOMY uepKOBHÎ i CBÎTCbKÎ BJlaCTi Ha MÎCUXX
(JOKpeMa ynpaanÎHIDI Ka3eHHHX coneKonaneHb MapaMopocbKoro KOMÎTary) npo
3BÎJJbHeHHll eonocbKHX cellmeHHHKÎB rpeUbKOÎ (npaaocnaat1oi) aipH B MapaMopowi «BÎ.ll
30
onJJaTH BCllKHX no.uaTKÎB (TaKC}».
B .lleKpeTÎ Koponll Bna.llHCJJaaa BÎ.ll 28 JJHCTona.na 1498 p. ni.llTBep.ll~BaJIHCb
npuaineî fpywiBCbKOro MOHaCTHpx, Ha.llaHi iioMy B KÎHUÎ XIY CT. KOHCTaHTHHonoJJbCbKHM
naTPiapxoM AHTOHieM, YKaJyaanocb Ha HenpaaoMipHiCTu MYKa'lÎBCbKOro enHcKonan
31
mo.llo ono.llaTKyBaHHll HHM HaceneHHll MapaMopomHHH.
3 .ueKpery aunnuaana
6e3nÎ.llCTaBHÎCTb MyKa'lÎBCbKOro enHcKona loaHHa nowupurn cao10 10pHC.llHKUÎ10 Ha u10
32
TepHTOpÎIO, BHMaraTH HarypanbHÎ no6opH B pycbKHX npecairepiB i KpÎnaKÎB.
.[{o pe'li, B .lleKpeTÎ Koponll Bna.nucnaaa BÎ.ll 14 TPaBHll 1494 p., BH.UaHOMY B
KoWHUllX, me 3a3Ha'laJIOCb, mo iryMeH rpywiBCbKOro MOHaCTHpll rinapiii Ta Horo
HacrynHHKH «noBHHHi cnyxarncb MyKa'lÎBCbKoro rnucKona, caoro o6pll.llY Ta
32
apxienHcKona TpaHCÎJJbBaHiî ... , ni.llnOpJl.llKOByaaTHCb i 6ym nocnyurnHMH». Ta MHHyno
He6araTO qacy i MOHax rinapiH y cynepe'IUÎ 3 enHCKOnOM loaH_OM BHHWOB nepeMO)l{UeM,
3BÎJJbHHBCJl 3-ni.ll iioro aepxoaeHCTBa. Iie3yMoBHO, .lleKpeT KopoJJH Bna.nucnaaa 1494 p. npo
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ni.zJ.TBep.D.)f{eHH.ll npusinei'B rpyrniBCbKOMy MOHacTHpIO cnupasc.11 Ha rpaMory nalpiapxa
AHTOHi.11
BÎ.D.
13
cepnHJ1
1391 p., .l!Ka 6yna npe.nCTaBJieHa KOponIO iryMeHOM rinapicM y nepeKJia.D.i 3 rpeUbKOî Ha
naTUHCbKY MOBy. Tialpiapx rpaMOTOIO .D.apyeaB MOHacTHplO CrneponiHCbKe npaso, KOlpHM
MOHaCTHp He ni.D.nOp'1.IJ.KOBYBaBC.ll €IlHCKOny, a nume naTpiapxoBi.
3 TeKCl)' rpaMorn BH.D.HO, mo .li.O KoHCTaHTHHonon.11 y csiH: 11ac npnt)f{.IJ.)f{aJIH
3aCHOBHHKH uepKBH i MOHacTHp.ll B MapaMoporni BOCBO.D.H IiaJIKa (Iianiua) Ta Maricrp ~ar
~ar MernTep) i npocunu npIDiIDITH rpyrniBCbKHH MOHaCTup ni.li CBOIO oniKy. TaM
«nO.D.apyHOK TaKOro po.D.y B.IJ.'1'1HO npHHH'1JIH», a npHl)f{.IJ.)ICUX «nalpiaprnuM aBTOpHTeTOM
6narOCJIOBHJIH» . .LJ.ani B rpaMOTI 3a3Ha'laCTbC.ll, IUO «. .. KOrQ nor o6epe iryMeHeM 3ra.IJ.aHOro
MOHaCTHpll, TaKHH TaKO)f{ Mac Harne 6narocnoeÎHH.ll, .llKHM MO)f{e BHCBllTHTH Bei uepKBH, .llKÎ
34
3H3XO.D.llTbCll B MaCTKax BHIUe3ra.D.aHoro MOHaCTHpll». .
BBIDKaCTbC.ll, IUO B 1373 p. HaBKOJIHllJHi c~na rpyrnesa, 30KpeMa, Tepecsa,
yropcbKHM KOponeM JlIO.D.BHKOM I (JlaH:orneM I) 6ynu no.D.aposaHi cuHaM KH.113.ll Caca
socBo.D.aM Iianiui i ~ariIO, .l!Ki i 3acHyeanu MOHacrnp.
IcrnpnK OneKCaH.D.P MHUIOK 3a3Ha11ac, mo 6paTa.M IianKÎB i ~ariB
cuHaM
eocBO.D.H Iior.naHa HaJie)f{aJIH 32 oceni e .nonnHax pi'IOK Tepecsu, Tepe6ni, a 11acTKOBO i
TUCH. Cepe.li. Hau6inbllJHX cni.D. 3ra.D.aTH MÎCTe'IKa XyCT, TH'liB, CireT, cena .LJ.osre none,
35
BnrnKOBO, faa, Koponeeo Ta iH. Buxo.nHTb, ruo He KH.ll3b Cac, a BOCBO.D.a Iior.D.aH 6ys
6aTbKOM BHIUe3ra.D.aHUX 6paTÎB.
y .uap11iH: rpaMOTi, CKJia.D.eHiH 1 lpaBH.ll 1404 p. CHHa.MH IiaJIKH .Ll.MHlpOM i
OneKCaH.upoM, ni.D.TQep.D.)f{YCTbC.ll, IUO ix 6aTbKO, BO(BO.D.a IiaJIK, i Mariclp ~ar
IlO.D.apysanu rpyrniBCbKHM MOHaxaM lpH cena: Tepecsy, KpnBe i rpyrneso 3 i'x
3eMeJibHHMH MaCUBaMU i MJIHHOM .
.LJ.ocniBHO TeKCT rpaMOTH 3BY'IHTb TaK: « ...lpH cena MOHaCTHplO i €.D.HH MJIHH. €.D.HO
ceno Tepec, a .upyre Kpue'ln'I, a lpeTic Kpyrneso i MJIHH, ruo c Ha 3eMJii .LJ.onrononbCKOH
Ha ConyHKH, r.D.e na.D.aeT CbnbHUa e Tucy, .ua cn~uT MOHaCTnp10 ... A THll cena .D.a.D.orne
npe.u HaMU " Ha Harne Bi.D.aHic " c noneM, " c neCOM, " c BO.D.OIO, " c BCeMa npH)f{JITKaMU .D.a
36
6y.UYT MOHacrnpI0».
rpaMOTa Ba)f{JIUBa i THM, IUO B HiH no.D;aHO .D.aBHÎ Ha3BH lpbOX 3aKapnaTCbKHX cin:
Tepecb (Tepecsa), KpnB'IH'lb (Kpusa), Kpyrneso (rpyrneso) . .LJ.ocni.D.HHK Moeu rpaMorn
M.C.AHTOllJHH npuH:rnoB BHCHOBKy, IUO rpaMOTa HanucaHa B nepÎO.D. <l>OPMYBaHH.ll
yKpaîHCbKOÎ Hapo.uHoCTi. B UbOMY npoueci 6pano yqacTb i 3aKapnaTCbKe HaceneHHll, npo
IUO CBÎ.ll'laTb eneMeHTH yKpaÎHCbKOÎ p03MOBHOÎ MOBH, BHeceHi B rpaMOl)' nepenucysa11eM
37
KOpÎHHHM 3aKapnaTUeM.
B rpyrniBCbKOMY MOHacrnpi nepenucyBaJIHC.ll i 36epiraJIHC.ll yKpaÎHCbKÎ PYKOilHCHÎ
KHHrH. MoHaCTHp cnpHllB nornupeHHIO CJIOB'llHCbKOi nuceMHOCTi cepe.li. BOnOCbKOro
(pyMyHCbKOro) HaceneHHll TpaHCÎJibBaHiî. IlpunymeHHll .uellKHX icrnpnKiB npo .D.i.llJibHÎCTb
npu rpyrniBCbKOMY MOHacrnpi .D.pyKapHi He IlÎ.D.TBep.D.)f{YlOTbC.ll ,ll)f{epenaMU. B 60-x pp.
XYII CT., .llK BIUlHO 3 rpaMOTH, BH.D.aHOÎ B Xycri 8 6epe3Hll 1667 p., rpyrniBCbKHH
38
MOHacrnp 3HaXO.llHBCll e ni.D.nopll.D.KyeeaHHÎ KanirnHa XycTCbKOÎ <t>opTeui. 3ro.D.OM BiH
BlpaTUB CBOÎ MaCTKH, 6ys 3pyuHOBaHUH i nepecTaB icHyearn.
Apxeonori11Hi po3KOilKH, .llKÎ npOBO.IJ.'1TbC.ll B cTpyrnesi Ha T.1111ismiHi, 3 yqacTIO
BHKJia.D.a'lie Y'lKropo.D.CbKOro .D.ep'lKyHieepc1nery (E.A.Iianarypi, B.r.KornropornKo,
B.B.MapuHa) Ta cry.D.eHTis-icrnpnKie, noKJIHKaHi .D.arn ei.D.noBÎ.D.b Ha p.11.n .li.Oei
He3'.llCOBaHliX IlliTaHb, 3B'.ll3aHUX 3 iCTOpiCIO rpyrnÎBCbKOrQ MOHaCTiip.ll.
Ilop.ll.ll i3 rpyrniBCbKliM Ha Tepurnpii MapaMOpOIUHHli B TÎ 'Iacii .D.illB i Yrn.llHCbKliH
MOHaCTHp, .llKliH neBHHH qac 6ys pe3U.D.eHuicIO MapaMOpOCbKHX npasocnaBHliX (IlliCKOilÎB.
B 1552 p. Yrn.11HCbKHH MOHacrnp ei.D.ei.D.ano noconbCTBO pociH:cbKOro uapll IBaHa
0
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fpo3Horo. TioeepuyBWHC.b Î3 Qaperpa,zzy y MocKBy, eoHo nepe,ZJ.ano <<.11.oHeceHHJl» npo
npHpO.D.Hi 6araTCTBa OKOJIHU.b MOHaCTHpJ!: KaM'""Y cini., MiHepaJJ.bHi .nxcepe,ZJ.a Til
pOCJIHHHHH ceiT. TeKCT 3aDHCICH «0 3auoee YropcKOM» 3a KHHrOIO: 3aOHcICH pyccICHx
nyYeweCTeeHHHKOB XYI-XYII ee. (MocICBa, 1988) 3 ei,nnoei.zurnM KOMeHTapeM e 1996 p.
ony6niKyeae yqeHHH Y:>Kropo,ZJ.ci.xoro yHieepcHTery Ieau CeH.bKO e Hayxoeo39
nonyilllpHoMy xcypHani «3eneHi Kapnarn».
B ny6nixauii «I.l(o no6a'IHJIO noconi.CTeo leaua fp03Horo e Yrni?» a&Top Moeoio
opHriuany Ha&O.D.HT.b noeHHii TeKCT 3ra,n,auoi 3anHcKH «0 3aHoee YropcxoM». Oei.
oKpeMHH i"i ypHBoK : «B nero 7060-ro (1552 p.) e YropcKoH 3eMJIH e ,ZJ.ep)f(aee naHa
<l>yccxaro (KoMeH.D.aHT XyCTci.xoro 3aMIC}'), HMJI eMY Kaean XpHWTo<t>a, e eonoCTH
MapaMopoWH y MeCTa CHrora e ropax e TionoHHH.blX Ha peKe Ha THwe (THca), ,ZJ.a Ha peue
Tepe6oBJIH (Tepe611J1), ,ZJ.a Ha pe'IKe Ycne (YrnJ1) H y rex 6oni.wHx pex H rop CTOHT
MOHaCT.blp.b 3aeoM.b1H: 3auoe (ei.ZI. Ha3BH ropH 3aHeeICH). A e HeM uepxoei. Bo3HeceHHe
focno,ZJ.He. A 6parne e HeM 330. A nawuH ry y HHX newax, ce10T npoco Ha xawy, noTOMY
'ITO y HHX noneH: HeT, )f(HBYT e ropax. A ,ZJ.ep)f(aT y ce6J1 oeeu no 30 H 6onee, TeM OHH
40
DHTillOTCJI, Jl,!UIT OT HHX C.blp.bl H MJieKo.
3 BHJJţeHa&e,ZJ.eHoro BHllJlHBaE:, !JţO MOHaCTHp 6ye 6araTOJIIO,Zl.HHM. Rlcw.o B H.bOMY
Hacnpae.D.i MeWKaJJO 330 6parie, TO ue 6ye HaH6in.bWHH MOHaCTHp mapxii. 3BH'laHHO B
MOHaCTHpxx roro qacy )J(HJIO no 10-15 qeuuie, a B CICHTax - no 2-3. EKOHOMÎ'IHOIO
OCHOBOIO MOHaCTHP" 6yno eieqapCTBO. MottaxH rocno,Z1.ap10eanH, JIK 3BH'laHHi ceJIJIHH.
Tio6yeaeWH y MOHaCTHpi, roCTi 3eepHy11H yeary Ha ,ZJ.o6yeauHJl eoni i 3eMIDl.Horo eocxy
(03oxepHT), 33.L{ÎKaBHJIHCJI MiHepan.bHHMH 6araTCTBaMH MOHacrup.11, H:oro JIÎxyeaJI.bHHMH
•
,rra B TOM )f(e MOHaCTblpe eCTh
BO,ZJ.aMH, a TOMY l• 3aJIHWHJIH cm.n
B ODHCax MOHacrup.11.41 <........
KJia,ZJ.e3b, a B HeM BO,ZJ.a CJia,ZJ.Ka, 'ITO rpyweeLIH ICBac no,ZJ.Cbl'leH. H TOT ICBac (Miuepani.Ha
BO,ZJ.a) BCJI 6paTHJI nHIOT... ,lla 6JIHCKO roro )f( MOHaCT.blp.11 B rope COJI.b KOnaJOT H KOJIIOT eJI
neWHJIMH, KaK Jie,ZJ.. A B .D.pyroH: rope 6JIHCKO roro )f( MOHaCT.blpJI xonalOT BOCK H KOJUIT
newttHMH )f(e. A eocK [TOT cep]. H ry eoni. H eocK B03HT ua .D.Byx eo3ex no ropo.D.OM [H no
42
JlpMaHKOM H MeHJllOT] Ha nweHHuy ,ZJ.aT.b H nHTillOTCJl ... ».
Y XYIII cT. YrnJ1HCbKHH MOHacrnp Mae ,ZJ.eKinhKa cKHTie: y AParoei, ManiH: ra
BenHKiH: Yroni.ui. KpiM ui.oro, 3a nepeKa3aMH, mHcKon ,llocmt>eH: oco6HCTo .!lIDl ce6e
no6y.D.yeae cKHT y Bini.xi&UJIX.
HaKa30M aecYpiH:ci.Koro iMneparopa HocH<t>a II e Ypa&Hi 1788 p. eci MapaMopoci.Ki
43
MOHaCTHpi 6yno 3aKpHTO, cepe.ZI. HHX i YrnJIHChKHH.
P03rnJ1HyYi e craTTi nHTiiHHJI npo CHMBonixy MapaMopoci.Koro KOMiTary ra H:or~
n'llTH KOpoHHHX MÎCT, CTilyYC, npaeoee Til COtUaJihHO-eKOHOMÎ'IHe CTilHOBHJJţe OCTaHHiX, "'
i ,ZJ.eJ!Ki nHTaHHJl 3 icrnpii fpywiBC.bKOro i YrilllHC.bKOro MOHaCTHpie, noeHHHi CDpHJITR
nornH611eHHIO ,ZJ.ani.woro .D.OCJIÎ.!l)f(eHHJl iCTopii MapaMopomHHH .D.06H <t>eo.D.anhMY (.D.o
cepe.D.HHH XIX CT.).

I. Fenyes Elek. Maqyarorszâq leirâsa. I resz. - Pesten, 1847. - 26-27 old.
2. Ibid. II resz. - 336 old.
3. lbid. I resz. - 21 old.
4. lbid. II resz. - 372-373 old.
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la mijlocul secolului al XIX-iea)

În lucrare, pe baza izvoarelor edite şi inedite sunt cercetate simbolurile sigiliilor
comitatului Maramureş, ale oraşelor Sighet, Câmpulung (astăzi în România), Teceu,
Vişcovo, Hust, cărora în 1329 regele maghiar Carol Robert I le acordă titlul de aşezări ale
oaspeţilor regali, analizându-se dezvoltarea istorică a acestor teritorii.
Secolului al XVII-7ea i se atribuie sigiliile acestor oraşe unde sunt reprezentate
emblemele lor. Acesta este un caz unic în heraldică şi sfragistică, ca pe un singur sigiliu să
fie prezente câteva sigilii orăşeneşti. În lucrare deasemenea se atrage atenţia asupra
conflictelor care au loc între oaspeţii regali şi populaţia din satele vecine, reflectate într-un
şir de plângeri adresate regelui.
În secolul al XVIII-iea, ca urmare a războiului de eliberare naţională (1703-1711)
habsburgii lichidează statutul oraşelor regale nivelându-le în drepturi cu restul
locuitorilor.
In articol deasemenea se aminteşte despre diplomele patriarhului Antonie, ale
regilor maghiari Matei Corvin, Vladislav (1479, 1491, 1498, 1494) acelor adresate
feciorilor voievodului Bale (1404) referitoare la mănăstirea Peri. Sunt aduse noi materiale
referitoare la mănăstirea din Uglea.
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Few Problems Concerning Feudal Maramureş
(until the half ofXIX-th century)
The paper makes an analyse of relationships between Muncaci bishops and Orthodox
centersfrom Maramureş in 1391-1733.
On the basis of a lot of medieval sources, gathered and published by l.Mihalyi, A.
Hodinea, P. Mitrov, of studies dedicated • to Transcarpathian church history by
I.Basilovichi, M. Lucicai, I.Mandoc, I.Duliseoyichi, V. Hadjega, A.Pecari, A. Baran and
other contemporary historians, the author infe.red that:
1.probably until 13 91, that: Muncaci bishops had juridica/ law on Maramureş parishes,
too;
2.in a certain period (since 1391 and until 1491), the monastery /rom Peri and its estates
had independence given Muncaci bishops;
3.in 1494-1556 the monastery /rom Peri, including al/ its estates is subdued to Muncaci
bishopric, irrevocably /ost its affiliation to patriarchats;
4.religious and politica/ crisis from Hungary (XVI-th century) 'dissolved the diocese from
Muncaci in an Eastern one, under domination ofTransylvanian Protestant voivodes, and a
Western one, dominated by Catholic Hapsburgs. The spreading of Uniate faith and its
proclamation in Ujgorod, in 1646, is followed by worsening, farther on, of the relationships between Uniate bishopsfrom Muncaci and Orthodox centersfrom Maramureş;
5.as an answer to the spreading of Greek-Catholicsm in West and center of diocese, the
Eastern side of Maramureş, since 1690 until 1721 has an independent Orthodox diocese,
that is working until abolition, in 1733, of Transylvanian Principality;
6.the final annexion of Maramureş, with its Orthodox centers to, Muncaci diocese became
possible only by spreading of Uniatism, behind these /act being the Hapsburgs and the
apostolic capital.
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Stabilirea rutenilor de-a lungul secolelor în
judeţ Satu Mare

aşezările

actualului
Paul Dancu

Noile descoperiri arheologice din comwiaLazuri, din anul 1996 au scos la iveală
protoslave pe teritoriul acestei comune, datate ca fiind dn sec VII -VIII, ceea ce
dovedeşte exiateiiţa pe teritoriul judeţuluia unei populaţii slave încă din perioade timpurii
alei evului mediu'. [l]
Totuşi, migraţiunea popoarelor (avari, unguri) a distrus o bună parte a acestor
aşezări şi la dispariţia pentu o perioadă a populaţiei slave. Pe baza cercetărilor lor, Petrov şi
Hodinka, l-au făcut pe Edvard Benes, fostul preşedinte al Cehoslovaciei, să ajungă la
concluzia că "populaţia slavă ruteană subcarpatică s-a stabilit aici paşnic şi treptat începând
cu sîarşitul secolului XII până în secolul XIII, ca popor de păstori şi agricultori"2 [2]
Pe teritoriul comitatului Ugocea, din care aproape jumătate este parte a actualului
judeţ Satu Mare, primele roiuri de ruteni au apărut între 1336 şi 1351 3 • [3]
Rutenii s-au stabilit prima dată în părţile deluroase ale comitatului, coborând
ulterior spre sud-vest4 . [4] Etnografii şi lingviştii au constatat că dintre ruteni, boyka din
Maramureş, Bereg Uz sunt înrudiţi cu boyka din Galiţia, la fel cum lemaci din Zemplin,
Saris, Spis sunt înrudiţi cu lemacii din Galiţia. Nu se regăseşte în schimb în Galiţia cuibul
tribal al rutenilor care pornind din Maramureş şi până în Zemplin populează zonele
subcarpatine de dealuri. De această categorie aparţin şi rutenii din Ugocea. Pe baza
asemănărilor lingvistice, Bonkal6 a căutat vatra de origine a acestor ruteni dolişneni (de
câmpie) în Podolia şi Volhinia5 • [5] Pe baza listelor de iobagi, se poate constata că primul
val de ruteni din sec XIV era doar o parte infimă ca număr, a valului numeros din sec XVII
- XVIII 6 • [6] Creşterea proporţională a rutenilor în cadrul populaţiei Ugocei este reflectată
şi prin compararea numărului de capi de familie.
în 1565 - 1574 capi de familie slavi 61
în 1775 capi de familie slavi 198
în decurs de două secole, deci numărul rutenilor a crescut în această zonă de 13
ori 7 • [7] Este de remarcat numărul mare de nume de familie care au origine incertă putând
fi atât rutene cât şi maghiare. Aceasta deoarece mulţi ruteni auprirnit nume maghiare, mai
ales în -zonele de confluenţă cu populaţie maghiară mai numeroasă. Astfel ele indică fie un
popor (de ex Orosz, Lemâk, Lengyel) fie locul de baştină (Bereznoi, Br6di, Velejti, Viski,
Ilohczai, Szelmenczi, Kirvai, Komjuati, Râkoczi, Dolhai, Ozsohănics, Ulics, Huszti)8 • [8]
Secolul XVII s-a dovedit deosebit de pustiitor pentru satele comitatelor Ugocea şi
Sătmar. Acest lucru s-a concretizat prin arderea satelor şi dispariţia populaţiei în zonele de
şes şi mai puţin deluroase, cauzate de invazia polonă din 1657, de răscoalele
antihabsburgice ale lui Thokoly şi Râkoczi, de epidemiile din 1712 şi mai ales de invaţia
tătară din 1717 9 • [9] Au supraviaţuit doar iobagii din zonele de munte adică rutenii.
aşezări

Muzeul Judeţean Satu Mare 1997
E. Benes - R~ a podlcarpatorusskoj problem6 Praha 193 7
3 Szabo Istvan - Ugocsa vârmegje Budapest 1937 pag 106
4
Hodinka A. - 72
5 Szab6 op. c. pag. 107
6
Szab6 pag I 07
7
Szab6 pag 234
~ Szab6 pag 234
~ Borovszki - Szatmar vămnegje. Monografia 1908, Budapest
1
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În conscripţia din anul 1715 în Ugocea, capi de familie iobagi erau în satele de şes
Hahneu 13, Porumbeşti 11, pe când în zona de munte în Răkoc 58, Velejte 78. În 1567 în
Halmeu erau 75, în Porumbeşti 53, pe când în Răkoc doar 7, iar în Velejte 8. Comparativ,
ca număr de familii de iobagiîntre satele de şes şi de munte se constată următoarea
schimbare proporţională
Şes
Munte
1565-1574
1417
217
548
508 IO [10]
1715
În continuare vom trece în revistă satele populate în secolele trecute cu ruteni.
Bocjcău (Bocsk6)
Este o aşezare mai nouă a zonei oşene a Ugocei, întemeiată în sec XVI. Situată la
poalele Oaşului în zona mai mlăştinoasă a Văii Tisei, între Tarna mare şi Godenyhâza.
Numele slav al satului (bocska - cadă, ciubere) şi compoziţia etnică din secolul trecut al lui
arată că era o aşezare de convieţuire a românilor oşeni cu rutenii. Era un domeniul al
baronilor Perenyi 11 • [ 11]
Nwne rutene: în 1574: Hanusz (Hanasz) 12 • [12]
1674 Ozlas, Danko, Bobolicz, Leme 13 • [13]
în 1775 Buhaj, Hanusz, lvacsko, Kravics 14 [14] Vukâcs, Homza, Harczigain), Buczko. În
adeverinţa din 1775 "lingua ordinaria" era ruteană, în 1862 în raportul din 1862 al
perceptorului satului, limba era cea română 15 . [15] În 1910 la recesământ erau 116 unguri,
304 evrei, 1183 români, 9 ruteni 16 • [16]
Tama Mică (Kis Tarna)
Aflată pe dealurile de sub Oaş este la marginea confluenţei ruteno- române din Ugocea.
Populată deja din sec. XVI, ca prelungeşte a satului Tarna Mare. Numele Tarna provine din
trkava - trn (Kniezsa). Nwnele ruten al Tarnei mici era însă chizsi (Petrov Mat.VI. 212)1'.
[17]
Nwnele maghiare ale sătenilor indică satele rutene de origine a lor (Bereznai, lzai,
Szeklencei, Urmezei, Kraynai), aflate în zonele muntoase din Maramureş, Bere Ung' 8. [18]
Nwne rutene de iobagi:
1638
(Dolhay, Medve, Krajnai)
1658 Szidai, Aleksza, 1668 Vrasa19 [19]
Porumbeşti (KOkenyesd)
Amintită prima dată în 1274, era o aşezare cu ppulaţia maghiară protestantă (calvină) până
în 1740 - 1744, când baronul Perenyi a ocupat biserica obligând populaţia să treacă la
catolicism. Populaţia a fugit din sat, refugiindu-se în satele reformate vecine. Atunci
baronul a adus din Zemplin şi Ung slovaci şi ruteni greco-catolici şi slovaci romano10

Szabo pag 238
Szabo pag 295
12
Szabo pag 296
13 Szabo pag 296
14
Szabo pag 296
1
~ Szabo pag 296
16 Szabo pag 296 Orszâgos nepszâmlălâs, Budapest 1912
17
Szabo pag 394
1
' Szab6 pag 394
19
Szabo pag 394
11
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catolici2°. [20] În 1857-1858 la recesământ populaţia era declarată slavă, dar deja în 1865
limba uzuală era cea maghiară21 • [21]
Nume rutene:
în 1743 Hanka, Hocska, Puhâcs
în 1775 Holyâk, Lemâk, Mondics, Moroz, Terebljak, Tonko, Orosz, Smuriga, Csipkar,
Hriczu 22 • [22]
în 1844 Smutko, Risko, Ruszilo, Olecsko, Vosgyak, Pofok, Kofity 23 [23]
Tarna Mare (Nagy Tama)
Amintită iniţial în 13 78, a fost cea mai populată aşezare din zonă. În popularea sa în evul
mediu, rolul preponderent l-au avut ruteni abia în ultimele secole a căpătat preponderenţă
elementul etnic român în secolul trecut, şi mai ales în secolul acesta are loc o asimilarea
rutenilor în elementul românesc24 • [24]
Nume rutene:
1450 Kaynyk, Makzem
1574 Vrasa, Bakdoin, Kirvaj
1574-1705 Bobolics
1705 Vacsko
1775 Buhây, Padelinka, Krasa, Vuszanik, Puczko 25 [25]
Valea Seacă (Szârazpatak)
Sat aflat în apropierea Tarnei mari amintit din 1430, locuit deopotrivă de ruteni şi români,
dar cu preponderenţă românească26 • [26] În actele urbariale din 177 a "lingua vemacula"
era ruteană, dar în conscriptă perceptonală din 1862, limba dominantă era română27 • [27]
Turulung (T(Jrterebes)
A aparţinut iniţial comitatului Sătmar fiind trecută apoi, la cererea nobilioor Perenyi
(posesoni domeniilor) în 1425 în comitatul Ugocea. Apărută în hotarul satului Micula în
1216, legăturile sale economice o legau în continuare mai degrabă de Sătmar decât de
Ugocea28 • [28] Numele său e de origine slavă, din Trebis, (Kniezsa). Odată cu rărirea
populaţiei maghiare, în secolul XVII, începutul sec XVIII începe să fie populată de ruteni
coborâţi din munţii Maramureşului, pe valea Turului, pentru ca în a doua parte a secolului
XVIII să fie colonizată de către nobili pesângy şi cu şvabi şi austrieci 29 • [29]
Nume rutene:
1690 Bufa, Kulla, Dolhay, Kalota, Kirvay, Orosz,
1775 Griga, Iszâk, Klipâts, Panyko, Sânuk, Ganna, Konkâ, Koczân3° [30]
În actele urbariale din 1772, ca limbă a locuitorilor apare ruteana, dar în 1862 limba uzuală
era maghiară31 • [31]
Comitatul Satu Mare
20

Szabo pag 401
Szabo pag 402
22
Szabo pag 402
23 Szab6 pag 406
24
Szabo pag 436
2
~ Szabo pag 438
M Szabo pag 477
27
Szabo pag 477
2
• Szabo pag 525
29
Szabo pag 526
10
Szabo pag 526
31
Szabo pag 526
21
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După

invazia tătarilor din 1717 o parte a satelor aflate în vecinătatea comitatuluiUgocea au
fost arse rămânând apoi puştii. Ulterior s-au aşezat, venind din Maramureş, dar şi din Ung
şi Ugocea, ruteni. Veniţi iniţial pentru munci de recoltă aceştia, s-au stabilit în aceste locuri.
Astfel au fost repopulate satele, Adrian, Micula, Lazuri, Livada Nouă, Bercu, Peleş,
Nagyhodos 32 . [32]
În Livada Nouă după schematismul Episcopiei de Mukacevo din 1805, există parohia cu
limba ruteană, avându-l paroh pe lzakovics bazil, cu peste 600 de suflete. O filie a acesteia
era Adrian 33 • [33]
Nume rutene: Luka, Porempovics, Havrila, Medve, Mikita, Ozsohanics, Purguj,
Strucuj, Ursuly, Volosz, Holod, Kokota, Kudla, Sardzsak, Szelmenczi, Prokop, Mondics,
Ganszky, Ketszem, Szaman Kutinecz, lszak, Danilovics, Virlics, Krajnics14 • [34]
În 1850, parohul raporta Episcopiei că limbile folosite de enoriaşi sunt ruteana, slovaca şi
magbiara35 • [35] La începutul secolului era folisită limba maghiară. Biserica greco-catolică
actuală a fost constituită în 180936 • [36]

.Bfill.l
Având ruteni stabiliţi încă din secolul XVIII, era o localitate populată deopotrivă de ruteni
greco-catolici şi de maghiari reformaţi, cu timpul şi ruteni au fost asimilaţi de populaţia
maghiară mai numeroasă 37 • [37]
Nume rutene: Fedak, J6csak, Zocsak, Kokota, Domyân, Zsurtsin, Koczân, Vasily,
Stojka, Vituj, Vojnik, Katsko 38 • [38]
~

Având registre parohiale greco-catolice din 1812 era populată încă din sec. XVIII cu
ruteni 39 [39] Biserica dată din 183740 [40]
Nume rutene: Mikultsik, Aleksza, Sardzsak, Grebur, Szeman, Vertigats, Rihor,
Danisin, Hudak, Urszuj, Laczko, Van, Prisztop, Mariszko, Radvanszki, Ganits, Pirtsuk,
Batsoszki, Dobnits, Fetyko, Demtsăk, Milak, Mizacsko, Rusztsuk, Prokop, Danko41 [41]

Lazuri
Populată

în aceeaşi perioadă ca şi Peleş şi Micula, avea următoarele familii rutene:
Mihalicsk, Vasko, Fentzik, Vertigats, Kartsuyak, Szemak, Mitsak, Bogdan, Turoszki,
Terebyak, Antim, Fencsak, Oleksza, Makora42 • [42]
Alt aspect de analizat este folosirea în actele bisericeşti a limbii şi garţiei slavone
(rutene). De exemplu la Livada între 1829-1837 se întâlneşte grafica slavonă, între 18371851 cae maghiară, între 1852-1864 din noucea slavonă, iar după această dată doar cea
maghiară43 . [43]
În Botiz între 1789-1818 cea slavonă, între 1818-1840 cea română între 1840-1852
cea maghiară, între 1852-1868 cea română, între 1868-1922 cea maghiară"". [44]
32

Borovszki, op. cit. cap.Telepitesek kora
A Munkâcsi gorog kat6likus piispăkseg Schematimusa, reprint, Nyiregyhâza 1991
1• Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Satu Mare Fond Registre parohiale de state civilă Reg 865-880
ll Parohia greco-catolică Livada. Registru protocoale 1850-1865
36
Borovszki, ap.cil
" Borovszki op.cit.
1" Arh.Naţ. Dir. Jud. Satu Mare, Fond registre parohiale Reg 159-160
19
Borovszki, Telepiteseu kora
40
Borovszki
41 Arh. Naţ Dir. Jud. Satu Mare, Fond registre parohiale. Reg 1028
<12 Arh.Nat. Dir. Jud. Satu Mare Fond registre parohiale Reg. 1078
43 Arh Naţ. Dir. Jud. Satu Mare Fond registre parohiale Rgistre 860-866
Arh. Nat. Dir Jud. Satu Mare Fond registre parohiale Registre 259-265.
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The Establishment ofthe Ruthenians in Today's Satu Mare County
The archaeological discoveries from Lazuri are certifying a proto-Slave presence
in Satu Mare county, since VII-th - VIII-th centuries, but the migration ( Avars, Hungarians
) had as results the destruction of the settlements.
On Ugocea's county territory, (almost half ofit being in today's Satu Mare
county), first Ruthenians came between 1336-1351, they settled down in the hilly areas of
the county, afterwards they moved away to South-West. Their origins were found, by
linguists and ethnographers, in Galiţia or in Podolia and Valhynia.
Researching seifS registers, approach worsened by the /act that some names could
be Ruthenian or Hungarian, we may establish that the Ruthenians settled down in XIV-th
century is infinitesimal in comparison with the big number of Ruthenians from XVJI-th XVIII-th centuries:
- 1565-1574 - Slave family heads - 61
- 1775
- Slavefamily heads - 198
Villages that had Ruthenians: Bocicău (BocskO), Tarna Mică (Kis Tarna),
Porumbeşti (Kokenyesd), Tarna Mare (Nagy Tarna), Valea Seacă (Szarazpatak),
Turulung(Turterebes).
Satu Mare County
The Ruthenians settled down in villages neighbouring to Ugocea county, they were
coming from Maramureş, Ung and Ugocea. Jnitially, they came for harvest, afterwards they
spread and peopled the villages devastated by the Tartars in 1717. Thus, there were repeopled the villages Adrian, Micu/a, Lazuri, Livada Nouă, Bercu, Peleş.
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lleYpo MoruJia HK pe4mpMaTop uepKeu
M

ERe1.1KaH

O. XoMeHKO
T. XoMeHKO
MitTponomtT Ile'rpo Mornna JaJIHlllHTbCJI B icropiî yKpaÎHCbKOÎ l{epKBH J11C icpapx
cnpau.ni eK)'MeHwrnoro MHcneHHJI, 6e11aCTepe)f(Ho Bi.nKpHTHH JIK 3axo.uy TaK i Cxo.uy. BiH
'Ilf He HaHrocrpiwe 1-noMi)f( C}"laCHHKiB ycui.noMHB Haran1.uy norpe6y noe,nHaHHJI
E:BponeHCbKOÎ TPa.nHuiî, BHCOKHX lpaJKiB 1axi.nH0°i Hayicu, K)'llbTYPH i OCBiTH Ji cxi.nHOIO
.IJYXOBHiCTIO,
6araTOBiKOBHM peniriHHHM .nocui.noM npauocnauHOÎ l{epKBH,
i"i
HeyWKO.n)f(eHHM BipoBlleHHJIM.
ICTopHKH i 6orocnosu me .nOTenep .llHCK)'TYJOTb, KHM Hacnpau.ni 6yu MwrpononHT
II~o: mupHM no)UIH)f(HHKOM npasocnau'11 'IH MaHCTepHHM .norÎ,ltHmcoM, ane B o,nHOM)'
MaH)f(e Bei BOHH .noxo,nJITh e,nHHOÎ .IJYMKH. Mornna 6yu 'IH He HaHBH3Ha'IHiWHM uepKOBIDfM
.niJl'leM CBOro qacy, MaB cnpaB)f(HiH .nep)f(aBHHH pOl)'M i CilpaBHB BHpiwanbHHH BilllHB Ha
.nomo YKpaÎHCbKOÎ U:epKBH XYII CT. He.napMa ililIIHH MHTponoJDIT - rpeKo-KaTOnHK
Au.npeH lllenmru.KHH HaJHBaB Horo «BenuKHM peq,opMarnpoM o6pJ1.DY i uepKoBHoro
)f(HTTJI» i Ja BilllHBOM nopiBHIOBaB 3 MOCKOBCbKHM naTPiapxoM HiKOHOM .(1)
y BellH'leJHiH «Moruniaui», Hl<a BH6nHCK)'E: 'Ilf He BCiMa 6apBaMH ouiHO'IHOÎ
nanÎTPH Bi.n 6eJ)f(allbHO iHBeKTHBHHX .no HeCTpHMHO anonorem'IHHX, JHaHWllOCJI Micue
i ,nllJI Horo peq,opM Ha Bi.nTiHKY OCBiTH, i ,nllJI noniTH'IHOÎ .ni.Jl.nbHOcTI MHTpoilOllHTa. Ane,
J11C ue He .nusHo, .uy)f(e Mano xTo cry.ni10BaB i:foro semtlleJny po6ory reonora, uoro npaui,
J1Ki HOpM)'BanH sce peniriHHo-uepKOBHe )f(HTTJI He TinbKH B YKpaîHi, ane H B yc1.0My
npauocnau'î, a MO)f(llHBO He nuwe B npauocnau'î.
II~o Mornna, CHH Mon.nasc1.Koro rocno.napR CuMeoHa H yropc1.Koî KHJIJiBHH
Maprapem, Hapo,nuBCJI 21 rpy.nHJI 1a CT.CT. (31 rpy.nHJI 1a H.CT.) 1596 p., oqeuu.nuo, B
MaCTKy csoro 6aTbKa. IlicllJI cMepTi CuMeoHa i nopaJKH cTapworo 6paTa Muxaiina ui.n
K)'JeHa KoCTJIHTHHa Morunu B 1607 p. 6illJI lllTe<t>aHeWTi Mam 1 cHHaMH nepeÎJ,n)f(alOTb
.no Ilon1.mi, .ne .no HHX IlOCTaBunHCb _ny)f(e npHXHnbHO. j{l( BBa)f(aE: JHamtH .nocni.nuHK
)f(HTTJI i cna.nuurnu II~a Monurn AJKYKOBCbKHH, «CBOIO noniTH'IHY .niJ1n1.HiCT1. po,llHHa
Morun nposo.nuna Ja ni.nTPHMKH non1.c1.Koro KopoM i qepe1 ulO o.nHo6i'IH}' noniTHK)' He
Morna .nosro BTPHMaTHCJI Ha npeCToni PYMYHCbKHX BOE:BO,nCTB».(2) TYT, Ha nonDcbKiH
JeMni i o.nep)f(anH ocsiry Hama.nKH cnaseTHoro Mon.nauc1.Koro po.uy.
Ha .n)'MKY 6iorpaq,is II~a Morunu, ni.z:t11anHHH Horo ocBiTH 6yno JaKna,neHo y
JlbBiBCbKiH 6paTCbKiH WKOni Ta CJyÎTCbKOM)' Koneri)'Mi. IloTiM BiH HaB'laBCJI y
1axi.nHoesponeHCbKHX yHiBepcHTeTaX (o.nHi .nocni.nHHKH HaJHBalOTb Cop6ouy, iHwi
3aMOHCbKY aKa,neMilO), .ne 1.no6yu BHCOKi JHaHHJI i .no6pe niJHaB CHCTeM)' HaB'IaHHJI y
Jaxi.nuoeBponeHCbKHX OCBiTHix JaKna.nax. 3 noBepHeHHJIM .no.nOM)', O'leBHHO, y 1617 p.,
Jri.nHo 3 TOro'IaCHHM IlOllbCbKHM 3aKOHOM, BiH nepe6yuau ni.n oniICYHCTBOM KaHunepa i
KopoHHoro reTDMaHa CTaHicnasa )l(onKeBCbKoro, JllCHH uupiJHJIBCJI cepe.n KoponiBCbKOro
OTO'leHHJI CBOE:IO p03cy.nnusiCTIO, xopo6piCTIO, cnpaue,nnuBiCTIO, peniriHHiCTIO i IlOTJlrOM
.no JHaHb. TaKa oco6HCTiCTb He Morna He BilmtffYTH Ha IOHaKa, xoqa îxHe cninKysauHJI H
6yno H~usanuM: 1620 poui C.)l(onKeuc1.KHii Jarnuyu ni.n U:euopoto.(3)
1621 p. ni.n nposo.noM B)f(e Hosoro KopoHHoro reTDMaHa Xo,nKeBH'la II~o Moruna
6epe yllaCTh y 6uTBi J TYPKaMH ni.n XomHoM, HeB,nOBJi nicllJI JllCOÎ Bi.nMOBllJICI'bCJI ui.n
cuo"ix npas Ha mryn rocno.nap11 Mon.nasi"i Ha KOpHCTh Mono.nwux 6paTiB. 3ro.noM II~o
Mornna Kynye co6i B Py6e)f(iBui ni.n KueBOM MaCTOK, qacTO 6ysae TilM i B MiCTi, IUO Ha
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Mihailo Bleţkan
Alexandru Homenco
Tatiana Homenco
TOH 11ac nepeTBopHnocJ1 Ha ueHTP yicpaîHCbKoro npaBocnaB'JI i HauioHaJibHoî K)'Jib'fYPH.
BiH 3.Ll.06yBac npHXHJibHiCTb KHÎBCbKOro MHTPOnOJIHTil loBa liopeUbKoro, He 6e3 BnJIHBY
JIKOro o6Hpac llIJIJIX CJI)'JKiHHJI npaBocnaBHiH Bipi. lJHMany ponb y BH6opi MOJI.Ll.aBCbKoro
BOCBO.Ll.H'la 3irpanH nocran i .L1.iJ1HHJ1 caMoro loBa liopeubKOro, mo cTiHKO 6opoHHB
npaBOCJiaBHy Bipy Bi.LI. KaTOJIHKiB i yHiaTaB, 'laCTO cnHpalO'lHCb Ha ni.!J.TPHMK)'
3anopi3bKOro Ko3auTBa . .[{ecb 3a piK no cMepri 3axapiR KonHCTeHCbKoro y 1627 p. IIeTPa
Mornny 6yno BHCBJl'leHo y caH KHcBo-Tie11epcbKoro apxHMaH.Ll.PHTa.
IcropHKH 'lHMano yBarn npH.!J.iJIHJIH 3'J1cyBaHHIO MOTHBiB, JIKHMH KepyBaBCJI
MOJIO.!J.HH BOCBO.!J.H'l, .!J.OMaralO'lHCb UbOro caey, Bi.!J.3Ha'lalO'lH HeMany pOJib MarepianbHHX
p03paxyHKiB. TipoTe, cnHpalO'lHCb Ha CHJIY CBOÎX cnyr i K03aKiB .Ll.JIJI noBepHeHHJI
«JiaBpCbKHX .L1.i6p», T06TO MacrKiB, J1Ki paHillle HaJie)((aJIH JlaBpi, TI~o Mornna po6HB ue
He 3apa.L1.H oco6HcToro 36ara11eHHJ1, a B iM'll ni.L1.HeceHHJ1 uepKBH, ocBiTH, HauioHanbHo·i
KYJibTYPH YKpa'iHH. KpiM rnro, Horo Bipa i BHYTPillIHi nepeKoHaHHJI MaJIH BenHKHH BnJIHB
Ha .Ll.yxOBHe )((HTTJI naBpCbKHX 11eHUiB, cyrrcBo 3MiHHJIH, pecpopM)'BaJIH TPa.LIHUi'i i npaBHJia
ÎXHbOro )((HTTJI.
CHTyauÎJI, B J1Kin 3'J1BJ1J1CTbCJ1 HOBHH 11epHeUb npaeocnaBHoî QepKBH TI.Mornna
6yna 'lH He HaHCKJia.LIHillIOIO 3a BCIO i"i icrnpilO. Tiepllli .LI.Ba .L1.eCJ1THJiiTTJ1 niCJIJI yKJia.naHHJI 6
)((0BTHJI 1596 p. liepecTeHCbKOÎ yHi'i MO)((Ha oxapaKrepH3yBaTH JIK nepiO.LI. BH)((HBaHHJI.
Tiic11J1 Toro, JIK noJibCbKHH ypR.LI. BH3HaB pillleHHJI liepecTeHCbKoro yHiaTCbKOro co6opy,
npaBocnaBHa uepKBa onHHHnacJ1 n03a 3aKOHOM.
3.L1.aBanocJ1
6,
cnpaBH
MaJIH
no1epamHTHCJ1
nicJ1J1
BWHOBJieHHJI
y
1620 p. npaBocnaBHOÎ icpapxi'i B YKpaîHi €pycanHMCbKHM naTPiapxoM 3a .L1.0n0Moro10
6paTCTB i K03aUTBa Ta 06paHHJ1 MHTPonoJIHTOM loBa liopeubKoro. 0.L1.HaK B)((e Horo
HacrynHHK - lcaHJI KonHHCbKHH, mo 6yB BHCBJl'leHHH Ha MHTPOnOJIHTCTBO y 1631 p., JIK i
iHllli npe.!J.CTaBHHKH uepKOBHOÎ icpapxiî, He Mir HaBiTb .!J.iCTaTHCJI .LI.O CBOCÎ cnapxiî, .L1.e
uepKOBHe )((HTTJI, JIK i .LI.O 1620 p. MHHaJIO 6e3 E:nHCKOnCbKoi" BJla.!J.H. THM 11acoM CMepTb
nonbCbKoro Kopo11J1 CHrn3MYH.Ll.a Ill (1631 p.) Ta o6paHHJI eneKuiHHHM ceHMOM y 1632 p.
Horo HacrynHHKOM Bna.nHcJiaBa 1Y cnpH'lHHHJIH neBHi 3MiHH B no3Huiî BJia.LIH lllO.!J.O
npaBOCJiaBHOÎ uepKBH. TioTPe6y1011H ni.Ll.TPHMKH npaBOCJiaBHHX Ha eneKUiHHOMY ceHMi,
Bna.nHcnaB 1y nparnyB 3ana.L1.HaTH .Ll.aBHiH KOHcpeciHHHH KOHcpJiiKT B yKpaÎHCbK0-
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6inopycbKHX 3eMJIJIX, JIKHH 3Ha'lHO nocna6nlOBaB Pi11 TiocnOJIHTY i 3YMOBHB nOJIBY cepe.LI.
npaBOCJiaBHOÎ icpapxiî 1620 p. npHXHJlbHHKiB MOCKOBCbK0°i opicHnui'i. 1 JlHCTona.na 1632
p. Bna.nHcnaB 1Y ni.L1.nHcaB TI!K 3BaHi «IlyHKTH 3acnoKOCHHJ1 Hapo.Ll.y pycbKOro».
«IlyHKTH» cpaKTH'lHO nerani3yBanH npaBOCJiaBHY uepKBY B .L1.ep)((aBi, BH3HaBaJIH 3a
npaBocnaBHHMH npaeo MaTH CBoro MHTPononHTa i cnHcKoniB, BH3Ha11anH yMOBH
BHpillleHHJI MaHHOBHX KOHcpniKTiB Mi)(( npaBocnaBHHMH i yHiaTilMH. CKopHCTaBllIHCb
HOBHMH MO)((JIHBOCTJIMH, npaBOCJiaBHi nocnH eneKUiHHoro ceHMY O.!J.Pa3Y )(( o6panH HOBOro
MHTPonoJIHTa i .LI.BOX cnHcKonie. MHTPOnOJIHTOM CTaB apxiMaH.Ll.PHT KHcBo-Tie11epcbKOî
naBpH TI~o Mornna. BiH eHepriHHO npHCTynHe .LI.O BHKOHaHHJI cBoîx HOBHX cpyHKUiH,
Hano11aTK)' ycyHyBllIH cBoro ronoBHoro KOHKypeHTa i cynepHHKa - lcaHIO KonHHCbKoro.
OcraHHboro CHJIOMHUb nepecenHJIH .LI.O Tie11epcbKoro MOHaCTHpR - onnory MornnH - H
TPHMaJIH TllM, noKH BiH He 3piKCJI MHTPQnOJIHTCTBa.
TaKHM 'lHHOM, enoxa TI~a MorHJIH B icrnpiî yKpaîHCbKOÎ uepKBH 6araTO B 'lOM)'
Bi.L1.pi3HJ111acJ1
Bi.LI.
nonepe.Ll.HbOro
nepio.L1.y
MHTPOTIOJIHTCTBa
loBa
liopeUbKOro.
MorHJIJIHCbKa icpapxill 6yna BH3HaHa KOponiBCbKOIO BJ13.Ll.OIO, opicHryeanacJI Ha Heî, a B
cBo'iH .L1.iJ1J1bHOCTi cnHpanacJ1 Ha ni.Ll.TPHMK)' npaeocnaeHoî llIJIJIXTH. Col03 3 K03aUTBOM ,
J1Ke TI!K i He 3Morno .L1.06HTHCJ1 nerani3auiî BHCBJl'leHoî ni.LI. Horo 3axHCTOM iq>apxiî,
Bi.Ll.iHllIOB B MHHyne. liiJibllle mro, MorHJia Til Horo npHXHJibHHKH Hepi.!J.KO CTaBHJIHCJI .LI.O
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KOJaUTBa JIK JJ.0 BOp0)1{0l CIDJH, spaxosylO'iH re, IUO KOHKypeHT IlCTpa MorIDJH B 6opOTb6i
Ja MHTPOilOJIH'iiH npecTOJI IcaiUI KonHHChKHH cm1pascJ1 ca.Me Ha niJJ.TPHMIC)' KOJaUTBa.
IlCTpo MorIDJa JMir JocepeJJ.HTH B csoi'x pyKax nory)l{Hi pecypcu: crnsurn MHTPOilOJIHTOM,
BÎH J6epir Ja co6010 KOHTPOJih Ja Km:so-IleqepchKOIO naspo10, BCTaHOBHB iforo HaJJ.
MuxaHJIÎBChKHM Ta IlycTHHHO-MHKonaîscbKHM MOHacntpHMH B KHcsi. 3anurnIDJHCJI
TaKO)I{ Horo KOJIHUIHi BnJIHBH B KHi'schKOMY lioroHBneHchKOMY 6paTCTBi.
3ocepeJJ.HBUIH s csoi'x pyKax Heo6xiJJ.Hi $iHaHcosi pecypcu, BCTaHOBHBUIH JJ.06pi
cTocyHKH J KoponiscbKOIO BJiaJJ.OIO Ta niJJ.epaMH npasocnasHoi' UIJIJlXTH, IlCTpo MorIDJa
npucrynHB JJ.O JJ.aBHO HaJpinoi' pe$opMH KHÎBChKOro npasocnas 'Jl. IlpH':lHHOIO pe$opMH
6ys 6eJJ1aJJ. uepKOBHOro )l{HTTJI, JIKHH me 6inhUIC IlOCIDJHBCJl ':lepe3 siJJ.cyrniCTh icpapxii',
a6o )I{ HCJJ].aTHiCTh (xo':la 6 i BHacniJJ.oK o6'cKTHBHHX o6CTaBHH) BilJIHBaTH Ha cnpaBH
uepKBH. IloUITOBXOM JJ.O peq,opMH CTaJia JJ.iHJihHiCTh yHiaTCbKOI uepKBH, nepe6yJJ.OBaHOI Ja
KaToJIHUhKHMH roipUHMH Ja qacis MHTPonomrrcTBa H.PYTChKOro. 3a cBÎJJ.':lCHHJIMH
cy':laCHHKÎB, npui1HJ1TIJ1 npasocnasHHMH Ha KH"ischKOMY co6opi 1629 p. <<.JliTYPrapioHa
a6o Cny)l{e6HuKa», cKJiaJJ.eHoro apxiMaH.n:puToM TI.MorIDJ010, s HKOMY 6yno no.na.Ho TCKCT
niTyprii' Ta iHIUHX MOJIHTB i o6pHJJ.OBHX JBH':laÎB, BJiaCTHBHX rinhKH yxpaÎHChKiH uepKBi, a
TaKO)I{ BBCJJ.CHHJI 6orocn~6osoro ':lHHY «naciu» 6yno cnpH':lHHCHO THM, IUO (<JIJIXH»
JaMaHIOBaJIH npasocnaBHHX JJ.O yHiaTCbKHX uepKOB, JJ.C 6ynu .n:o6pe IlOCTaBJICHi BÎJJ.npaBH.
TaKHM ':lHHOM, ttacryn KOHTppe$opMauii' y BHrJlll.ll.i 3pe$opMosattoi' KaTOnHUbKOÎ
uepKBH, a TaKO)I{ no.n:anhrne nornupeHHH B YKpaîHi npoTeCTaHTChKHX snnHBiB CTaJIH THM
BHKJIHKOM ':lacy, JIKHH JMyrneHa 6yna npHHHJITH npaBOCJiaBHa uepKBa ':lacis IlCTpa
MorIDJH. XapaKTepHO, IUO aJJ.CKBaTHOI sinnosini Ha ueu BHKJIHK l{C cnpoMirCJl .n:aTH )l(OJJ.CH
J si.n:oMHX rn.n:i npasocnaBHHX ueHTPiB Cxo.zi:y. TioniTHKY caMoiJOJIRUii' npoJJ.OBX<yBaJia
MocKsa, nin snnus npoTecTaHTHJMY noTPanHB ttasiTh KoHCTaHTHHonorrh. BuKJIHK
npHHHJIB ttaH6inhw JJJ.i6HHH npasocrrasttuu nponosi)J.HHK TOro ':lacy
TICTpo MorIDJa,
HKHH nepCTsopus KHi's Ha nory)l{HHH iHTerreKryaJihHHH Ta uepKOBHHH ueHTP cxinttoro
xpHCTHJIHCTBa.
B)l{e npH scryni Ha MHTPOnorru':ly Ka<tieJJ.py, MorIDJa JinrnyscJl J uino10 HHJKOIO
npo6rreM, HKi 6yrru aKTyanhHHMH JJ.JIH npasocrrasHoî icpapxii' me .no 6epecTJ1. 3aHe.n:6aHe
ynpasrriHHJl MHTPOilOJiiclO, HHJbKHH OCBiTHiH piBCHb JJ.yxOBCHCTBa, BiJJ.CYTHiCTh
OJJ.HOTHilHOCTÎ B nirypriHHiH npaKTuui, 3pOCTaHHJl CBÎTCbKHX BilJIHBiB y uepKBi i
HCilOKÎpHOCTÎ 6paTCTB OCb JIHWC OCHOBHÎ 3 HHX.
0JJ.HHM iJ ronoBHHX 3aco6is peq,opMH uepKOBHoro )l{HTTJI IlCTPQ Moruna BBa)l{aB
ni.n:sumeHHJl ocsiTHhoro piBHH JJ.yxoseHcTBa. Ha UbOMY cniJJ. Haronocurn, TOM}' mo 3Ha':lHa
':laCTKa .n:ocniJJ.HHKiB Horo JJ.UuJhHOCTi BiJJ.pHBalOTh BH3Ha':lHY i 3araJibHOBH3HaHy npau10
Morunu B IC)'JihTYPHO-ocsiTHiH c$epi ei.zi: uepKOBHHX cnpas. 0JJ.HaK caMe oCTaHHi 6ynu
Hap~HHM KaMCHCM i o6'CJJ.HYIO':lOIO OCHOBOIO BChOro 6araTOMa.HiTTJl iHTepeciB
MHTPOilOJIHTa. y CBiJJ.OMJIIOIO':lH, mo KaTOJIHUH3M Ha 3axo.n:i IlOCTaBHB co6i Ha crry)l{6y BCi
ryMaHirnpHi HayKu
Mosy, rriTeparypy, icrnpi10, $inocoq,i10, IlCTpo MorIDJa nparne
niJJ.HCCTH ponb yKpai'HCbKOl npasocnaBHOI IJ,epKBH Ha ma6enb, IUO )J.aCTb 3MOry BCCTH Ha
pÎBHHX .n:ianor JÎ csoi'M onoHCHTOM. CnupalO':lHCh Ha TBOpH Jaxi)J.Hux i cxi)J.HHx OTUiB
uepKBH, ÎCTOpHKiB, 4>inoco$is i nHCbMCHHHKiB, BÎH o6rpyHTOBYC npaso yKpai'HCbKOI
uepKBH, JlKa Mac .n:asHIO icTopi10, Ha cysepeHHe icHyBaHHJl. 0JJ.HaK )J.JlJl noTBepJJ.)l(eHHJl
UbOro npasa IlOTPi6Hi 6yrru BHCOKOOCBi':leHi Ka.!lpH. MontJia He Mir IlOKJiaJJ.aTHCJl, JIK ue
po6us PYTChKHH, Ha niJJ.TPHMKY JJOBHi ':lH wupoKHu BHDIKin csoi'x CBJllUCHHHKiB 3a
KOpJJ.OHOM. ,L{oBOJJ.IDJOCJl po3paxosysaTH nuwe Ha BnacHi CIDJH, CTBOplOBaTH csiu
HaB':laJihHHH 3aKJia.n: sumoro Tuny. TaKOIO sumo10 WK011010 )J.JlJl YKpai'HH CTac KHcsoMornJIJlHCbKa KoneriJI, 3acH0BaHa MontJI010 y 1632 p. lllilllXOM o6'CJJ.HaHHJl lipaTCbKOÎ i
JlaspcbKOI WKin. Koneru CTBOplOBaJiaCJI 3a B3ipueM 3axi)J.HHX KaTOJIHUbKHX Koneri.H i MaJia
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na MCTi ni.LJ.roTOBKY npaeocnaeuoro .LJ.yxoeeucTBa rn ceiTCbKOÎ eniTH. Pa.JoM 3 THM, eoua
.LJ.em.o ei.LJ.pi3IDUiacb ei.li. ei)J.noei.LJ.HHX ceponeHCbKHX uaeqanbHHX 3aKna.LJ.iB. I.{i p036i)l(ffOCTi
emuaqanHcb icTOpHqHHMH yMoeaMH i uauiouanbHHMH ipa.LJ.HLliHMH. T)'T ne 6yno
$aKynbTeTie, yqHJIM ne Ha)J.aeanHCH eqeui cryneui, ne 3aB)l()J.H BHKna)J.anocH 6orocnoe'H.
TionbCbKHH ypH.LJ. 3a6opouJ1e BHKna)J.aTH e Koneriî 6orocnoecbKi uayKH, iuaKrne 3aKna.LJ. Mae
6H npaea aKa.LJ.eMiî. (TaKHH crnryc eoua OlpHMana B)l(e e 1701 p., KOnH l<Hîe nepe6yeae y
CKna.LJ.i PociHcbKOÎ iMncpii). THM ne Meurn, uaeKono Koneriî rn caMoro MHipononHTa
3rypryeanHCJ1 eqeui, MHCnHTeni i 6orocnoeH, HKi 3MOrnH ni.LJ.necTH cxi.LJ.ne 6orocnoe'H na
pieeub, m.o ei)J.noei.LJ.ae BHMoraM qacy H, 30KpeMa, .LJ.03BOnHe ycniwuo noneMi3yeaTH 3
npe.LJ.CTaBHHKaMH KaTOnHUbK0°i uepKBH.
AKTHeua np3LlJI IIeipa MornnH Ta Horo cnO.LJ.BH)l(ffHKIB ei)J.po.LJ.Hna ponb l<Hîea RK
ueuipa KynbTYPH ecboro cxi)J.uoro cnoe'RnCTea, nepereopHna Horo, 3a cnoeaMH
cyqacHHKie MHipononHTa, y «MornnHHCbKi ATeHH». Ane Horo .LJ.iHnbHiCTb He
e113uaqacrbCR paMKaMH n11we O.LJ.Hicî YKpaîuH. TaK, y 1640 p. 3 iforo .LJ.OnoMormo 6yna
3acuoeaua y .Hccax neprna pyMyucbKa BHUJ.a rnKona - Cnoe'Huo-rpeKo-naTHHCbKa
aKa)J.eMiH, RKOIO Kepyeae KonHrnniH peKTop l<Hceo-MornnRHCbKOÎ Koneriî Co$pouiH
IJoqacbKHH. KpiM 6orocnoeCbKHX npe.LJ.MeTIB e aKa)J.eMiî BHKna.LJ.anH i ceiTCbKi uayKH Ta
crnpo.LJ.aeui Knac11qui MOBH. l<HîBCbKHH MHlpOilOnHT ni)J.lpHMyeae Ticni noniTHqui i
KynbTypni 3B'H3KH 3 Mon)J.aeicio i Bonom.Hnoio. Ha.LJ.alOqH eenHKoro 3uaqeuHJ1 KHH3i, eiu y
1635 p. 3acuoeyc .LJ.pyKapuio y ,l1;oeroMy IIoni, ei.LJ.HOBHBllIH THM caMHM PYMYHCbKe
KHHro.LJ.pyKyeauHH. A 1641 p. eiu 3acuyeae .LJ.pyKapuio TaKO)I( i e Mon.LJ.aeiî (M ..HcCH), y
HKiH y 1643 p. 6yno BH.LJ.aHO neprny PYMYHCbKY KHH)l(KY - «Ka.Janiî MHipononHTa
BapnaaMa».
Ba)l(nHeoio no.LJ.ino e )l(HTTI cxi)J.uHx uepKoe i, eo.LJ.noqac, noMiTHOlO eixoio na
mnRxy pe$opMH KHÎBCbKoro npaeocnae'R, crano cKna.LJ.aHHH «BenHKOro KaTeXH3Hcy
Tieipa MornnH» - «Tipaeocnaeuoro Icnoei)J.auHH Ka$onHquo·i rn AnocTOnbCbKoî 11,epKBH
Cxi.LJ.HO"i» (Ha.Jea 51ccbKOÎ pe.LJ.aKuiî l643p.). ,l1;ocni.LJ.HHKH i .LJ.OCÎ .LJ.HCKYTYIOTb UJ.O.LJ.O
aeTopcrna uicî KHHrH. 0.LJ.Hi eea)l(alOTb, m.o uan11cae i"i caM IIeipo Morttna, iuwi
Ha.JHBalOTb aeTopoM Horo cno.LJ.BH)l(HHKa lcaHio TpoxHMOeHqa-KOJnoecbKOro. He
BHKnioqeuo, m.o Teip c nno.LJ.OM cninbHHX 3ycHnb UHX .li.BOX 6orocnoeie.
KaTCXH3HC 6ye cxeanenHH l<Hceo-Co$iilcbKHM uepKOBHHM co6opoM 1640 p. IIpore
.li.ml BH3H3HHJI CHMBoni"IHOÎ KHHrH aeTOPHTery Micueeoro co6opy 6yno HC)J.OCT3THbO.
IIoipi6ua 6yna canKUiR npe.LJ.cTaBHHLlbKHX oprauie eceneucbKOro npaeocnae'H. ToMy 3
iuiuiaTHBH KoucTauTHHononbcbKoro naipiapxa Tiap$euiR Ha.LJ.icnauy 3 l<Hcea KHHry 6yno
nepe.LJ.ano .LJ.nR p03rnR.LJ.y eenHKoro noMicuoro co6opy e 51ccax, HKHH 6ye CKnHKaHHH
eonocbKHM rocno.LJ.apeM BacHneM JiynynoM y 1643 p. Y pe.LJ.aryeauui uicî KHHrn, RKa na
.LJ.YMKY )J.eJIKHX )J.Ocni)J.HHKiB Mana nepwonoqaTKOBY H33BY «BHKna)J. eipH pyCbKOÎ» a6o )I(
«BHKna.LJ. eipH 11,epKBH Manoî Pociî», ei.li. KoucrnHTHHononbCbKOro naipiapxa B3RnH
yqacTb MenCTiH CHpHroc - .LJ.Oeipeua oco6a naipiapxa Ta MHipononHT HiKeHcbKHH
IIap$cniil. 3 YKpaîuH npHîxanH lcaliR TpoxHMOeHq-Ko3noecbKHH, IrnaTiH 0KceuoettqCrnpyrnH"I Ta HocHn KoHOHOeHq-fop6aubKHH. 3pe.LJ.aroeaHHH i eHnpaeneHHH KaTeXH3HC
6yno na.LJ.icnauo eciM cxi)J.nHM naipiapxaM .li.ml p03rnR.LJ.y na apXHcpeHCbKHX co6opax.
«lcnoei)J.aHHJI ... » 33nHllianOCJI HaHaBTOpHTCTHillIHM BHKna)J.OM npaeocnaBHOÎ eipH 3)1.C .li.O
cepe.LJ.HHH XIX CT.
11,iKaeo, UJ,O pi3ui )J.Ocni)J.HHKH no-pi3HOM)' ouiHlOIOTb KOH$eciHHHH na$oc uicî
npaui. 0.LJ.Hi 3 HHX BK33YIOTb Ha aHTHnpoTeCTaHTCbKe i KOHippe$opMauiHHC i"i
cnpRMyeaHHH, iurni, uaenaKH, roeopub npo anTHKaTOnHUbKHH xapaKTep KaTeXH3Hcy,
Ha.JHBaioqH IIeipa Mornny «COl03HHKOM npoTecTanTie i eoporoM KaTonHKie». BenHKa
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rpyna <t>axiauia a6aqac a «lcnoai.uaHHi„.» ni.uHeceHy anonoruo npaaocnaa'll, IHllll
3auHyaaqyt0Tb MHTPOIIOJIHTa y «IIOTaEMHOMY KaTOJIHLIH3Mi». A.ne, neaHo, HaH6inblllY
pauit0 MalOTb Ti, xrn ni.uKpeCJIIOE KOHCTPYKTHBHHH, a He pyHHiBHHH .uyx MOIWillHCbKOro
TBopy. MeTOIO aaTopa 6ya HacaMnepe.u II03HTHBHHH BKJia.u npaaocnaaHoro aipoaqeHHll, a
He cnpocryBaHHll iHlllHX aipoaqeHb. I, 3auqaHHO, He MeHlll CJIYlllHHM c 3ayBa)l(eHHll
CTOCOBHO TOro, mo «lcnoai.uaHHll ... » cnyryaano pa.ullle .!lOKTPHHaJibHOMY 36JIH)KeHHIO
p03.UiJieHHX xpHCTHllHCbKHX uepKOB, aHi:>K ÎXHbOMY IIO,llaJiblllOMY p03X0,ll)l(eHHIO.
3a
caoîM
cKJia.uoM
«IlpaaocnaaHe
icnoai.uaHHJI ... »,
3ri.UHO
3 TPbOMa
6orocnoacbKHMH qecHoTaMu, no.uineHe Ha TP" qaCTuHu: npo Bipy, npo Ha.uit0 Ta npo
Jlt06oa. Bm(Jla.uy neplllo·i qacTHHH nepe.uyc 3araJibHe cy.u)l(eHHll npo aipy y 126 IIHTaHHJIX
Ta ai.unoai,llllx: npo Jiora, npo llHronia, npo Icyca XpuCTa, npo JIIO.UHHy, npo rpixona.uiHHJI,
npo 7 .uapia ,lfyxa CaHToro, npo 9 3anoai.ueH uepKOBHHX, 7 TaÎHCTB Ta ecxarnnorit0 . .LJ:pyra
qacruHa y 63 IIHTaHHllX-Bi.UIIOBÎ,llllX MiCTHTb aqeHHll npo MOJIHTBY B3arani Ta npo MOJIHTBY
rocIIO,llHIO, npo 3anoai.ui 6Jia)l(eHCTB. y TPeTiH qaCTHHi y 72 IIHTaHHJIX-BÎ.UIIOBi.!lllX
H.!leTbCll npo .uo6pi .uina, npo pi3Hi au.uu rpixa Ta npo .LJ:eKanor.
TaKHM quHoM, 3a 3MicTOM «IlpaaocnaaHe icnoai.uaHHJI ... » He c KHHrot0, .ue
BHKJia,llalOTbCll JIHllle .uorMaTH aipu. BoHa MiCTHTb TaKO)I( IIHTaHHJI MOpaJibHOro
6orOCJIOB'll, mo IIi.UHOCHTb ii 3HaqeHHll Ta BHXOBHY pOJib .
.LJ:o TaK 3BaHHX TeonoryMeHiB (npueaTHHX 6oroCJIOBCbKHX .!l)'MOK) HaJie)KaTb .uellKi
ei.uo6p~eHi y KaTexHJuci IIHTaHHJI, HanpuKJia.u: llKlllO Jior 3Haa, mo A,AaM 3rpilllHTb, TO
.!lJIJI qoro CTBopue Horo? Ct0.uu )I( cni.u ei.uHecru eqeHHll npo noxo,ll)l(eHHJI .uyllli y
Hama.uKie A.AaMa ex nihilo (3 Hiqoro), npo Te, mo .uyllla .uaCTbcll JIIO.UHHi rn.ui, Konu
craopt0CTbCll Tino; yHeneHHll npo uinKoaury TOTO)l(HiCTb 6oroHaTXHeHoî .uiî Ce.,lfyxa Ha
€BaHreniCTiB i Ha yqacHHKiB uepKOBHHX co6opie. JIK npueaTHi 6orOCJIOBCbKi .UYMKH
MO)KYTb p03rJill,llaTHCJI TaKO)I( TBep.u)l(eHHll npo Te, mo TaÎHCTBO MHpOIIOMa3aHHll 6epe ceiH
noqaTOK ei.urn.ui, llK ,lfyx CeJITHH JiHlllOB Ha anoCTonie; npo 1-e, mo npo TaÎHCTBO
€JleoocexqeHHll Mo:i1rna .ui3HaTHCJI 3 €eaHrenill ei.u MapKa, Tomo.
0KpeMHMH aernpaMH BHCJIOBJIIOCTbCll .!lYMKa, lllO «IlpaaocnaeHe icnoei.uaHHll ... » i
niCJIJI llCCbKOÎ pe.uaKLIÎÎ (1643 p.) Hece Ha co6i ei.u6HTOK pHMO-KaTOJIHLlbKOÎ .uorMaTHKH.
A.ne KaTOJIHLlbKHH BllJIHB II03Haquecll He y 3MiCTi, a y qiopMaJibHiH o6po6ui MaTepiany.
Cnpae.ui, .UIDI HH3KH IIOJIO)l(eHb KaTexHJucy MO)l(Ha 3HaHTH ei.unoei.uHocTi e KaTOJIHLlbKÎH
.uorMaTuui. CniJibHHMH .UJill HHX c, CKa)l(HMO, yxeneHHJI npo Te, mo <<.!lJlll Hacni.uyeaHHll
)KHTTll aiqHoro xpHCTHllHHH IIOBHHeH MaTH npaey aipy Ta .uo6pi .uina»; 3araJibHe IIOHllTTll
npo TaÎHCTBO, npo nepe.u6aqeHHll Ta npupeqeHHll; npo nepe6yeaHHll XpuCTa e TaÎHCTBÎ
rnxapuCTiî «iCTHHHO, oco6HCTO Ta .UÎHCHO» TOlllO . .LJ:o TaKHX napaJieJibHHX MÎCLlb HaJie)l(HTb
TaKO)I( xapaKTepuCTuKa npupo.uu nepeicHoî JIIO.UHHH (.ue 3.Ue6iJiblllOro nocnyroeyt0TbCll
IIOHllTT.!!MH «CTaH HeBHHHOCTi» a6o <<eono.uiHHll npaee.uHiCTIO»). U.e CTocyCTbCll H
qoTupbox HaHIIOBa)l(HÎlllHX qecHoT: My.upocTi, cnpaee,llJlueoCTi, MY)l(HOCTi Ta BHTPHMKH.
Cni.u 3a3HaquTu, mo TaKi napaneni e .UOMaTHLIÎ
.uocuTb 3euqaHHe llBHllle,
oco6nuao .!lIDI nepio.uy, mo po3rIDl.!laCTbCll . .LJ:o peqi, rpeK MeneTiH Cupuroc, JIKHH, JIK
ei,ll3HaqaJIOCll 3ro.UOM Ha €pyCaJIHMCbKOMY co6opi 1672 p., ei.uirpae rOJIOBHY pOJib y
pe.uaryaaHHi «Bmrna.uy pycbKOÎ aipu», 3.Uo6ye 6orocnoecbKY oceiry y PuMi, .ue 6yna
rpellbKa KOJierill, a6o, 3a ÎHlllHMH .uaHHMH y naTHHCbKiH lllKOJii y Ila.uyl
.LJ:ocni.UHHKH Bi.U3Haqal0Tb cni.uu JiaTHHCbKHX iH<i>iJibTPalliH B «lcnoei.uaHHi ... », JIKi
cTocyeanucll o6p.sr.uoeoro KOMIIJieKcy Ku"iecbKOÎ uepKeu. HanpuKJia.u, ni.u qac xpemeHH.sr
.uonycKanocx o6nuaaHHll eo.uot0, JaMiCTb JaHypt0eaHHll e Hei. Ane «3JiaTHHllleHHJI»
KaTexHJucy He eaprn nepe6iJiblllyeaTH. Ilonpu HallBHiCTb y HbOMY .uemrnx 3axi.uHux
eneMeHTie, KHHra 36epirac .uy)l(e eupa3HHH cxi.UHHH KonopuT. Xoq npaut0 no6y.uoeaHo 3a
JlaTHHCbKHM IIJiaHOM, i"i 3MiCT JIHlllaCTbCJI Maff)l\e LliJIKOM npaaocJiaBHHM.
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Teonori•rne Ta KynbTYPHo-icrnpwrne JHaqeHWI Teopy IlCTpa Morwm llKHaHKpame
BH3HaqeHO B MaTepianax CHHOJJ.Y PyMyHCbKOÎ uepKBH 1899 p., )1.C «IlpaeocnaHe
icnoeiJJ.aHH.11 Kalf>om1qHoî Ta AnocTOnbcKoî UepKBH CxiJJ.HOÎ» 6yno HaJBaHe «neprnolO
KHHfOIO, .RKa Ja CBOCIO )1.0rMaTH'iHOIO eapTÎCTIO H.n.e nicJIJI CHMBony HiKeoKoHCTaHTHHOnonbCKOro ... ».(4) «lcnoei.naHH.11 ... » He TÎnbKH BHKna)J.anO B neBHÎH CHCTeMi
npaeocnaeHe eipoeqeHWI, ane H 3Ha'IHO MO)J.epHÎ3yeano Horo, ei.nKpHellJH THM CaMHM Hoei
MO)l{JIHBOCTÎ )1.JlJI BHpirneHWI uinoro p.11)1.y 6orocnoecbKHX npo6neM, nocraeneHHX HOBHM
qacoM Pelf>opMauiî i KoHTPpelf>opMauiî.
PaJoM 3 THM, ei.noMo, mo KH.RHH 6ynH o6ypeHi eiJJ.eepTHM JJ.HKTilTOM
KoHCTaHTHHononbCbKOî uepKBH, THM, mo niJJ. qac .51ccbKOro co6opy, .RK niJJ.Kpecn10'an"
6orocnoeH, «He pycbKi e'IHnH rpeKie, a rpeKH pycbKHX». CeocpiJJ.HOIO eiJJ.noeÎ)1.)1.IO
KHîecbKOÎ ucpKeH CTano BH.L1aHW1 y 1645 poui TaK JBaHoro Manoro KaTeXHJHcy, a6o
«3i6paHb KOpOTKHX HayKH npo apTHKYnH eipH», TeKCT llKOrO, Ha JJ.YMKY )1.0CnÎ)J.HHKÎB, c
6inhrn aeTeHTH'IHHM JJ.O «BHl<JiaJJ.Y pychKOÎ eipm> KHceo-Colf>iHcbKoro co6opy 1640 p.
Horo no.11ea noe' .11JaHa J HeJroJJ.OIO IlCTpa MornnH 3 )1.e.RKHMH eHnpaeneHH.RMH,
eHeceHHMH CHpHrocoM Ha JlccbKOMY co6opi H JroJJ.OM JaTBep}J.)KeHHMH naTPiapxaMH. TYT
KHîecbKHH MHTPononHT 6araTo e qoMy irnopyc BHeceHi JMÎHH i HaMaracrbc.11 ei.no6paJHTH
enacHe p03yMiHHll 6orocnoeCbKHX TOHKOllliB.
Y ManoMy (a6o KopoTKoMy) KaTeXHJHci nopiBWIHO 3 BenHKHM (a6o
«IlpaeocnaeHHM icnoei.naHWIM ... ») 6yno CKopoqeHO ITOCHJiaHWI Ha rpeubKHX OTuie,
onymetto nHTaHH.11 npo .RKOCTi liora, npo JaranbHÎCTh neprnopoJJ.HOro rpixa, npo
np11peLJeHW1, npo CB060JJ.Y' npo ITOXO)J.)l(eHWI JJ.yrni, npo ei,.nMÎHHÎCTb MÎ)I( npHpe'leHWIM,
nepeJJ.6aqeHH.RM Ta npoMHcnoM, npo Jttaqetttt.11 TeJH C11Meony eipn «CeiTno eiJJ. CeiTna».
BiJJ.CYTHi TYT TaKO)I( nHTaHWI npo npneaTHHH cyJJ., npo cryneHi 6na)l(eHcTe Ta CTPaJK,D.aHh y
npHH.n.ernHbOMY )l(HTTÎ, npo ccpeJJ.HÎH CTaH MÎ)I( THMH, XTO cnaCCTbC.11 i XTO JarHHC, npo
MOnHTBY Ja ITOMepnHX, npo 'IHCTHilHllle, npo Micuenepe6yeaHHll 6na)l(eHHX Ta
Jacy)1.)l(eHHX.
Ane opHriHanhHÎCTh Manoro KaTexHJHcy IlCTpa MorHJIH non.11rana He cTÎnbKH y
CKopoqeHHi MaTepiany, CKÎnbKH e o6rpyttryBaHHi oco611cTOro POJYMÎHH.11 xpHCTHJIHChKHX
)1.0rMaTie. 1.J,e, e ceolO qepry, 6yno 3YMOMeHe oco6n11eocT.RMH icTOpH'IHOro po3eHTKY
YKpaÎHH KÎHU.11 XYI-neprnoî nonoeHHH XYil cT., JaxiJJ.HHMH enn11eaMH Ta BKpaH
cynepe'IJlHBHMH TeHJJ.eHuÎJ!MH y nonirnui, KynhTypi, peniriHHoMy )l(HTTi Tid enox11. ToMy
BCll KynhTypHa, npoceiTHHUhKa, HayKoea i 6orocnoecbKa JJ.ÎJinbHÎCTb IlCTpa MorHJIH Ta
Horo B'leHoro rypTKa noJHa'leHa JJ.yxOM e11ea)l(eHoro, eKyMeHHqHo Ja6apeneHoro
KOMnpoMicy. MHTPOITOnHT eonie paJJ.rne JMeHrnyeaTH, aHÎ)I( J6inhrnyeaTH q11cno
p036i>KHOCTeH MÎ>K naTHHChKOIO i rpeKo-cnoe'.11HChKOIO uepKBaMH. BJllTH xoqa 6
Jai'doeqyeaHH.R HHM y ManoMy KaTex11311ci nHTaHb npo JBÎnbHeHH.11 J neKna nicJIJ1 cMepri
(lfHCTHnHme), npo p03ny'leHH.R, HenopoqHÎCTb 3aqarr.11, ITOMaJaHH.11 XBOpHX TOIUO. HaJaran,
€)1.HHÎ eHpaJHÎ npOTHCTaeneHH.11 3axo)J.y i Cxo)J.y, llKÎ MorHJia J6epir i ITÎ)J.KpeCnHe - ue
crneneHHll JJ.O pHMChKOro npnMaTy i !f>inioKee (eHJHaHHll cxoJJ.>KeHHR CeHToro ,nyxa eiJJ.
liora-CnHa).
B TOMY )I( TaKH 1645 p. JJ.O PnMa npH6ye nocnaHeub BnaJJ.icnaea I Y, OJJ.HH 3 Horo
HaH6nH>KqHx paJJ.HHKÎB y cnpaeax peniriHHoî noniTHKH BanepiaH MarHi. 0JJ.HHM 3
KOHKpCTHHX npoeKTie, 3 .RKHM MarHi JeepHyec.11 JJ.O Kypiî, 6ye npoeKT «yHieepcanbHOÎ
yHiî», CKna)J.eHHH MHTPononHTOM IlCTpOM MornnolO. Mornna TPaKTYc yHilO .RK noc)J.HaHH.11
pieHHX uepKoe, a He ni.nKopeHH.11 0)1.HÎCÎ uepKBH ÎHWOIO, BBa)l(ae Ja JJ.OuinhHe Ha)J.ani
o6HpaTH MffTPOITOnHTie Ha co6opax 6e3 ITO)J.anbllJOfO JaTBep}J.)KeHH.R nanolO, Ha)J.aeaTH ÎM
npaeo CaMOCTÎHHO npH3Ha'laTH CITHCKOITÎB. Cnin eÎ,nJHaqmH, mo HaeiTb ITHTaHH.11 npo
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cyMicHHH nalpiapxaT, J1Ke paHiwe CTaBHB Ilelpo MorHJJa, 8 uboMy npoeKTi B)Ke He
ni.nniMaCTbCJI. IlpoeKT 6ye p03rIDIHYTHii B Kourperauiî nponaraH):(H eipH 6iJiblll
npHXHJibHO, ui)K nonepe.nui npono311uiî mo.no y1CJ1a,nemui yuiî. CeKpeTap Kourperauiî
<l>panuHCKO lrnoni BHCJIOBnlOBaBCJI 3a npoee,neHIDI cniJibHOro co6opy npaBOCJiaBHHX Ta
yuiaTiB, ane pillleHHH ue 6yno npHHHJITe K}'pict0 ua,nTo nÎ3uo: cno'laTK}' cMepTb Ilelpa
MorHJJH, a noriM no'laToK BH3BOJibHOÎ eiiiHH ni.n np11eo,noM E.XMeJibHHQbKOro
yueMO)l(.JJHBHJJH npoee,neHIDI co6opy. Ilo.nonaTH po3KOJI y KHîecbKiH uepKBi TaK i ne
B.llaDOCJI .
..HK 611 TaM He 6yno e ccpepi Teonori'lniii, ane 33TBep,n)KeHHii na co6opi 1629 poKy
«Cn}')Ke6HHK» Ilelpa Monurn Ta en.naunii HHM y 1646 p. «Tpe6HHK>> cnpwurn
Mo,nepui3auiî Ta yuicl>iKauiî 6orocJiy)Ke6uo·i npaKTHKH e KHîecbKiii npaeocnaeuiii
MHlpononi"i. Cn11pa10'IHCb na )KHBY lp3.!IHuit0 yKpaîucbKoî npaeocnaeuoî uepKBH, Ilelpo
Mornna BHic y «Tpe6HHK» 37 uiJIKOM HOBHX 'IHHiB, HKHX ne 6yno Hi B rpeubKHX, Hi B
CJIOB'JIHCbKHX, Hi B pHMCbKHX ,n)Kepenax, BHKOpHCTaHHX .!J.JUl y1CJ1a,neHHJI QbOro BH.llaHIDI,
o6cMOM noua.n 2000 cropiuoK. YKpaîucbKe, Ta ii 6inopychKe npaBocnae'x ecrynano na
llIJIJIX .llOKOpiHHOÎ pecpopMH, npHCTOcoeyeanocH .no YMOB HOBOro qacy, HKHH '1HMpa3
ronocnillle 3MBMB npo ceiii np11xin na 3eMMX KHîecbKOÎ MHlpOnoniî e YKpaîui Ta
Iiinopyciî.
PecpopMa uepKBH e TOMY e11rnJ1,ni, e HKOMY sona 3,nrncut0eanacx IlelpOM MorHJJOIO,
BKJllO'!ana e ce6e uinHii PM 3ae.naub, HKi CTaBHJJH nepe.n co6ot0 me iuiuHaTopn yuiî 1596
p. llllIJIOCH, nepe.nyciM, npo 3MiuneHIDI ena.nn cnapxiî (cnncKony), 3axHCT ei.n nocxraub 3
601<}' KoucrnHTHHonoIDI Ta ei,n611eaHHH arnK enacunx eipunx. A6coJIIOTHO e .nyci 63)KaHb
nepe.nyniHnoî icpapxiî Mornna noeie 6opoTb6y 3 6paTCTBaMH, uaMaratO'IHCb cKacyeaTH
ÎXHIO CTaeropiio i ni.nKopHTH îx ena.ni CilHCKOilÎB, nparHyB KOHTpOJIIOBaTH BCIO BH.llaBHH'IY
.llUmbHÎCTb, irnopyeaB KouCTaHTHuononh, KOJIH TOH BTpyqaBCJI y KomtmiKT MHlpononHTa 3
6paTCTBaMH. IlocHJJHB IlelpO MorHJJa i CBOIO MHlpOilOJIH'IY ena.ny ua.n CfiHCKOnaTOM.
IlpaKTH'!HO, 6inbllIOIO "" Menwot0 Mipot0, MorHJJOIO 6yna OCMHYTa i 6araTo B
'IOMY
peani3oeaua
nporpaMa
npaeocnaettoî
icpapxiî .no6epecTeHCbKOÎ .no611.
3,niHCHIOBanacx eotta ni.n tteocna6HHM THCKOM KoHlppecpopMauiî Ta yuiî, mo uacrynann 3
3axo,ny. CynepuHKH MorHJIH, 30KpeMa IcaiiH Kon'IHHCbKHH, 3enuyeaqyeann Horo y 3pa,ni
npaeocnae'x, 3anpo.nancTBi yuiî Ta <<JiaTHHHHKaM». Cnpae.ni, 6araTo 3 Horo uoeoeee.neub
no3Ha'!eHi ettpaJHHMH 3axi,nHHMH KaTOJIHUKHMH ennneaMH. 3acnyra MorHJIH Ta Horo
«B'leHOÎ .np}')KHHH» no.rnrrana B TOMy, mo BOHH B uinoMy 3MOrJIH npHpO.llHbO a.nanryeaTH
na yKpaîucbKOMY npaeocnaeHoMy rpyuTi BnJIHBH 3axi,nuoî KonlppecpopMauiî, noc.nnaTH ri
ua,n6auID1 3 enacH;OIO KHÎBCbKOIO TP3.l1Huicio. «KaTeXH3HCH» Ilelpa MorHJIH crann
OCHOBOIO
a.nanryeaHHJI
npaeocnae 'H
.no
HOBHX
YMOB,
TO.ni
JIK
cnpo6a
KouCTaHTHHonoJihCbKOro nalpiapxa KHpHJJa JlyKapica pecpopMyeaTH npaeocnae'JI, 6epyqn
3a npHKJia,n npoTeCTaHTCbKi eipoe'leHIDI, 30KpeMa K3llbBiHi3M, 3a3Hana nopaJKH.
MorHJUIHCbKe npaeocnae'x BHHBHJJO 6inbllle opratti'IHOCTÎ ii )KHBY'IOCTÎ, a BHXOBaHÎ Ha
MOrHMHCbKHX lp3.!IHuiHx yKpaÎHCbKÎ, 6inopycbKi, pOClHCbKÎ icpapxH ycnillIHO
pecpopMyeanH MocKOBCbKY uepKey e .npyriii nonoenui XYII-nepwiii nonoe11ui XYW CT.
MorHJIHHCbKa pecpopMa 3,no6yna npaeocnaettHii ceiT.
Y uoearnpcbKÎii .niHnhHOCTÎ Ilelpa MorHJJH 6ye eneMeHT, HKHii oco6n11eo enpaJuo
ei.n6neae npouec ycei,nOMJieHIDI KHÎBCbKOIO npaBOCJiaBHOIO eniTolO CBOCÎ eTHÎ'IHOÎ,
KoucpecÎHHOÎ, noJIÎTH'IHOÎ Ta KYJibTypHOÎ OKpeMÎllIHOCTÎ, 3HaHllIOB BHHB y ni.nueceHHÎ
Ile'IpOM Mornnoio Kncea HK ealKJIHeoro ueHTPY «pycbKoî eip11 Ta pycbKOÎ .nep)Kaeuoî
1P3.!1Huil». fyprnK Ilelpa MorHJJH oco6n11ey yeary npn.ninxe ei,nHoeneHHIO icrnpH<iHOÎ
cnae11 KHcea KIDl3ÎBcbKHX qacie. MorHJia pecraBpyc Ta ei.n6y.noeyc Cocl>iHCbKHH Co6op,
QepKBy Cnaca Ha Iiepecrnei, npoeo,nHTb po3KOnKH ,[(ecnHHHoî uepKBH, 3,niiicut0c nODIYK
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noxoaaHHJI KHJl3Jl Bono.nHMHpa. BmKJIHBe 3Hat:feHHJI MaJIH TaKO)I( BH.11.aHHJI «IlaTepHKa
fleqepCbKOro» Ta ni,11.roTOBKa ,li.O KaHOHi3auii" neqepcbKHX CBJITHX.
3aepHeHHJl ,11.0 cnaaHoî MHHYBIUHHH KHcaa, eKyMeHit:fHa TonepaHTHiCTb nepeTaop10c
ocepe,11.oK KHîBCbKoro MHTPonoJIHTa Ha peniriH:HHiî: Ta K}'JibrypHo-nonirnqHHiî: ueHTP Pyci,
a caMoro MHTPOnOJIHTa, MOJ1.1lOBaHHHa 3a noxo,11.)l(eHHJIM, Ha $aKTHt:fHOro ni,11.epa «pycbKOÎ»
Hauiî. ~onpaa,11.a, HaBiTb a YKpaîHi iî:oro $yHKUiJ1 6yna o6Me)l(eHa nepeaa)l(HO
npaaocnaBHHMH 3eMJIJIMH, a a iHwiH qacTHHi MHTPOnoniî npo,11.oa~BaJIH BTPHMyaaTHCJl
nory)l(Hi annHBH yHiaTCbKOÎ uepKBH. Pycb 3aJIHwanacJl no,11.ineHoIO, i UJI npo6neMa
Ha,ll.3BHt:faiî:Ho HenoKo"ina IleTpa Mornny a)I( ,11.0 iî:oro cMepTi a 1647 poui.

226
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Petru Movilă reformator al bisericii
ln lucrare se analizeazt'I complex activitatea fiului domnului Moldovei,
mitropolitului kievean Petru Movilii.
Se afirmt'I, cd din multiplele interese şi preocupdri în centrul activitdţii sale, s-a aflat
reforma bisericii având scopul unirii tradiţiilor europene modelelor înalte ale ştiinţei
occidentale, culturii şi învdţdmântului cu spiritualitatea esticii, experienţa religioasd a
Bisericii Ortodoxe.
Cauza reformei a fost intervenţia contrareformei în forma bisericii catolice
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reformate şi deasemenea lărgirii În Ucraina a influentelor protestante pe de o parte iar pe
de alta decăderea vieţii bisericeşti, caracteristică bisericii ortodoxe indiferent de faptul, că
în toate începuturile sale Petru Movilă a obţinut succesele dorite, activitatea sa
reformatoare a transformat scaunul mitropolitan din Kiev într-un centru religios şi
politico-cu/tura/ al Rusiei, iar particular pe mitropolit, fiu al Moldovei, într-un lider de fapt
al naţiei "ruse" .

.

Petru

Movilă,

Re/ormer of the Church

The paper is analysing the complex activity of Moldavians ruler, the metropolitan
bishop from Kiev, Petru Movi/2.
From his multiple interests and concerns, the main purpose of his activity was
Church reformation, in order to unite European customs, the high models of Western
science, cu/ture and education with Eastern spirituality, religious experience of Orthodox
Church.
The reason of the reform was the intervention of counter - reformation, a/so the
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Protestant injluences un Ukraine on the one hand; on the other hand the dec/ine of church
life, typical ofOrthodox Church.
Jndijferently that not in all aspects Petru Movi/2 obtained expected progresses, his
reforming activity transformated the center of Kiev metropolitan bishop in a religious and
politica! - cultural focus and the metropolitan bishop, son of Moldavia became, in fact, a
leader of "Russian" nation.
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Itineraires de l'Union.
De Ruthenie en Transylvanie
Gianfranco Giraudo

Les tentatives d'introduire le Catholicisme dans Ies territoires qui constituent
aujourd'hui la Republique de Romanic - aussi bien que dans quelques territoires avoisinants
- ont pris dans le temps des formes differentes et obtenu des resultats differents. La
Moldavie I et la Valachie ont entretenu pendant des siecles des liens etroits avec le monde
orthodoxe, en particulier slave2; leurs souverains et la Porte, dont ils etaient Ies suzerains,

Isidor, ancien metropolite Kievskij i vseja Rusi (resident 11 Moscou), ensuite Cardinal SRE et legatus a latere
pour la Polonie, la Lituanie et la Ruthenie, aurais sacre un eveque uni de Moldavie et Galicie, rra la
signification politique et canonique de cet acte est presque egale 11 zero; v. A. Ammann, Storia delia Chiesa

russa e dei Paesi limitrofi, Torino, UTET, 1948, p. 125.
2

Sur Ies rapports entre pays roumains et monde orthodoxe, v.: N. M. Popescu, Patriarhii Tarigradului prin
tarile române„„ B„ 1914; M. Beza, Urme româneşti în Rasaritul Onodox, B„ 19372 ; J. Radojieia:, Srpsko-

rumunski odnosi u XIV-XVII veku, Novi Sad, 1956; R. Aora, Din

relaţiile

sîrbo-române„., Panciova, 1964; E.

Volkl, Das rumiini.vche Fi.irstentum Moldau und die Ostslaven im 15. bis 17. Jht„ Wiesbaden, 1975; A.
Ş. Năsturel, Le Mont Athos el Ies
Roumains„„ Roma, PIOS, 1986. Sur l'histoire de l'orthodoxie dans Ies pays roumains, v.: J. Hintz,

Camarano-Cioran, L'Empire et les pays roumains, Jannina, 1981; P.

Geschichte des Bisthums der griechisch-nichtunierten Glaubensgenosses in Siebenburgen, Hennannstadt,
1850; B. Baiulescu, Monografia comunei bisericeşci gr. or. române a Sfintei Adonniri din Cetatea
Braşovului, Braşov,

1898; A. Bunea, Vechile episcopii Românesci, Blaj, 1902; N. Dobrescu, Fragmente
privitoare la istoria biserici române, Budapest, 1905; N. Iorga, Sate şi preo/i din Ardeal, B„ 1905; N. Firu,

Date şi documente cu privire la istoricul bisericei grece orientale rotnmle din Oradea Mare, Arad, 1909; A.
Stefulescu, Manastirea Tismana, B„ 1909; T. Bud, Date istorice despre protopopiatele, parochiile şi
mtinastirile rotnmie din Maramureş, Gherla, 191 l; N. Firu, Biserica onodoxlI româna din Bihar în lupta cu
unirea 1700-1750, Caransebeş, 1913; D. Furtuna, Preoţimea româneasca in secolul a XVIII-iea, Vălenii de
Munte, 1915; Şt. Meteş, Istoria bisericii şia vie/ii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria, Arad, 1918;
I. Mateiu, Vacantele Mitropoliei onodoxe din Ardeal în veacul al XVIII-iea, Cluj, 1922; N. Iorga, Istoria
bisericii Româneş,ti, I, B„ 19282 ; Şt. Pop, Framântari românesti în jurul scaunului episcopesc onodox de la
Arad, Arad, 1929; Şt. Lupşa, Istoria bisericeasca a românilor bihoreni, Oradea, 1935; Manurii rotnmleşti din
Eparchia Aradului in veacul al XVll/-lea, Arad, 1940; Gh. Cotoşman, Din trecutul episcopiei Timişoarii,
Timişoara, 1943; Istoria bisericii române.şti, Il, B„ Ed. Academiei, 1958; K. Hitchins, Onhodo:cy and
Nationality, Cambridge, MA - London, 1977; M. Păcunuiu, Istoria bisericii onodoxe nunâne, B„ 19873; v.
aussi: J. Hintz, Geschichte des Bistums der griechisch-nichtunienen Glaubengenossen in Siebenburgen,
Hermannstadt, 1855; A. Şaguna, Istoria bisericei onodoxe rasaritene universale de la întemeiarea şi pdntI 1n
zilele noastre, Sibiu, 1860; N. Tîncu-Velea, Istoria bisericeasca politico-nationa/4, Sibiu, 1865; N. Popea,
Vechia metropolia onodoxlI româna a Transilvaniei, Sibiu, 1870; Condica

sântă

a Mitropoliei Ungro-

Vlachiei publicata duptI original de Archiereul Genmlie Gaioveanu, B., 1886; I. Vuia, Fragmente din
isotricul pedagogicului confesional grec oriental ronu2n din Arad, Panciova, 1887; I.

Puşcariu,

Metropolia

ronu2nilor onodocşi din Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1900; A. Bunea, lerarchia Românilor din Ardeal şi
Ungaria, Blaş, Tip. Seminarului Archidiecesan, 1904; E. R. Roşca, Monografia Institutului seminarial
teologie-pedagogie Andreian al arhidiecezei grece orientale române din Transilvania, Sibiu, 1911; I. Lupaş,
Misiunea episcopilor Gherasim Adamovici şi Ioan Bob la Cunea din Viena, Sibiu, 1912; A. Pop, Destinarea
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ont du mal a tolerer l'Union; c'est pourquoi, on y envoie de temps en temps des
missionaires de differents Ordres, qui creent de petites communeautes, lesquelles peuvent
survivre et parvenir a se faire tolerer3. Au contraire, on choisit dans Ies territoires amajori te
orthodoxe de l'(olim) Regnum Hungariae la voie de l'Union, qui represente de quelque
fa~on un rayonnement de celle de Brest et en repete, pour ainsi dire en photocopie, Ies
contradictions et Ies conflits: conflits juridictionnels entre clerge latin et uniate, menees

în Biserica Românilor din Ardeal

şi

români, Sibiu, 1922; M. Voileanu,

Contribuţiue

Ungaria, B., Cartea Româneascd, 1921; Români ortodoq-i

Bi.1·erica ortodoxa din Cluj, Cluj, 1929; V. Popovici, Ortodoxi.l'mul
Timişoara, Timişoara,

şi uniţi

la istoria bisericeasca din Ardeal, Sibiu, 1928; S. Stanca,
şi

1933; N. Mladin, Biserica Ortodoxa Rom/Jntl una

1968; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului,

Timişoar.i,

biserica nationala româneasca din
şi ace~i

în toate timpurile, Sibiun,

1977; I. D. Suciu, R. Constantinescu,

Documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului, 1-TI, Timişoara, 1980; C. Voicu, Biserica
din Transilvania în lupta pentru unitatea spirituala şi naţionala a poporului român, Sibiu,

stramoşeascd

1989.
3

Ici, comme dans Ies notes qui suivent, on donne une bibliographie, sinon exhaustive, du moins extensive,
parce qu'il nous semble qu'il est quand meme interessant de documenter qui ecrit - et oii et quand - de quoi.
Sur la presence du Catholicisme de rile latin dans Ies pays roumains, v.: Magyar-es Erdelyorszdgi Ajtatos

Tanitorend

nevkănyve,

[Pest, 1847]; G. Fejer, Jurium ac libertatum religionis et ecc/esiae catholicae in

Regno Hungariae Partibusque adnexis codici/lus diplomaticus, Buda, 1847; Ch. Lukacsi, Historia
Armenorum Tranl·ylvaniae a primordiis gentil· usque nostram memoriam ex fontibus authenticiis el
documentis antea editis, Vicnnac, 1859; A. Beke, Az erdelyi egyhtizmegyei

papnăvelde tărteneti

vtizlata,

Fehervar, 1870; J. Pejascevich, Peter Freiherr von Parchevich, Erzbischof von Martianopol, Apostolischer

Vicar und Administrator der Moldau, «Archiv filr tisterreichische Geschichte», LIX (1880), pp. 339-377;
488-51 O; E. Ferrnendin, Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799, Zagabriae, 1887; G.
Schmidt, Romano-catholici per Moldaviam episcopatus et romano-catholicae res gestae, Budapestini, 1887;
V. A. Urechia, Codicele Bandinus,

Relaţie

a supra vizitei canonice ftlcutd în Moldova de Mons. Marcu

Bandini, Administrator Apostolic, «Analele Academiei Române», XVI (1893-1894), mem. sec\. ist., pp. 177330; M. Csiky, A gyulafehervtiri rom. kath. fogymnasium
Himpfncr, Az aradi kirtilyi fogymnazium

tărtenete,

tărtenete

1579-1896, Gyulafehervar, 1896; B.

Arad, 1896; G. Sarrnasagh, A swtmtiri kirtily katholikus

tărtenete, Szatmâr, 1896; B. Szădeczky, Apafi Mihtily fejedelem udvtirtaruisa, Budapest, 1911;
C. Auner, /nceptul episcopiei de Bacdu, «Revista Catolică», I (1912), pp. 383-408; A. Babei, w Bessarabie,
Paris, 1926, pp. 56-78; V. Vasiliu, li Principato Moldavo e la Curia Papalefra ii 1606-1620, Diplomatarium
/talicum, Documenti raccolti negii Archivi italiani, n, Roma, 1928, pp. 1-71; J. A. Hets, A jezuittik iskoltii
Magyarorsztigon a 18. sztizad kăzepen, Pannonhalma, 1938; A. Decei, "Avvisi" riguardanti i Paesi romeni
negii anni 1596-1598, ibidem, IV, 1939, pp. 1-74; F. Pall, Le controversie trai Minori Conventuali ei Gesuiti
ne/le missioni di Moldavia, ibidem, IV, pp. 136-353; F. Pall, Date inedite privitoare la /egdturile italoromâne din mijlocul veacului al XVII-iea, B., 1940; A. Veress, Nunzi Apostolici în Ardeal (1592-1600),
Academia Româna, mem. sec\. ist., S. m, t. VIII, pp. 305-360; B. Morariu, Series chronologica Praefectorum
Apostolicorum Fr. Min. Conv. in Moldavia et Valachia durante saec. XVII et XVIII... , Romae, 1940; A. Boga,
A katolikus iskoltiztis multja Erdelyben, Kolosvăr, 1940; P. Pal, Originea catolici/or din Moldova şi
Franciscanii ptlstorii lor de veacuri, Săbăoani, 1942; V. Bir6, A kolosvtiri jezuita egyetem szervezetz es
epitkezesej a XVIII sztizadban, Kolosvăr, 1945; B. Morariu, la missione dei Frati Minori Conventuali in
Moldavia e Valacchia ne! suo primo periodo, 1623-1650, Roma, 1962.

fogymnazium
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souterraines visant la latinisation; sentiments de refoulement des Uniates qui ne reussisent
pas a faire reconnaître leur specificite4.
Les actes formaux d'Union concemant Ies pays roumains sont trois: ceux d'Uzhorod
(Ungvar) de 1646, d' Alba Iulia (Balgrad, Gyulafehervar) de 1698 et de Maramures
(Maramoros) de 1713. Mais touts Ies trois concement des situations de frontieres, des
groupes ethno-confessionnels minoritaires a l'epoque5 a l'interieur de grandes forrnations

4

Sur l'histoire de l'Union en Roumanie, v.: T. Cipariu, Acte si fragmente latine românesci pentru istoria
heserecei romane mai ale.îu unite,

Bla~iu,

1855; I. Fiedler, Die Union der Walachen in Siehenhiirgen un/er

Kaiser Leopold I, Wien, 1858; I. Micu Moldovanu, Actele sinodiJle ale Bisericii de Alba Julia $Î Fagara:,,

Blaj, 1872, 2 voii.; Gh. Vintu, Unirea Românilor din Transilvania cu Biserica romano-catolica, B., 1880; J.
Crisian, Bei/rag zur Geschichte der kirklichen Union der Romănen in Siebenbiirgen, Herrmannstadt, 1882; A.
V. Grama, Istoria bisericei

româneşti

Unite cu Roma, Blasiu, 1884; I. Ardeleanu, Istoria diecezzei române

greco-catolice a Oradei-Mari, Blaj, 1888; G. G. Vântu, Unirea Romdnilor din Transilvania cu biserica
romano-catolica,

Bucureşt,

1889; Onoarea Sionul romdnesc sau unirea cu Roma, Baia Mare, 1890; V.

Bunyitay, Biharvtirmegye oltihjai es a va/ltis unio, Budapest, 1892; M.
bisericeasca a Mitropoliei Române de Alba Iulia,

Braşov,

Densuşianu,

Jndipendenfa

1893; A. Bunea, Din istoria românilor: Episcopul -

Ioan lnocen/iu Klein, Blaj, 1900; G. Popoviciu, Uniunea romdnilor din Transilvania cu biserica romanocatolice sub împaratul Leopold/, Lugoj, 1901; A. Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron $i Dionisiu Novacovici,
Blaş,

1902; A. Bunea, Vechile Episcopii, Blaj, 1902; A. Bunea, Ierarhia Românilor, Blaj, 1904; I.
Timişoara,

Monografia parochiei române$1i unite din Timi.$oara,

1907; S\.

Meteş,

Boroş,

Istoria Bisericii $ia viefii

reli11ioase a Romdnilor din Ardeal $i Un11aria, Ardd, 1908; Gy. Zsatkovics, A mtiramorosi 11oro11 szertatasu
oroszegyluiz es vicarititus tortenete, Ungvâr, 1909; S. Cziple, A mtiramoros piispokseg kerdese ... , Budapest,

1910;

Şt. Tăsedan,

in «Cultura

Din

creştină»,

viaţa şi

activitate primului episcop sufragan român de radea-Mare, Meletie Kovacs,

1914, pp. 259 ss.; I.

Lupaş,

Istoria bisericeascd romdnilor ardeleni, Sibiu, 1918; A.

Pop, Desbinarea în biserica Românilor din Ardeal şi Un11aria, 1697-1701, B., Cartea Românească, 1921; A.
Precup, E. Precup,
Diecezană,

Contribuţii

la istoria parohiei oRebri.$oarao (Jud.

1921; I. Radu, Episcopul S. Vulcan

şi

Bistriţa-Nasaud).

Gherla, Tip.

biserica ortodoxa româna, Oradea, 1925; S. Opreanu,

Secuizarea românilor prin religie, Cluj, 1927; I. Radu,

Foştii

elevi români-uniţi ai $Coalelor din Roma, Beius,

Ateneul, 1929; S. Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul al XVIII-iea, 1-11,
Sibiu, 1920-1930; I. Radu, Istoria diecezei române-unite a On1zii-Mari, Oradea, Tip. "Ateneul", 1930; P.
Tămălan,

Istoria seminarului $i a

educaţiei

clerului diecezei române unite de Oradea, Oradea, 1930; G.

Togan, Istoria bisericii române unite din Media:,,

Mediaş,

1936; Gy. Papp, Magyarorsztig Primtisdnak

joghatosâga es gorog-katolikus egyluiz., Miskolc, 1943; C. Suciu, Arhiereii Blajului, Blaj, 1944; Z. I. T6th,
Klein Samuel es az erdelyi roman felvikigo.rndcis, Kolosvâr, 1947; N. Mladin, I. Vlad, A. Moisiu, Samuil
Micu Clain teologul, Sibiu, 1957; I. Lupas, Az erdelyi gorog-ke/eti egy/uiz es a val/as-unio a XVJ/1-szazad
folyanuin, Budapest, 1964; A.

Tintă,

Colonizari/e habsbur11ice în Banat 1716-1740,

1972; M. Protase, Petru Maior, B., 1973; T.V.
istorica,

5

Timişoara,

Damşa,

Timişoara,

Ed. Facla,

Biserica greco-catolica din România în perspectiva

Ed. de Vest, 1994.

Sur l'hisloire des villes et des regions touchees par l'Union, v.: J. Szoytori, A marosvasarhelyi orszagos
polgtiri gyogyintezet eredetinek s felâllitâsânak rovid is igaz tortenetirasa, Maros-Vasârhely, 1833; Zs.

Szentkiraly, Az erdelyi htinyti.l'zat ismertetese, Kolosvar, 1841; J. N. Preyer, Monographie der Koniglichen
Freistadt Temesvar, Temesvâr, 1853; K. Galg6czi, Magyarorszdg a Szerbvajdasag s Temesi Btfnsag
mezogazdasagi statistiluija, Pest, 1855; B. Sztilltisi, Maramoros megye viszonyainak ismertetise, Pest, 1856;

M. Sarkadi Nagy, Szatmtir-Nemeti szabad kiraly varos is po/gari tortinetei, Szatmâr, 1860; K. Stoll, FelsoBtinya szabad kiraly varos tortinetek es serelmeinek leirdsa, Pest, 1868; J. H. Schwicker, Geschichte des
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poltiques et encore aujourd'hui minoritaires a l'interieur d'etats nationaux presomptifs, qui
continuent de revendiquer l'un contre J'autre l'heritage de celles-la.
Le cas le plus significatif est celui de la Transylvanie (Ardeal, Erdely), ou Ies Valachi
auraient constitue et constitueraient encore aujourd'hui la majorite de la population6, mais

Temeser Baoots, Pest, 18722 ; I. Szilagy, Mtiramoros vtinnegye egyelemes lleirtisa, Budapest, 1876; O.
Lâkatos, Arad tănenete, l, Arad, 1881; N. Popu, Schiţa din istoria Braşovului, Br.işov, 1883; E. Jakab,
Kolosvtir tonenete, Budapest, 1888; Z. Ferenczi, A kolosvtiri nyomdaszat tonenete, Kolosvar, 1896; J. Gaal,
Aradvtinnegye es Arad sz.abad irtilyi vtiros kăzgazdastigi, kăzigazdasagi es kăz.muvel6desi tilla pottiook
leirtisa, Nagy Vâr.id, 1898; K. Szongott, Szamosujvtir szabad kirtily vtiros monografitija, 1-11, Szamosujvâr,
1901; O. Sipos, Bihar vtirmegye, Nagy Varad, 1903; G. Popoviciu, Istoria Romdnilor bdndţeni, Lugoj, 1904;
A. Smik, Adatekok Felsobcinya sz.abad kirtily vciros monografiajtihoz, Budapest, 1906; B. Kolonte, Gyergyo

tonenete, Gyergyo, 19IO;Temes vtinnegye, Bp, [1911]; T. Gyarfas, A. brassoi orvosseg tonenete, Brass6,
1912; Gy. Somogyi, Arad sz.abad kirtily vtiros es Arad vtitinnegye
Puşcariu,

Fragmente istorice: Despre boieri din

Ţara Fagaraşului,

kăzsegeinek

leirtisa, Arad, 1913; I.

Sibiu, 1913; V. Lazar, Clujul, B., 1923; E.

Ungurianu, Originea şi trecutul oraşului Timişoara, Timişoara, 1924; I. Dermer, I. Marin, Maramuresul
romtinesc, B., 1925; L. Hoffmann, Kune Geschichte der Banater Deutschen von 1717 bis I848, Temesvâr,
1925; J. Str.1ubinger, Die Schwaben in Sathmar, Stuttgart, 1927; I. Vonhaz, A szatmcinnegyei nemet telepites,
Pecs, 1931; H. Wolf, Das Schulwesen des Temesvarer Banats im I8. Jht., Wien, 1935; Şt. Meteş, Situaţia

economica a Romtinilor din Ţara Fagarasului, I, Cluj, 1935; A. Raţiu, Din trecutul oraşului Cluj, Cluj, 1935;
A. Doboşi, Din istoria Satmarului, Satu Mare, 1937; O. Suluţiu, Braşov, B., 1937; I. Lupaş, Doua anchete
oficiale în satele scaunului Sibiului, 1744si I745, Sibiu, 1938; A. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, B., 1940;
H. Herrschaft, Das Baoot, Berlin, 1940; N. H. Hockl, Das deutsche Banat, Temesvar, 1940; A. Filipaşcu,
Dela romdnii din Maramureş, Sibiu, 1943; V. Literar, M. Ionaşcu, Oraşul şi Ţara Fagaraşului, Făgăraş,
1943; I. Stoia-Udrea, Studii şi documente bantiţene, I, Timisoara, 1943; A. Filipaşcu, Le Maramureş, Sibiu,
1944; C.

Grofşoreanu,

Banatul de altadata şi de totdeauna,

Timişoara,

1946; T. Popa, Documente privitoare

la trecutul rumânilor din vechiul scaun al Mureşului, 1irgu Mureş, s. a.; W. Kallbrunner, Das kaiserliche
Banat, Miinchen, 1958; Pagini din istoria Maramureşului, Baia Mare, 1967; Istoria Clujului, Cluj, 1974; V.
Şotropa,

Disrrictul graniceresc nasadeanu, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1975; W. Marin, Kune Geschichte der

Banater Deutschen, Timişoara, Ed. Facia, 1980; I. D. Suciu, Unitatea poporului romdn,
banaţene, Ed. Facla, 1980; Blajul, O istorie în texte, ed. îngrijită şi note de T. Seiceanu

Contribuţii
şi

I.

Buzaşi,

istorice
B., Ed.

Demiurg, 1993.

6

apr~s le I d~embre 1989 est
Maghiarii din Romdnia, Cluj-Napoca, Fundaţia

Le point de vue roumain par rapport aux "modifications structurales" survenues
indique sans ambigu"ile dans l'ouvrage: N. Edroiu, V.
Culturală

Puşkaş,

României, 1995. En general. sur l'histoire des groupes "nationaux" en Roumanie aux XVIIe-XVIIle

siecles, v.: S. L. Roth. Der Sprachkampf in Siebenburgen, Kronstadt, 1842; W. Stricker, Ungam und

Siebenburgen, Frankfurt am Main, 1847; J. Boldenyi, Das Magyarenthum oder der Krieg der

Nationalităten

in Ungam, Leipzig, 1851; M. Sarkadi Nagy, Szatmdr-Nemeti sz.abad kircily varus egyhtizi es polgtiri
tortenetei, Szatmar, 1860; A. Wlad, A rorruin nep es ugye, Lugos, 1863; D. Teleki, A szekely hattirvorseg
tortenete, Bp.,1877; J. H. Schwicker, Die Deutschen in Ungam und Siebenburgen, Wien-Teschen, 1881; J. H.
Schwicker, Die Zigeuner in Ungarn und Siebenburgen, Wien-Teschen, 1883; A. D. Xenopol, Teoria lui

Riisler, Studii a supra

Staruinţei

romdnilor în Dacia Traiana,

Iaşi,

1884; E. Jakab, Erdely katoooi vedereje

titalakullisa a XVlll-ik sztizadban, Budapest, 1884; F. Teutsch, Die siebenburgisch-săchsischen
Schulordnungen, I, Berlin, 1888; I. Acsady, Magyarorszag nepessege a Pragmatica Sanctio kortiban I720I721, Bp., 1896; Gy. Morvay, A kozepoktattis tonenete Nagybtinycin, Nagybany, 1896; F. Zimmermann, C.
Werner, G. Milller, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, II, Hemnannstadt, 1897;

https://biblioteca-digitala.ro

Jtinerarii ale Unirii din Rutenia în Transilvania

233

ont eu pendant de siecle - et cela sans la moindre doute - un status de citoyens de deuxieme

B. Jancs6, A roman nemzerisegi rorekvesek rortenere es jelenlegi, I-D, Bp., 1896-1899; I. Kanicsonyi, A

szekelyederedere es Erdelybe val6 releputese, Bp„ 1905; J. Singer, Temesmegye

es a zsidok polgarosirdsa,

Budapest, 1907; M. Asztalos, A torreneti Erdely, Bp„ 1909; E. Fischer, Die Kulrurarbeit des Deutschthums in
Rumiinien, Hemnannstadt, 1911; G. Moldovan, A magyarorszdgi romcinok, Budapest, 1913; E. Neugeboren,

Az erdelyi sszaszok, Budapest, 1913; N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, I, B., 1915; Lexicon
locorum Regni Hungariae popu/o eorum Anno 1773 officiose confectum, Budapest, 1920; L. Erdelyi, A
szekelyek tiirtenete, Bras6, 1921; T. Simu, Colonizurea şvubilor în Bunul, Timişoara, 1924; P. Suciu,
Poporaţia Ardealului, Cluj, 1924; F. Teutsch, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen fiir das săchsische Volk,
I-IIl, Hemnannstadt, 1907-1926; K. L. Szârdeczky, A szekely nemzet tortenete es alkotmcinya, Budapest,
1927; A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiana, B„ 19302 ; P. Nemoianu, Sarbii şi Banatul,
Craiova, 1930; G. Popa-Lisseanu, Secuii, B„ 1932; G. Popa-Lisseanu, A szekelyek e.1· a romcinok szekelysitese,
B„ 1936; T. Podea, Transylvania, B., 1936 [rist.: B., Ed.

Fundaţiei

Culturale Române, s. a. (1995)); G.

Thirring, Magyarorszcig nepessege li. Jozsefkorciban, Bp., 1938; G. Popa-Lisseanu, Sicules et roumains, B„
1939; S. Opreanu, Die Szekler, Hemnannstadt, 1939;

Şt.

Pascu, Românii de la

graniţa

nord-vestica, Cluj,

1939; Gy. Btizi:idi, Szekely bdnya, Budapest, 1939; S. Pfeiffer, Zur Geschichre der Madjarisierung des

Sathmarer Deutschrums, Herrmannstadt, 1940; Gh. Ciuhandu, Românii din Cîmpia Aradului de acum doua
veacuri, Arad, 1940; A. Zeiner, Arad multja, Ara, 1940; C. Sassu, Rumiinen und Ungam, B„ 1940; G. PopaLisseanu, Originea secuilor şi secuizurea românilor, B„ 1941; M. Ruffini, Storia dei romeni di Transilvania,
Torino, «La Stampa», 1942 [trad. rom.: Istoria românilor din Transilvania, in rom. de FI. Chiritescu, prefatll..,
note şi revizie ştiinpfică di M. Neagoe, B., Ed. Proteus, 1993); E. Hanuszik. A szekely fonemesek-primorokaranykonyve, Budapest, 1942; Siebenbiirgen, I. B., 1943; D. Prodan, Teoria imigraţiei românilor din
Principatele Române în Transilvania în veacul al XVIII-iea, Cluj, 1944; A„ Frakas, Erdely mezogazdasaga,
Kolosvâr, 1944;

Şt.

Pascu, Transilvania în lumina dare/or geopolitice, istorice

şi

statistice, Blaj, 1944; G.

Giindisch, Deursches Volkswerden in Siebenbiirgen (1141-1849), Hemnannstadt, 1944; I. Benkti, Specialis

Transilvania, Terra Siculorum, ed. A. Szabo, Kolosvâr, 1944; D. Prodan, Les migrations des Roumains aude/ii des Carparhes au XVI/le siecle, Sibiu, 1945; D. Şandru, Mocanii în Dobrogea, B., 1946; Z. I. T6th, Az
Erdelyi Roman nacionalizmus elso Szazuda, 1697-1792, Bp„ 1946; H. Wolf, Zur Geschichte der Juden im
Banat, Temesvar, 1946; C.

Grafşoreanu,

Istoricul

coloniz.ărilor

germane in sec. al XVIII-iea,

1946; L. Makkai, Histoire de Transylvanie, Paris, 1946; Z. I. T6th, Az erdelyi

es

Timişoara.

magyarorszcigi roman

nemzeri mozgalom ( 1790-1848). Bp. 1959; Z. Sarktizi, Az erdelyyi szdszok a nemzeti ebredes koraban ( 17901848), Budapest, 1963; K. Hitchins, The Romanian National Movement in Transylvania 1780-1849,
Cambridge, MA. 1969; C. Gtillner, Munca si nazuinte comune. Din trecutul populaţiei germane din România,
B„ 1972; L. Gyemant,

Mişcarea naţionala

ştiintifică şi enciclopedică,

a românilor din Transilvania între anii 1790

şi

1818, B„ Ed.

1975; Sdchsisch-schwabische Chronik, B„ Ed. Kriterion, 1976; Geschichre der

Deurschen ufden Gebieren Rumăniens, I, B., Ed. Kriterion, 1979; Studii de istorie a naţionalitaţii germane şi
a înfraţirii ei cu naţiunea româna, I-D, B., Ed. Politică, 1981; K. Hitchins, The Idea of Nation, The
Romanians of Transilvania, 1691-1849, B., Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1985 [id. in francese, 1987); K.
Hitchins, Conşriinta naţionala şi acţiune politica la românii din Transilvania (I 700-1863 ), Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 1987; K. Hitchins, Die Idee der Nation bei den Rumănen in Transilvania, Bucharest, 1989; I. Coja,
Transilvania, Invincibile argumentum. B., Ed. Athenaeum, 1990; Magyarorszag liirteneti helysegnevtara,
Biahar megye es a Hajdusag (1773-1808), Budapest, 1990; D. Prodan, Transilvania şi iar Transilvania, B„
Ed.

Enciclopedică,

1992; F. Pall, Romanians of Transilvania in the Middle Ages, Cluj-Napoca, Romanian

Cultural Foundation, 1993; M. G. Lehrer, L'Ardeal terra romena, Torino, Giacone, 1995 [trad. it. dalia trad.
romena di: Le probleme transylvain vu par un americain, 1944).
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- ou meme de troisieme - categorie7; Ies Uniates, en plus se sont trouves entre l'enclume et
le marteau - entre Ies Jesuites hongrois et Ies princes calvinistes de Transylvanie8.
7

Sur Ies rapport sociaux en Transylvanie, v.: J. Grimm, Das Urbarialwesen in Siebenbiirgen, Wien, 1863; F.
Schuter von Libllag, Siebenbiirgische Rechtgeschichte, I, Hermannstadt, 1867; F. V. Zieglauer, Die politische
Reformhewegung in Siebenbiirgen in der 'Zeit Joseph's li. und Leopold's li., Wien, 1881; G. Bariţiu, Parţi

alese din istoria Transilvaniei pre ultime doua sute de ani în urm4, I, Sibiu, 1889; A. Jekelius, Die
Bevolkerungs- und Berufsstatistik des ehemaligen Konigsboden, Herrmannstadt, 1908; Z. Păclişanu, Luptele
politice ale românilm ardeleni din anii 1790-1792, B„ 1923; I. Mureşanu, Ardealul, B„ [ 1927]; I. Dimulescu,
Din trecutul Ardealului, Bistriţa., 1933; I. Lupaş, Rascoa/a ţaranilor din Transilvania în anul 1784, Cluj,
1934;

Şt Meteş,

Domni şi boieri din Tarile Române in oraşul Cluj şi românii din Cluj, Cluj, 1935; J. Barlfuiz,

A Maria Terezia korikivandorltisok szocialis haltere, Bp„ 1939; N. Iorga, Histoire des Roumains de

Transylvanie et de Hongrie, I, B„ 19W; Şt. Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944; M. Lupaş-Vlasiu,
Aspecte din istoria Transilvaniei, Sibiu, 1945; V. Jinga, problemele fundamentale ale Transilvaniei, I,
Braşov, 1945; L. Patachi, Românii în rascoa/a lui Petru Seghedinaţ, 1735, B., 1947; E. Balâsz,
Jobbagylevelek, Bp„ 1951; Z. I. T6th, Miscarile ţaraneşti din Munţii Apuseni pîna la 1848, B„ Ed.
Academiei, 1955; J. Berlasz, Az erdilyi jobbtigysag helyzete a XVIII sztizadhan, Bp„ 1959; Din istoria
Transilvaniei, sub îngrijirea lui M. Constantinescu, I, B„ Ed. Academiei, 1963; C. C. Giuresi;:u. Transilvania
în istoria poporului român, B„ Ed.

ştiinţifică,

1-TI, B„ Ed. Academiei, 1967-1968; E.

1967; D. Proclan, lobagie în Transilvania în secolul al XVI-iea,

Meteş,

La vie menee par Ies Roumains en Transylvanie du XV/e au

XVIII siec/e, B„ Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1971; Gh. Georgescu-Buzău, C. Şerban, Rascoa/a de la 1784
din Transilvania de sub conducerea lui Horia. Cloşca şi Crişan, B., Ed. Politică, 1974; V. Şotropa, Proiectele
de constituţie, proagramele de reforme şi periiţi/e de drepturi din ţarile române în secolul al XVIII-iea şi
prima jumiltate a secolului al XIX-iea, B„ Ed Academia, 1976; Populaţie şi societate, 1-TI, Cluj, E. Dacia,
1972-1977; Şt. Meteş, Emigrari româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, B„ Ed. ştiinţifică şi
enciclopedică, 19772. D. Prodan, Rascoa/a lui Horea, I-TI, B„ Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1979; D.
Proclan, Supplex Libellus Valachorum, Aus der Geschichte der rumănischen Nationsbildung, Koln-Wien,
1982 [id., in romeno, B., 1984; altre ed.: 1948, 1967]; Rascoa/a lui Horia, Studii şi interpretari istorice, edd.
N. Edroiu, T. Pompiliu, Cluj-Napoca, 1984; Şt. Pascu, Revoluţia populara sub conducerea lui Horea, B., Ed.
Militară, 184; R. Kutschera, landtag und Gubemium in Siebenbiirgen 1688-1860, Wien, 1985; Conştiinţa
naţionala şi acţiune politica la românii din Transilvania, 1700-1868, Cluj-Napoca, 1987; Zs. Tr6csânyi,
Habsburg-politika es Habsburg-komuinyzat Erdelyben 1690-1740, Bp„ 1988; M. G. Lehrer, Ardealul pamînt
românesc, B., Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1989; D. Proclan, Problema iobagei în Transilvania, 1700-1848,
B„ Ed. ştiintifică şi enciclopedica, 1989; D. Proclan, Din istoria Transilvaniei, Studii şi evocari, B., Ed.
ştiinţifică şi enciclopedică, 1991; Supp/e;c Ubellus Va/achorum şi ideea naţionala, «Studia Universitatis
Babeş

8

Bolyai», Historia, XXXVII (1991), 1-2, pp. 3-109.

Sur l'histoire des Eglises protestantes en Transylvanie, v.: S. Aranyosrâkosi Szekely, Unittirio va/las

tortenetei Erdelyben, Kolosvar, 1839; J. Salamon, De statu ecclesiae evangelico-reformatae in Transylvania
commentatio theologico-historica, Cluj, 1840; J. G. Banhofer, Geschichte der evangelischen Kirche in
Ungam, Berlin, 1854; S. Szab6, A kolosvari ev. refomuitusfotanoda regibb es legujabb tortenete, Kolosvar,
1876; K. Kiss, A szatmâri refonnatus egyhdzmegye tortenete, Kecskemet, 1878; G. Baripu, Catechismul
calvinesc impus clerului şi poporului românesc sub domnia Principilor Gheorghiu Rakoczi I şi li, Sibiu,
1879; V. Bunyitai, A Varadi piispokseg tiirtenete, Nagy Varad, 1883; J. Molnar, A brassoi magyarsag es ev.

refomuitus egyhdz tortenete, Brass6, 1887; A. Grama,

Instituţiunile calvineşti

în biserica româneasca din

Ardeal, Blaj, 1895; G. Bakcsy, A szatmâmemeti ev. ref. fogymnazium tortenete, Szatmar, 1896; G. F.
Schuller, Geshichte des evangelischen Gymnasiums A. 8. in Mediasch, Herrmanstadt, 1896; J. Konc, A
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En outre, l'Union de Transylvanie (autrement qu'en Ucraine) a ere presque totalement
conditionnee par des facteurs exterieurs. L'Union d' Alba Iulia a ete projetee par des
Jesuites hongrois, encourages par la Cour de Vienne, qui voit en elle un instrument de lutte
contre Ies princes transylvains, heterodoxes et peu soucieux de l'autorite imperiale;
d'aillleur, le diocese de Munkacs est, de ses debuts, lie au missionarisme de la Metropolie
de Ky'iv.
II n' en reste pas moins que, pour Ies Rutheni uniti, tout comme pour Ies Uniates
ucrainiens d'aujourd'hui, ainsi que dans Ies dessins de la Curie romaine, la Synodus
Brestensis (comme I'appelle le Jesuite M.Lacko) ou Berestensis (selon le Basilien
A.Velykyj) est la Synodus mater de tous Ies retours au sein de l'Eglise universelle des
"schismatiques de l'Europe Centre-Orientale", a quel groupe ethnique qu'ils appartiennent.
de quelle couronnequ'ils soient Ies soujets.
Le Metropolite uniate de Kyiv J.V.Ruc'kyj ecrit en 1624 dans sa Dissertatio de quinque
impedimentis Unionis ... ex transitu ad ritum Latinum:
« ... tollere tamen Ritum Graecum a Rutenis non expediret. propter magnam et
certam spem in vastissimo et populoso Imperio Moschovitico, qui omnes sunt Ritus
Graeci, et iisdem libris sclavonicis, quibus nos, utuntur in sacris, et sunt ferme
eiusdem linguae nobiscum; et nihil dicam de Bulgaria, et Servia, itemque de
Montanis Hungariae et Transilvaniae; licet et illi his conveniant cum Moscovitis,
nihil etiam dicam de Valachia, et Moldavia, licet et ibi lingua sclavonica maiori ex
parte officium Divinum peragant»9.

Encore Ruc'kyj, dans sa Relatio de conaminibus Unionis, renouvelle le voeu que
l'Union s'etende a la Transylvanie, a la Moldavie etala Valachie:

marosvtistirhely evanJ:. reformtitus e1:yhtiz tonenete, Marosvar, 1896; G. Benc:zedi, A kolosvtiri unittirius
kollegium vtizlatos liirtenete, Kolosvăr, 1901; J. Soltesz, A nagybtinyai refomuit egyluizmegye tonenete,
Nagybanya, 1902; F. Thurz6, A nagybtinyai ev. refomuitusfoiskola tonenete 1547-1755, Nagybânya, 1905;
I. Tiiriik, A kolosvtiri evangelikus refornuitus kollegium tonenete, I-Il, Kolosvar, 1905; M. Z<iilinszky, A
magyarhoni protesttins egyluiz tonenete, Bp., 1907; S. Marki, I/. Rtikoczi Ferencz, Bp., 1909; G. Keintzl, Der
Bistritzer evangelische Kirchenbezirk, Bisbitza, 1911; Z. Pâclişanu, Câteva dnt despre preoţii românocalvini, «Cultura Creştină», 1911, pp. 44 ss.; F. Teutsch, Geschichte der evangelischen Kirche in
Siebenbiirgen, I-II, Hermannstadt, 1921-1922; F. Teutsch, Kirche und Schule der Siebenbiirgen, Sachsen in
Vergangenheit und Gegenwan, Herrmannstadt, 1924; K. Găi, A kolosvciri unitarius kollegium tonenete
( 1568-1900), Kolosvâr, 1935, 2 voii.; G. Kâdâr, A kouJsvtiri reformeatus egyhtiz ismenetise, Kolosvar, 1940;
H. W. Rohrig, Die Geschichte der deutsch-evangelischen Gemeinden des Banats, Leipzig, 1940; S Bir6, M.
Bucsay, E. Toth, Z. Varga, A magyar refomuitus egyluiz liinenete, Budapest, 1949; RcikOczy-tanulmtinyok,
Bp., 1980; Europa es a RcikOczy-sz.abadscigare, a cura di K. Benda, Budapest, 1980.
9

Epistolae Josephi Velamin Rutskyj... , edd. Th. T. Halu§Cynskyj, A. G. Velykyj O.S.B.M., Romae, PP.
Basiliani, 1956, p. 139. Ruc'kyj observe aussi que l'activite de la PropagandfJ peut donner de bon resultats
non seulement pour nostra Russia, mais aussi pour ... «numerosissimas alias [...] gentes: Valachiarn scilicel,
Moldaviam, Bulgariam, Serviam, Rasciarn, partes Hungariae et Transilvaniae... »; ibidem, p. 359. Il faut aussi
mentionner une supplication aux nom de tout le clerge uniate et la proposition de Ruc'kyj d'envoyer des
missionaires basiliens dans le pays cites ci-dessus; v. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae el

Bielarusjae, ed. A. G. Velykyj, OSBM, I, Romae, PP. Basiliani, 1960, pp. 6-12.
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«Sub initio Februarii transibat per partes has Episcopus Mucacensis, ex Hungaria
Ritus Graeci [Ivan Hryhorovye]]. initio huius anni consecratus a Metropolita
Valachiae in Episcopum partium Hungariae et Transilvaniae, ubi Coloniae
Ruthenorum sunt numerosissimae a temporibus antiquis, quocirca et iste Episcopus
natione est Ruthenus [... ]. Perficietur, Deo Adiuvante, per ulteriorem mutuam
conversationem quam permissiones ad ipsum, quinimo per ipsum cum Metropolita
et Eppis Valachiae et Moldaviae agere poterimus [„.]. Si lucrabimur, prout magnam
spem habemus, praesentem Archiepiscopum Chioviensem [Petro Mohyla, Petru
Movilă] ... , habebimus per ipsum ingressum in Valachiam; est enim filius Principis
Moldaviae» 10.
Vers 1680, le Basilien Giuseppe de Camillis, ancien eleve du College Grec de Rome, a
l'epoque Procureur General in Urbe des Basiliens, ensuite eveque titulaire de Sebaste et
residant a Munkacs avec juridiction sur la Trasylvanie, envoie a la Congregation de
Propaganda Fide un rapport de statu spirituali Russiae, Moscoviae, Valachiae, et
Moldaviae, et modus ostenditur quo ivari possint illae Nationes. Dans son rapport, G. de
Camillis cite presque litteralement quelques passage d'une relation sur le meme theme du
Metropolite uniate de Kyi:v. R. Korsak et passe ensuite a analyser en detail la situation de
Moldavie et Valachie:
«Valachia et Moldavia sunt duo Principatus maximi et abundantissimi, quorum
uterque Princeps est Tributarius Turcarum. In hos Principatus nullus potest mitti a
Turcis nisi Christianus isque Ritus Graeci, alioquin extemplo arma sumunt; et ut est
Gens satis bellicosa, strenue resistunt Imperatori Turcarum? Alienigenam vei
alterius fidei in Principem illis conferre volenti. Quod scientes Turcae et experientia
docti numquam illis in hoc vim inferunt. Nam et Gratianus olim Valachiae Princeps,
cum esset Romani Ritus, iterum a Schismaticis chrismatus est, significans per hoc se
recepisse Ritum Graecum, sine quo non poterat consequi illud Dominium. Ex quo
patet quam sint tenaces Valachi et Moldavi Ritus sui, et quam sint male affecti erga
Ecclesiam Romanam Catholicam; omnes enim sunt Ritus Graeci, et omnes
Schismatici. [... ]. Ut Valachi et Moldavi per Ruthenos convertantur ad Fidem
Catholicam ratio est: Quia per nullum Latinorum iuvari possunt; cum sint addicti
proprio Ritui, magnam habent aversionem a Latinis; cum Ruthenis autem Unitis,
Ritus quoad omnia habent eosdem, ijsdem libris et eadem lingua in Sacris
utuntur» 11.

IO Dans la relation De receptione Longini Brancovitii, Episcopi Joanopolitani, in Unionem Ecclesiae

Catholicae, nec non in Communionem Metropoliae Kioviensis de 1635, Ruc'kyj ecrit que L. Brankovire
voudrait etre envoye chez Ies Vafru:hi. Sous ce nom, on indiquait vraisemblablement Ies Uscoques ou Ies
Morlaques (Maurovalachi

= macedoroumains?),

mais ii est difficile d'etablir, dans quelle mesure on se

rendait compte - a Ky'iv aussi bien qu'a Rome - des differences ou des affinites entre ces Valachi et Ies
habitants de pays roumains. A propos de cel episode, l'editeur observe: «Haec professio fidei nobis monstra!
quale momento habere potuisset Metropolia Kioviensis în reunione Ecclesiarum Europae Orientalis et
Meridionalis, si operarios el media sufficientia tune temporis habuisset»; ibidem, p. 323, n. 537.
11 Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bjelarusiae, ed. A. G. Velykyj, II, Romae, PP. Basiliani, 1979, pp.
128-129.
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Le successeur de Ruc'kyj, Rafail Korsak, pour jusifier l'institution d'un Seminarium in
Russia - que le zele romain allait realiser cent ans plus tard en le confiant a un ordre latin,
Ies Theatinsl2 -, argumente de la fa~on suivante:
«Remedium unicum est si fiat Seminarium, Ruthenis et Moscovitis comrnune,
sed numerosum, ex quo prodibunt multi operarii, per quos non solum in Russia
totaliter schisma extinguatur, sed etiam in Moscovia, plurimisque aliis nationibus
eodem Ritu et lingua cum Ruthenis utentibus, ut est Valachia, Moldavia, Rascia,
Servia, Bulgaria, etc., in his inquam nationibus sine difficultate avita fides SS.
Patrum restituatur» 13.
D'ailleurs, l'idee vague d'une communeaute orthodoxe (ou Slavo-orthodoxe), parfois
interessee ou dictee par une mauvaise connaissance, semble etre fort repandue en Ruthenie.
dans le rapport de Ruc'kyj de 1628, cite ci-dessus, on lit:
«Est praeterea in Croatia Episcopus Ritus Graeci unitus et nostrae sclavonicae
linguae, iisdem Iibris utitur quibus et nos in sacris»14.
En l 70 I, le Cardinal Leopold Kollonitz (Kollonics ), Primat de Hongrie, observe, dans
son rapport sur la situation des "Orientaux" dans I'Empire d'Autriche, qu'il n'y a qu'un
seul
«Graecus episcopus, nomine Carnillus Munkacsiensis [... ], qui ob viarum
distantia, aliasque difficultates, quarum non exigua est, quod Iingua Graeca, triplici
dialecto distincta, quasi triplices inter se differentes nationes, quodam tamen speciali
odio dissidentes constituat, conveniri non potest. Accedit quod hund Episcopum
Munkacsiensem pleraque, sive, ollae Adriatico Mari in Croatia, et Sclavonia
vicinae, si istae Tibisco, ac Transylvaniae adiacentes sint gentes, inimicum plane
accersentur» 15.
Non moins curieuse, bien que pour des raisons completement differentes (aussi bien que
pour Ia presence de notes pathetiques), est Ia supplique d'un pretre, un tel Giovanni Stai,
qui, apres avoir mentionne que
«Non solo con gran frutto ha predicata Ia parola di Dio, come nelle citta di Buda,
Belgrado, e nelle provincie di Moldavia, e Vallachia, ma oltre ha saputo rendersi
accetto alli primi personaggi [i Brâncoveanu e i Rossetti}, per la cui conversione non

12 G. Giraudo, Acculturazione, spirito missionario e Propaganda nell'Ucraina del Seicento, in L'Ucraina del

XVII seco/o tra Occidente e Oriente d'Europa, Kyîv-Venezia 1996, pp. 67 svv.
13 Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, ed. A. G. Velykyj OSBM, Romae, PP. Basiliani, 1956,

pp. 20-21.
14 Epistolae Rutskyj. .. , p. 207. li faut remarquer qu'il y a quelques decennies auparavant, le moine serbe Vasilie
de Hilandar avait observe apropos d'une traduction de Joseph Flavius de redaction russe que: «REllt.MH TE1KKo
B'WCTt. HAWEMI( cpi.ecKOMI( Ell'WKI( HA 'ITEHHE, HKo MH021d1Mi. HE 3HATH 'ITO 'ITl(Tt. pl(CCKHX pil'leH HE pAlll(MilioljJE»;
v.: G. Dell' Agata, A proposito di due mss. delliJ Guerra Giudaica, «Europa Orientalis», VIl, 1988 p. 538.
15 Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, ed. A. G. Velykyj O.S.B.M., IV, Romae, PP. Basiliani,
1976, pp. 228.
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ha poco faticato, e dei Signori Cantacuzeni, che sono i Principali Ministri di que'
Stati ... »,
presente une requete assez singuliere:
«Ricorre alia carita di V. Beatitudine, perche si degni di fargli assegnare qualche
piccolo emolumento, tanto piu, che in questo tempo egli si va perfezionando nella
cognizi~ne delia lingua sirba, osia illirica [sic!]» 16.
Mais clarte n'a pas encore ete faite, si, en 1965, M.Lacko se sent oblige de donner Ies
precisasions suivantes:
«Conditiones politico-nationales in regione montium Carpatorum centralium
meridiem spectatium hodie aliae sunt ac saeculo VXII, in quo versamur. Tune tota
illa regio pertinebat ad Regnum Hungariae, dum hodie inter diversas respublicas
dividitur. Tune omnes christiani sequentes in illa regione ritum orientalem
byzantino-slavum vocabantur Rutheni, dum hodie haeredes Unionis Uzhorodensis
partim se appellant adhuc Ruthenos seu Rusinos, partim Ucrainos, Russos, Slovacos,
Hungaros, Romenos» 17.
Mais la question Ia plus brOlante pour Ies Uniates de Transylavanie est celle de Ia
juridiction ecclesistique. En principe, ii ne peut y avoir plus d'un ordinaire dans un diocese,
et ce principe est rigoureusemnt observe dans le royaume de Hongrie: l'eveque titulaire
appartien aurite latin, tandis que on donne a l'eveque de rite grec la titularite d'un diocese
vacant in partibus ltaliae ou in partibus infidelium. En Ucraine, au contraire, cette norme
etait de facto ignoree: a L'viv (L'vov, Lw6w, Lemberg, Leopolis) il y avait, en outre de
l'eveque orthodoxe, trois ordinaires catholiques, un de rite latin, un grec et un annenien.
Encore, la non coincidence des confins des dioceses avec Ies frontieres des Etats est une
source inepuisable de conflits.
En 1665, Jakub Susza (Jakiv Su§a), eveque uniate de Cholm (Che 3m), demande au Pape,
en appyant la requete de Sofia Bathory, veuve de feu le Prince de transylvanie Gy6rgy
Răk6czi, que le diocese de Munkăcs (Mukaeeve) soit mis sous la juridiction du Metropolite
de Kyiv:
«.Tacobus Szusza, Ep.pus Chelmensis unitus exponit S.ti V. instantiam
principissae Rakoziae apud Metropolitanum Russiae et toties per literas sui
confessarii ad oratorem diractas, quibus illa instantissime arat pro zelo catholico
16 Supplicationes ... , TI, p. 47.
17 M. Lacko, S. J., Unio UChorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia Romana, Roma, PIOS, 1965, p.
IX. On trouve une tentative de caracterisation ethnologique du "pot-pourri carpatique" en C. M agnino, li
comple.1·.1·0 etnico dei Carpazi, Escursioni nella Ruteniu Carpatica, Roma, Istituto per l'Europa Orientale,
1933-XI, p. 17: «La grande massa indistinta dei Ruteni, confusi con gli Ucraini o Piccoli Russi, dei quali in
realta sono soltanto una parte, hwmo dato nome ad una regione dai confini tutt'altro che definiti e chiari, che
si sono voluti identificare con quelli delia Russia Subcarpatica[ ... ]. Vi troviamo Slovacchi e Polacchi, ai quali
si aggingono elementi .di minore entita: Cechi, Grandi Russi e Tedeschi. Allontanandosi dai confini i1t precisi,
nebulosi delia massa rutenica, troviamo Magiari e Romeni, questi ultimi chiaramente distinti oltre che per ii
costume, per la forma e alcuni particolari dei loro villaggi. Con caratteristiche ancora di maggiore precisione
abbiamo i due grandi nudei[ ... ): gli Ebrei e gli Tzigani».
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ep.patui Munkaczoviensi peramplo in Hung., post recens defunctum schismaticum,
pastorem praeficiendum atque submittendum aliquem ex Russia unitum S.R.E.
Ep.pum, quod facile Metropolitanus Russiae et cum gaudio, ubi affulget lucrum
animarum S.R.E., praestabit, nimirum consecrando idoneum mittendoque
quantocius. Sed quia recens innotuit dictam principissam Rakoziam velle quidem
Ep.pum Ruthenum unitum, sed qui subsit Archiep.po Strigoniensi Rit. Lat. in Hung„
idea supplicat dictus orator, quatenus S.tas V. iuxta morem Orientalis Eccl.ae velit
subdere ep.pum praeficiendum cum ep.patu Metropolitana Russiae, tamquam pastori
et consecratori. Ita enim facile consecrandus lucrabitur animmas ad fidem, si
pendebit a Metropolitano Russiae, uti proprii ritus pastore. Accedit, quodo cum in
Regno Polon. adsint Archiep.pi latini et tamen uniti Ep.pi Rutheni non pendent ab
his, seda suo Archiep.po Kioviensi Metropolitano»l8.
Un secretaire de la Propagandafide observe a ce propos:
«E con questa occasione piacera anco all'EE.VV. di dar un occhiata all'istanza
delia Principessa Ragozia di Transilvania, la quale sendo restata Vedova, abiurato Io
scisma insieme con ii figliuolo, si e accostata all'Unione Cattolica, a fa istanza di
conferire ii Vescovo di Munkach in Transilvania e come di Rita Greco di sottrarlo
dai Primate di Strigonia, e sottoporlo al Metropolita Greco.
A' chi veramente spetti la nomina di detto Vescovato non e facile a decidersi,
perche essendo situato nell'Ungheria, pretendera l'Imperatore di nominare al
suddetto come a gl'altri di quel Regno, massime, che dalie scritture, che si danno
all'EE.VV. sopra questo particolare al summario n.4, apparisce, che alcuni suoi
Predecessori hanno havuta detta Nomina.
Ma per parte delia Principessa Ragozia si adduce, come in dette scritture, che la
nomina di questo Vescovato e andata sempre con ii dominio temporale di Munkach,
abenche non costi di detto Vescovato che a i Principi Ragozj hanno ab antiquissimo
tempore fondato ii detto Monastero di Munkach, e come tali nominato a detto
Vescovato anche nel secato presente, eche intanto i Re d'Ungheria hanno proveduto
a detta Chiesa in quanto sona stati Signori delia giurisditione di Munkach.
In ordine poi di sottrar questo Vescovato alia Giurisditione Metropolitica di
Strigonia di Rita Latino, e soggettarlo a quella di Rito Greco, doveranno l'EE.VV.
ritlettere tanto al pregiuditio delia Chiesa Strigoniense, come anche al solito in simili
casi, ne quali ancora non si ha notitia, come sia pratticato dalia Sede Apostolica»l9.
Sur le meme sujet, un autre clerc anonyme ecrit:
«Dico succintamente ii mio senso. Nelle Provincie dove ugualmente si serva ii
Rita Greco, et ii Rita Latino, ordinariamente sono di vescovi uno del Rito Latino, ii
quale viene ordinato da chi commanda ii Sommo Pontefice, ii quale vive
indipendentemente dai Patriarcha, o Metropolita di quella Provincia. L'altro e di Rita
Greco, e perche si ordini dai Patriarcha, o Metropolita col consenso delii Vescovi
suoi suffraganei, e cosi si osservava. Al tempo di Papa„. essendosi partiti dai
Collegio Greco doi Ruteni, Elia Marocovio, e Gio. Velaminio, e quelli fatti Vescovi
in quella Provincia operando, si da una buona parte de Ruteni abrancomo Io

18 Litterae epi.l'coporum „„

m, p. 11.

l9 Ibidem, p. 13.
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schisma, e cosi mandarono un Vescovo a Roma ii quale appresso ii Sommo
Pontefice stabiB I'unione. Ne pero poi ii Sommo Pontefice s'intrighO all'ordinario, ne
delii Vescovi, ma quelli seguimo ii !oro rito dependenti da loro Superiori, et în
questo modo s'e proceduto sempre în tutte quelle parti, cheli Vescovi Greci uniti con
la Chiesa Latina esercitamo la loro giurisdizione. E' ben vero che quelli di Rito
Latino ordinati per li Latini sono sempre stati dependenti dai Somrno Pontefice, e
questo s'e usato per tutto. Si che al presente molti Metropoliti Greci, li quali erano
soggetti alli Patriarchi, et hora per esimersi da questa authorită., sono propensi
d'unione con la Chiesa Romana, si pigliano l'arbitrio d'ogni cosa, e si esimano în
quella giurisditione, e si fanno come essi si chiamano Autocephali, e slargano, come
a !oro pare, la !oro giurisditione. Senza riconoscere niuno Superiore per ii dominio
de! Turco. De! che piu volte si lamento Cirillo Lucari, et hoggidl in Venetia si tiene
uno Arcivescovo Greco Schismatico, o vogliamo <lire, heretico, ii quale professa Io
schisma, et ii suo Antecessore compose molte operete contro la Chiesa Romana, ii
quale hoggi s'ascrive I'authorita dei Greci sottoposti al Dominio Veneto ordinando li
preti. E percio li Sommi Pontefici per irmediare a cosa siffatta hanno stabilito di
venire a Roma, un vescovo Greco ordinato in Levante secondo ii Rito Greco, ii
quale habbia da tenere a Roma le ordinationi, e Io trattengono alle !oro spese. E
perche Monsignor Cariofilo, ordinato alia latina, ordinava molti alla Greca, e quelli
di Levante, o pure Greci in Italia non gli amettevano, fu trattenuto, e chiamato in
Roma un Vescovo ordinato alla Greca da Greci come si vede chiaramente nella
Constitutione di Papa Urbano VIII, che s'e fatta per le Provincie dove fioriscano
questi doi riti. Poiche l'ordinando deve havere la sua patente de! suo Patriarcha, o
metropolita, o vescovo, e quando questa mancava dalia Congregazione, d'altri
. '" . . che sono, etc. etc .... » 20 .
m1enon,
Le Primat de Hongrie Gy6rgy Lippay, eveque de Strigonia (Esztergom) riposte dans un
long Memoriale:
«Carpaticos Montes Hungariam a Polonia dividere turn experientia ipsa, turn
etiam Cosmographorum tabulis declaratur, ita ut ex hac parte, usque ad summitatem
montis pertineat ad Hungariae Regnum, altera pars inde deorsum ad Regnum
Poloniae. Hos montes incolunt populi vulgo dicti Rutheni, incipiendo fere a
Comitalu Scepusiensi, usque Marmaros in Transylvania, lingua utentes Ruthenica et
Ritum Graecum profitentes; verum non solum a Sancta Matre Ecclesia Catholica
alieni, quin etiam varijs erroribus in fide, ac perditissimis moribus depravati
hactenus vixerunt sub Episcopo quodam Graeci Ritus Munkacsiensi, habentes
sacerdotes ab huiusmodi Schismaticis ordinatos plurimos in quolibet fere Regno
(Pag o) decern, duodecim, plures etiam; qui coloniales sessiones possidebant, et
Rusticorum more, non tantum sibi, sed etiam Dominis Terrestribus operas, et
manuales labores, censusque, al alias a Colonis solitas obventiones praestabant,
unde fiebat, ut si quid horum negligerent, vei intermitterent, aut etiam alio modo
delinquerent, ab officialibus, et ministris saecularibus Dominorum Terrestrium
verberibus, carceribus, alijsve poenis mulctarentur.
Et quidem Poloni habuerunt curam suorum ex altera parte Montis habitantium
Ruthenorum, et prout potuerunt ad unionem Sanctae Matris Ecclesiae reducere eos
conati sunt, partis vero Regno Hungaiae subiectae nulla fere cura est habita; vixerunt

20 Ibidem, p. 12.
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prout voluerunt alioquin in magna confusione, tamen sub Episcopo Monkacsiensi
ritus Graeci.
Qui Episcoptaus Munkacsiensi conferebatur plerumque a Dominis Terrestribus,
qui arcem, et dominium Munkac possidebant, illudque longo usu continuatum,
partim a possessoribus dictae Arcis, ijsdemque Principibus Transylvaniae, Gabriele
Batthory, et Gabriele Betthlen, et proximis temporibus a Georgio Rakoczy, arcis
Munkac possessore; accepta igitur donatione, mox sese ad proximum, vei quemvis
alium Episcopum Graeci Ritus schismaticum conferebant, ubique Episcopi
consecrabantur, quod idem accidit proxime defuncto Petro Parthenio, qui partim ab
aliquibus Dominis Terrestribus, partim a pluralitate sacerdotum in Episcopum Ritus
Graeci schismaticum conferre properavit, ab eoque Consecrationem Episcopalem
suscepit, licet alioquin esset unitus Catholicus sacerdos Ritus Graeci, ne tamen
praeveniretur ab alio quem intrudere reliqui Domini Terrestres, et sacerdotes
moliebantur, quacumque tandem id conscientia praestitit; quem suum errorem
agnoscens postea deploravit, et ad Sanctae Matris cclesiae confugiens gremium
expiationem, et peccatorum, et censurarum, quas incurrit, et simul iterari
Consecrationem suam Episcopalem humillime postulavit, et supplicavit»2 l.
En 1671, en compte "per Hungariam et Transylvaniam" 1600 paroisses grecocatholiques, rappelle dans son rapport quinquennal le Metropolite uniate de Kyîv G.
Kolenda, qui exprime le voeu que
«Posthac Episcopatus Mukaczoviensis incorporatus erit Metropoliae Chioviensi,
et uniti Episcopi mitteretur ex Russia pro illo Episcopatu22.
Mais en 1714 Vienne refuse de reconnaître la nomination de Polykarp Fylypovye
comme eveque de Munkacs, relate le metropolite de Kyi·v Lev Ki§ka23; en 1717, le
successeur de P. Fylypovye, Gy6rgy Bizancy, doit accepter de dures conditions et se
soumettre a I~ ordinaire latin24; en 1718, I' eveque de rite latin residant a Alba Iulia, Gy6rgy
Martonffy, proteste vivement contre la nomination de Janos Nemes Pataky comme
archeveque de Făgăraş25, qui avait pourtant le soutien de l'Empereur Charles v126, mais
qui n' allait obtenir la Confirmatio Apostolica qu' en 172127.
On enregistre une affaire analogue quelques annees plus tard dans le diocese d'Oradea
Mare (Nagyvarad, GroBwardein): l'eveque latin exige que Ies Uniates passent sous sa
juridiction et demande et obtient du Saint-Siege un eveque vicaire rituel pour eux28.

21 Litterae episcoporum ... , III, pp. 17-18. Gy. Lippay confirme son opinion dans une lnformatio de l'annee
suivante; ibidem, pp. 49-52.
22 Epistolae metropolitarum... , II, p. 316.
2 3 Ibidem, IV, p. 33.
24 litterae episcoporum ... , V, pp. 154 sqq.
25 Ibidem, V, pp. 175-176.
26 Ibidem, pp. 153-154.
27 Ibidem, p. 154, n. 133.
28 Decret de la Sacra Congregatio Concistorialis; cite d'apres I. Balan, Fontes iuris ecclesiasticis Ecclesiae
unitae, [Romae], Typis Polyglottis Vaticanis, 1932, p. 89.
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Un autre grief, que l'on rencontre souvent dans Ies cahiers de doleance des Uniates, est
celui du manque de moyens economiques et de protection politique. En 1696 G. de Camillis
ecrit a la Propaganda Fide:
«Hora cominciano ad unirsi alla Religione Catholica i Valachi della
Transilvania, ed essistono ivi in maggior numero che li medesimi Ungari [... ], e se vi
fosse qualche bona protettione, e promotione, accio non temano dalli Signori loro,
che sono Eretici, e gli minacciano ... »29.
Une situation tout a fait particuliere est celle du diocese de Făgăraş, a cause de ses
rapports avec le diocese de Munkacs, dont ii est une emanation. En 1728, l'administratio du
siege vacant est confiee a l'eveque de Munkacs Gy. Bizancy; en1730, l'eveque de Făgăraş,
le Basilien I. Klein30, demande - comme l'avait fait son predecesseur Pataky en 172231 que lui soit octroyee la facultas ordinandi bigamos, deja octroyee a l'eveque de
Munkacs32; en 1731 ii envoie une /nformatio tres detaillee au nonce a Vienne "de iuribus
civilibus et ecclesiasticis in hac regione sibi servientibus" et sur le conflit juridictionnel
avec le diocese de Munkâcs33.
On pourrait continuer de citer desexemples des sentiments de malaises, des
incomprehensions et des conflits qu'a suscites l'Union dans Ies pays roumains -aussi bien
que dans d'autres regions de l'Europe Centre-Orientale. Chaque fidele et des
communeautes enieres ont etc obliges de vivre une condition "d'autres" parmi ceux qui
etaient censes etre leurs freres en Christ, tandis que Ies patrons de l'Union n'ont cesse
d'exhiber un oecumenisme de far;:ade, qui decele un ventable imperialisme culturel. Ils ont
cree des tetes de pont ou - comme ils le disent - des antemurales autour de leur adversaire
irreductible, quitte a se desinteresser du destin de leurs avangardes au moment ou Ies
menees de la politique peuvent viser un accord profitable avec I' adversaire.

Itinerarii ale Unirii din Rutenia în Transilvania
29 Lillerae episcoporum ... , V, pp. 203-204 (lettre du 31 mai 1699). A la fin de la lettre, une note datee du 6
juillet: "Commendatur negotium Emin.mo Kollonitz et D. Nuntio Viennensi"; ibidem, p. 204.
30 Ioan Inocentiu Micu, au moment de son sacre, ~oit le titre de baronet le droit d'avoir son nom germanise en

Klein; v.. J. Nouzille, la Transylvanie, Terre de contacts et de conflits, Strasbourg, Revue de l'Europe
a l'interieur de

Centrale, 1993, p. 181. L'activite pastorale de Micu/Klein s'est consommee entre conflicts
l'Eglise uniate meme, sOUP\!ons romains et hostilite de la part des princes locaux: Gh.

Procesul episcopului Ioan lnochentie Clain, Caran

Sebeş,

Bogdan-Duică,

1896; N. Togan, Romdnii din Transilvania,

Conscriptia episcopului Ioan ln. Klein de Sadu, Sibiu, 1898; A. Bunea, Episcopul Ioan Jnocentiu Klein, Blaj,
19062 .
31 Supplicationes ... , II, p. l 75.
32 Ibidem, pp. 253-256.
33 Episto/ae metropolitarum. .. , II, p. 296.
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Tentativele de catolicizare ale teritoriului României de azi dar şi a teritoriilor
învecinate au avut în timp forme diferite şi au obţinut rezultate diferite. Aceste tentative au
reuşit mai puţin în Moldova şi Ţara Românească, unde domnitorii şi Poarta Otomană nu
au tolerat unirea.
Unirea a reuşit însă în teritoriile ortodoxe ale Regatului Ungariei. Actele formale
ale Unirii religioase privind ţările române sunt trei: cel din Ujgorod (1646), de la Alba
Julia (1698) şi Maramureş (1713).
Unirea din Transilvania a fost aproape în totalitate condiţionată de factori exteriori,
ceea ce nu este cazul cu dieceza de Munkacs şi legată de la început de misionarismul
Mitropoliei de la Kiev, astfel că sinodul de Brest ( Synodus Brestensis) este Synodus mater
a tuturor revenirilor la sânul Bisericii Universale a " Schismaticilor Europei Central Orientale".
Sunt analizate deosebirile dar şi asemănările procesului de implantare a unirii
religioase în mediul ucrainean precum şi în cel românesc.
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ltineraries of the Un ion /rom Ruthenia in Transylvania
The attempts in order to Catholicize today Romanian territory, a/so the
neighbouring territories had, in time, different aspects and had di.fferent results. These
trials had less success in Moldavia and Wallachia, where the rulers and the Ottoman Porte
didn 't tolerate the Union.
However, this Union succeeded in Orthodox territories inside the Hungarian
kingdom. There are three official documents of the re/igious Union: the one from Ujgorod
(1646), from Alba Julia (1698) andfrom Maramureş (1713).
The Union /rom Transylvania was almost entirely conditioned by externai factors,
but it' s not the case of Munk!Jcs diocese, connected /rom the start by the missionary work
of Kiev Metropolitan Church, thus Brest synod (Synodus Brestensis) is the Synodus mater
of al/ returns in the universal Church of the "schismatics /rom Central and Eastem
Europe".
There are analysed the differences, a/so the similitudes of religious Union
implantation in Ukrainian milieu, a/so in the Romanian one.
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Ivan Mazepa în Moldova
Nicolae Raileanu

Pe malul priporos al Nistrului, înconjurat de noile cartiere locative ale Tighinei
(Bender), este aşezat vechiul sat moldovenesc Vamiţa. 1 Oricare din băştinaşii satului cu
mare plăcere vă va conduce pe strada îngustă, numită "Suedeză", spre o mică gospodărie
ţărănească, ce se află chiar pe malul râului. În colţul de nord-est al grădinii poate fi văzut un
obelisc destul de modest. Inscripţiile făcute cândva dispărând sub straturile de vopsea şi
var. Din când în când acest loc este vizitat de oameni, pasionaţi cu adevărat de istorie, de
acele furtunoase evenimente, ce au avut loc chiar la începutul secolului XVIII. 2 Plini de
emoţii vizitează Varniţa şi oaspeţi sosiţi din îndepărtata Suedie.
A fost aici şi ambasadorul Suediei în Moldova Ian Lundvik, iar televiziunea
suedeză a turnat un film.
Interesul este deosebit cu 290 ani urmă, deasupra Nistrului, lângă satul Varniţa
urmau să se desfăşoare dramaticele evenimente legate nemijlocit de numele şi harta regelui
Suediei Carol al XII-iea şi a hatmanului Ucrainei Ivan Mazepa. Datorită prezentei în aceste
ţinuturi a acestor două personalităţi - Carol al Xii-lea şi Mazepa, satul Varniţa a devenit
cunoscut fiind menţionat deseori în diverse lucrări istorice şi literare. 3
Carol al XII-iea, feciorul regelui Suediei Carol al Xi-lea, s-a născut la 17 iunie
1682. Tatăl lui a decedat în aprilie 1697, când moştenitorul la tron avea doar 15 ani, iar
influienţa politică a Suediei pe arena internaţională a atins apogeul, ea aflându-se în culmea
puterii. Ea dispunea de o mare armată permanentă şi o flotă militară şi comercială de prim
rang. 4 Carol al XII-iea a moştenit un stat puternic şi influent. 5 Conform testamentului lui
Carol al IX-iea, până la majoratul fiului său, ţara trebuia să fie guvernată de tutorele
Jadviga-Eleonora (bunica lui Carol al Xii-lea şi de regenţi, dar printre curteni s-a consolidat
opoziţia şi Carol al XII-iea în scurt timp a urcat la trdn, fiind investit cu drepturi depline. 6
Mama lui, Urlica-Eleonora, cu toate că a decedat de timpuriu, a reuşit să educe în fiul său
spiritul de înaltă evlavie, sentimentul dreptăţii, credinţei şi moralităţii profunde. În acelaşi
timp în el se dezvolta independenţa şi insintenţa, care deseori se transformau în
îndărătnicire.

Încă din fragedă copilărie viitorul rege a dat dovadă de capacităţi extraordinare. El
se deosebea prin îndrăzneală, imprudenţă, vitejie, permanent înfrunta pericolul, căpătând
prin asta o satisfacţie deosebită. Toată tinereţea şi-a petrecut-o în tot felul de distracţii ori la
vânătoare. 7

Între timp ducele de Holştinia prieten al lui Carol al XII-iea şi mire al surorei lui,
contând pe sprijinul şi ajutorul Suedei, s-a certat cu vecinul său apropiat. Danemarca, care
de fapt la acel moment, nu avea frică nici de Suedia, nici mai ales de Holştinia, deoarece
încheiase tratate cu regele Poloniei August al II-iea şi ţarul Rusiei Petru I. Drept consecinţă
a fost Războiul Nordic. 8
Trupele daneze au intrat în Holştinia şi au ocupat-o. Fridrih al III-iea a fugit în
Suedia la Carol al XII-iea şi i-a declarat că vrea ca el şi ţara lui să fie luate sub protecţie. Şi
V. Nicu. LocalitlI/ile Moldovei în documente şi clir/i vechi. Volumul I. Chişinău, 1991
Istoria Sevemoi Voinî. Moscva, 1987
1
Istoria Şve/ii. Moscva, 1974
4
I. Neculce, Letopiseţu/ Ţarii Moldovei, Chişinău, 1974
5
E. Tarle, Carol Xll v 1708-1709 godah. Voprosâ istorii, Nr. 6, 1950
6
N. Costomarov, Mazepa i mazepin/â. S-Peterburg, 1885
1
A. Malaevschi, Voina a Tur/iei 17 I I goda. Prutscaea opera/ia. S- Peterburg, 1898.
K Volter, Istoria Carla XII. Corotea Şvedscogo. Kiev, 1908
1

2
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Carol al XII-iea a consimţit să fie protector. Patima ce-l domina pe tânărul rege şi de care el
încă nu era conştient, s-a trezit. El râvnea spre cuceriri, el tindea spre gloria strămoşilor săi
Carol al X-lea şi Gustav-Adolf. 9 Cu ostaşii săi el se considera de neînvins. Consiliul de Stat
al Suediei se opunea războiului, dar regele a dat ordin trupelor să se deplaseze din
Pomeranta în Holştinia, dar între timp un alt duşman, regele Poloniei August al Il-lea, a
asediat Riga. Aflând de aceasta Carol al XII-iea, a declarat, că se va isprăvi pe rând şi cu
unul şi cu celălalt.
S-a încercat a-l reţine pe Carol al XII-iea la Stolkholm, dar în seara de 13 aprilie
1700, spunând că pleacă la castelul din afara oraşului, s-a grăbit spre trupele sale. În fruntea
armatei, absolut neaşteptat, el traversează golful, pomenindu-se în faţa Copenhagăi
neapărate. În curând a fost semnată şi pacea triumfală.
Carol nu împlinise nici 18 ani.
Acesta a fost începutul epopeii victoriilor tânăruluicomandat de oşti pe care, nu mult după
aceasta, au început să-l numească ''Noul Alexandru Macedon".
În campanii Carol al XII-iea era neobosit, timp îndelungat nu cobora din şa,
permanent purta aceeaşi uniformă şi cizme înalte. Prefera să doarmă în cort simplu pe pat
soldăţesc. Faţă de hrană era Bră pretenţii. În sufletul său pătimaş nu era rezervat pentru
femei un loc cât de mic, toată viaţa el n-a cunoscut nici o femeie şi nici nu avea atracţie faţă
de ele. Intervenind de partea aliaţilor săi, Petru I a pornit armatele ruseşti spre Narva,
suferindaici o înfrângere zdrobitoare. În ajunul bătăliei Petru I a fugit în Novgorod, iar
armata lui împreună cu comandanţii de oşti, inclusiv tot armamentul au fost luaţi prizonieri.
Însă această victorie a lui Carol al Xii-lea, ca şi multe altele din perioada Războiului
Nordic, nu erau consolidate şi părea, că scopul lui principal era distrugerea inamicului pe
câmpul de luptă şi în această privinţă el s-a manifestat ca prost strateg şi diplomat. 12 Fiind
preocupat de luptele din Polonia şi Saxonia Carol al Xii-lea a lăsat neobservată creşterea
forţei militare a Rusiei. În scurt timp Petru I recucereşte Narva şi pe malurile Nevei
înfiinţează un nou oraş - Sankt-Petersburg, Rusia crează o flotă de prim rang şi tot mai
mult îşi întăreşte poziţiile pe ţărmurile Mării Baltice. 13 În 1706 Carol al XIl-lea a zdrobit
armata polono-saxonă şi a semnat tratatul de pace de la Antrniş, conform căruia Agust II s-a
dezis de tronul polonez. 14 Din acest moment scopul principal al lui Carol al Xii-lea devine
campania asupra Rusiei.
În iulie 1708 Carol traversează râul Berezina, pomenindu-se în Rusia. La 27
septembrie, lângă sătucul Lesnaia, are loc bătălia, armata lui Levengaupt fiind complet
distrusă, ruşii capturând întregul tren cu rezervele de muniţii şi provizii, inclusiv, aproape
toată artileria. 15
Pribegirile îndelungate şi pline de primejdii din cursul iernii aspre prin Ucraina,
când suedezii îngheţau şi flămânzeau, sufereau din cauza maladiilor şi ciocnirilor cu ruşii
au avut ca rezultat faptul, că la începutul evenimentelor militare din vara anului 1709
armata suedeză era în mare parte istovită. Către istorica datăa bătăliei de la Poltava de la 27
iunie 1709, din excelenta armată, pe care Carol al Xii-lea a condus-o asupra Rusiei, nu
rămase decât jumătate. Ba mai mult cu câteva zile înainte de bătălie, de ziua de naştere 17
iunie, Carol al XII-iea a fost rănit în picior, fapt ce a influenţat .negativ coordonarea
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15 F. Lagus, Carl XII v lujnoi Ros ii, Odessa, 1853.
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de luptă. Lângă Poltava suedezii au suferit o înfrângere zdrobitoare, armata a
fost complet distrusă: mulţi au căzut pe câmpul de luptă şi mai mulţi soldaţi şi ofiţeri au fost
făcuţi prizonieri, împreună cu resturile de armamente.
Din momentul când Carol al Xii-lea în 1708 intrase pe teritoriul Ucrainei
hatmanul Ivan Mazepa a trecut de partea seudezilor. Ivan Mazepa era fiul lui Stepan
Mazepa, ataman de Belala Ţercovi. Stepan ;azepa a fost participant activ al Uniunii de la
Gadiacisk de orientare antirusă, atitudine preluată şi de fiul său. Este cunoscut faptul, că
Ivan Mazepa s-a născut în satul Mazepinţâ, dar până în prezent nu este cunoscută data
naşterii. În 1932 la Lvov a fost sărbătorită a 300-a aniversare a zilei lui de naştere. Au fost
publicate un şir de articole, iar în I 938 la Varşovia a fost editată o culegere de articole în
două volume, consacrate nu numai lui Mazepa, ci şi regelui suedez Carol al Xii-lea, mamei
Maria-Magdalina şi combatanţilor.
Ivan Mazepa şi cazacii au fost acei, care l-au îndemnat pe Carol al Xii-lea să atace
cetatea Poltava, în care după spusele lor, se aflau rezerve importante de provizii. Cu toate
însuşi Mazepa şi mulţi dintre cazaci n-au luat parte la bătălie şi au fugit de pe câmpul de
luptă fără a aştepta sfârşitul ei.
În timpul luptelor de la Poltava rănit Carol al Xii-lea mai întâi era transportat iar
apoi dus pe targă de către dorobanţii săi printre rândurile de soldaţi, pe care el încerca să-i
însufleţească. D~ curând a devenit evident, că suedezii au pierdut bătălia. Aşezat într-o
trăsură cu şase cai Carol al Xii-lea împreună cu puţinii suedezi, polonezi şi cazaci, salvaţi
din iadul Poltavei, s-au îndreptat spre Perevolocina, unde s-a desfăşurat dramatica trecere
peste Nipru. În două coloane, dintre care una îl urma pe Carol al XII-iea, iar cealaltă pe
Mazepa, rămăşiţele armatei sudeze şi aliaţilor au mers mai întâi în jurul Niprului, ca mai
apoi să cotescă strict spre sud-vest, luând direcţia spre Bug, croindu-şi srum prin pustiul
Saratin, poreclit de cazaci Dicoe pole (câmpul sălbatic). În cele din urmă, la 6 şi 7 iulie
1709 Caro al Xii-lea şi Mazepa, împreună cu combatanţii săi au forţat Bugul, pomeninduse în posesiunile lui Abdurahrnan-paşa, guvernator al oraşului turcesc Oceacov. Carol al
XII-iea s-a adresat către Abdrahrnan-paşa cu rugămintea de a comunica sultanului şi
seraschirului de Bender, că regele a sosit pe pământurile stăpânite de turci. La 11 iulie,
primind răspunsul favorabil al seraschirului de Bender, trupele lui Carol al Xii-lea au pornit
spre Bender pe vechiul drum, în direcţia actualei Odesa. La 21 iulie ei s-au oprit în
împrejurimile actualului Tiraspol, unde au staţionat două zile pentru a se aduce în ordine,
astfel intenţionând a căpăta o oarecare stimă din partea turcilor, ce îi vor întâmpina la
Bender.
La 23 iulie în fruntea armatei sale, regele suedez a pornit spre Bender. La jumătate
de cale el a fost întâmpinat de seraschirul Benderului însoţit de un mare număr de călăreţi şi
pedeştri, care potrivit poruncii sultanului l-a invitat pe Carol al Xii-lea să-l urmeze în tabăra
amenajată , deja, pentru el.Când regele s-a apropiat de cetate în cinstea lui a răsunat o salvă
din 36 tunuri, plasate pe valuri, ienicerii, aranjaţi în două rânduri, formau un coridor până la
cortul regal, care, după dimensiuni şi splendoare, era mult superior celorlalte, aranjate
pentru ofiţeri şi curteni.
Prima tabără a suedezilor a fost amenajată pe malul stâng al Nistrului în faţa cetăţii
Bender. În scurt timp a fost organizată transportarea în tabără, dar regele, pentru a evita
noroiul şi arşiţa, îndeosebi, pentru a înlesni fumizarea produselor la 31 iulie 1709 schimbă
locul taberei , amenajând-o pe cealaltă parte a Nistrului, chiar lângă zidurile cetăţii. Întreaga
peninsulă din faţa actualului sat Parcani a fost ocupată de suedezi. În centrul taberei se aflau
cortul regal, în jurul căruia, pe cerc se aflau corturile suitei - a ofiţerilor mai apropiaţi, iar a
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celor de rang inferior, puţin mai departe. Cazacii şi dorobanţii aveau tabăra mai jos pe
cursul râului. Ienicerii făceau gardă.
Iniţial Mazepa intenţiona să se aranjeze cu o parte din cazaci în Bender, dar turcii
s-au împotrivit şi el a fost nevoit să aleagă un alt loc, acesta fiind satul Varniţa. Tot în
Varniţa s-au aşezat şi moldovenii din armata suedeză.
Judecând după toate acestea Carol al XII-iea nu intenţiona să rămână mult sub
zidurile Benderului, însă complicatul lui joc diplmatic, ce avea drept scop antrenarea
Turciei în războiul cu Rusia, I-au impus lui Carol să-şi modifice planurile. În ajunul iernii
cortul lui a fost înconjurat cu cărămidă şi acoperit cu scânduri, încât s-a transformat într-o
casă durabilă cu două camere şi saloane. Exemplul regelui a fost urmat de ofiţeri, de trimişii
speciali din Constantinopol şi Polonia şi de ceilalţi străini. Sultanul, sub tutela căruia se
aflau seudezii a dat dispoziţii domnitorului Moldovei Nicolae Mavrocordat iar mai apoi şi
lui Dimitrie Cantemir să le acorde suedezilor ajutorul la construcţia taberei şi
aprovizionarea cu alimente. În scurt timp în tabără n-a rămas nici un bordei, toate au fost
transformate în case. Tabăra a căpătat aspectul unui mic orăşel ce a început să fie numit
Carlopolis. Dar tabăra, în permanenţă era inundată de revărsările Nistrului, înt suedezii au
botezat o "tabăra acvatică". Aflându-se în această tabără caro) al XII-iea a aflat de boala
grea a aliatului său devotat hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa, ce-şi avea sediul în varniţa.
Prăbuşirea tuturor planurilor, pierdera colosalei averi şi în sîarşit, despărţirea de Patrie, au
influenţat asupra sănătăţii hatmanului împovărat de ani, căci, conform unor date el avea 65,
air după altele-chiar 77 ani.
Din momentul sosirii lui la Varniţa şi până în ultima clipă a vieţii el nu s-a mai
ridicat din pat. Bolnav, Mazepa sta culcat într-o modestă căsuţă ţărănească din preajma
bisericii din Varniţa, stingându-se câte puţin din viaţă. Deseori Ia el venea Carol al XII-iea
şi discutau, Mazepa aflând ultimele noutăţi. Cel mai apropiat tovarăş de luptă al
hatmanului, Orlic, care se afla Ia cancelaria căzăcească din laşi, aflând de boala hatmanului,
a revenit neântârziat la Varniţa petrecând mult timp la patul bolnavului. Către mijlocul lunii
septembrie siuaţia bolnavului s-a înrăutăţit brusc, preotul ortodox, sosit de la Iaşi l-a
spovedit. Mazepa a hotărât să facă ordine în treburile sale şi cu această ocazie Carol al XIIiea I-a trimis în ajutor pe Soldan, unul din apropiaţii săi, care cunoştea limba slavonă şi se
descurcă bine în afaceri ucraineşti fiins responsabil de ele în stat majorul regelui suedez.
La 2lseptembrie hatmanul şi-a pierdut cunoştinţa şi Carol al Xii-lea împreună cu
ambasadorii Angliei şi Olandei, sosiţi la el, n-au putut să-şi ia rămas bun. După plecarea
regelui a început o furtună puternică şi sub acompaniamentul bubuiturilor stihiei, în aceiaşi
zi, 21 septembrie, s-a stins din viaţă. În ediţiile istorice şi literare ruseşti este vehiculată
ideea că decesul lui Mazepa a survenit în rezultatul otrăvirii, fapt ce nu corespunde
realităţii. Mult mai plauzibilă este explicaţia, că boala şi decesul au fost cauzate de vârsta
înaintată condiţiile foarte dificile din timpul retragerii de sub Poltava şi marşul forţat de Ia
Perevolocina, prin îngrozitul câmp sălbatic (Dicoe pole), până la Tighina (Bender) şi
Varniţa.

Ceremonia

înmormântării

hatmanului Ucrainei Ivan Mazepa a avut loc în mica

bisericuţă a satului moldovenesc Varniţa, unde s-au adunat şi ţăranii din localitate. În

fruntea cortegiului funerar mergeau fanfarele suedeze şi cazacii cu instrumentele muzicale,
care rând pe rând cântau melodii funebre.După ei urmau atamanii cazaci atributele puterii
hatmanului: buzduganul, împodobit cu nestemate şi pietre pretenţioase, stindardul şi
bunciucul. Ei mergeau în faţa secriului îmbrăcat în pânză purpurie cu dungă lată aurie.
Sicriul era aşezat pe un car funebru, tras de şasecai, încălecaţi de şase cazaci cu săbile
scoase din teacă. Pe ultimul drum hatmanul a fost petrecut şi de regele suedez cu suita lui,
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căruia i s-au
alăturat diplomaţii statelor străine, reprezentanţii sultanului, domnitorii
Moldovei şi Valahiei.
Judecând după toate informaţiile corpul neînsufleţit al habnanului Ivan Mazepa a
fost înhumat de două on: prima oară chiar în satul Varniţa, iar apoi la Galaţi, în biserica
Sîantul Gheorghe, în cavou, pe placa de marmoră fiind reprezentate stema Ucrainei şi
blazonul lui Mazepa inscripţia funerară şi vulturul cu un cap. Dar nici aici corpul lui
Mazepa n-a găsit tihnă, după cum n-a avut-o el fiind în viaţă. Este cunoscut, că Petru I era
foarte crud şi răzbunător şi n-a putut să-i ierte lui mazepa trădarea şi trecerea de partea
regelui suedez Carol al Xii-lea. El, a dat ordin conducătorilor săi de oşti să facă tot
posibilul şi, chiar imposibilul, dar să i-l aducă pe Mazepa viu sau mort. Din această cauză
combatanţii hatmanului aveau teamă nu numai de viaţa lui Mazepa, ci şi de soarta
mormântului lui. Evident iniţial el a fost înmormântat la Varniţa, dovadă servind mărturiile
lui F. Lagus, care pe la mijlocul secolului XIX a văzut rămăşiţele mormântului.
Chiar de pe timpul Niprului la Perevolocino, organizând urmărirea lui Carol al
XII-iea şi Mazepa, în prezenţa lui G. Volkonski şi G. Kropotov Petru I a spus, că dacă vor
pune mân ape cei urmăriţi, cu Carol să se poarte cuvincios, iar pe Mazepa să-l pună în
lanţuri şi să-l aducă în faţa lui, ca să-l execute singur, după bunul său plac.
Conform unor zvonuri sicriul cu corpul lui Mazepa din Varniţa a trebuit să fie
transportat la Iaşi şi înhumat la mănăstirea Golia. După ceremonia de înmormântare din
Varniţa cortegiul funerar cu corpul lui Mazepa a luat direcţia spre laşi, dar, undeva în drum
au luat-o brusc spre sud, pomenindu-se la Galaţi, unde a fost înhumat în biserica Sf'antul
Gheorghe. Ulterior nu numai mormântul, ci şi biserica însăşi au fost complet distruse.
Între timp, către vara anului 1710, s-a agravat situaţia politică internă a imperiului
Otoman. Într-o perioadă scurtă de timp s-au schimbat doi viziri. Baltadjii Mehmet paşa,
devenit vizir în septembrie 171 O, a hotărât că cel mai bun mijloc de a linişti spiritele în ţară
poate fi un război scurt şi victorios. Această intenţie corespundea în întregime intereselor
lui Carol al XII-iea.
La 9 noiembrie 1710 Turcia a declarat război Rusiei. La 23 noiembrie 1710,
domnitor al Moldovei a fost numit Dimitrie Cantemir, care imediat l-a contactat în taină pe
Petru I. După semnarea tratatului secret între Moldova şi Rusia din 13 aprilie 1711 (Luţk),
armatele ruse încep pregătirile pentru campania în Moldova. Este interesant, că în timpul
pregătirii companiei de la Prut, Petru I a repetat greşelile regelui suedez, intrând în
teritoriile necunoscute, fără a avea acoperit spatele frontului, mizând pe proviziile locale,
care, din cauza secetei, erau, evident, neîndestulătoare. De altă parte Dimitrie Cantemir nici
nu avea cu ce-l ajuta pe Petru I în lupta cu turcii. La 8 iulie 1711 are loc bătălia de la
Stănileşti, nu departe de Huşi. Armata rusă şi moldovenească număra doar 38276 oameni
pe când vizirul turc avea 119665 oameni şi hanul de Crimela 70000. Evident, armata rusă şi
moldovenească s-a pomenit într-o situaţie foarte dificilă. Numai datorită capacităţilor
diplomatice excepţionale ale lui Şeremetiev şi Şafirov, precum şi a banilor şi bijuteriilor
Ecaterinei, care la acel moment era, deja, soţia lui Petru I, a fost posibilăsemnarea tratatului
de pace, destul de avantajos pentru Rusia. Aflând despre începutul tratativelor de pace
Carol al XII-iea a părăsit urgent tabăra sa. Douăzeci şi patru de ore n-a descălecat calul
regele suedez, dar ajungând la Prut el a surprins doar ultimele regimente ale armatei ruse,
care plecau cu drapelele învânt. Înfuriat el a dat busna în cortul vizirului, şi a început să
insiste să i se pună la dispoziţie trupe, pentru a-i ajunge şi a-i distruge pe ruşi.Drept răspuns
vizirul i-a declarat regelui, că tratatul include şi paragraful, conform căruia Carol al XII-iea
poate pleca nestingherit în Suedia. Această discuţie a avut urmări destul de grave pentru
vizir, foarte curând el a fost supus unei aspre dizgraţii.
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Carol al Xii-lea revine la Bender, unde îl aşteaptă noi neplăceri - tabăra, amenajată
cu atâtea eforturi, a fost din nou inundată şi de această dată definitiv. Regele a fost nevoit să
caute un loc nou pentru tabătă, oprindu-şi alegerea la satul Varniţa, acolo unde staţionau,
deja cazacii şi moldovenii, acolo unde s-a stins din viaţă Mazepa.
Primele luni suedezii au locuit chiar în sat şi cortul regelui a fost aranjat în
apropierea bisericei săteşti. Dar odată cu căderea frigului Carol a hotărât să construiască o
locuinţă normală, conform unei schiţe elaborate personal. în trei luni casa a fost gata, întrun nivel, lungă de 100 paşi, lată de 50 cu două frontoane ieşite în afară. În interior, afară de
două săli spaţioase în una era biserica, iar cealaltă era prevăzută pentru adunări, mai erau 12
camere cea mai mică din ele fiind ocupată de rege. Podul casei, destul de durabil, era
destinat pentru păstrarea cadourilor preţioase, oferite regelui. în interior casa era amenajată
destul de luxos: pereţii şi podele erau îmbrăcaţi cu covoare turceşti, uşile şi lambriurile erau
din stejar, garnitura şi lăcăţile de aramă, confecţionate cu mare măiestrie.
La 50 paşi spre nord de casa regală a fost înălţată cancelaria. încăperi destul de
spaţioase pentru bucătărie, grajduri, depozite, locuinţe pentru curteni şi străini au fost
ridicate în jurul casei regale, iar spre nord de ea au fost săpate 400 bordie pentru dorobanţi,
care locuiau câte doi. Această tabără a fost numită de contemporani "Noul Stocholrn".
Timp de 2-3 ani tabăra regelui suedez de la Varniţa a fost unul din importantele centre ale
diplomaţiei europene. Aici regele acredita trimişii multor state, primea şi de aici trimetea
corespondenţa sa. Peste câtva timp, Carol al Xll-lea a primit scrisoarea sultanului în care i
se declara, că sultanul dorind să îndeplinească condiţiile tratatului încheiat cu ţarul Rusiei îl
roagă pe rege să părăsească teritoriul Turciei prin Polonia, însoţit de un detaşament de turci
şi tătari. Ofensat regele a declarat că nu poate să părăsească limitele imperiului deoarece nu
dispune de bani şi cere pentru aceasta l OOO pungi cu galbeni. În numele sultanului paşa de
Bender i-a înmânat imediat 1200 pungi, dar Carol a cerut încă atât. Revendicările regelui au
fost aduse la cunoştiinţa sultanului, care a dat dispoziţii de a-lexpulza pe regecu forţa, lucru
la care Carol al Xii-lea a declarat, că nu are intenţia să îndeplinească ordinele Sultanului
neghiob. S-a început a-l extenua prin înfometare să-i înduplece diplomaţii străini, dar totul a
fost în zadar.
25 mii de turci şi tătari au înconjurat tabăra suedeză. Cazacii şi polonezii l-au
părăsit pe rege, cu el au rămas doar puţinii seudezi. Turcii au incendiat depozitele
alimentare, Carol a dat ordin să fie pregătite armele pentru a organiza apărarea reşedinţei.
În acest scop a fost îngheţată apă în butoaie, ele fiind folosite ca fostificaţii suplimentare.
Carol a dat dispoziţie să fie măcelăriţi caii de prisos, chiar dacă aceştia sunt caii primiţi
cadou de la sultan, carnea lor să fie pusă la murat, pentru a fi folosită în timpul asediului.
La l februarie 1713 la Varniţa a avut loc evenimentul cunoscut că "calabalâc".
Cuvânt de origine turcă, el poate fi tălmăcit ca "dezordine" ori "învălmăşeală", intrând mai
apoi în multe limbi europene şi rămânând, îndeosebi memorabil în Suedia. Cândturcii şi
tătarii s-au apropiat de tranşeele suedeze, Carol a dat ordin să tragă în ei din ultimele sale
două tunuri. Turcii, instalând artileria au învăluit tranşeele mai apoi atacând din toate părţile
au zdrobit rezistenţa suedezilor pe fortificaţiile externe. Reuşind să pătrundă în reşedinţă,
Carol al Xii-lea a organizat riposta din interior. Turcii, însă au incendiat casa. Regele
înăbuşindu-se în turn, cu resturile adepţilor săi s-a mutat în altă clădire dar şi aici a fost
înconjurat de ieniceri şi după o rezistenţă disperată a fost dezarmat. Rezistenţa opusă l-a
costat pe rege patru degete de la mână, o parte de ureche şi vârful nasului. Câţiva suedezi au
căzut în încăierare ceilalţi fiind făcuţi prizonieri. Printre turci numărul celor căzuţi a atins
cifra de 200. Fără a şti ce să facă cu prizonierul l-a expediat sultanului la Adrianopol într-o
simplă trăsură. Şezând în căruţă dezarmat şi înconjurat de turci, Carol al Xii-lea era tot atât
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de liniştit şi mândru, cum era pe timpuri, când era în culmea gloriei sale, intimidând
Europa. La Adrianopol regelui i s-a rezervat o căsuţă mică în suburbia Demoticei, lăsându
i-se în preajmă câţiva ofiţeri şi funcţionari.
În toamna anului 1714 pe neaşteptate Carol al Xii-lea hotărăşte să părăsească
Turcia. El îl pune la curent pe sultan despre plecarea sa neîntârziată, ştire destul de
îmbucurătoare pentru sultan. Cu această ocazie sultanul i-a trimis lui Carol cai scumpi
arăbeşti şi a desemnat un detaşament de ieniceri ca escortă.
Însă Carol i-a înapoiat sultanului toate cadourile şi s-a pornit la drum călare, în
fruntea unui detaşament de turci. Ajungând la hotarul Austro-Ungariei el i-a trimis înapoi
pe ieniceri şi, schimbându-şi hainele şi schimbându-şi numelesău şi a celor doi ofiţeri, întro simplă căruţă ţărănească a traversat toată Ungaria. La Viena ei au procurat cai şi călări
fără a se odihni peste şaisprezece zile au apărut la Strolyund. Un an mai târziu după
cincisprezece ani de pribejie, el a călcat pe pământul Suediei natale.
Chiar şi aici neastâmpăratul Carol al XII-lea încercă să-şi menţină renumele de
conducători de oşti neânfrânt. Dar Ia sfârşitul lunii octombrie 1718, pe când inspecta
tranşeele din jurul cetăţii norvegiene asediate Fridrihshal, regele suedez a fost rănit mortal
de un glonte ce l-a nimerit în cap. Soldaţii lui devotaţi au adus corpul neînsufleţit al regelui
prin toată Suedia până la Stocholm, unde a şi fost înmormântat.
"Aşa şi-a sîarşit viaţa regelui suedez Carol al Xii-lea, Ia numai treizeci şi şase de
ani şi jumătate, încercând totul ce este măreţ în proprietate şi cel mai aspru în nenorocire,
nefiind înduioşat de una şi nici pe o clipă dezechilibrat de alta. Aproape toate acţiunile sale,
chiar şi cele legate nemijlocit de viaţa lui personală, erau imprevizibile.
Acesta a fost, probabil, unicul dintre oameni şi până în prezent unicul din regi ce,
şi-a trăit viaţa fără pasiuni; el a adus toate virtuţile eroului până la acea limită la care ele
devin tot atât de periculoase, ca şi viciile opuse lor. Duritatea lui, devenită încăpăţânare, l-a
dus la nenorocire în Ucraina şi l-a reţinut cinci ani în Turcia (Moldova), generozitatea lui
degradată în risipă a ruinat Suedia, curajul lui a dus până la o vitejie absurdă i-a cauzat
moartea, sentimentul lui de dreptate ajungea uneori până la cruzime, iar în ultimii ani
domnia sa s-a transformat în tiranie. Calităţile lui măreţe, dintre care ar fi fost suficient doar
una, pentru a-l înveşnici pe orice monarh, au constituit nenorocirile ţării lui". (Voltaire)
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Carol theXJI-th and Ivan Mazepa in Moldavia
In this paper, the author presents events connected by the campaign of the
Swedish king Carol XII-th against the tzar Peter I-st, action that will involve a/so, the antiRussian hetman Ivan Mazepa. lnitially, the Swedish camp was settled down near Bender
citadel but the Ottomans were against that, so Mazepa was forced to move in Varniţa
vi//age. Gradually, the camp became a small town. For 2-3 years, the Swedish camp from
Varniţa was an important center of European diplomacy. Mazepa commanded, beside
Carol XII-th, the Swedish army, but the advanced age and the retreat from Poltava
hastened his death. To the huria/ ceremony participated Carol al XII-th with his suite, as an
appreciation for Ivan Mazepa.
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PyM}'HCLKHii

CJii.i. IeaHa MaJenu
B. Pu11Ka

1IH ne naii6i.m.III Be.JIH'IHOIO B yxpaÎHCLKiH icTOpiî e IlOCTilTL reTLMaHa Jeana
Ma:iem1. CKJia.I(HOIO i Tpari'IHOIO 6yJia .n:om1 Qid nenepeci'IHoî oco6HCTOCTi. Ha ceoeM}'
.n:oeroM}' eixy .n:oeeJiocR 3Bi,n:aTH HOM}' n'RHou:de eceeeponeHCLKOÎ cJiaeH, pa.I(omie
nepeMor i CMePTeJILHHH 6i.m. nopa.3KH - npoeany CBOÎX rpan.n:io3HHX 3aMHCJiiB.
,[{eaJ:mRTL .n:ea poKH (1687-1709) CTORB Ma:iena na qoJii YKpaînci.Koî ,n:ep)l(aeH e
.n:o6i reTLMaHIUHHH. DYJl:Y'Df TBepe3HM noJiiTHKOM H BH.n:aTHHM JnlllJIOMaTOM, reTLMaH
3M}'IllemtH 6ye .n:o qacy MHpHTHCJI 3 QeffTPaJiiCTH'IHOIO IlOJIÎTHKOIO MOCKOBCLKOro QapR. B
TOH )l(e 11ac, ein ycni.n:oMJOOBaB i"i 3ry6ni nacni.ll:KH .ll:IDI .n:oJii YKpaînn. ()TQ)IC caMe JKHTTR
IlOCTilBHJIO reTLMaHa nepe.n: HeMHH}"IHM BH6opoM: 'IH cnoKiHHO Jl:O)l(ffBaTH BÎKY y
JaTHIIIllOM}' 6aTYPHHCLKOM}' nanaQi cepe.n: yJI106JieHHX KHnr Ta 3a6ae ceiTCLKoro )ICHTTR,
'IH cnpo6yeaTH BHpBaTH YKpaîny 3 «MOCKOBCLKOÎ neeoJii» H .n:oMOrTHCR YTBepJl:)l(eHHR i"i
ne3aJie)ICHOCTi? Jean Ma:iena o6paB OCTanne. Horo BH6ip 6ye cni.n:oMHM i, MOBIDl'IH
CJIOBaMH aBTOpa «JCTOpiî PyciB», <<'l}')KHH yciM IlpHCTPaCT.llM i IIIICÎJJ.JIHBHM .ll:IDI .n:ymi
3aMipaM>>. 3B~aIO'IHCL .n:o cnoîx o.n:no.ll:)'Ml{iB nanepe.n:o.n:ni p03pHBy 3 MocKBOIO 1708 p.
Ma:iena JaRBHB, mo nin .ll:IDI ce6e niqoro ne Ill}'Kae, «OKpiM maCTR TOM}' napo.n:oei, JIKHH
YIIIaHyeaB Mene reTLMaHCLKOIO ri.n:niCTIO i 3 HelO .n:onipHB Meni .ll:OJIIO CBOIO» I.
· Bapnapci.Ke 3HHmennR pocrncLKHMH BIHCLKaMH l>aTYPHHa i noJITaBCLKa
KaTaCTPo<t>a nepeKpeCJIHJIH noMHCJIH Ma:ienH, mo o.n:naK ne npH3BeJio .n:o KOMnpOMeTaQiî
YKPaÎHCLKOÎ .n:ep)l(aBHOÎ i.n:eî. CaMe i"i i HaH6iJILIIIe CTPaIIDfBCJI Qap IleTpo I. y BJiaIIITOBaHiH
B Jle6e.n:nni KaTiBHi BÎH BJiacnopyq 'IHHHB .ll:OnHTH Ta TOPTYPH Ha.I( yxpaÎHCLKHM JllO.ll:OM,
3ani.n:o3penHM y cnMnaTÎRx .n:o anronoMi3M}' YKpaîHH. Ha:iHBaIO'IH i"i peqnnKa «3Jio,n:eeM>> i
<<Jpa.n:HHKOM>>, i.n:eoJiorH CaMOJl:ep)l(aBHOro pe)ICHM}' HaMaraJIHCJI Bcimnco 3rani.6HTH
Ma:ieny B oqax TOroqacnoro cycniJILCTBa. Bonu BHCTaBIDIJDf Horo qecToJII06nnM eroîCTOM
Ta Kap'epnCToM, mo nepecJii.n:yeae 6}'IliM-TO JDfIIIe ceoî BJiacni iHTepecn. 3a HaKa.JOM
MOCKOBCLKOro QapR pociHCLKa npaBOCJiaBHa QepKBa me 3a )l(ffTTJI Ma:ienn HaKJiaJia na
m.oro ana$eM}'. Ta H QLoro 6yJio JaMaJIO nieni'IHOM}' .n:ecnozy: IleTpo po3nOpR.ll:HBCR
cnillillo cnopJl.ll:HTH noroHIO 3a 6YffTÎBJIHBHM reTLManoM. Bn6yxoM CKa)l(enoî mori
cnanaxnyn Qap, .n:oni.n:aeIIInci., mo ne n.n:anocR nacnoCTHITH MaJeny Ta Horo cnÎJILHHKÎB y
npnqopHOMOpCLKHX CTenax. y peJIRQiî .n:o IlOCJia Pocii B CTaM6yJii n.A.ToJICTOro
pociHCLKHH YPR.ll: BHMarae ni.n: roroaCTiHni .n:oMaraHHR Pocii nn.n:aTH Ma:ieny .n:o PYK QapR,
Ha.I(aB HOM}' npffTYJIOK y cnoîx BOJio,n:inHRX. Icnyeann nJiaHH nepenpaBHTH Ma:ieny B
KpHM, .n:e cyeopo .n:oTpHMyeaBCR 3BH'laH ne BH.n:aBaTH THX, XTO npocnB noKpOBHTeJILCTBO
xana.
THM qacoM, 3Myqenoro y.n:apaMH .n:oni, YKPaînci.Koro reTLMana noJIHIIIaJIH )ICHTTEBi
CHJIH. Ocranni .n:ni Horo )ICHTTJI CnJIHBaJIH y l>en.n:epax, .n:e TO,n:i po3MiCTHBCR ceoîM Ta6opoM
KapJI XII. Ilepe.n:qyea10qn 6JIH3LKiCTL KÎHQR ceoro )ICHTTeBoro IIIIDIXy, Ma:iena, 3a
cei,n:qeHHRM cyqacHHKiB, TpHMaBCJI M}')ICHLO, nopiBHIOIO'IH )l(aproMa CBOIO .ll:OJllO 3 .ll:OJielO
pHMCLKoro noeTa Oni.n:iR, RKHH Te)IC noMep .n:aneKo ni.n: 6aTLKÎBIQHHH. IloMep Ma:iena B niq
3 21na22 nepecHR 1709 p. (monpan.n:a, QR ,n:aTa ne e 6e3nepequo10). MocKOBCLKi areHTH,
TpiYM4>YJO'IH .n:onocHJIH QapIO, mo Ma:iena noMep ni.n: caMoOTpyeHHR. ToMaIII Ila.n:ypa y
1874 p., noKJIHKaIO'IHCL na 3HaH.n:eny HHM B ieJyîTHHCLKOMY MOJIHTOBHHKY PYKOnHCHnH
npnnnc, TaKO)IC cnonimae npo Te, mo Ma:iena «noMep ni.n: OTpYTH, .n:oMiIIIanoî y TpynoK,
3
JIKHH HOM}' .n:ae BHnHTH rpeQLKHH nin» • JCTopHKH MHnyJioro .n:aTyeaJIH QeH 3annc
naHpaniIIIe 20-Mn poKaMn XVIII CT. i nepeKoHJIHeo, na MiH nomR.ll:, noKa.JaJIH, mo nin
n036aeJiennii Jl:)l(epeJii.noro onepTR, a 6ye 3aMiIIIaHHH na qyncax. Ix nomHpIOBaB, i,
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He6e3yeniWHO, Ha piBHi Mi)l(Hapo.n;HHX .D:HilnOMarnqHHX KOHTaicriB MOeKOBebKHH ypJl,ll:
MOBJUIB «pyKa oO)Ka>> noKaparra «3pa.n;HHKa».
3a ieTOpiorpacl>iqHoJO Tpa.n:HuicJO, yCTaneHoJO )J,.M.EaHTHweM-KaMeHebKHM IBa.H
MaJena 6ys noxosaHHii no6nH3Y eena BapHHUJI He.n;aneKo si.n EeH.D:ep, a nÎ3Hiwe
nepeBe3IlH iioro TJ>YHY .no jlee i TilM enopy.n;HnH ypoqHCTHii noxopoH4. Oeb J1K iioro
3MaJibOBYIOTh
oqesH.nui:
«... TpyHy, o66H1y qepBOHHM OKeaMHTOM 3 WHpOKHMH 30IlOTHMH no3yMeHTaMH, Be3Ilo Ha
KaTacl>arrui weerepo 6inHx KOHeii. no o6H.n;sa 6oKH i"i iiwnH B pR.n; K03aKH 3 oroneHHMH
wa6JUIMH. Tiepe.n TJ>YHOIO reTbMaHebKHii 6yHqy)KHHii Hie reTbMaHebK)' 6ynasy, KOTpa BeJI
BH6nHeKysana B nepnax ii KOWTOBHHX KaMiHHJIX. 3a TJ>YHOIO iiwno 6araTO yKpaiHOK, IUO
niwnH 3a esoiMH qonoBiKaMH ii pi.n;HHMH, KOTpi npHeTililH .no reTI.MaHa: no HapO,D;HOMY
3BHqaJO sei BOHH ronocHnH i npHqmyBaJIH... Ko3aKH iiwnH 3 noxHneHHMH .nony
KOpOrBaMH i 36pocJO; TJ>YHY yKpaiHebKOro renMaHa enycrnnH B MOrHny, npHI1YrOBneHy B
uepKBi, IUO 6yna 3a ropo.n;oM, i K03aKH, B 03HaK)' nowaHH, B eJO XBHnHHy BHilaJIHnH 3 esoix
5
MYWKeriB» . CMepn i noxosaHHJI IsaHa MaJenH no6nH3Y EeH.D:ep, a TilKO)K nnaHH K03aKiB
IUO.D:O nepenoxoBaHHJI reTbMaHa B jleeax 3aesi.n;qyc, eKna.n;eHHii BoeeHH 1709 p. «IlOKÎpHHH
MaCCTilT 3anopo3bKoro siiiebKa .no es. KoponiseLKoro MacCTaTY lllseuiî». Y n'J1TOMY,
3aKnJOqHOMY nyHKTi UbOro BenbMH uiKaBOro .D:OK)'MeHTa Mi)K iHWHM 3a3Haqacn.eJI:
«lionicMo, Ha.li: enaBHHM noxopoHoM J1eH0BenbMO)KHOro reTbMatta MaJenH, mo ri .nopori
TnÎHHi oeTaHKH, repoiiebKa .nywa B JIKHX HanOBHHna yseeb eBÎT enaBHHMH sqHHKaMH,
npHiiHJIIla MapHa JeMIDI UbOro npoCToro eena. ToMY Janopo3bKe siiiebKO 3BepTilcrbeJI .no
oes. KoponisebKoro MaCCTilTY 3 npoxaHHJIM 3Morrn noxosaTH miHHi OCTilHKH esoro
reTbMaHa spoqHeriwe B enaBHiWOMY MiCTi, 30KpeMa B jleeax, y TaK 3BaHOMY MOHaCTHpi
6
roniJ1» . Hapo.n;Hi nepeKaJH ii .n;oTenep nos'J13YIOTb 3 MOrHnoJO rerbMaHa MaJenH BHeOKHii
KypraH Ha.li: )J,HiCTopoM no6nH3Y EeH.n;ep.
Hea6HJ1KHii iHTepee eTilHOBHTb y UbOMY 3B'J13K)', BMÎIUeHe y raJeri «KHisebKa
npas.na>> si.n 14 sepeeHJI 1993 p. nosi.n;oMJieHHJI MewKaHUJI M.Tapami KHîBebKOi o6naCTi
MHKOnH Y eaTOro, y JIKOMY To ii eTsep.n~c, mo y nosornHi qaeH BÎH Ha snacHi oqi 6aqHs
Ha.n;Monuu.HHii xpeCT 3 iMeHeM MaJerrn. A1nop UHX PAAKiB 36epirac y esocMY apxisi
enora.n;H M.X.YeaTOro npo TY iioro BHila.D:KOBY 3Haxi.n:K)'. TpanHnacJ1 BOHa iiOMY 1946
poKy a OKOilHUJIX EeH.n;ep. To 6ys «KaM'JIHHii xpeCT, Ha JIKOMY 6yno BH6HTO iM'JI lsaHa
Ma3enH. XpeCT Toii 6ys BHeOTOIO .neeb Î3 niBMeTpa, MO)Ke TpOWKH BHIUHii». Mo)l(Ha
TÎilbKH IlOWKO.D:yBaTH npo Te, IUO M. y earnii He Ha.nas TO.D:i uiii 3Haxi.nui HaJie)KHOro
3HaqeHHJI. Ha )KaJib, BHJIBHTH iî Ha ewro.n;Hi y H3JIBHOMY KpaCJHasqoMY Marepiani Ta
MyJeiiHHX KoneKUiJ1x .noei He nomaernno.
ICTOpHKH MHttynoro MieueM noxosaHHJI lsaHa MaJenH HaJHBaJIH MiCTO jleeH.
BepeiJO )J,.M.EaHrnwa-KaMeHebKoro npo nepexosaHHJI yKpaiHebKOro renMaHa y
eTOnbHOMY rpa.ni Mon.n;oBH npHiiHJIIlH Ha sipy TilKi asTOpHTeTHi .nocni.n:HHKH, JIK
M.A.MapKeBH'I Ta M.l.KoCToMoapos. II.(onpas.na, niJHiwe, nieJUI ny6niKauii Ha CTOpiHKax
«KHeBeKoii eTilpHHbI» y 1883 p. npoTOKony .nonHTY o.n;Horo Î3 eno.n;BH>KHHKÎB MaJenH nonTaBebKOro HaKaJHoro IlOilKOBHHKa fpHropiJI repUHKa, M.l.KoCTOMapoB, OilHpalO'IHeb
Ha esi.n'leHHJI OCTilHHbOro y HaCTYilHHX BH.n;aHHJIX CBOd Bi.D:OMOÎ npaui npo Ma3eny CTllB
Ha3HBaTH iioro IlOXOBaHHJI H3A1lYHaHCbKe MÎCTO fanau. 3aapeWTOBaHHii pociffCbKOIO
TaCMHOIO noniuicJO 1721 p. y Bapwasi, repUHK Ha ,llOilHTi, 30KpeMa, 3aJIBHB, IUO (()KHBY'IH
npH BoiiHepoBCKOM IlOCbinaH 6bm OT Hero c .D:BbMJI ero qenJl,!lHHKllMH H c O.D:HHM BOJJOXOM
B BOilOCK)'IO 3eMJIIO, B MbCTeqKo faJIHUÎIO (T06TO fanau - ABT.), K MHTpoilOilHTY
7
TaMOWHeMY c Ma3enHHbIM lJ>YilOM, KOTOpbIM MHTpOUOilHTOM TOT Tpyn TaMO noxpaHeH» .
<l>aKT nepenoxosaHHJI miHHHX OCTilHKÎB yKpaiHCbKoro reTbMaHa Jacsi.n;qyc, xaii i no6iqHo,
<1>.JiaryCT, JIKHii y cepe.n;HHi XIX cT. nposo.n;HB shyanbHe 06cre)KeHHJ1 Micuesocri B paiioHi
https://biblioteca-digitala.ro

Taina mormântului lui Ivan Mazepa

255

EeH.nep i 3anpuMiTuB cni.nu Morunu IsaHa Ma:Jenu «cnpasa si.n .noporu», mo JB'RJ)'Bana
8
EeH.nepu 3 BapHu1.1et0 • JJ;ocni.nHuK TaKolK BBallCa& MicueM noxosaHHJI senuKoro reTbMatta
Micro fanau. Tipooe KOHKpeTHe MicueJHaxoJJ:)l(eHHJI Morunu i .nonR npaxy Ma:Jenu y
roroqacHiH iCTopiorpact>ii 3anuwanucJ1 OCTaTOqHo He 3'JICOBaHUMU.
U:e nHTaHHJI 3aoxoTifJio .no Hayxosux nowyKiB npocpecopa KHiscbKoro
yttiBepcffTeTY cs.Bono.nuMHpa B.E. AHTOHOBH'la. BHB'IatOqu 3 npHTaMaHHOtO HOMY
CKypnynb03HiCTIO HaJIBHi .D:lKepena, sqeHUH HaYpanuB Ha ony6niKOBatty 1845 p. B ..slccax y
cppaHJ..lY3CbKOMY nepeKJia,ni 36ipKy .noKyMeHTilllbHUX csiJJ:qeHb MOn.D:aBCbKHX xpoHicriB
nepwoî qsepTi XVIII CT. (Kogalniceanu M. Fragments tires des chroniques moldaves et
valaques pour servir a l'histoire de Pierre le Grand, Charles XII, Stanislas Leszcynski,
Demetre Cantemir et Constantin Brancovan.-lasi, 1845). Y BMimeHux y LlbOMY su.naHHi
xpoHiKanbHUX JaMiTKax MuKonac KOCTiHa (norocpeT Mon.nasii y 1662-1711 pp.)
383HaqanocJ1,
mo
Ma:Jeny
6yno
noxosaHo
1710 p. y ranaubKiH uepKBi cs.reopriR (IOpiR) o.nHOHMeHHoro MOHacmpR. XpoHiCT
nosi.noMnRc TaKOlK npo re, mo Ma:Jena He 3HaHWOB cn0Kot0 i niCnR cMepTi. qepe3 KinbKa
poKiB niCnR nepeHeCeHHJI .D:OMOBUHU reTbMaHa .no fanauy TYPKU, 3axOnUBWU Micro,
norpa6ysanu noxosaHHJI MaJenu. He 3Haiiwoswu npu HbOMY cKinbKU-He6y.nb 3HaqHux
9
uiHHOCTeH BOHU 6yuiM-TO BUKUHynu OCTaHKU reTbMaHa YKpaÎHU Ha 6eper )J;yHat0 . Tipo
Hapyry, squHeHy yYpKaMu Ha,n MOrHJIOtO IsaHa Ma:Jenu nosi.noMnRE: c3yiT-MicioHep
<J>paHUiWeK fOCLIE:LlbKUH y BU.D:aHiH 1732 p. y JlbBOBi KHU3i Biplll}'BaHb <<Posolstwo wielkie
jasniewielmoznego Stanislawa Chomentowskiego, wojewody mazowieckiego, od
najjaniejszedo Augusta II, Krola hjlskiego do Achmeta N, solstana turcechiego proz lata
1712, 1713, 1714». MaH.npyt0qu 3 nocnoM nonbCbKOro KoponR, Ma:JOBel.lbKUM socso.not0
CTaHicnaBOM XoMeHTOBCbKUM, focyE:LlbKUH 1712 p. si.nsi.nas fanau, .ne si.n iryMeHa
MOHacmpR, mo MiCTUBCJI 6nu3bKO uepKBU y RKiH 6ys noxosaHUH IsaH Ma:Jena .nosi.nascR
npo re, mo K03al.lbKoro BOlKAJI, «na lup padlo zdzierstwu tatarskiemu... w Dunaj
powrzucane». Mon.nascbKi xpoHiCTu .niiicHo o.nHOCTaiiHo 3acsi.nqyt0Tb, mo i3 MiCT
HUlKHbOÎ Mon.nosu, BiMaHoî y nunHi 1711 p. senuKUM Bi3upeM «Ha rpe6ilK TaTapaM»,
10
fanau noCTpallC.D:aB HaH6inbwe • 0.nHaK csi.nqeHHJI npo norpa6ysaHHJI Morunu IsaHa
Ma:Jenu i Hapyry Ha.ll TJiiHHUMU Horo ocTaHKaMu, JIK YRBnRCTbCll, MatOTb xapaKTep pa.nwe
He AOKYMeHTaJibHUH, a nereH.napHuii.
CTOniITRM ni3Hiwe nicnR uux no.niii, y .npyriH qsepTi XIX CT. fanau si.nsi.nas
su.naseub xpoHiKu KoCTiHa, nucbMeHHHK M.KoranbHiqatty. Bi.nsi.naswu MOHaCTHp
cs.reopri11 Ha 6epe3i )J;yHat0 BiH nepeKoHascJI y TOMY, mo Ma:Jeny noxosaHo nocepe.n
uepKOBHOÎ YpaneJH B uermrnoMy cKJieni, nosepx .11Koro noKJia,neHo MapMYJ>OBY nnury 3
BHCi'leHUMH Ha HiH HanUCOM i rep6oM Ma:Jenu Ta cpirypot0 o.nHorOJIOBOro opna. OnKe
Moruna Ma:Jenu 36epernacJ1 nicnJI cnycTOWeHHJI yYpKaMU fanarzy y 1711 p.! Tipo "ii
Bi.D:HOBJieHHll i 36epe)l{eHHll no.n6aB nu11un OpnuK. ..slK CTBep.n)l{ytOTb lnbKO oopmaK Ta
PeHe MapTenb, .nosi.naswucb npo ue cYpawHe CBllTOTaTCTBO Ha.n Morunot0 csoro BO)l(AJI,
MaJenuHui «noqanu HeraHHO wyKaTu Ja TinoM Ma:Jenu, a si.nHaiiwoswu iioro noKJianu
3HOBY y .nasHiH rpi6, llKHH Bi.D:HOBHnH: TiJibKU po36HTOÎ .no11iBKU He HanpaBHJIU,
11
3anuwat0qu "ii y TaKOMY CaMOMY CTaHi Ha CTIOMHH JnoqnHy» • Ili3Hiwe, a CaMe y '!epBHi
1722 p. OpnHK, si.n'iJ.n)l(at0'!H Ha ~HHY me pa3 si.nsi.nas Moruny Ma:Jenu i cnpasus no
HbOMY nattuxu.ny. 3ri.nHo 3anosiry, cKJia.neHoro AH.npicM BoHHapoBCbKHM 1716 p. (Horo
KOiliJI 36epiraCTbCJI y wse,nCbKOMY KOponiBCbKOMY apxisi) TUCJ!qy TaJIRpiB BiH 3anoBiB
«MOHaCTUptO fanaua y Banaxiî, .ne TIOXOBaHe rino Horo eKcueneHuii, 3anopi3bKOro
12
reTbMaHa MaJenu, Moro noKiHHoro AJl.nbKa no Marepi» •
Mi)!{ THM, M.KoranbHi'latty CTBep.n~c. mo B)l{e B 1835 p. rpeUbKi qeHui BlKe He
3HanH iMeHi nt0.D:HHU, noxoBaHOi ni.n MapMYJ>OBOtO nnHTOtO, .ne cnoqusanH TniHHi OCTaHKU
https://biblioteca-digitala.ro

V asili Ricika

256

IBaHa Ma:ienH (Ha roii qac HanHc Ha Hiii crepcx ni,n; HOraMH npm:o)l(aH), 60 roro )(( poK)',
ro'I)'IO'IH Micue JlJlJI noxoBaHHJI noMepnoro ro.ni 6oxpHHa ,IJ;MH'Ipa ,lJ;epeK'li-nawi BOHH
HawTOBXHynucx Ha cKJieniHIDI rpo6HHUi Ma:ienH. Bi.ncyH)'BWH Ha6iK HeBi.noMi iM OCTaHKH
B TOM)' )(( cKJieni BOHH noxoBanH ii Tino 3ra,izyeattoro 6oxpuHa.
lfope3 KinhKa poKie e 1842 p., 3a.3Haqae M.KoranbHilfatty, Mon,n;aBCbKHH YPAA
386opoHxe xoeaTH noKiHHHKiB y cepe.n;uHi uepKOBHHX 6y,n;ieenb. To.ni po.n;Hlfi ,IJ;MH'Ipa
,lJ;epeK'li-nawi Bi.n;KpHnH iioro rpo6HHUIO i pa:ioM 3 OCTaHKaMH IBatta Ma:ienH
nepenOXOBaJIH ix y HOBiH rpo6HHUi npHroTOBneHiH no3a uepKBOIO HanpaBO ei,n; Bxo,n;y.
CTapa Ha.D.MOrHnbHa nnHTa Ma:ienH noTPanHJia .no M)'3el0 cTapo)l(HTHOCTeH, J11Ci
KoneKuioHyeaB MHxaiino fiKa - 6paT KonuwHhoro MOn,llaBCbKOro rocno,n;apx OneKcaH,Zlpa
fiKa (1834-1842 pp.). Bi,n;,n;alO'IH HaJie)l(He HayKoeiii .nonHrnHBOCTi M.KoranhHi'laH)',
8.li.AHTOHOBH'I nucae 1885 p. y nHnHeBOM)' 'IHCni «KHeBCKOH CTapHHbI»: <<MH He 3Ha€MO,
R:Ka ,n;onx cniTKana 3a OCTaHHi 40 poKiB M)'3eH MHxaiina fiKH i nnmy, IUO B HiH
36epiranacx, - He 3Ha€MO TaKO)I( 'IH € B uepKOBHHX KHHrax MOHa.CTHpR: CB.feoprix
aeTeHTH'IHHH 3anuc npo noxoeaHHJI Ma:ienu, ane 3aB,llJIKH TO'IHHM cei,nqeHHRM, 3i6paHHM
naHOM Koran&HilfaHy, BBIDKaE:MO, IUO BCJIKHH MaH.n;piBHHK, 3auiKaeneHHH yKpaiHCbKHMH
CT8p0)1(HTHOCTJIMH, eenbMH nerKO MO)l(e 3i6paTH B j{ccax i fanaui Bi.n;oMocTi, IUO ix HaM He
13
,llOCTa0> •
0.n;HaK, Ha )l(aJib, onTHMÎCTH'IHÎ cno,n;ieaHHR Bi.n;oMoro iCTopuKa YKpalHH
po3BiMHCb y nnHHi qacy. Y HacrynHi pOKH cnpaBa 3 nowyKaMH MornnH Ma:ieITH CTana
npe,n;MeTOM ,n;ocni.LOKeHb Q>axieuie, o6poCTalO'IH HaTOMiCTb cynepe'lnHBHMH CBi.n;lfeHHJIMH
MaH.n;piBHOro yKpalHCbKOro IllO.llY Ta aMaTOpCbKHMH BHranKaMH ,llHlleT8HTÎB-WyKalfiB.
P03noei.n;a10Tb, HanpuKJia.n., ruo ni,n; qac IlpYTC&Koro noxo,n;y uap IlCTPO I enacHopyq raTHB
no Ha.n.MornnhHiH nnHri Ma:ienu i po36ue ri Ha ,n;py3KH. Y ,llO)l(OBTHeeiH nepio,n;Hui Hepi.nKo
MO)l(Ha 3YCTPiTH cBi.n;lfeHHR 3ri.n;Ho RKHX Mornny Ma:ienu 6yuiM-TO po3Konanu ii
OCKBepHHnH pociHCbKi con,n;aTH y 1877 p. ni,n; qac pociHCbKO-TYPeUbKOI BiHHH. ,lJ;Jul
npHKJia.n.y HaBe.n;y qiparMeHT 3 KHHrH MHKOnH Jla:iopCbKOro «Ceirna i riHi», IUO iioro
nl06'x3HO Ha.n.icnaB 3 Katta.n.u aeropy uux px.n;KiB AHTiH llicKOBCbKHii: «B)l(e
noeepTalO'IHCb .no ,llOMY (3 pociHCbKO-TYPeUbKOI BiHHH - ABT.), MOCKOBCbKHH reHepan
CKo6enee 3ra,n;ae, ruo TYT noxoeaHo eenHKoro reThMaHa l.C.Ma:ieny. BiH .n;opyqHB
cnpHTHHM Q>enb,n;Q>e6enxM ei.n.wyKaTH ry Mornny, CBJl'I)' Mornny Haworo Hapo.n.y. Mornny
6yno 3Haii.n.eHOO WBH,llKO. TpyHy 6yno BHTRrHYTO 3 uepKBH CBJITOro lOpa i no6nl03HipcbKOMY p036uro, KOCTi ii noxopoHHHH O,n;Jlr cnaneHo ... ». Ilo.n.i6Ha iCTopix
noeropunacx 1946 poK)', Konu e fanaui CTOMH pa.n.xHChKi eiiichKa. QIO icropilO noei.n.ae
KHIBCbKHH )l(ypHanicT i Kofoap MHKona JlHTBHH Ha cropiHKax TH)l(HeBHKa «Haw qac» Bi,n;
23 KBiTHJI 1993 p. BiH 3anHCaB i"i 3j cniB CBOro HHHi noKiHHOro .lJ.Jl,llbKS, Ha oqax JIKOro
oco6icTH 6yuiM-TO «IlOMaMH p036HnH exi.n. .n.o CKJieny, IUO caMOTiB npaBopyq Bi.D. BXO.D.Y .no
uepKBH, BHHeCnH 3j CKJieny .D.OMOBHHY H, Bi.n..nepmH BiKO, BH'IpYCHJIH 3 Hei KÎCTJIK, o6murn
6eH3HHOM i ni.n.nanunu. Konu eoroHb norac, ni.n.irHanH eaHTIDKiBK)' 3 onymeHHMH
6opT8MH, 3rpe6nH nonaTaMH ii eucunanH e K)'30B rue rnilO'IHH nonin. Maiiop-oco6iCT
xpunno npmcpuqae: «TaK 6y.n.eT c Ka)l(,llbJM H3MeHHHKOM Haweii eenHKoii Po.n.HHbJ!».
MaxHye pyKolO, i eaHTa)l(iBKa, ni.ncTPH6)110'IH Ha BH6o1Hax, peoHyna B 'IHCTHH CTem>.
MaeMo rue cnora.n.u CTenaHa MaTBieHKa, 3anHcaHi OneKcaH.n.poM CeMeHeHKO. B
HHX H.lJ.eTbCJI npo re, ruo Mornny Ma:ienu 3Haiiwoe B oKonHURX c.BonoHTHpH i po3Konae
CTaHOBHH npHCTaB 3 lieH.n;ep - 6onrapHH KipinoB. 3Haii.n.eHi HHM OCT8HKH Ma:ienH .n.o 1925
p. nepexoByeanucx 6yuiM-TO Ha ropurui .n;oMy Kipinoea, a)(( noKH pyM)'HCbKa noniuix
14
6e3neKH He 3a6pana Ix .no feHepan&Hoi curypaHUH e liyxapeCTi • HaToMicTD, icropHK
B.TpenKe ei.n.ei.n;aBwH 3a .n.opyqeHHJIM YKpaiHCbKOro Hayxoeoro iHCTffTYTY y Bapwaei
fanau y 1930 p. Ha enacHi oqi 6a'IHB Mornny Ma:ienu Ha TepuTOpii CBR:TOIOpiiecbKOro
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MOHacrnp" • IM'" Ma.JenH noMHHa.rroc" TO.llÎ iî: Ha CJIY)l(6i Emtciit Ha "Kiiî: 6yu np11cyrniiî:
B.TperrKe.
TaapyJOqH MaJerry "K «Jpa.nHHKa>> yKpaÎHCbKOro Hapo.lly, pa.l(j(HCE.Ka icrnpiorpacpi"
o6XO.llHJia ue IlHTilHHj( MOBqaHKOIO i HeJaB.llaBa.rra co6i KJIOITOT}' rrepeaipKOIO OKpeCJieHHX
MHOIO T}'T Bepciiî: lUO,llO ,llOJii rrpaxy yKpaÎHCbKOro reTE.MaHa. JIHweHb 60 KÎJib!Ca poKiB
TOMY crreuia.rrE.HOIO YxaanoJO TipeJH.lliî HAH YKpaîHH .umr rrpoBe.lleHH" noruytcy Ta
i.ueHrncpiKauiî rrpaxy IaaHa Ma.JenH 6yno CTBopeHo HeBeJIHKY HayKoay eKcne.llHuiJO.
3i6paHi He!O MaTepianH ,llalOTb IlÎ.llCTilBY IlÎ.llTBep,llHTH, JacpiKCOBaHHiî: B icTOpHqHHX
.llOKyMeHTax
cpaKT
rroxoaaHH"
yKpaîHCbKOro
reTE.MaHa
y
CauoJOpiîacE.KOMY
(feopricBCbKOMY) MOHacrnpi B PYMYHCbKOMY MiCTi ra.rraui. U.eiî: MOHacrnp 3pyiî:HOBaHO
HarrpHKiHui 50-x - rroqaTtcy 60-x HHHiWHbOro CTOJiiTT". Micue, .lle BiH poJMimyaaBCll HHHi
llBJI"c co6010 HeBeJIHKHH, rropocnHiî: TPaBOIO narop6, mo caMoTic Ha.!( caMHM )zyHacM. BiH
J6epirac TilCMHHUIO MOrHJIH Ma.JerrH, 60 )K BIDKKO IlOBÎpHTH, IUO iî:oro OCTaHKH
cnarrJIJO)KeHO me ,llO 3pyihryaaHHj( MOHaCTHP"· A.ll)Ke He MO)KHa 6yno CTiJibKH pa.3
Ha.l(rJIYMHTHCll Ha.!( 0,llHiCIO H TiCIO )K MOrHJIOIO.
Cni.u Ja.JHaq11rn, mo Micueai HapO.llHÎ rrepeKa.JH rroa'"JYJOTb J iM'"M Ma.JerrH
uepKBY MaTepi DO)KOÎ JaCTyITHHUi (TipeqHcTO"i ,ll;iBH), IUO iî: .llOCbOro,llHi CTO°iTb y ra.rraui,
He,llaJieKO Bi.ll TOrO MiCU", ,lle KOJIHCb BHCOqÎJJa Î uepKBa CB. feoprill. Il{e ,llOHe.llaBHa,
rrp11nern11iî: .uo Hei" )KHTJIOBHiî: MaCHB i O.llHa J iî:oro aynHub HOCHJIH iM'" Ma.JenH.
MaH.upiBHHK, rrporynJOJOqHcb no uiiî: ayn11ui Ja.rrJ06KH JaepTilB .LIO uepKBH MaTepi Eo)Koi"
JacryrrttHUÎ, KOpHcryJOqHcb Haro,LIOIO rro6aqHTH Momny Ma.JerrH. TaK, B O.llHOMY BHrra,nKy,
IUO iforo HaBO,LIHJia ra.JeTil «IO)KaHHH» 1891 p. ( qHCJIO 263) IlaJIOMHHKaM .llOBO.llHJIOC"
6aq11rn Ha.LIMOmJIE.HY ITJJHTY MaJerrH y uepKOBHiH cTiHi y rri.LIBME.Hiiî: qacrnHi uepKOBHOro
npHMiIUeHHll. TipH UbOMY BKaJyCTbCj( Ha Te, lUO HaITHC Ha nJIHTi 6yno 3po6JieHO rpeubKOIO
MOBOIO. B iHWOMY - CJ!i.LIH Tic"i IlJIHTH wyKaJJH Ha IlO.LIBÎp'i" uepKBH, rrepe.ll ri rroporoM. 30
KBÎTHll 1978 p. Ha CTOpiHKax MIOHXeHCbKOro TH)KHeBHKa «illmlx rrepeMOrH» J'j(BHJIHCll
crrora,nH .LI-pa M.fa.rr11tta rrpo ai.L1Bi.L1HHH iî:oro ranauy y 1929 p. Ocb mo aiH rr11we:
«U.epKBY " JHaiî:woa, 60 i"i "K i ayn11u10 Ma.JerrH, mo rrpoxo,LIHTb rroaJ uepKBy, Jttac He
TiJibKH KO)KHHH BiJHHK, ane iî: KO)KHHH MeWKaHeub ra.rrauy. Orn".llaJOqH uepKBY B cepe.llHHi
" He Ha,n116aB Hir.L1e Ha l1Ki-6y.llb OJHaKH Ha.urpo6Ky i TO.Lli JBepHyBc" .llO CTilpoi" )KiHKH, lUO
rrpo.llaBana caiqKH i JaITHTilB n, .[le MOrHJia MaJerrH. BoHa BÎ.LIIlOBUra: «He TYT. XO.llÎTb Ja
MHOJO». Ha rrO.llBip'i" uepKBH, Ja KiJIE.Ka KpoKiB rrepe.LI ronoBHHMH .llBepHMa uepKBH, 6a6a
CTa.rra nHueM .llO .llBepeiî: rrepe.LI raHKOM i fi rroporoM: DTYT 6yna Momna Ma3err11, ow, .lle"
Japa3 CTOIO i .lle 6yp'"H oueiî: pocTe. Eyna ,LlaBHO-.llaBHO MapMy-pOBa .llOUlKa, Ha llKiH He rroPYMYHCbKH 6yno HaITHCaHO. Ane 30 poKiB TOMY Ha.Ja.l( rrpHHUlOB .LIO ra.rrauy pociiî:CbKHiî:
rraporrJiaB, i MaTPOCH 3 TOro rraporrnaay IlÎ.LI KOMaH.llOIO CBOro ocpiuepa i 3 CBOi°M IlOilOM
npHHWJIH, BHKOilaJIH 3 UE.Oro Micu" ace, lUO 6yno ni.LI TOIO MapMypOBOIO ,LIOWKOIO, i
3a6pan11 3 co6010 .LIO Pocii"».
Tio-iHwoMy JMaJIE.oayc Mornny IaaHa Ma.JerrH y caoi"x crroMHHax yKpa·iHCbKHiî:
BHJHaqHHH TeaTPaJibHHH .Llill'i MHKona Ca,noBCbKHH (1856- 1936 pp.). ni.LI qac pociiî:cE.KorypeuE.KO"i BÎHHH 1877 p., rrepe6yaaJOqH Ha pociHCE.Kiiî: aiiî:CbKOBiH CJIY*6i, BiH BHITa,LIKOBO
fiOTPaITHB .LIO ranauy. TYT, «6nyKaJOqH Bi.LI tty.LlbrH no Micry, - Jra.llyuaa niJHÎrne MHKOJia
Ca,noacE.KHiî: - li Jaiî:woa y ra.rrauE.KHiî: co6op. Po3.llHBJIJIJOqHcb iî:oro apxiTeKrypy Til
y6paHHll, li JarrpHMiTHB q11J0Cb rpo6HHqKy, Ha "KY, yaiiî:WOBUlH, He JBepHyB HaBÎTb yaam.
fpo6HH'iKa CTOj(Jia O,llHHOKO, MOB CHpiTKa, npaaopyq llK yaiiî:TH B uepKBy. 51 rri.L1iHWOB.
Po3.LIHBJIJIIOCb. Eina, HeBeJIH'iKa, 3aa6ÎJ1bWKH llK CKpHHll Ha Konecax, rpo6HHUll J Mi.llHOIO
.llOlliKOIO 3Bepxy i HaBKono Mi.LIHHMH naTHHCbKHMH niTepaMH Harr11c: «lBaH CTenaHoa11q
MaJena, reTE.MaH cnaattoro HHJOBoro aiiî:cE.Ka 3arrop03bKOro i ace"i YKpai"HH ... ». Hettaqe
XTO o6yxoM y.llapHB Mette B qoJio! 51 OCTOBITÎB. KOJIH 6 JHeHauE.Ka, cepe.u q11crnro j(CHOro
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Jl:HJI rpHMttyB rpiM i 6JIHCKaBKa ynana Ha 3eMJilO 6iJIJI MOÎX Hir, 3,n:acrLCJI, He TiiK 6H MeHe
3.D:HByBano, JU< Te, mo g 6a'IllB. He Bipro CBOÎM oqaM. qHTaro 3HOB. Taie. BipHo. BiH! ,L{e
cpap6 Ha6paTH, mo6 3MaJilOBaTH, .n:e CJiiB .D:OCTaTH, mo6 3'gcYBaTH Ti noqyrrg, HKi
onattyBaJIH To,n:i BCIO icTOry! nO)l(e Min! CKiJILKH Ba)l{KHX JzyMOK 3pa3y HaJieTIJIO i poE:M
o6cino MOIO ronoBy! 16 • He MO)l(Ha 3ani,n:o3pHTH MHKony Ca.n:oBCLKoro y HemHpocri uoro
cniB Ta noqyrriB. B Ton )l(e qac, JU< noHCHHTH re, mo nocTano uoro oqaM? HaBe,n:eHi TYT
HHM .n:aHi He Y3rQ.IJ)K}'lOTLCJI 3 IlOBi,n:oMJieHHJIMH HaJIBHHX Jl:)l(epen npo 30BHiurniu BHrJIJl.ll:
rpo6HH1.d Tii .n:on10 uoro npaxy. Mo)l(JIHBO .n:aneKorJIJl,ZJ;HHn reTLMatt, nepe.n:6aqaroqH
BOpO)l(i IlOMHCJIH CBOÎX He.n:pyriB, p03nopg,n:HBCJI nepe.n: CMepTlO BHroTOBHTH .D:Bi
.n:oMOBHHH. HaKa3aBIIIH Cilpa)l{HlO Ha,n:inHo 3axoBaTH. Ma3ena Mir B,n:aTHCJI .n:o iHcu:eHi3au:iî
CBOE:Î CMepTi Ta IlOXOBaHHJI B neH,n:epax, H, nepe6paBllIHCL TaE:MHO .D:O ranau:y Jl:O)l(HBaB TYT
BiKy. flpHHaHMHi MaE:MO O.!UiH, Xan i He6e3nepeqmrn .ll:OKJMeHT, Bi.D:OMHH y
cppaHU:Y3LKOMOBHin Koniî ( op11riHan 36epiraCTLcH B apxiBi BHcoKoî flopTH B TypeqqHHi),
.n:e Jra.n:ycrLCJI npo Te, mo reTLMaH Ma3ena «yca,n:OBHBCJI B ranau:y npH 3aMKY, 36y.n:oBattiM
rettye3QJIMH, 6YB B)l(e B niJHiM BiKy, )l(anyBaB CBOÎX .n:aBHiX IlOMHJIOK i )l(HB CBo6i,ZJ;Ho Haqe
Ha cnoqHHKy» 17 • Y ULOMY JB'HJKY BeJILMH CHMilTOMaT11qH010 ci .n:aTa cMepri Ma3enH, mo
li HaBO.n:HTL Mon.n:aBCLKHn xpoHiCT MHKonac KocriH - 18 6epe3HJI 1710 p. (!). Bi.n:Taic
yKpaÎHCLKHH reTLMaH MaB 6H .D:OCHTL qacy .ll:JIJI TOro mo6 Ha,n:inHO Janaro.n:HTH cnpaBy 3j
CBOÎM cnpaB)l(HiM IlOXOBaHHJIM, no.n:6aBllIH B TaKHH XHTPQMY.D:PHH cnoci6 apo CBin BiqHHH
cnoqHHOK.
.HK 6aqHMO, me 6araTO 3aJIHlliaCTLCJI HeJICHoro y cnpaBi OCTaTOqHoro BCTaHOBJieHHJI
Micu;g noxoBattHJI IBaHa Ma3enH. 3 npHE:MHiCTIO i B,n:gqHicTIO Bi.D:JHaqy, mo ny6niKau:iî Ha
UlO TeMY OCTaHHiM qacoM 3'JIBJIJ1lOTLCJI i Ha CTOpiHKax HaYKOBHX BH.n:aHL P}'MyHiî 18 .
06'c.n:ttaHHJI 3YCHJIL BqeHHX HallIHX KpaîH, nepeKOHaHHH, 6y.n:e CilpHJITH IlO.D:aJILllIHM
HayKoBHM nOllIYKaM, mo .n:oJBOJIHTL p03ra,n:aTH 3pe11IT010 TaE:MHHU:IO MOrHJIH IBatta
Ma3en11 i nocraBHTH ocraHHIO KpanKy y ULOMY, BeJIHKoî iHTeJieKryaJILHoî npHBa6JIHBOCTi,
icTOpHqHOMY ,n:eTeKTHBi.
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Taina mormântului lui Ivan Mazepa - urma

românească

Personalitatea hatmanului Ioan Mazepa (1687-1709) poate că este una din cele
mai mari În istoria Ucrainei. Numele său a devenit simbolul separatismului ucrainean şi
statalităţii. Devenind aliatul regelui suedez Carol XII în războiul cu Rusia, Mazepa spera
să câştige libertatea Ucrainei însă este înfrânt. Hatmanul ucrainean trece în eternitate în
noaptea de 21 spre 22 septembrie 1709 în apropierea satului moldovean Varniţa din
Împrejurimile Benderului. Acolo a ş/ fost înmormântat, pe urmă rămăşiţele trupeşti ale
hatmanului ucrainean sunt transportate în oraşul românesc Galaţi. f n biserica locală
Sf Gheorghe este reînmormântat sicriul lui Mazepa care nefiind afectat de distrugerile
turceşti s-a păstrat, după mărturiile martorilor oculari, până la al doilea război mondial.
Spre deosebire de istoricii români care consideră mormântul lui Mazepa pierdut pentru
totdeauna autorul acestor rânduri, consideră că este prea devreme pentru o concluzie
finală în dezvăluirea tainei mormântului lui Ivan Mazepa.

The mistery of Ivan Mazepa 's grave. The Romanian trace
The personality of the hetman Ivan Mazepa (1687-1709) is one of the greatest in
Ukraine's history. His name became the symbol of Ukrainian separatism and stata/ity.
Becoming the a/ly of Swedish King Carol XII-th in the war against Russia, Mazepa was
hoping to win Ukraine's freedom, but he is defeated. The Ukrainian hetman died in the
night of 21122 of September 1709, near Moldavian vi/lage Varniţa, in the vicinity of
Bender. ln that place he was buried, too, afterwards the mortal remains of Ukrainian
hetman were transported to Romanian town Galaţi. In the local church named Saint
George, the coffin was buried again and, being unaffected by Turkish destructions,
remained untouched, as eye witnesses said, until Second World War. Unlike Romanian
historians, who are considering that Mazepa 's grave is /ost forever, the author of the paper
be/ieves that is too early to have a conclusion in that matter.
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Dezbateri privind scutirea clerului greco-catolic din Ungaria de
sarcinile publice. Cazul Sătmarului (deceniul 3 al veacului XVIII)
Ovidiu Ghitta

în primăvara anului 1711, reprezentanţii celor două tabere istovite de lungul război
anti-habsburgic stîmit de Francisc Răkoczy II semnau la Satu Mare documentul împăcării. 1
Resemnaţi, exponenţii grupării moderate a nobilimii maghiare - o nobilime ce năzuise în
momentul declanşării ostilităţilor la dobîndirea independenţei absolute a "regatului
Sfintului Ştefan" faţă de imperiu - obţineau, totuşi, din partea prudenţilor învingători
recunoaşterea statutului particular al Ungariei în interiorul monarhiei conduse de Casa de
Austria; 2 în pactul reconcilierii, împărăteasa-regentă, Leonora Magdalena Theresia (văduva
lui Iosif I), reconfirma vechile legi ale numitei ţări, autonomia sa administrativă, privilegiile
şi imunităţile Stărilor, precum şi libertăţile confesionale. "După o jumătate de veac de lupte,
Ordinele salvaseră esenţialul"- observă Jean Berenger, a cărui socoteală porneşte, desigur,
de la tulburările iscate în regat la mijlocul deceniului şapte al secolului XVIl. 3 Revenirea
raporturilor dintre Curtea de la Viena şi elita conducătoare a Ungariei în punctul atît de drag
acesteia din urmă semnifica revigorarea deja tradiţionalei "diarhii" politice, caracterizată
prin limitarea puterii suveranului de către "constituţiile" provinciei şi prin interpunerea
ecranatoare a aristocraţiei în relaţia monarhului cu supuşii săi aflaţi la baza edificiului
social. 4 Respectiva stare de fapt traversă apoi plină de vigoare şi vremea lui Carol VI şi a
Mariei Tereza. Din dqrinţa de a obţine suportul politic al factorilor de decizie din regat, cei
doi conducători întăriră şi garantară libertăţile "istorice" ale Ungariei în două momente
importante pentru destinul dinastiei: în 1723, cînd dieta ţării a recunoscut "Pragmatica
Sancţiune", şi în 1741, cu ocazia înflăcăratei declaraţii de susţinere a noii regine, făcută de
Stările reunite la Bratislava. 5
În condiţiile persistenţei sau reactivării viguroase a unor asemenea tendinţe
autonomiste, era normal ca strategiile politice ale Curţii de la Viena să-i rezerve în
continuare religiei catolice W1 rol de primă mărime în aglutinarea heteroclitei monarhii.
Lipsit încă de instrumentele capabile a-i oferi un control direct şi eficient asupra teritoriului
- de tipul suveranităţii ecleziastice -, Statul va rămîne într-o relaţie de foarte strînsă
colaborare cu Biserica romană, utilizîndu-i discursul şi structurile instituţionale pentru a-şi
consolida identitatea politică şi a-şi transforma supuşii într-un popor omogen şi disciplinat;6
"pentru teritoriile germane, şi nu numai, confesiona/izarea era calea regală ce ducea spre
formarea Statului modem" .7
Fără luarea în considerare a acestor puternice tuşe ale "cadrului de epocă" nu vom
putea înţelege substratul repetatelor eforturi depuse de puterea centrală pentru a face din
1
Erdely tortenete, voi. li, Budapest, 1986, p. 919-920; S.Mărki, Il.Rakoczi Ferencz, voi. III, Budapest, 1885, p.
222-236.
2 J. Berenger, Histoire de l'Empire des Habsbourg, Paris, 1990., p. 411; Magyarorszag tortenete 1686-1790, voi.
IV/I, Budapest, 1989, p. 353-360.
1
J. Berenger, Histoire de l'Empire des Habsbourg, p. 411
4
V.L. Tapie, Monarchie et peuple du Danube, Paris, 1969, p. 161; 196.
~ R.A. Kann, The History of the Habsburg Empire 1526-1918, Berkeley, Los Angeles, London, 1977, p. 76; 100.
~ W. Reinhard, Etat el Eglise dans l'Empire, în voi. Etat el Eglise dans la genese de l'Etat moderne, Madrid, 1986,
p. 180-184; Jacques Chiffoleau, Etat el Eglise dans la genese de /'Etat Modern. Premier bi/an, în voi. Etat et
Eglise .. „ p. 295-309.
'W. Reinhard, Etat el Eglise dans l'Empire, p. 185.
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unirea ecleziastică un fenomen ireversibil; după cum, tot aşa, ar rămîne indescifrabile
motivele aplicării greoaie a directivelor aulice de către autorităţile locale sau stăpînii de
domenii.
X

La 23 decembrie 1711, Carol VI aducea la cunoştinţa Stărilor şi Ordinelor din
regatul Ungariei recenta sa alegere şi încoronare ca împărat al romanilor. 8 În mod
semnificativ - pe lingă formulele protocolare menite să comunice intenţiile protectoare ale
noului suveran faţă de supuşii săi - scurta misivă conţine şi o adevărată profesiune de
credinţă a acestuia; cucernicul monarh îşi mărturiseşte în text marea dorinţă (izvorîtă "din
inimă") ca tot ceea ce urma a înfăptui în imperiu şi în regatele sau provinciile aparţinînd
ereditar dinastiei să fie folositor "ad Divini Numinis Gloriam Ecclesia Catholica
incrementum". 9 Anturat de un grup distinct de sfătuitori spanioli, Carol VI (despre al cărui
program religios personal ducele de Richelieu spunea că numai un capucin sănătos i-ar fi
putut face faţă) 10 şi-a urmărit sîrguincios gîndul exprimat la începutul "mandatului",
promovînd de-a lungul domniei o serie de măsuri în folosul credinţei catolice şi, implicit, al
'
uneori disimulatelor intenţii centraliste ale Curţii de la Viena.
Astfel, în spiritul respectivului deziderat major al strategiei de guvernare,
împăratul ratifica - la 21 iunie 1712 - privilegiul acordat clerului greco-catolic de Leopold I,
cu douăzeci de ani mai înainte;" noul suveran întărea şi susţinea, aşadar, toate clauzele şi
articolele vechii patente a tatălui său. Din preambulul documentului aflăm lesne cine
reclamase cu supuşenie reiterarea proteguitoarelor prevederi: el fu dat la cererea şi în
favoarea episcopului "ales" de la Muncaci, Iosif Hodermarszky, şi a întregului cler de rit
grecesc din regatul Ungariei. 12 La acea dată, numitul arhiereu unit era încă susţinut cu
cerbicie de conducerea monarhiei, în pofida refuzului repetat al autorităţilor romane de a-l
confirma episcop al catolicilor de rit grec din Ungaria Superioară; 13 or, aşa cum se dovedise
cu prisosinţă pînă atunci, prelungirea divergenţelor dintre Sfintul Scaun şi Curtea imperială
- pe tema ierarhului îndreptăţit a rezida la Muncaci - nu putea fi decît profund defavorabilă
cauzei unirii ecleziastice.
Lăsînd însă acum la o parte consideraţiile pe marginea acelei nesoluţionate
chestiuni, să reţinem, în primul rind, semnificaţia deosebită a actului din vara anului 1712
pentru mersul general al lucrurilor: el vădeşte reimplicarea hotărîtă a braţului secular în
sprijinirea formulei greco-catolice, serios afectată în nord-estul "regatului apostolic" de
lungul conflict încheiat prin pacea de la Satu Mare. Fireşte, momentul emiterii înscrisului
prea-înalt n-a coincis cu cel al reînceperii amplei acţiuni prozelite printre credincioşii
"răsăriteni" de acolo. Prin litera diplomei, noul monarh nu încerca altceva decît să dea aripi
unei mişcări religioase, relansattl deja sub auspicii favorabile, la foarte scurtă vreme după
parafarea acordului sătmărean. Pentru zona noastră de interes, proba cea mai concludentă o
reprezintă declaraţia de unire cu catolicismul, făcută de recent investitul episcop al

~Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj (în continuare A.N.D.J.C.), Fond Prefectura Judeţului Satu Mare (în
continuare Fond P.S.M), Acta Publico-Politicorum, cutia 47 (1711-1712), f. 279-279v.
9
ibidem, f. 279.
'° J. Berenger, Histoire de l'Empire des Habsbourg, p. 417.
11
J. Basilovits, Brevis Notitia Fundationis Theodori Koriatovits O/im Ducis de Munkacs, voi. II, Cassoviae, 1799,
p. 191-200.
12
lbidem, p. 192.
11
A. Hodinka, A munluicsi gorog-katholikus pilspiik.sag tortenete, Budapest, 1909, p. 424-529.
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Maramureşului, Serafim din Petrova, la sfirşitul anului 1711. 14 Întrezărind, probabil,
consecinţele confesionale pe termen lung ale noului cadru politic, dar şi dornic să-şi pună
biserica şi preoţii la adăpost de orice abuzuri şi ingerinţe, ierarhul acceptă trecerea sa sub
autoritatea Suveranului Pontif; el îşi condiţionă însă pasul de obţinerea din partea înaltelor
foruri laice şi clericale a mult rîvnitei "încrengături" de prerogative, pe care, de altfel,
instanţele aulice chiar intenţionau să le-o asigure sacerdoţilor uniţi (după cum o dovedeşte
limpede pomenitul document imperial, din iunie 1712): imunitdţile ec/eziastice.1 5 Cu toate
că arhiereul român n-a putut rărnîne fidel (datorită opoziţiilor locale) angajamentului luat
atunci faţă de Sfintul Scaun, gestul său se reţine ca primul act al anevoioasei extinderi a
poziţiilor catolicismului de rit grec în comitatul Maramureş, situat, pînă în anul 1732, în
hotarele principatului Transilvania. 16 Miza zonei era deosebită pentru consolidarea Bisericii
unite din regatul maghiar şi din principatul ardelean: episcopatul maramureşean s-a dovedit
a fi în primele patru decenii ale veacului XVIII centrul stimulator al supravieţuirii unor
comunităţi ortodoxe, atît în nordul episcopiei greco-catolice de Alba Iulia-Făgăraş, cît şi în
sud-estul "eparhiei" Muncaciului. 17
Dar, oricît de încurajatoare erau toate aceste prime semnale venite dinspre
conducerea statului sau dinspre provinciile învecinate, stabilitatea şi răspîndirea
catolicismului de rit grec în părţile nord-estice ale Ungariei rărnîneau nişte deziderate
irealizabile cîtă vreme la Muncaci nu rezida un ierarh unit, necontestat. Drept urmare, după
un şir întreg de întîmplări şi dispute, în anul 1716, arhiepiscopul-primat de Esztergom,
monarhul de la Viena şi Suveranul Pontif se puseră în sfirşit de acord în privinţa persoanei
menite să conducă Biserica greco-catolică din respectivele ţinuturi ale regatului maghiar;
aşa se încheia o criză veche de un deceniu, ce blocase promiţătoarea mişcare de unire
ecleziastică începută, mai demult, acolo. Noul vicar apostolic - desemnat la 5 februarie de
Sfintul Scaun, pentru a-i păstori pe "grecii din dieceza Muncaciului şi celelalte teritorii
dobîndite în Ungaria" 18 - fu Genadius Bizanczy, consacrat arhiereu cu titlul de "episcop de
Sebaste" ("in partibus"). 19 La 8 noiembrie 1716, ierarhul rutean dobîndi şi necesara
recunoaştere oficială din partea împăratului Carol VI, ca "vicar apostolic pentru uniţii din
districtul Muncaci," dator a da ascultare şi a se supune episcopului romano-catolic de
Eger. 20 Precizarea făcută de suveran stîmeşte din capul locului o îndreptăţită nedumerire.
De ce îi impune Carol VI proaspătului vlădică greco-catolic (subordonat teoretic - prin
calitatea sa oficială de vicar apostolic - în mod direct Sfintului Părinte), obligaţia nefirească
de a fi obedient faţă de numitul ierarh "latin"?; un ierarh care, de altminteri, în spiritul
străvechiului şi deja caducului canon 9 al conciliului Lateran IV (1215), începuse să-l

14
N. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, Bucureşti, 1906, p. 283-284; Acta S.C. de Propaganda
Fide ecclesiam catho/icam Ucrainae el Bielarnsjae spectantia (ed. A. Welykyi), voi. III (1710-1740), Roma,
1954, p. 46.
15
N. Iorga, Scrisori şi inscripţii, p. 284; Litterae S.C. de Propaganda Fide ecclesiam catholicam Ucrainae et
Bielarusjae spectantes (ed. A. Welykyi), voi. III (1710-1740), Roma, 1956, p. 54-55.
18 J. Lukinich, Erdely teriileti wiltozlisai a torok hodittis kortiban, Budapest, 1918, p. 585.
17
Pentru rolul jucat în acei ani de episcopia ortodoxă a Maramureşului şi pentru disputa dintre ierarhii grecocatolici de Alba Iulia-Făgăraş şi Muncaci pe tema dreptului de jurisdicţie ecleziastică în numitul comital, vezi
Ovidiu Ghitta, O veche disputa bisericeasca şi semnificaţiile sale, în voi. Viaţa privata, menta/itaţi colective şi
imaginar social (coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan), Oradea-Cluj, 1996, p. 211-223.
IK Monumenta Ucrainae Historica, voi. XIII, Roma, 1973, p. 170.
19
Ibidem, p. 144-146; A. Pekar, The History of the Church in Carpathian Rus', New York, 1992, p. 47-48; C.
Vasil, Fonii Canoniche delia Chiesa Cattolica Bizantino-Slava ne/le eparchie di Mukacevo e Presov a con.fronto
con ii Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), Roma, 1996, p. 124.
20 I. Dulişkovici,/sloriceskija Certîugro-ruskih, vof. ITI, Ungv(r, 1877, p. 49-51.
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considere în mod deschis pe episcopul unit de la Muncaci drept vicarul său ritual. 21
Consimţind la ştirbirea "din faşă" a statutului bisericesc şi a prerogativelor lui Bizanczy,
împăratul îşi trăda, în primul rind, intenţia de a contribui la fortificarea episcopiei de Eger,
prin încadrarea în structurile ei administrative a (potenţial) numerosului contingent catolic
de rit bizantin, din zonă; într-un regat cu o elită socială atît de orgolioasă şi "inflamabilă",
suveranul ştia prea bine cîtă nevoie avea de suportul politico-religios al capului respectivei
dieceze, membru marcant al Stării ecleziastice şi, de regulă, al marilor familii aristocratice
ale ţării. 22 În al doilea rind, varianta era agreată de monarh fiindcă făcea imposibil controlul
nemijlocit pe care Roma intenţiona să-l aibă asupra ierarhului greco-catolic din Ungaria
septentrională. Din aceste bănuite considerente, braţul secular emitea, aşadar, în toamna
anului 1716, un semnal limpede în sprijinul deja tradiţionalei strategii "integraţioniste" a
prelaţilor maghiari faţă de catolicii "răsăriteni"; 23 el se făcea părtaş la articularea unei
stînjenitoare şi nefericite relaţii de subordonare ierarhică a neofiţilor "greci" din nord-estul
regatului. Configurate astfel, cu începere de la mijlocul deceniului 2 al veacului XVIII,
raporturile instituţionale dintre romano-catolici şi uniţi au corespuns, o bună bucată de
timp, marilor interese confesionale şi politice ale Curţii de la Viena în respectivele ţinuturi;
vigilenta şi paternalista tutelă "latină" asupra noilor supuşi spirituali ai Romei trecu, vreme
de peste cinci decenii, drept o garanţie sigură a menţinerii lor nesmintite pe un făgaş
religios, ireversibil.
Delicata problemă a "îmbinării" ierarhiei ecleziastice unite cu cea romano-catolică
părea să-şi fi găsit rezolvarea. Amplul efort de consolidare a noii denominaţiuni presupunea
însă şi soluţionarea unei importante chestiuni de către organele centrale ale statului: în
responsabilitatea lor cădea sarcina activării mecanismelor politice, administrative sau
juridice, capabile să impună, în sfirşit - pretutindeni, în teritoriu -, respectarea libertăţilor şi
drepturilor cuvenite sacerdoţilor uniţi, în conformitate cu statutul lor social-juridic,
privilegiat. Or, acest lucru - ca de altminteri şi aşezarea "grecilor" sub jurisdicţia ordinară a
episcopului de Eger - s-a dovedit a fi o întreprin_dere foarte complicată şi plină de
neprevăzut.

Un atare statut social devine realitate de abia atunci cînd elementele ce-l definesc
obţin suportul unei legislaţii civile speciale şi al tuturor factorilor de putere,
îndreptăţiţi să se implice. E nevoie de o voinţă comună de-a lungul verticalei deciziei
politice şi legislative, şi de o relaţie funcţională între instituţiile laice (centrale şi locale)
competente în domeniu. Cîtă vreme acest complex mecanism nu funcţionează, aplicarea
binevoitoarelor prevederi ale diplomelor privilegiale rămîne la cheremul autorităţilor din
teritoriu; de unde multitudinea de derogări, abuzuri sau nereguli. O demonstrează cît se
poate de elocvent (şi) cazul clerului secular greco-catolic din nord-estul Ungariei.
Demersurile prompte întreprinse de Curtea de la Viena sau de episcopat chiar în faza unirii
bisericeşti n-au avut urmările scontate de respectivele instanţe fiindcă statul nu deţinea încă
instrumentele capabile să-i facă incontestabile deciziile şi să le impună cu fermitate pînă
jos. În astfel de condiţii, cadrul juridic de detaliu - esenţial pentru ca preoţimea unită să se
poată împărtăşi nestingherită din avantajele statutului social ce-i fusese concedat - n-a putut
fi construit decît foarte lent, şi (la început) nu ca un scop în sine; articularea lui apare doar
ca una dintre secvenţele tenacelor acţiuni întreprinse de instanţele seculare centrale în
în teorie

21

B. Pekar, De Erectione Canonica Eparchiae Mukacoviensis, Roma, 1956, p. 52-53.
Despre politica Vienei fată de ierarhia romano-catolică din Ungaria, J. BBrenger, D. Tollet, La genese de /'etat
moderne en Europe Orientale: synthese et bi/an, în voi. L'Etat moderne: genese Bi/ans et perspectives, Paris,
1990, p.49;60.
~J Vezi, B. Pekar, De Erectione Canonica, p. 25-57.
22
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veacul XVIII, cu obiectivul prioritar al modernizării şi controlării mai strînse a modului de
administrare a regatului. Acest specific al raportului dintre cele două procese a făcut ca
elementele statutului privilegiat al clerului unit să nu fie luate toate deodată în discuţie şi
reglementate juridic, ci numai rînd pe rînd, în funcţie de evoluţia tematică a dezbaterilor de
interes general, între autorităţile centrale şi cele din teritoriu.
Primul aspect decupat din ansamblu, pentru a fi întors pe toate feţele de către
reclamanţi şi legiuitori, fu scutirea de sarcini publice a sacerdoţi/or greco-catolici. 24 E şi
normal, avînd în vedere faptul că - pe fundalul calmului politic apărut după încheierea
războiului austro-turc din anii 1716-1718 25 - statul s-a arătat interesat cu precădere de
îmbunătăţirea sistemului fiscal, solicitînd reluarea ambiţiosului demers de inventariere a
contribuabililor şi a obligaţiilor lor, început în 1715. 26 Urmarea a fost realizarea conscripţiei
generale a Ungariei ( 1720-21 ). Ea inaugurează în domeniul fiscal o perioadă stimulativă
pentru limpezirea lucrurilor neclare.
La 13 august 1720, împăratul Carol VI confirma, pentru a doua oară de la
înscăunarea sa, prevederile de fond ale privilegiului obţinut în august 1692 de clerul grecocatolic supus autorităţii episcopului de la Muncaci; 27 a făcut-o la rugămintea lui Genadius
Bizanczy, adresîndu-se în mod explicit stăpînilor de pămînt pe ale căror domenii "ar trăi
naţiunea ruteană" ("Natio Ruthenica degeret"). Suplica arhiereului îi comunicase contrariată
faptul că în unele comitate ale ţării - cu ocazia colectării datelor necesare întocmirii unei
"modemae Generalis Regni Conscriptionis"28 - fusese grav încălcat dreptul preoţimii unite
de a fi tratată ca egală în prerogative cu presbiterii de rit latin. Concret, monarhul aflase
astfel că, împotriva imunităţilor şi libertăţilor conferite odinioară respectivului cler prin
patenta leopoldină, loturile parohiilor catolice de rit grec făcuseră obiectul conscrierii "ad
numerum portarum", aidoma pămînturilor impuse în mod obişnuit Ia dare; de asemenea,
Carol VI luase la cunoştinţă faptul că fiii sacerdoţilor uniţi au fost socotiţi tot în categoria
contribuabililor de condiţie ţărănească şi servilă, chiar dacă ei trebuiau consideraţi deja
altminteri. Cit de răspîndit era fenomenul la scara "eparhiei" şi care situaţii concrete
favorizaseră cel mai adesea abuzurile din teritoriu, rescriptul suveranului nu ne spune; n-o
face fiindcă, probabil, nici misiva ierarhului rutean către Curte nu oferise asemenea date.
Chiar şi aşa, actul merită întreaga atenţie, deoarece conţine ştirea că acolo jos, în plan local
sau regional, unii factori de putere se raportau după bunul lor plac Ia dispoziţiile amintitei
diplome privilegiale. Dar nici monarhia nu părea dispusă să cedeze: relatarea episcopului la determinat pe împărat să solicite curmarea grabnică a neregulilor şi luarea în considerare,

24

Categoriile sarcinilor publice ale supusului, la D. Prodan, Iob4gia În Transilvania În secolul XVII, voi. I,
1986, p. 487-563
semnificativ, demersurile episcopului Bizanczy - menite să facă incontestabilă această prerogativă a
preoţilor unili - încep chiar în anul 1718. La 4 mai, el ii informa pe arhiepiscopul de Esztergom, primatul
Ungariei, despre supănltoarele încălcări ale respectivului drept, acordat de împăratul Leopold I. Arhiereul
"recidivă" la 12 februarie 1720, cînd a adus la cunoştinţa prelatului romano-catolic faptul că scutirea clerului unit
de sarcinile publice continuă să fie nesocotită de către unii stăpîni de pămînturi: A. Hodinka, Tortenete, p: 750751, nota I.
26
Magyarorszag nepessege a Pragmatica Sanctio koraban 1720-1721, în Magyar Statisztikai Kozlemenyek, voi.
XII, Budapest, 1896, p. 11-20
27
Textul documentului, la J. Basilovits, Brevis Noii/ia, voi. II, p. 152-155 sau J. Fiedler, Bei/rage zur Geschichte
der Union der Ruthenen in Nordungern, Wien, 1862, p. 36-37. Pentru contextul în care a fost emis, vezi A.
Hodinka, Tortenete .. „ p. 750.
2
• O privire de ansamblu asupra realizărilor obţinute în plan statistic în acel an, la Aurel Răduţiu, Ladislau
Gyemănt, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania 1690-1847, editura "Univers Enciclopedic", f.a„
p. 67-81.
Bucureşti,
2
' În mod
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la toate nivelurile de decizie, a prerogativelor concedate clerului "răsăritean", aflat sub
autoritatea Suveranului Pontif.
Îmbărbătat de prevederile documentului imperial, Genadius Bizanczy s-a adresat
în toamna respectivului an "Stărilor şi Ordinelor" regatului maghiar; mai precis, misiva
episcopului fu destinată reprezentanţilor acestora, reuniţi la Bratislava ("in Deputatione") cu
scopul de a dezbate şi a soluţiona problemele apărute pe parcursul întocmirii marii
conscripţii fiscale 29 . Prevalîndu-se de recenta decizie a suveranului, arhiereul le-a solicitat
deferent membrilor înaltei adunări să susţină cu fermitate şi intransigenţă privilegiile
preoţimii supuse autorităţii lui: adică cea din comitatele Saros, ZempU n, Ugocea, Bereg,
Maramureş, Satu Mare, Szabolcs, Bihor şi încă vreo cîteva, nenumite în text. Categorica
hotărîre comunicată prin rescriptul monarhului n-a fost, însă, singurul element invocat de
Bizanczy pentru a sensibiliza Stările. Trebuie amintit aici şi celălalt mare argument, folosit
de episcop: în viziunea lui, impunerea drepturilor clerului unit ca incontestabile avea să
contribuie stimulativ la promovarea zeloasă a dreptei credinţe catolice în ţară şi la
stabilitatea (ireversibilitatea) unirii cu Sfinta Biserică romană; în plus, aceasta se întrevedea
ca singura cale prin care greco-catolicii puteau fi ţinuţi departe de demobilizatorul
sentiment că sunt mai oropsiţi şi mai nefericiţi decît "compatrioţii" lor, schismatici sau
30
reformaţi, respectaţi în prerogative şi imunităţi. E semnul limpede că importanţa deosebită
a noii denominaţiuni în economia strategiilor aulice de refacere a catolicismului în regat
începea să fie valorificată ca un bun atu de către ierarhul suplicant.
Poziţia oficială a deputaţilor Stărilor şi Ordinelor faţă de problema ridicată de
episcopul rutean fu comunicată în scris, la 7 ianuarie 1721, sub semnătura palatinului
Ungariei, P(lffy Miklos. 31 Din dorinţa de a face dovada fidelităţii lor faţă de suveran (al
cărui punct de vedere era deja bine cunoscut), aceştia anunţau în deplin consens că preoţii
uniţi sunt egali în drepturi cu "venerabilul cler din regat"; prin urmare, împreună cu fiii lor,
născuţi în vremea exercitării funcţiilor sacerdotale ("in Presbyteratu natis"), ei trebuiau
menţinuţi şi protejaţi în imunităţile, prerogativele şi libertăţile ce li se cuveneau, conform
"legilor patriei". 32 Documentul mai preciza faptul că pămînturile parohiale aflate în
folosinţa clerului greco-catolic - fie că fuseseră atribuite "ab _antiquo", din averea stăpînilor
de domenii şi patroni ai bisericilor (fiind utilizate pînă în prezent), fie că se acordaseră în
vremea împăratului Leopold - nu constituiau obiectul recensămîntului "porţilor"; potrivit
regulilor în vigoare, posesorii lor beneficiau de scutirea de dare.
Astfel, suveranul şi Stările Ungariei şi-au făcut publică poziţia faţă de cele două
probleme punctuale, generatoare de divergenţe într-un moment (realizarea conscripţiei
generale) cînd teoreticele prerogative ale sacerdoţilor greco-catolici dădură o importantă
probă a realităţii: neimpozabilitatea clerului pentru porţiunile canonice folosite şi socotirea
fiilor preoţilor uniţi în categoria oamenilor liberi. Cu toate că textul vechii patente imperiale
29

J. Basilovits, Brevis Notitia, voi. II, p. 150-152. În mod cert, n-a fost vorba despre o convocare a dietei Ungariei,
fiind faptul că acesta nu s-a reunit în intervalul 1715-1722: Magyarorszag tortenete, voi. IV/ I (1686-1790),
p. 391-404.
30
J. Basilovits, Brevis Notitia, voi. II, p. 151-152. Cînd vorbeşte despre "drepturile respectate" ale ortodocşilor din
Ungaria, Genadius Bizanczy face aluzie, desigur, la cele stipulate în privilegile ilire.
11
Ibidem, p. 155.
Ji Cu ocazia lucrărilor Dietei Ungariei - întrunită în anul 1723 - Stările şi Ordinele regatului aveau să se pronunţe
din nou în problema statutului social al fiilor sacerdoţilor greco-catolici. Articolul 69 al respectivei legislaţii
di etale interzicea categoric degradarea acestor oameni liberi - "in presbyteratu nati" - la condiţia iobăgească.
Grijulii, autorii decretului au ţinut însă să precizeze că un atare statut nu-i scutea pe fiii preoţilor de impunerea la
"communia onera", în cazul în care locuiau pe pămînturi urbariale: Magyar Torvenytar 1657-1740. Evi
torvenyczikkek (Corpus Juris Hungaricis}, Budapest, 1900, p. 628-629.
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din august 1692 solicitase în mod expres respectarea acestor drepturi - ca atribute fireşti ale
unui statut social-juridic privilegiat - activitatea desfăşurată de conscriptori i-a oferit
episcopului rutean motive serioase să reclame desconsiderarea lor, în multe comitate. La
intervenţia sa, actele oficiale din anii 1720-21 reamintiră mustrătoare eludatele prevederi
leopoldine, încercînd să impună, totuşi, luarea lor în seamă.
Faptul că Genadius Bizanczy n-a solicitat acest lucru mai înainte de anul 1718 33
nu înseamnă nicidecum că atari nereguli, simptomatice pentru atitudinea unor diriguitori
locali faţă de drepturile preoţimii greco-catolice, lipsiseră din practica obişnuită. (Doar e un
fapt prea bine ştiut că darea către stat se percepuse de la contribuabili şi mai înainte de
întocmirea marelui document statistic). Cei doi ani "de tăcere" - care despart episodul
instalării arhiereului la Muncaci (1716) de cel al deschiderii respectivului dosar - credem că
s-au datorat atât dificultăţilor în calea acţiunii de restabilire a controlului episcopal asupra
unei "dieceze", tocmai ieşită dintr-o lungă şi răvăşitoare perioadă de sedivacanţă, cît şi
situaţiei excepţionale din timpul războiului imperialilor cu otomanii, încheiat prin pacea de
la Passarowitz (1718). Spre deosebire de acel interval de timp, sfirşitul conflictului armat şi,
mai ales, contextul general al conscrierii plătitorilor de dare din Ungaria au constituit
momente propice readucerii în discuţie a vechiului of al clerului unit. Firescul accent pus
atunci pe aspectele fiscale, la care s-au adăugat iniţiativele deranjante ale unor conscriptori,
îl stimulară pe ierarhul rutean să sesizeze clamoros suveranul şi Stările în legătură cu
nerespectarea scutirii preoţimii greco-catolice. Acţiunea episcopului mizase pe faptul că
mediile aulice aveau tot interesul să obţină, acest deziderat, o temeinică evidenţă a
contribuabililor şi a resurselor lor economice; aceast deziderat făcea foarte previzibilă
intervenţia corectoare de Ia vîrf în cazurile în care se semnala includerea abuzivă la
socoteală a unor categorii neimpozabile. Calculul lui Bizanczy s-a dovedit a fi corect,
menţionatele instanţe centrale pronunţîndu-se răspicat pentru rezolvarea neîntîrziată a
reclamaţiei sale; cu ce rezultate, vom vedea mai încolo.
Buna ocazie trebuia exploatată. Încurajat de proaspăta dovadă de sprijin prea înalt,
episcopul consideră nimerit să continue şirul dezvăluirilor privind constringerea
sacerdoţilor uniţi Ia sarcini publice. Dar, spre deosebire de demersurile sale anterioare, el
îşi îndreptă petiţiile direct către autorităţile locale, cu sentimentul că invocarea celor două
rescripte (al monarhului şi al palatinului) va determina curmarea grabnică a abuzurilor
semnalate, încă, în teritoriu. Proba ne este oferită de o misivă supusă atenţiei diriguitorilor
comitatului Satu Mare.
Aflat cu treburi Ia Viena, Genadius Bizanczy găsi răgaz să le adreseze acestora o
plîngere, la 19 martie 1721 ;34 îşi îngăduia respectivul lucru deoarece greco-catolicii de
acolo stăteau sub oblăduirea sa spirituală şi ierarhică. O sursă considerată sigură îl
informase că în "districtul" Oaş (aparţinător numitului comitat), un paroh unit fusese
constrins să încartiruiască soldaţi în spaţiile sale, pe durata iernii. 35 Faptul îi apare
arhiereului ca ilegal şi aducător de prejudicii la adresa imunităţilor ecleziastice - parohiale
şi preoţeşti. Prin urmare, petiţionarul ruga factorii de putere locali să nu-i mai supună la o
asemenea povară "pe sacerdoţii lui Dumnezeu, uniţi cu Sfinta Biserică romană". Conform
celor comunicate de diplomele imperiale şi de recentul rescipt al palatinului, ei trebuiau
socotiţi egali în prerogative cu "venerabilul cler latin"; de aici decurgea, fireşte, obligaţia
autorităţilor de a-i păstra şi proteja cu atenţie în imunităţile prevăzute de dreptul canonic şi
n Vezi nota 25.
A.N.D.J.C., Fond P.S.M, Acta P.P., cutia 56 (acte nenumerotate), document din 19 martie 1721.
Încartiruirea era o obligaţie "pe care o aveau numai iobagii": D. Prodan, Teoria imigraţiei românilor din
Principatele române în Transilvania în veacul al XVIII-iea, Sibiu, 1944, p. I 05.
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legile ţării. În cazul nerezolvării depline a cererii sale, Bizanczy avertiza îndrăzneţ că-l va
tocmai pe suveran de respectiva violare a libertăţilor preoţimii greco-catolice din
Sătmar, solicitîndu-i intervenţia.
Zece zile mai tîrziu, Iosif Hodermarszky - egumenul mănăstirii Sf. Nicolae de la
Muncaci şi vicarul general al episcopului rutean - se adresă conducerii comitatului Satu
Mare, în aceeaşi chestiune. 36 Preoţii uniţi ce trăiau acolo îi reclamaseră neajutoraţi faptul că
mulţi dintre ei fuseseră alungaţi din casele parohiale de către anumiţi nobili, pentru a se
obţine spaţii necesare încartiruirii hibernale a soldaţilor; aşadar, fenomenul era mai amplu
decît îl înfăţişase scrisoarea vlădicului. în consens cu superiorul său ierarhic, vicarul
considera procedeul o gravă nesocotire a imunităţilor ecleziastice concedate de "Sacra
Maiestate" sacerdoţilor greco-catolici; şi tot asemenea arhiereului, el adresă conducerii
locale rugămintea de a curma cît mai grabnic abuzul şi de a-i scuti pe respectivii clerici de
povara oricăror sarcini publice ("omnibus publicis oneribus"), în virtutea drepturilor ce li se
cuveneau.
Cele petrecute pe teritoriul comitatului Satu Mare în iarna dintre anii 1720-21
arată limpede că privilegiile preoţilor uniţi nu erau puse sub semnul întrebării, în epocă (la
nivel local), doar de către conscriptorii însărcinaţi cu consemnarea plătitorilor de dare;
situaţiile-problemă au fost mai numeroase, fără ca astăzi să putem face însă un repertoriu
complet ale lor. La capitolul "sarcini publice", un astfel de caz îl reprezintă constrîngerea
unor parohi greco-catolici să găzduiască şi să întreţină militari pe durata sezonului rece. Să
fi avut oare elita socială şi administrativă a menţionatului comitat obiceiul de a nu-i scuti, în
general, de povara încartiruirilor pe sacerdoţii religiilor recunoscute oficial în ţară? Cu
siguranţă, nu. În anul 1712, bunăoară, convenţia încheiată de autorităţi cu regimentul
Montecuccoli, prezent în zonă, stipula fără echivoc la punctul 13: "casele nobilimii, chiar şi
ale celei de condiţie inferioară, trebuie considerate curii nobiliare, şi, alături de casele
parohiale, să fie imune la încartiruiri". 37 Dacă aceasta era regula agreată de congregaţia
comitatensă, cum se explică ignorarea ei atunci cînd în discuţie se aflau parohi catolici de
rit grec? Altfel spus, de ce s-a practicat numita discriminare, în condiţiile în care, din
punctul de vedere al instanţelor centrale, preoţii uniţi aveau toată îndreptăţirea să
beneficieze de tratamentul juridic rezervat, în ţară, clerului recept? Răspunsul nu este unul
foarte simplu de dat. Pentru a lămuri temeiurile abuzului - şi în respectivul caz, ca de altfel,
şi în cele mai sus pomenite (conscrierea loturilor parohiale şi neluarea în seamă a noului
statut social al fiilor de sacerdoţi) - trebuie neapărat să ţinem cont de trei elemente: a.)
modalitatea de raportare a unor stăpîni de domenii sau oficiali comitatenşi (nobili, şi ei) la
preotul unit, b.) confesiunea lor şi c.) caracterul general al prevederilor înscrise în des
invocata patentă leopoldină.
După cum reiese din scrisoarea vicarului Hodermarszky, scutirea clerului secular
greco-catolic de încartiruiri a fost nesocotită în Sătmar de către "anwniţi nobili". Proprietari
funciari din zone nenumite de petiţionar (doar episcopul localizează sigur un caz, în Oaş)
apar, aşadar, în postura de elemente ostile aplicării clauzelor privilegiului preoţimii unite,
acordat şi reconfirmat de suveran. În spatele atitudinii lor - alături de tradiţionala rezervă şi
rezistenţă a Stărilor din Ungaria faţă de iniţiativele cu iz autoritar sau novator ale Curţii de
la Viena - bănuim că stătea şi un anchilozat mod de a-l privi pe "celalalt" (în cazul nostru,
pe popii de rit grec). Prerogativa patronatului ("jus patronatus") asupra bisericilor supuşilor
îi dădea feudalului libertatea de a se interfera în viaţa ecleziastică a iobagilor săi, numind
parohii comunităţilor, asigurîndu-le acestora beneficiile necesare traiului sau contribuind
înştiinţa

A.N.D.J.C., Fond P.S.M. Acta P.P., cutia 56 (acte nenumerotate), document din 29 martie 1721.
n Ibidem, cutia 47 (acte nenumerotate), document din 18 noiembrie 1712.
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material la ridicarea, întreţinerea ori împodobirea edificiilor de cult. 38 Fireşte, lucrurile s-au
întîmplat cel mai adesea astfel în situaţia ideală, cînd religia nobilului coincidea cu cea a
ţăranilor. Dacă ele erau însă diferite, respectivul drept putea fi utilizat fie ca un foarte bun
reazem al prozelitismului catolic sau reformat - încurajat de proprietari, conform
convingerilor lor confesionale - fie ca o "acoperire juridică" pentru tratarea discreţionară şi
neglijentă a sacerdoţilor religiei ortodoxe, bunăoară, scoşi din obiectivul planurilor de
convertire, în lungi perioade de timp. Acest din urmă tip de relaţie cu nobilul locului le-a
fost bine cunoscut şi preoţilor români şi ruteni din comitatul Satu Mare. Schismatici, pînă
mai deunăzi, ei nu constituiseră altceva, în viziunea "domnilor" de acolo, decît o categorie
socio-profesională, aparţinînd unei lumi prăpădite, ignorante şi îndatorate; funcţia lor
bisericească şi înzestrarea cu un lot de părnînt a parohiei, depindeau întru totul de bunul
plac al proprietarului funciar. În atari condiţii, ce presupunea aplicarea întocmai a
prevederilor privilegiului leopolodin? Presupunea, mai întîi, ca seniorul să-şi înfringă
sentimentul că Statul tinde să se interfereaze abil în sfera dreptului său de patronat
bisericesc. Presupunea apoi ca un foarte tradiţional mod de raportare al nobilimii la popii
umililor lor supuşi de rit bizantin să fie abandonat; mai precis, presupunea ca feudalul să
agreeze lesne ideea că inculţilor şi sărmanilor preoţi uniţi li se cuvine respectul datorat unor
egali în drepturi cu sacerdoţii religiei căreia el îi aparţinea. Or, la toate acestea era peste
putinţă să consimtă foarte uşor - în intervalul unei singure generaţii - toţi stăpînii de
domenii sau toţi membrii aparatului administrativ comitatens; aşa s-au născut pomenitele
răbufniri ale unei mentalităţi nobiliare tradiţionale, ostilă ideii de transpunere în practică a
"iconoclastelor" directive imperiale.
Explicaţia de mai sus nu este însă suficientă pentru a lămuri de ce la atîţia ani de la
emiterea ori republicarea sa (aproape trei decenii din 1692, respectiv, nouă ani din 1712),
patenta privilegială nu înmuiase încă încrîncenarea unor seniori sau oficiali locali. Pentru a
înţelege pe deplin raţiunile viguroasei lor rezistenţe trebuie să luăm în calcul un al doilea
element, extrem de important. În majoritatea situaţiilor din teritoriu, evocatul
conservatorism faţă de perspectiva modificării unor lucruri demult statornicite s-a împletit
strîns, pînă la confundare, cu un foarte puternic partizanat de natura confesionala. Un nobil
calvin (aidoma multora dintre proprietarii de pămînturi în evocatul Oaş) constituia atunci o
însemnată stavilă în calea planului aulic de a întări catolicismul prin unirea schismaticilor
cu Biserica Universală. Protejat de legislaţia ţării în prerogativele sale senioriale, el avea
suficiente motive de îndrăzneală şi mijloace pentru a şicana evoluţia unui fenomen religios,
deloc plăcut credinciosului reformat; pe atari domenii era de aşteptat ca drepturile clerului
unit să fie cel mai adesea nesocotite.
În fine, situaţiile neplăcute cu care se confruntară în epocă preoţii greco-catolici
s-au datorat şi unui important element favorizant: lipsa de concreteţe a diplomelor
privilegiale. Patenta din 1692 şi reconfirmările sale - ca, de altfel, şi diploma leopoldină din
16 februarie 169939 - conţineau dispoziţii cu caracter de principiu; acestea statuau condiţia
social-juridică a sacerdoţilor greco-catolici, numind şi cîteva din modalităţile de protejare a
ei, la nivel local. Ai senzaţia, citindu-le, că în drumul foştilor "toleraţi" înspre condiţia de
"recepţi", emitentul nu întrevedea mari obstacole, dacă autorităţile din teritoriu aplicau
conştiincioase hotăririle aulice. Numai că lumea vizată de actele prea-înalte ascundea
realităţi mai complicate decît credea legiuitorul. Viaţa ei bisericească se desfăşurase secole
de-a rîndul în absenţa unui control ierarhic ferm, capabil să corecteze înfloritoarele
l•
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nereguli, erori sau derogări de la normele canonice; pe deasupra, zestrea materială cu care
proaspetele parohii catolice se puteau prezenta la socoteală (formată din edificii de cult,
case parohiale, loturi de pămînt etc.) trăda, de obicei, paupertatea neputincioasă a
credincioşilor, precum şi gradul scăzut de implicare a nobilului în sprijinul confesiunii
"răsăritene". Era, deci, o lume creştină, cu totul altfel rînduită decît cea romano-catolică sau
reformată. Prin urmare, transpunerea în practică a largilor prevederi imperiale n-avea cum
să nu se poticnească uneori şi datorită situaţiilor particulare din teren, extrem de diverse. În
multe din aceste cazuri concrete, soluţia rezolvării lor nu putea fi aflată în primele înscrisuri
aulice, referitoare la Biserica unită şi la slujitorii ei. Să dăm doar cîteva exemple. Bunăoară,
dacă într-un sat funcţionau mai mulţi preoţi uniţi, deveneau cu toţii beneficiari ai
privilegiului?; scăpau ei "in corpore" de sarcina încartiruirilor?; fiii tuturor acestor clerici
obţineau statutul de oameni liberi? Dar dacă parohia nu deţinea o porţiune canonică - nici
din timpuri mai vechi, nici din vremea lui Leopold I -, preotul-sătean trebuia, sau nu, să fie
scutit de dare pentru părnîntul aflat în folosinţa sa, ca individ? Cum se proceda în cazul cînd
un sacerdot trăgea foloase şi de pe urma lotului parohial, dar şi din cultivarea altor suprafeţe
arabile?; avea scutire de taxe şi pentru cele din urmă? Inexistenţa unor soluţii-tip pentru
chestiuni juridice, patrimoniale şi fiscale atît de punctuale convenea de minune factorilor de
putere locali, ale căror decizii puteau fi luate nestingherit, în conformitate cu propriile lor
interese; iar de aici mai rărnînea un simplu pas pînă la rezolvarea arbitrară şi a cazurilor
pomenite, totuşi, în mod firesc, în diplomele imperiale. Pe de altă parte, echivocul din
actele oficiale hrănise generos imaginaţia oropsitei preoţimi de rit grec, tentată, firesc, să
interpreteze într-o cheie foarte largă directivele aulice. În asemenea condiţii, divergenţele
locale erau absolut inevitabile.
Menţionatele documente din anii 1720-21 anunţau însă timpul clarificării
lucrurilor rămase multă vreme tulburi şi al reluării strădaniilor autorităţilor centrale de a
impune respectarea privilegiilor clerului unit; îmboldea toate acestea, pe de o parte,
ambiţiosul demers statistic al administraţiei civile, ce dezvăluise în teritoriu nereguli
cronicizate, iar pe de alta, faptul că Biserica unită din nord-estul regatului începea să capete
consistenţă demografică şi instituţională. E adevărat, dispoziţiile cuprinse în decretul
împăratului Carol VI sau în circulara palatinului nu făceau altceva decît să reitereze fidel
generalităţile leopoldine. Chiar şi aşa, readucerea lor ameninţătoare în atenţia celor ce le
nesocoteau se dovedi stimulativă pentru coborîrea dezbaterii pînă la nivelul nevralgicelor
chestiuni de detaliu. Reclamanţi şi reclamaţi le identifică precis, stăruie şi îşi dezvoltă
punctul de vedere asupra lor, ajungînd, în final, la soluţii menite a risipi confuziile, chiar
dacă ele nu conveneau întotdeauna ambelor părţi. Să pătrundem în amănuntele unui astfel
de caz, a cărui geneză am surprins-o deja.
Încurajaţi de ·deciziile luate la vîrf, episcopul de la Muncaci şi vicarul său
sesizaseră, aşadar, conducerea comitatului Satu Mare în legătură cu neregulile produse
acolo, în amintita iarnă. Drept urmare, la 2 aprilie 1721, congregaţia generală şi-a precizat
poziţia faţă de imunităţile clerului greco-catolic local; din nefericire, hotărîrile luate atunci
nu ne sunt cunoscute decît fragmentar şi mijlocit. Actele oficiale i-au parvenit lui Genadius
Bizanczy - prezent încă la Viena - în data de 25 a lunii respective. Cam tot atunci ele
ajunseră şi la Muncaci, sub ochii vicarului Hodermarszky. Prompt, episcopul adresă la 27
aprilie o nouă misivă autorităţilor sătmărene, din care aflăm, de fapt, despre dezbaterea
acelei probleme în adunarea comitatensă. 40 Vădit nemulţumit, arhiereul aprecia că, în
privinţa drepturilor şi libertăţilor clerului unit rezoluţia congregaţiei cuprindea o dispoziţie
„A.N.D.J.C., Fond P.S.M.. Acta P.P„ cutia 56 (acte nenumerotate), document din 27 aprilie 1721.
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contrară ultimelor hotărîri ale suveranului şi ale Stărilor şi Ordinelor regatului. Ce stipula,
în mod concret, împricinata decizie a conclavului, Bizanczy nu mai consideră necesar să
amintească în textul său. O va face însă foarte rezumativ vicarul de la Muncaci, în
scrisoarea-reclamaţie din 7 mai 1721, trimisă, de asemenea, diriguitorilor comitatului Satu
Mare. Din ea ştim că - potrivit instrucţiunilor congregaţiei - anumiţi preoţi de rit grec din
comital trebuiau să suporte, totuşi, povara sarcinilor publice; este vorba de cei care nici nu
aveau în posesie loturi parohiale, nici nu îndeplineau funcţia de paroh.41
Evident, limitativa şi categorica rezoluţie conţine răspunsul agreat de nobilimea
locală Ia un mare semn de întrebare: în situaţia cînd într-un sat se întîmpla să fie mai mulţi
popi, cîţi dintre ei beneficiau pe deplin de drepturile, libertăţile şi imunităţile ecleziastice?
Chiar dacă o face indirect, pasajul rezumat de Hodermarszky ne comunică neechivoca
soluţie: unul singur; parohul, mai precis. Dar şi în cazul său, grijulia congregaţie a ţinut să
specifice faptul (acceptat şi de episcopul Bizanczy) că scutirea de dare se referă numai la
porţiunea canonică folosită, nu şi la eventualele sesii iobăgeşti, cultivate suplimentar, sau la
42
pămînturile cumpărate de către acesta. Ceilalţi preoţi greco-catolici dintr-o aşezare urmau
a fi supuşi cu toţii la taxă pentru suprafeţele lucrate? Dacă recitim laconicul pasaj din
scrisoarea vicarului rutean, observăm că, oficial, erau vizaţi numai sacerdoţii care nu
utilizau părţi din favorizatele loturi parohiale. Logic, aceasta înseamnă că exista şi o
categorie de clerici supranumerari, posesori de atari parcele neimpozabile. Dar în ce calitate
oficială le puteau ei folosi, din moment ce doar parohului îi fusese recunoscut statutul de
preot privilegiat, scutit pe de-a-ntregul de sarcinile publice? Artificiul utilizat uneori în
locurile unde situaţia o impunea a fost declararea respectivilor clerici ca auxiliari seculari
(cantori şi sacristieni) ai parohului, necesari oficierii corespunzătoare a serviciului religios;
ideea era de a-i include strategic în acea tagmă de ecleziastici, scutiţi teoretic de dare alături de paroh - pentru utilizarea porţiunilor canonice. (Trebuie să precizăm însă că
autorităţile locale n-ajunseseră pe atunci să stabilească ferm cîţi dintre "auxiliarii" extstenţi
într-o localitatea beneficiau de un atare drept).
În sus-amintita scrisoare din mai 1721, vicarul Hodermarszky se şi referă la un
asemenea caz. Este vorba de un preot din satul Trip (comitatul Satu Mare), ce îndeplinea
atribuţia de cantor al bisericii de acolo. Datorită numitei funcţii, el folosea o parte a lotului
parohial, pentru care, în mod cu totuJ abuziv, fusese constrîns să suporte toate obligaţiile
presupuse de încartiruirea soldaţilor. Fapta i se pare arhiereului petiţionar contrară tocmai
recentelor decizii ale congregaţiei comitatense, avînd în vedere că persoana bisericească în
cauză, şi "pămîntul popesc" lucrat de ea, intrau în categoria beneficiarilor de imunităţi
ecleziastice. 43 Epoca ne oferă şi un al doilea exemplu de recurgere la respectiva strategie,
capabilă să rezolve o mare problemă datorată surplusului de sacerdoţi uniţi dintr-o
comunitate. La începutul anului 1722, Genadius Bizanczy solicita conducerii comitatului
Maramureş ca preotul, cantorul şi sacristianul fiecărei biserici parohiale din zonă să fie
scutiţi de sarcinile publice; 44 după cum o demonstrează şi scrisoarea adresată în aprilie 1721
conducerii Sătrnarului,45 episcopul încerca să obţină, deci, includerea oficială în sfera
beneficiarilor de drepturi a doi auxiliari bisericeşti. În mod cert (o ştim dintr-o misivă a
ierarhului rutean, expediată prepozitului .catedralei episcopiei de Eger), în spatele
îndrăzneţului său demers pe lingă autorităţile maramureşene s-a aflat, de fapt dorinţa de a-i

41
«i
43

„
05

Ibidem, document din 7 mai 1721.
Ibidem, documentul din 27 aprilie 1721, f. I-Iv.
Ibidem, documentul din 7 mai 1721, f. I .
Dulişkovici, lstoriceskija, voi. III, p. 62-63; Monumenta Ucrainae Historica, voi. XIII, p. 180-181.
A.N.D.J.C„ Fond P.S.M, Acta P.P„ cutia 56 (acte nenumerotate), document din 27 aprilie 1721
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pune la adăpostul imunităţilor eclezistice în primul rând pe ceilalţi popi existenţi într-o
parohie, introducîndu-i la.socoteală în categoria numiţilor colaboratori ai preotului-paroh.
Nu trebuie să deducem însă din aceste două exemple că arhiereii ruteni au solicitat
recunoaşterea de către autorităţi a drepturilor "auxiliarilor seculari" doar atunci cînd în joc
se aflau interesele sacerdoţilor supranumerari; ei s-au străduit să obţină luarea lor în
considerare pretutindeni, nepierzîdu-i, aşadar, din vedere nici pe cîntăreţii bisericeşti şi
paracliserii, cu adevărat mireni. Bunăoară, la 9 iulie 1723, Genadius Bizanczy adresa de la
Săpînţa o nouă cerere congregaţiei generale a nobilimii din comitatul Satu Mare. 46 În
temeiul cuvenitelor imunităţi fiscale, episcopul solicita scutirea de toate obligaţiile şi
impozitele porţionale ("impositione porcionalis"), atît a preotului-călugăr de la mănăstirea
Bixad, cît şi a celor trei jeleri (dintre care unul era cantor), aflaţi pe lîngă dînsul; cu toţii
trăgeau foloase numai din cultivarea locului dimprejurul chinoviei, neavînd în posesie alte
tipuri de pămînturi.
Numărul auxiliarilor bisericeşti dintr-o parohie neimpozabili, precum şi statutul
social-juridic al sacerdoţilor supranumerari (fără funcţii în cadrul bisericii enoriei şi lipsiţi
de dreptul de a folosi porţiunea canonică), rămăseseră, aşadar, probleme neclarificate de
reglementările comitatense din anul 1721. Lămurirea lor a mai fost amînată cîţiva ani,
adunarea reprezentativă a nobilimii sătmărene stabilind normativele în domeniu de-abia
spre sfirşitul respectivului deceniu; a făcut-o atunci, în contextul întocmirii unor conscripţii
fiscale locale, ce presupuneau definirea clară a categoriilor de contribuabili.
Remarcăm, mai întîi, instrucţiunile formulate de congregaţia generală a
comitatului Satu Mare (la 8 octombrie 1728) pentru cei însărcinaţi cu realizarea unui
asemenea document statistic; ele conţin o importantă precizare, nefăcută anterior. Autorii
textului au ţinut să atragă atenţia conscriptorilor asupra faptului că atît sacerdoţii, cît şi
"ludimagiştrii sau cantorii români şi ruteni de rit grec" sunt impozabili pentru sesiile
urbariale folosite "extra Parochialia Servitia" şi pentru pămînturile achiziţionate în
beneficiu propriu. 47 Elementul de noutate îl constituie, desigur, menţionarea învăţătorilor
cîntăreţi bisericeşti alături de parohi, într-un paragraf menit să sublinieze limitele imunităţii
lor fiscale. Doar subînţelegem de aici că, din punctul de vedere al conducerii locale, cele
două categorii de ecleziastici (şi numai ele!) trebuiau să fie scutite de dare exclusiv pentru
utilizarea loturilor atribuite enoriilor.
Un an mai târziu, această poziţie oficială a fost exprimată foarte direct într-un
document de interes comitatens; în cazul Sătmarului, este vorba de prima ei afirmare
explicită, din cîte ştim noi, pînă acum. La 11 iulie 1729, cu ocazia congregaţiei generale a
nobilimii (întrunită la Csenger), alte instrucţiuni referitoare la realizarea conscripţiei fiscale
fură puse în pagină. În privinţa slujitorilor bisericilor de rit grec, se simţi atunci nevoia
emiterii unei directive foarte precise, deoarece ultimele rapoarte din teritoriu comunicaseră
faptul că respectivii nu sunt protejaţi în imunităţile lor ecleziastice ("e adevărat, în puţine
locuri"). 48 Drept urmare, adunarea ceru ca pretutindeni ("quolibet") să fie neapărat scoşi de
la socoteala porţilor un paroh - "in Parohia seu Fundo Ecclesiae residens" - şi un
ludimagistru49 ; iată deci că, în pofida strădaniilor episcopului Bizanczy de a obţine din
partea autorităţilor includerea a doi colaboratori ai parohului în categoria scutiţilor de
"porţie", diriguitorii Sătmarului au preferat varianta minimală: doar cantorul.

46
4"l
4111

„

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

cutia 60 (acte nenumerotate), document din 9 iulie 1723.
fasc. 5, nr. 425.
fasc. 6, nr. 104, punctul 9.
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Fireşte, respectiva directivă n-a fost pusă în apHcare imediat şi uniform, la scara
întregului comitat. Unele derogări de la litera ei s-au făcut în detrimentul sus-numitelor
categorii de scutiţi. Altele, i-au avantajat însă pe "auxiliarii bisericeşti", nepomeniţi de
document în tagma beneficiarilor de imunităţi fiscale. De exemplu, actul în care sunt
conscrişi (în anul 1730) contribuabilii aflaţi pe pămînturile nobilului Ladislau Verbely îl
socoteşte încă pe Simeon Gurzo - ţîrcovnicul ("aedituus") de rit grec, din satul Chegea
(Kegye) - între scutiţi ("exempti").50 Atunci cînd hotărîrea congregaţiei ajunse să fie luată,
în sfirşit, în seamă şi de autorităţile din teritoriu ce îngăduiseră atari lărgiri ale cercului
neimpozabililor, faptul fu perceput de păgubiţi ca o gravă încălcare a obiceiului demult
statornicit. "Nu ne amintim ca vreodată paracliserul ("egyhăzfiak") să fi dat porţia", afirmă
autorii petiţiei înaintată de satul Dindeşti conducerii Sătmarului. Cu toate acestea, în anul
întocmirii scrisorii, 1735, sacristianul lor fusese impus la o dare foarte grea, chiar dacă nu
deţinea nici un animal de tracţiune; îngrijoraţi, suplicanţii solicitară revenirea la vechea
rînduială, deoarece, în noile condiţii, nimeni nu mai vroia să îndeplinească numita funcţie. 51
Iată deci că au existat pe teritoriul comitatului şi localităţi unde slujitorii bisericilor unite nu
se confiuntaseră mai înainte cu decizii abuzive ale factorilor de putere locali, ba dimpotrivă,
beneficiaseră, în "formula lărgită" (paroh, cantor, ţîrcovnic), de o cutumiară scutire de dare.
Potrivit reglementării din 1729, dacă, în afara preotului-paroh şi a dascălului-diac
(care, după cum am constatat, se mai nimerea să fie tot un sacerdot), erau găsiţi într-o
localitate şi alţi popi, "qui inactuali Servitio Ecclesiastico non sunt", ei trebuiau conscrişi şi
impuşi la dare. Aşa s-a întîmplat, bunăoară, cu Matheus Pap din Băiţa (Lapos Bânya).
"Preot de rit grec", el nu mai oficia în anul 1730, cînd numele îi fu consemnat pe o filă a
conscripţiei realizate în zonă (în afara tabelului cuprinzîndu-i pe iobagii din respectivul
sat). 52 Împreună cu fiul său, Toma - paracliserul locului-, sacerdotul apare în document ca
fiind la zi cu plata taxei; în cazul lor a fost vorba de "taxa dobitoacelor" (o componentă a
"porţiei împărăteşti"), datorată pentru deţinerea a 4 vaci, 10 oi şi 2 porci. Un alt exemplu de
preot obligat la plata dării fiindcă se afla "extra Officio" este cel al lui Bazilius Horzenszky
din Livada. Analizîndu-i cazul, congregaţia generală a comitatului Satu Mare - întrunită la
Csenger - a dispus, la 11 martie 1749, ca "prezbiterul" rutean să fie "într-adevăr socotit între
nobilii armalişti'', avînd astfel datoria de "a achita anual taxa de 6 florini" către fisc. 53 E
dovada concludentă că, din punctul de vedere al impunerii la sarcinile publice, ace$ti
sacerdoţi erau asimilaţi oficial nobilimii mici, ce nu poseda domenii funciare şi iobagi, şi
nici nu beneficia de scutirea de dare; 54 spre deosebire de parohii greco-catolici, scutiţi prin
lege de atari obligaţii (aidoma stăpînilor de părnînturi şi ţărani aserviţi), datorită faptului că
deţineau prerogativa nobilitt!ţii. 55
Deciziile puse în pagină de către diriguitorii Sătmarului între anii 1721-1729
denotă faptul că sosise vremea ca, prevederilor cu caracter general ale "diplomelor unirii",
să li se asocieze normative stabilite de administraţia comitatensă; finalmente, discuţia
fusese împinsă de la nivelul iniţial, al principiilor, spre cel al soluţiilor practice. Trebuie să
remarcăm însă din capul locului că hotărîrile luate în cadrul congregaţiilor nobiliare nu s-au
născut neapărat din dorinţa autorităţilor din teritoriu de a încuraja dezvoltarea noii
~Ibidem, fasc. 7, nr. 236, f. 8.
51

Ibidem, fasc. 12, nr. 310.
Ibidem, fasc. 7, nr. 234, f. 55.
53
Ibidem, fasc. 26, nr. 4.
5-t În privinţa armaliştilor, vezi Instituţii feudale din Ţarile Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988, p. 24-25; despre
impunerea lor la dare, D. Prodan, Problema iobdgiei în Transilvania 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 8.
~s Imunitatea la contribu~i a celor ce aveau ac;asta prerogativă face obiectul articolului 6 al legislaţiei dietale din
anul 1723: Magyar Torevenytar 1657-1740. evi torvenyczikkek... , p. 570-571.
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catolice. Cazul Sătmarului, de exemplu, oferă dovada elocventă că
punctualele dispoziţii referitoare la statutul preoţilor şi cantorilor uniţi au fost date doar
după dezavuarea publică de către suveran, Stări şi episcopul Bizanczy a abuzurilor
semnalate, şi acolo, la începutul deceniului 3 al veacului XVIII (atît cu ocazia întocmirii
conscripţiei fiscale generale, cit şi imediat după finalizarea ei). Statul şi episcopatul unit
reînnodaseră atunci firul unor tradiţionale demersuri pe lingă nobilimea din comitate,
rămase, pe vremuri, fără mare ecou, datorită lungilor perioade de instabilitate politică din
Ungaria, precum şi anilor de pionierat şi incertitudini ai catolicismului de rit bizantin; acele
circumstanţe le-au permis stăpînilor de domenii sau membrilor administraţiei locale să nu
ţină uneori seamă, nici de neregulile ce stîrneau iritarea arhiereilor de la Muncaci şi nici de
mustrările venite dinspre neputincioasele instanţe centrale. De abia noua presiune exercitată
concertat de la vîrf cu binecuvîntarea împăratului Carol VI reuşi să impulsioneze, aşadar,
formularea unui punct de vedere oficial al congregaţiei faţă de drepturile şi libertăţile
concedate de monarhie sacerdoţilor uniţi. Să nu omitem însă faptul că membrii adunării
fură împinşi spre un atare lucru şi de transformarea treptată a Bisericii greco-catolice din
comitat într-o entitate confesională de care nu se mai putea face abstracţie.
Stîmite din aceste direcţii, deciziile instituţiei reprezentative a nobilimii din zonă
au vizat clarificarea unor aspecte particulare interpretabile, nemenţionate în actele forurilor
centrale. Dat fiind contextul, în prim plan s-au aflat chestiuni de naturd fiscald şi
patrimoniald, la ordinea zilei în timpul realizării conscripţiilor. Tare pe poziţii, atentă la
eventualele consecinţe economico-sociale defavorabile ei, dar şi rezervată faţă de grecocatolicism, nobilimea sătmăreană a fixat, conform propriilor interese, reguli stricte,
limitative. Trădînd pragmatismul proprietarilor funciari şi strădania acestora de a bloca
tendinţele evazioniste (încurajate involuntar de "documentele unirii"), respectivele
"canoane" au contrariat, de bună seamă, mulţi preoţi români şi ruteni, ce îşi imaginaseră
altcumva efectele lumeşti ale trecerii lor sub oblăduirea spirituală a Suveranului Pontif. Şi
totuşi, din perspectiva intereselor generale ale Bisericii unite din zonă, momentul se reţine
ca unul pozitiv. Chiar dacă erau precumpănitor restrictive, normativele reprezentau dovada
că - la nivel declarativ, cel puţin - autorităţile locale ajunseseră să susţină oficializarea unei
importante componente a statutului social-juridic al parohilor şi diecilor greco-catolici:
scutirea de sarcinile publice. Băn,tse, prin aceasta, ceasul încetării definitive a abuzurilor la
adresa mai noilor beneficiari ai imunităţilor ecleziastice? Cu siguranţă, nu. Dăm doar două
exemple. În amintita scrisoare a vicarului Hodermarszky, din 7 mai 1721, este semnalat cu
vădită surprindere cazul parohului din Negreşti-Oaş, supus pe nedrept la "impozitul
porţionai" pentru lotul popesc folosit. 56 Cîţiva ani mai tîrziu, la 1 martie 1735, arhidiaconul
preoţilor uniţi din comitatul Satu Mare, R(koveczky Ferencz (Francziscus), aducea la
cunoştinţa conducerii ţinutului că solgăbirăul Beczky Gyorgy îi conscrisese în mod abuziv
pe sărmanii dieci români ("szegeny oia Dijakok"), făcînd abstracţie de imunitatea lor
fiscală; un lucru similar, continuă reclamantul s-a întâmplat şi pe moşia "domnului Pataky",
cel nedreptăţit fiind diacul din satul Fărcaşa. 57 Interese personale sau de grup, altoite pe
~· A.N.D.J.C., Fond P.S.M, Acta P.P., cutia 59, documentul din 7 mai 1721, f.l.
s7 Ibidem, fasc. 12, nr. 517. La 30 august 1735, Râkoveczky s-a adresat, din nou, conducerii comitalului, insistînd
asupra faptului că solgăbirăul Beczky îi conscrisese abuziv, "în mai multe locuri", pe diecii uniţi. Din păcate, nu
ştim la ce document aulic se referă arhidiaconul atunci cînd afirmă că împăratul " i-a lăsat în libertate, în fiecare
localitate, pe preoţi şi cantori"; din cite cunoaştem, pînă acwn, precizările referitoare la scutirea de dare a celor
două categorii de slujitori ai bisericilor unite fuseseră flcute, în cazul Sătmarului, de către congregaţia generală a
nobilimii, în absenta unor directive centrale, precise şi unitare. De asemenea, suplica sacerdotului greco-catolic
sesizează autorităţile în legătură cu "conscrierea între săteni" a fiului defunctului preot din Mădăras, Pap Janos.
Ibidem, fasc. 12, nr. 592.
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de raportare la popii "răsăriteni", i-au mai împins, deci, la excese pe
de pămînturi sau pe funcţionarii comitatenşi. Or, dacă asemenea lucruri au
continuat să se petreacă, în ce a constat atunci importanţa respectivelor luări de poziţie ale
congregaţiei sătmărene faţă de drepturile şi libertăţile sacerdoţilor şi cantorilor grecocatolici? în faptul esenţial că un astfel de pas deschidea, în modul cel mai concret, calea
intrtzrii efective a Bisericii greco-catolice şi a slujitorilor ei într-un sistem protejat juridic.
Spre deosebire de situaţiile din trecut, victimele abuzurilor puteau sesiza de acum
îndrăzneţe forurile de apel ale comitatului, invocînd de partea lor dispoziţii date (sau
acceptate) ca normative tocmai de către diriguitorii acestuia; şi chiar dacă replica
autorităţilor s-a mai dovedit uneori lipsită de eficienţă sau convingere, legea începuse,
totuşi, să stînjenească neregulile. Vrînd-nevrind, organismele şi persoanele care exercitau
puterea locală trebuiau să-şi asume încet rolul de prime instanţe seculare chemate să
vegheze la respectarea imunităţilor fiscale ale parohilor uniţi şi ale auxiliarilor lor; a
contribuit mult la un atare curs şi faptul că, în secolul al XVIII-iea, funcţia de comite
suprem al Sătmarului a fost monopolul puternicei familii romano-catolice, Kărolyi. 58
Aşa a început comitatul Satu Mare să devină parte activă a eşafodajului de
instituţii seculare, fără a căror contribuţie comună nu se putea construi cadrul juridic extern
(laic), vital bunei funcţionări a Bisericii greco-catolice din zonă. Greu pornita conlucrare
dintre ele a adus cu sine un însemnat element de noutate: dacă în anii de început ai mişcării
de unire, informaţia oficialtz se propaga prevalent de sus în jos (sub forma declaraţiilor de
principii sau a directivelor cuprinse în patente, rescripte, diplome etc.), blocîndu-se adeseori
la niveluri de decizie refractare, acum, ea îşi făcea loc şi din direcţie inversă; era condiţia
absolut necesară elaborării unei legislaţii speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile
slujitorilor bisericilor greco-catolice din regat, adaptată situaţiilor concrete.
O bună dovadă despre acest traseu al ideilor avem în circulara Consiliului
Locumtenenţial, din 28 septembrie 1734. Prin ea se ordona: "în privinţa pămînturilor
iobăgeşti ("colonicales") deţinute de preoţii de rit grec, să nu se permită sau admită nici o
scutire completă"(de sarcinile publice, s.n.). 59 Citind paragraful, remarcăm lesne un lucru
semnificativ. Înainte de a dobîndi forma unei dispoziţii a înaltului organ al puterii
executive, respectivul "canon limitativ" fusese întrebuinţat deja la nivel local. O ştim foarte
bine din cuprinsul menţionatelor documente elaborate de congregaţia sătmăreană în
deceniul 3 al veacului. Şi comitatul Satu Mare reprezintă, probabil, numai unul dintre
exemple. Fiindcă nu le cunoaştem încă pe celelalte, şi nici nu putem spune sigur cînd a
intrat în uz o asemenea regulă, ne mulţumim, deocamdată, doar cu surprinderea ascensiunii
unei cutume regionale la rangul de principiu promovat de conducerea ţării.
În decada următoare momentului întocmirii conscripţiei generale a Ungariei,
congregaţia nobilimii sătmărene a stabilit, aşadar, detaliile necesare oficializării la nivel
comitatens a scutirii clerului greco-catolic (şi a cantorilor) de dare. Aşternute, de nevoie, în
pagină, limitativele normative referitoare la neimpozabilitatea parohilor uniţi marcau
intrarea respectivului drept al acestora (aferent statutului lor privilegiat) sub protecţia unei
legislaţii speciale; era un important pas înainte, chiar dacă el n-a putut atrage după sine

vechi

modalităţi

stăpînii

es

Prezentarea activităţii lor, la A. Szinnay, Szathmtir varmegye fekvese, tortenetei,
po/gari esmerete, voi. I,
Buda, 1809, p. 111-126.
59
Conceptul documentului, la Magyar Orszâgos Leveltar, Fondul Consiliului Locumtenenfia/, C 40, 190 cs„ nr. 46, f. 5; exemplarul primit de comitatul Satu Mare şi făcut public la 10 noiembrie 1734, în cadrul congregaţiei
generale, ţinută la Carei, la A.N.D.J.C, Fond P.S.M, Acta P.P„ fasc. 11, nr. 155. Dispoziţia a fost reiterată de
Consiliul Locumtenenţial la 4 septembrie 1736, fiind "publicatA" în comitatul Satu Mare, 12 zile mai tîrziu:
Ibidem, fasc. 13, nr. 234. Pentru detalii referitoare la Consiliul Locumtenenţial, instituţie înfiinţatA în anul 1724,
avînd atribuţii de "gubemiu" al Ungariei, vezi Magyarorszag tortenete, voi. 4n, p. 458-461.
SH
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eliminarea rapidă şi completă a abuzurilor în domeniu. De acum încolo, rămîneau a fi luate
serios în discuţie şi celelalte prerogative definitorii pentru noua condiţie social-juridică a
sacerdoţilor catolici de rit grec.

Debates Concerning Exemption /rom Public Obligations of Greek-Catholic
ClerKJI /rom Hungary. The Satu Mare Case
(3-rd decade of the XVIII-th century)
In the beginning of XV///-th century, the endevours of Vienna Court knew an
intensification in order to strenghten the ecclesiastic concord/rom the beginning of century
through a lot of measures. But, however much encouraging were these tendencies, the
stability and spreading of Greek Catholicism in North-Eastern Hungary was an impossible
desideratum as long as in Muncaci there wasn 't an undisputed Greek-Catholic bishop. This
obstacle was solved in 1716 through the agreement between the archbishop of Estergom,
the sovereign from Vienna and the Pope; it was designated the new apostolic dean,
Genadius Bizanczy, in order to guide "the Greeks /rom Muncaci diocese and in other
territories obtained in Hungary. "
To the central authorities it was assigned the difficult mission to intensify the
politica/, administrative and juridica/ mechanism in order to impose respecting of the
rights ofpriests in concordance with their new social condition.
Such a social status is becoming real only when theoretical elements had the
support of special civil law. As long as this complex mechanism is not working, the
benevolent stipulations were up to territorial authorities, resulting a lot of abuses and
untidinesses. The prompt approaches done by the Court from Vienna or by the episcopate
didn 't had anticipated consequences, because the state didn 't had, at that moment, the right
means for an unchalenged and strong decis ion.
/n these circumstances, the juridica/ environment was built very s/owly. The
elements of the privileged status were juridically considered only one by one, according to
the thematic evolution of the commcn debates between the central authorities and the
territorial ones.
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PoJJL i Mic._e niMe._LKOi KOJJonila._ii B
co ...iaJJLno-eKonoMi'lfHOMY i KYJJLTYJ>HOMY po1BHTKY
KapnaTCLKoro periouy
I'.fla8JleHKO

IcropU! 3acsi.n;qyE:, mo HiMui simqnurn .ltIDI ce6e KapnaTci.KHii apean .n;asHo. Pi3Hi
repManci.Ki nneMena me a nepio.n; «BeJIHKOro nepecenenHJI napo.n;is» XBHJIJIMH
naKoqysanucx 3 nisnoqi na nis.n;eni., BKJIIO'llUO'IH i KapnaTCbKHH perion, ceJilfJIHCb -ryr,
3Miwysanucx 3 inllIHMH eTni'IHHMH rpynaMH, a TO ii nepeMaranu îx. 11acTime, npas.n;a,
acnMini.OB}'BalIHCb caMi. Csi.n;<1eHHJ1 aHm'lnHX aBTopis npo nponnKHenHX repManci.KHX
DJieMen a KapnaTCbKHH apean, ni.n;TBep.n:xcycri.cx i apxeonori<1nHMH po3KODKaMH .
~yra XBHJIJI niMel.lhKOî KonoHi3auiî a KapnaTCbKHH perion si.n:nocHTLCJI .no enoxu
cepe.n;ni.osi<1<1x. Oco6nHBo nocHJilfJ1aci. sona nicJ1J1 Monrono-TaTapci.Koro namecu, KOJIH
Yropunrna, a TOMY qucni 3aKapnaTTII, Jie)l(anH a pyînax. J.Uo6 xKoMora IIIBH.ZUUe 3acenHTH
cnycromeni paiionu, yropci.Ki Koponi csi.n;oMo cnpHJ1JIH nepecenenHio niMeIU>KHX ceJ1J1n i
peMiCnHKiB y cnyCTOllieni MOnroJIO-TaTapaMH perioHH. oiJibllie BCbOro niMeIU>KHX
KOJionicTiB ocino a TPa.D:Hl.liHHHX paiioHax cone.n;o6}'Bauml - CoJIOTBHni, CureTi, TJl'Iesi
TOIUO. He3a6apoM soHH 3ocepe.n;HJIH a csoîx PYKax MaH)l(e ace .n;o6}'BanHJ1 eoni na HOBOMY
MICUi.
Ta oco6nuso cnpnXTnnsi yMoeu .ltIDI niMeui.Koî Kononi3auiî a KapnaTcbKOMY
perioni cKJianucx y XVIII CT. Ha no<1aTKY XVIII CT. l.lhOMY cnpnMa nopa3Ka
nauionani.Ho-su3soni.noî eiiinu 1703-1711 pp. Tii.n; KepiBHHUTBOM Cl>epenua PaKoui II.
fa6c6ypru )l(OpCTOKO p03DpaBHJIHCJI 3 DOBCTalIHMH. oaraTO CiJI 6yJIH DpOCTO CTepTi 3 JIHl.IJI
3eMJii. 3axonJIIOIO'IH 3eMJii DOBCTalIHX, aBCTPiHCbKi BJia.D:H nepe.n;asanu îx CBOÎM
cnini.nnKaM. Bi.n;6yscx csoE:piJJ:HHM arpapHHM nepesopoT. Haii6ini.me sono.n;inHX Cl>epeHUa
PaKoui
II
3
uempoM
y
MyKa<1esi,
nanpnKJia,n;,
noTPanuno
a
1728 p. .no pyK JloTapa-Cl>panua lllen6opHa, rnncKona 6aM6ep3bKOro i apxirnncKona
MaMnUbKOro. TaK 6ys DOKJia,n;eHHM DO'laTOK uiniif JJ:HHaCTiÎ llleH60pHiB Ha 3aKapnaTTi.
llleH6opnu nepecenunu a MyKa<1ieci.ey .n;oMiHiio .n;eKiJibKa THCJl'I csoîx ni.n:.n;aHHX i3
Cl>panKoniî, a ni3Hime i 3 inmux qacmn iMnepiî, a T.'I. i ABCTPi"i.
Ilo.n;i6ni npouecH 3acenennx niMeUbKHMH KOJionicTaMH 3eMeJlb BCÎX THX, XTO
npnifMas yqacTL y siifni 1703-1711 pp., npoxOJJ:HJIH a ÎHllIHX paMonax YropmuHH.
Oco6nnso inTencHBHHMH BOHH 6ynn y Tpancinbsani"i. I -ryr a pyKH HÎMeubKHX KOJIOHicTis
nonanu 3Ha'lni 3eMeJibHÎ sono.n;ÎHHJI. A6coJI10THa 6inhmÎCTb HÎMeubKHX KOJIOHicTis îxana i
p03cem1.11acx no KapnaTCbKOMY perioHy He 3 noniTH'IHHX, a 3 eKOHOMÎ'lnHx MipeysaHb.
BoHH se3JIH 3 co6oio a HOBÎ Micux snpo6HH'IÎ i TexHÎ'IHÎ HaBH'IKH, KYJibTYPHi Ta .n;yxosni
UÎHHOCTÎ cycnÎJibCTBa, JIKe y TOM qac CTOJIJIO Ha 6iJibllI BHCOKOMY piBHi, ni)I( HOBi paMOHH îx
noceneHHJI. Ilo CYTÎ, e TOM <1ac, HK y KapnaTCbKOMY perioHi naHysanu me <Peo.n;anhHi
si.n:nocHHH, HÎMeuLKi KOJIOHÎCTH, oco6nuso i3 3axi.n;Hnx o6nacreM HiMe'l'IHHH,
yoco6JIIOBalIH co6oio B 3Ha'IHÎM Mipi B)l(e 6yp)l(ya3HHM cnoci6 BHpo6Hm:rrsa i CBOCIO
BHpo6nH'IOIO .n;iXJibnÎCTIO o6'€KTHBHO cnpmum ni.n:pusy ipeo,n;aJibHHX BÎJJ:HOCHH, JIKÎ 6yJIH
me naHiBHHMH Ha TOM qac a KapnaTCbKOMY perioHi.
3 .n:pyroî nonoBHHH XVIII CT. niMeuLKa KOJIOHi3auix, npnHaifMi Ha 3aKapnarri,
cnpxMosyrncH ronoBHHM 'IHHOM a nicose rocno.n:apcTBo. lnTeHCHBHi supy6KH nicy B)l(e y
XVIII CT. He s.n;asanocb si.n;rnopurn npupo.n;HHM cnoco6oM. TaKHM 'IHnoM, nocTasano
DHTanHJI npo CTBOpeHHJI pauionanbHOÎ CHCTeMH se.n;eHHJI JJÎCOBOÎ cnpaBH, ÎHaKme MO)l(Ha
6yno 3anumumcb 6e3 nicy B3arani.
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I tyr Ha BHp)"fK)' npHHUinH .!lOCBÎ.!l i TeXHÎ'l{Ha BnpaBHÎCTL HÎMeUbKHX MaHC"IpÎB„
cpaxiBUÎB nicoBoî cnpaBH. Y .!lpyriH nonoBHHi XVIII CT. B MelKax acid MOHapxiî
ra6c6ypriB
.!l06pe
6yna
BÎ.!lOMa
npocpeCÎHHa
MaHCTepHÎCTb
Î
BnpaBHÎCTb
BepxHbOaBClpanincbKHX nicoBHX po6iTHHKÎB. ToMY i BHHHKna Î.!leJI nepecenum 3HaBUÎB
nicoBoî cnpaeu 3 BepxHbOÎ ABC"Ipiî y .!lOnHny Tucu 3 THM, mo6 BOHH nepe.!laBanH cBiH
.!lOCBÎ.!l Î TeXHÎ'l{HÎ HaBH'l{KH MÎCUeBHM lKHTenJIM.
BupiweHo 6yno p03cerui:m po6iTHHKÎB HeBenHKHMH rpynaMH no BepxiB'JIX piK
TepecBH i Tucu. Tiepwa napTÎJI nicopy6iB npu6yna 11epe3 TieWT B MapaMopow, a 3BÎ.!lTH y
nicncry MicueBiCTL BHIUe cena PycbKa MoKpa Ha noqaTK)' 1775 poK)'. Tyr .!lnJI noceneHUiB
6yno 3aKna.!leHo HOBe cenmue HiMeUbKa MoKpa. ,[\eJ1Ki 6y.!lHHKH 6ynu nocrasneHi me .!lO
3HMH, .!lnJI iHwHx 6yB 3aroTOBneHHH nic. BecHOIO 1778 p. B HiMeUbKÎH MoKpiH CTOJIJIO
BlKe 40 6y.11.HHKÎB Ta 10 6y.!lyBanOCJI. ,[\pyry rpyny KOnOHÎCTÎB 6yno noceneHO y
pycHHCbKOMY ceni ,[\y6oBe. Tyr BOHH BHKOpHCTOByBanHcb .!lIDI po6orn Ha 3aJIÎ3apHi. TaK
6ys nOKna.!leHHH no'laTOK me 0.!lHOMy OC"IJ>OBY HiMeUbKOÎ KonoHi3auii Ha 3aKapnarri.
,[\emo ni3Hiwe, B ynoroBHHi, .11.e 3nHBa.JOTbCJI pi'IKH Moi<;pJIHKa i Epyc:rypRHKa, 6yno
3aKna.!leHo me O.!lHe HÎMeUbKe ceno - KeHirccpenb.!l (KoponiscbKe none) - TenepiWHJI YcTbqopHa. Cenume HacrinbKH WBH.!lKO 3pocrano, mo YlKe B 1815 p. nicoBa a.!lMÎHiC"IpauiJ1
nepecenJ1CTbCJ1 i3 HiMeUbKOÎ MoKpoî B YcTb-qOpHy. 1.I.J:e 11epe3 IO poKiB YCTb-qOpHa crae
6inbwoio BÎ.!l HiMeUbKOÎ MoKpoî JIK no 3a6y.!loBi, TaK i no KÎnbKocri HaceneHHJI.
B roii lKe 11ac HiMeUbKÎ KonoHiî nicoBHX po6iTHHKÎB 3acHOBY10TbCJ1 i B .!lHC"IJ>HKTHHX
ocepe.11.Kax no BepxiB'JIX Tncu. BenHKoî BHfO.!lH Bi.!l nepeceneHHJI BepXHbOaBC"IJ>ÎHCbKHX
HÎMUÎB B paiioHH Tucu i TepecBH aBC"IJ>ÎHCbKa Ka3Ha O.!leplKana MaiilKe BÎ.!lpa3y. Tio-nepwe,
nicH BHpy6yBanHCJI Tenep 6inbW ÎHTeHCHBHO, mo CKOpornno HeCTaqy nicy, i 6inbW
pauioHanbHO, a BHpy6aHi .!lÎnJIHKH tyr lKe O'IHIUanHCb BÎ.!l .!lepeBHHH i CTaBHnHCb Ha
BÎ.11.HOBneHHJI. fio-.11.pyre, eepXHbOaBClpÎHCbKÎ nicopy6u cnopy.!lHnH no piKax MoKpJIHKa,
EpycrypJ1HKa, TepecBa Ta Tuca uinuii KaCKa.!l umio3ÎB i 3anpy.!l 3a rieio TexHonorieio, J1Ka
3aCTOCOByBanacb y îx pÎ.!lHHX MÎCUJIX, i 3p06HnH MO)l(nHBHM nOCTÎHHO KOpHCTyBaTHCb
B0.11.HHM WnJIXOM .!lilll cnnaBy nicy i nepeBe3eHHJI eoni B HH3HHHÎ paHOHH 3aKapnaTTJI,
TpaHcinbBaHiio Ta Cepe.nHio i TiiB.!leHHY YropmuHy. Qe 3Ha'IHO 36inbwnno .!lOXO.!lH
aBC"IpÎHCbKOÎ .!lep)l(aBHOÎ Ka3HH. fIO-lpCTC, noceneHHJI HÎMeUbKHX KOnOHÎCTÎB B .nonHHax
ripc&KHX pi110K 6naroTBopHo ennuHyno i Ha Micueee yKpa.iHC&Ke Ta PYMYHCbKe HaceneHHJI.
OcTaHHe nepenMano 6in&w .!lOCKoHani MCTO.!lH py6KH nicy i o6po6KH .!lepeBHHH, pi3Hi
TeXHÎ'IHi HaBH'IKH, oco6nHBO npH 6y.niBHHUTBÎ )l(HTna. fii.!l BnnHBOM KOnOHÎCTÎB MicueBe
HaceneHHJI no11ano 3aiiMaTHCb TBapHHHHUTBOM, JIKoro paHiwe tyr B3arani He 6yno.
Oco6nHBO 3H3'1HHH BnnHB cnpasn11nu Ha MicueBe HaceneHHJI Ti HiMeU&Ki ciM'î, JIKÎ
cenunuc& B HaBKOnHWHÎX BÎ.!l HiMeU&Koî MoKpoî Ta Ycr&-qopHoî yKpaÎHCbKHX Ta
p)'MYHCbKHX cenax. TaK, y 1980 p. nepwi HiMeU&Ki noceneHui ocÎ.!lalOTb y PycbKÎH
MoKpiii. 1.I.J:e paHiwe, .!lec& MÎlK 1810 i 1820 poKaMH, HÎMeU&Ka KonoHÎJI 3'11BnJ1crbc11 i B
PaxoBi. Cio.nu TaKO)I( 6ynu nepeceneHi HÎMeU&Ki KonoHicTH, mo BMÎJIH BHKop110ByBaTH nic.
OT)l(e HÎMeUbKÎ KOJIOHÎCTH XVIII - no'laTKY XIX CT. BHCTynanH nioHepaMH,
HOCÎJIMH 6inbW BHCOKHX eKOHOMÎ'IHHX, cycnÎJibHO-nOJIÎTH'IHHX Ta KYJibTYPHO-no6yrOBHX
cpopM lKHTTJI y KapnaTCbKOMY perioHi. Y HiMeUbKHX panoHax 3aceneHHJ1 Bi.!l6ysannc11 Ti lK
couianbHO-eKOHOMÎ'IHÎ npouecH, mo i B nepe.!lOBHX Kp3ÎHax 3axÎ.!lHOÎ €BponH, XO'la
cpeo.!lanbHÎ BÎ.!lHOCHHH tyr i ranbMyBanH îx HOpManbHHH p03BHTOK. Qeu cpeHOMeH MO>KHa
nopiBHJITH xi6a mo 3 poJIJIIO aHrniiicbKHX nypHTaH-KOJIOHicriB B TiiBHÎ'IHiH AMepuui.
CaMe BOHH cnpHJIJIH nepeHocy KaniTaniCTH'IHHX BÎ.!lHOCHH, JIKÎ cKnanHCJI B AHrniî BlKe B
XVII CT., Ha niBHÎ'IHO-aMepHKaHCbKHH KOHTHHeHT i o6'eKTHBHO cnpHJIJIH ni.!lroTOBUÎ
aMepuKaHC&Koî 6yp>KYa3Hoî peBoniouiî KÎHUJI XVIII CT.
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Jie3 nepe6inbWCHHJI MOXCHa TBCP.llHTH, IUO ponb HiMCUbKHX KonoHicTie B
eKoHoMilfHOMy, cycninbHo-noniTH'IHOMY i KYnbTYJ>HOMY pq3BHTKY KapnaTCbKoro perioHy
6yna Ha6araTO 6inbWOK> i'x KUihKocri. Tpueane KOHTaKTYBaHHJI Micueeoro HaceneHHJI
(yKpai'HChKOro, yropcbKOro, cnoeauhKOro, PYMYHCbKOro) 3 HiMCUhKHMH KonoHiCTaMH,
HiMeUhKHM eTHilfHHM ceiTOM e uinoMY, no3HTHBHO ennueano Ha Horo couianbHOeKoHoMilfHHH i KYnbTYJ>HHH po3BHTOK. 1.Qo roeopHTH npo 3aKapnarrJI, Konu i e YropIUHHi,
HaBiTh y 1870 p., KOnH 6yno BBC.llCHO o6oe'J13KOBC HaBlfaHHJI yropCbKOK> MOBOK>,
nepeeaxcHa 6inhDiiCTh nepiO.llH'IHHX BH.llaHb noUIHpK>eanacb HiMCUbKOK> MOBOK>, a cepe.u
npo<t>eciHHHX BH.llaHb yropCbKi HaBiTh y 1910 p. CKna.uanu MCHUIC nonOBHHH HiMCUbKHX
BH.ll3Hb.
HiMCUbKHH BnnHB Bi.llqyTHHH i Ha po3MOBHiH MOBi HaceneHHJI KapnaTCbKOro
apeany. BoHa yei6pana e ce6e uinHH pR.ll cnie HiMeUhKOMOBHoro noxo.uxceHHJI.
Bce BHIUe CKa33HC cnpocroeyc pi3Ko HeraTHBHY ouiHKY HiMCUbKOÎ KonoHi3auii'
p3.llJIHChKOK> icropiorpa<t>icK>, JIKa p03rnJl.llana ri e 3aranbHOMY pycni HiMeUhKoro «forang
nach Osten» JIK HeraTHBHOro JIBHIUa.
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Rolul şi locul colonizării germanice în dezvoltarea social economică şi culturală
a regiunii carpatice
Spre deosebire de bibliografia

sovietică,

care aprecia negativ colonizarea

germană, considerattI ca parte competenttl a ideologiei germanilor - "Drong nach Osfen",
autorul susţine colonizarea germantl în regiunea carpatictI ca înftlptuittl în câteva etape.

Cea mai intensivtl fiind în sec. XVIII $i prima jumtltate a secolului al XIX Majoritatea
absoluttI a coloni$tilor germani s-au alaturat în noile teritorii nu din considerente politice,
ci economice aducând cu ei noi cuceriri ale tehnicii, valori culturale şi spiituale, aflate la
un nivel mai înalt, în acea vreme decât în teritoriile noi în care se stabilesc. De fapt,
regiunea carpatictI se afla în perioada relaţiilor feudale, în timp ce coloni$1ii germani, în
special cei din regiunile de vest, erau purtatorii modului de producţie burghez.

The Role and the Place of German Colonization in Social - Economic and
Cultural Development of Carpathian Region
Unlike Soviet bibliography, that judged in a negative way the German
colonization, considered as constitutive part of the Germans - "brang nach Osfen", the
author asserts that German colonization in Carpathian region was implemented in few
stages, the most intensive one in XVIII-th century and first half of XIX-th century. The
absolute majority of German colonists were moved in new territories not for politica/
reasons, but economic reasons, bringing new technical achievements, higher cultural and
spiritual values. Actually, Carpathian area had feudal relationships, while German
colonists, especially those from
Western areas were representatives of bourgeois
production.
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O vizită canonică în comitatul Ugocea a episcopului catolic de Eger
în anul 1748 ·
Viorel Ciubotd
Cu cei 1213 km pătraţi Ugocea a fost unul dintre cele mai mici comitate din cele
63 ale Ungariei de altădată. Spre sfârşitul domniei maghiare comitatul număra 70 localităţi1 •
La jumătatea secolului al XVIII-iea existau doar 66 de localităţi dintre care 62 de
sate, 2 târguri şi 2 oraşe2.
Un eveniment de referinţă în viaţa comunităţilor rurale din Ugocea, l-a constituit,
la jumătatea veacului al XVIII-iea, vizita episcopului de Eger, Bark6czi Ferenc de Szala.
Ajuns episcop la numai 34 de ani în 8 decembrie 1744 el a fost un reprezentant de seamă al
barocului central-european.
La numai doi ani de la instalare a început vizitaţiile canonice pentru a-şi cunoaşte
eparhia. Astfel în 1746 vizitează comitatele Heves şi Borsod, în 1748 Bereg, Szabolcs,
Sătmar şi Ugocea iar în 1749 Săros, Ung şi Zemplen3 •.
Vizitaţiile canonice ale episcopului Bark6czi au constituit tot atâtea prilejuri pentru
a cunoaşte adevărul asupra situaţiei reale de pe teren, atât în privinţa religiei romanocatolice, cât şi a celei greco-catolice, aparţinătoare de episcopia de Munkăcs şi subordonate
din 1716 episcopiei romano-catolice de Eger. Nu este în intenţia studiului nostru să scoatem
în evidenţă problemele constatate de episcopul Bark6czi în comitatul Ugocea referitoare la
greco-catolicii ruteni sau români. Ele sunt asemănătoare celor din alte comitate, fiind
dezbătute deja în literatura de specialitate4 • Dar nu putem să nu subliniem intenţiile bune de
care a fost animat Bark6czi vis-a-vis de greutăţile comunităţilor greco-catolice şi în acelaşi
timp de lipsa, în primul rând, a unor preoţi bine pregătiţi. Ca urmare a vizitaţiilor canonice
efectuate a cerut şi a obţinut de la împărăteasă Maria Terezia, prin cassa parochorum, a
sumei de 1200 de florini necesari pentru studiile teologice a 6 tineri greco-catolici, 4 ruteni
şi 2 români'.
În comitatul Ugocea, episcopul Bark6czi ajunge în data de 7 iulie 1748 şi se
opreşte în Kirălyhăza (azi Koroleve). În faţa lui au compărut majoritatea preoţilor romanocatolici, calvini şi greco-catolici din protopopiat, astfel că datele protocolului vizitaţiei
canonice sunt deosebit de exacte.
În prima zi au fost audiaţi preoţii din cele 19 localităţi ale protopopiatului
Kirălyhăza (K.oroleve). În 8 iulie 1748 au fost audiaţi tot la Kirălyhăza (K.oroleve) preoţii
din protopopiatul Porumbeşti (K.okenyesd) format din 8 parohii şi cei din protopopiatul
Turulung (6 parohii).
În 8 iulie 1748 episcopul Bark6czi audia în oraşul Nagy Szollos (Vinagradiv), pe
preoţii din protopopiatul Nagy Szollos format din 21 parohii. În IO iulie 1748 ajungea în

1

I. Szab6 Istvan, Ugocsa megye, Budapest, 1937, p. 579
apud A munkDcsi gorogkatolilcus pjjspokseg lellcesegeinek 1806 evi osszeirtisa, Nyiregyhăza, 1990, p. :zs 8.
3
cf. Sugâr Istvan, Az egri piispokOk tortenete, Budapest, 1984, p. 408.
4
Ovidiu 9hitta, "Un popor superstifios, cu adevtJrat distinct", în "Identitate şi alteritate. Studii de imagologie",
Cluj-Napoca, 1998, p.95-108 şi idem, La visite pastorale de l'iveque Manuel Olsavszky dans Ies comitats de Satu
Mare et de Maramureş (1751), în Church and Society in Central and Eastem Europe, Cluj-Napoca, 1998, p. 238253
5
cf. Sugar Istvan, op. cit, p. 411
2
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Tisza Ujlak (Vilok) unde a audiat pe preoţii din protopopiat (18 parohii). De remarcat că la
acest ultim protopopiat erau arondate şi localităţi din cornitatele Bereg (2) şi Satu Mare (7) 6 .
Deci, în total, episcopul a petrecut pe meleagurile Ugocei 4 zile şi a audiat pe
reprezentanţii a 72 de localităţi. Acesta este un argument în plus privind soliditatea şi
veridicitatea informaţiilor cuprinse în protocolul vizitaţiei canonice.
După naţionalitate cele 64 de localităţi din Ugocea se prezentau în felul următor:
21 erau rutene, 1O maghiare, 9 româneşti, 15 ruteno-maghiare (cu majoritate ruteană) şi 9
maghiaro-rutene (cu majoritate maghiară) 7 •
Datele nu diferă de cele constatate 3 ani mai târziu, în 1751, de către episcopul
greco-catolic de Munkăcs, Manuel Olsavszky, care găsea în Ugocea 30 localităţi grecocatolice curate şi 16 localităţi mixte 8 •
De asemenea nu diferă prea mult nici de datele publicate de Antoniu Szirrnay în
prima monografie a comitatului Ugocea: 25 localităţi rutene, 15 maghiare, 9 româneşti, 13
ruteno-maghiare, 2 maghiaro-rusino-şvăbeşti 9 •
În ceea ce priveşte numărul bisericilor de diferite confesiuni găsite de Bark6czi în
Ugocea, situaţia era următoarea: 42 biserici greco-catolice, 31 oratorii calvine, 7 biserici
catolice şi 4 capele catolice. Dintre cele 31 de biserici calvine, 17 fuseseră altă dată catolice,
fiind în general luate de către calvini în timpul mişcării lui Francisc Răkoczi al Ii-lea, ("a
temporibus revolutionem') sau în timpul tulburărilor religioase 10•
Sunt sate care au două biserici cum ar fi de exemplu Răk6cz sau o biserică catolică
şi o capelă de lemn cum este cazul la Porurnbeşti, Kinilyhăza 11 •
Dintr-o descriere a comitatului U gocea datând din anii 1783-1785 observăm că în
general în zona de câmpie bisericile erau construite din piatră (Salănk, Tiszaujlak,
Tiszaujhely, Mătyfalva, KeresztUr, Verbac, Feketepatak, Veresmart, Komjat,
Sz616svegard6, Nagysz6ll6s, Kirălyhăza, etc), pe când în zona muntoasă a comitatului
predominau bisericile de lemn: Csamat6, Kirva, Kistăma, Tarna Mare, Comlăuşa, Batarci,
Turţ, Gherţa Mare 12 • În anul 1792 comitatul Ugocea avea 33 parohii greco catolice cu 34
filii şi un număr de 19679 suflete. Românii trăiau în 9 parohii şi numărau 3751 suflete 13 •
Situaţia nu este cu mult diferită nici în monografia lui Szirmai unde sunt
menţionate 31 biserici greco-catolice de lemn şi una din piatră, 24 de biserici calvine, 8
catolice 14 •
Peste 2 ani în 1806 statistica episcopiei greco-catolice de Munkăcs menţiona 59 de
localităţi unde existau greco-catolici din care 21 erau curat rutene, 9 româneşti şi 29
amestecate 15 • Existau 32 de preoţi (la Turţ 2) greco-catolici în cele 2 protopopiate în care
era împărţită Ugocea.

6

Arhiva Episcopiei romano-catolice Satu Mare, Protoco/lum Canonice visitationis comitatum Ugotsa et Unghvar.
neinv. Passim.
7
Ibidem.
• cf. A munklicsi gorogkatolikus piispokseg lelkeszsegeinek 1806 evi osszeirâsa, Nyiregyhaza, 1990, p.8
0
cf. Antonium Szirmay, Notitia politica, historica, topographica incliti comitatus Uogochiensis, Pestini, 1805,
passim.
10
Protoco/lum canonicae visitationes .... passim.
11
Ibidem, f. 19, 8, I.
12
vezi P6k Judit, Ugocsa vtirmegye leirâsa 1783-1785, Nyiregyhaza, 1998, passim.
13
cf. Bendasz Istvan, Koi Istvan , A Munklicsi Gorogkatolikus Egyluizmegye lelkeszsegeinek 1792. ivi
katal6gusa., Nyiregyhâza, 1994, p.87-89.
14
Antonius Szirmai, op. cit., passim
15
cf. A munklicsi gorogkatolikus ... , p. 128, 132-134.
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În anul 1748, erau 36 de preoţi greco-catolici (la Velete erau 4 preoţi) 26 reformaţi
5 catolici. Existau 9 comunităţi greco catolice care nu aveau preot, 6 reformate şi 1
catolică. În 4 localităţi unde exista comunitate reformată nu erau biserici 16.
De remarcat că preoţii români erau în general sfinţiţi în Moldova, nelipsind şi un
caz la ruteni. Matei Dimiczky din Godenyhâza, care, căsătorit a doua oară se sfinţise şi el la
schismatici. Îi amintim şi pe ceilalţi sfinţiţi în Moldova Ioan Papp din CsarnatO, preotul
Mihai Papp din Batarci, Ladislau Dan din Gherţa Mare, sau fiul preotului din Tarna Mare,
sfinţit şi el tot în Moldova 17 •
După religie populaţia comitatului Ugocea se prezenta în felul următor: din totalul
de aproximativ 8540 de suflete, 471 suflete erau catolici de rit latin (5,51%), 2478 erau
reformaţi calvini (29,01%) şi 5473 erau greco-catolici (64,08%) 18 •
Statistica din anul 1748 diferă de cea publicată de Ember Gy6z6 privitoare la
numărul familiilor greco-catolice din episcopia de Munkacs în anul 1747. Să luăm doar
două exemple. La Heteny (Hetinya), în statistica lui Olszavsky găsim menţionate doar 6
familii greco-catolice, ori în anul următor aici sunt menţionaţi 120 de locuitori grecocatolici19. Aceeaşi situaţie se întâmplă la Velete (Veliatin) unde sunt menţionate în 1747, 40
familii greco-catolice iar în 1748, 500 de greco-catolici ruteni 20 . La fel se petrec lucrurile la
Verecze (Veriaţa), Gherţa Mare, Nagy Szollos (Vinogradiv), Kis-Csongova (Zavaclko),
etc 21 .
În ceea ce priveşte statistica locuitorilor pe naţionalităţi situaţia este net în favoarea
locuitorilor ruteni. Astfel aceştia numărau aproximativ 4289 de suflete din totalul de 8540
de locuitori ai comitatului ceea ce procentual înseamnă 50,22% din total. Locuitorii
maghiari, dacă considerăm că romano-catolicii şi calvinii sunt în majoritate de această etnie
erau 2949 suflete adică 34,53% din totalul populaţiei. Există un caz interesant la Tivadar
(Fedorove) unde rutenii erau toţi calvini 22 •
În ceea ce priveşte numărul românilor vom observa ca la 3 localităţi, Tarna Mică,
Bocicău, Valea Seacă, protocolul vizitaţiei canonice nu ne dă datele despre numărul
populaţiei. Coroborate cu datele publicate de Ember Gy6z6 şi de Szabo lstvăn şi
considerând că o familie era formată în medie din 4 persoane, am estimat populaţia
românească a satelor sus menţionate după cum urmează: Tarna Mică, 48 suflete, Bocicău,
36 suflete, Valea Seacă 44 suflete. Deci 1184 de români ceea ce reprezintă 13,86% din
totalul populaţiei. La aceste trei naţionalităţi trebuie adăugate, după date din 1743 şi care nu
s-au schimbat în 5 ani, cele 19 familii evreieşti locuind în TiszakeresztUr ( 1 familie),
Tiszaujlak (1), Tiszaujhely (1), Bokeny (1), Peterfalva (2), Heteny (1), Săsvăr (2), Csepe
(2), Fancsika (2), Sz6116ssvegard6 (4), Salănk (1), Komjăt (1) 23 .
Aplicând acelaşi principiu ca în cazul familiilor româneşti şi considerând că o
familie era formată în general din patru membri, ajungem la un număr de 76 evrei ceea ce
reprezintă 0,88% din totalul populaţiei.
În ceea ce priveşte populaţia germană din comitat situaţia este destul de greu de
lămurit deoarece deşi în Evul Mediu au existat cel puţin 3 aşezări cu colonizare germană,
şi

16

Protocollum canonicae visitationes .. ., passim.
Protocollum canonicae visitationes, f. 5, 6, 13.
11
Protocollum canonicae visitationes ... , passim.
19
Protocolium canonicae visitationes ...• f. 5 şi Ember Gy6z6, A munkticsi gorog kotolikus piispokseg
lelkirzsegeinek 1747 ivi osszeirtisa, în "Regnum Egyhâztorteneti Evkănyv 1944-1946", Budapest, 1947, p.103.
211
Ibidem, f. 6 şip. 104.
21
Ibidem, f. 4, 13, 15, 18 şip. 103-104.
22
Protocollum canonicae visitationes ... , f. 24
11
cf. Szab6 Istvă.n, op. cit., p. 257
17
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Nagysz6llos,

Szăszvăr şi

SzâsZfalu, urmele germanilor au

dispărut

în decursul timpului,

populaţia germană fiind înghiţită de comunităţile maghiare24 • La jumătatea secolului al

XVIII-lea (1748-1749) sunt amintiţi 3 germani la Turulung, colonizarea şvabilor în această
localitate începând în mod masiv din anul 176 l 2s •
·
. Protocolul vizitaţiei mai aminteşte la Tiszaujlak despre cei 38 de romano-catolici
care odinioară au fost germani (aliqui germanicum), dar care acum vorbesc limba
maghiară26 •

Se mai găseau la 1743, 37 ţigani şi 5 armeni27 • După cum se observă rutenii erau,
din punct de vedere numeric, preponderenţi, locuind în mod masiv zona muntoasă a
comitatului, dar întâlnindu-i şi la câmpie, în sate mixte alături de maghiari, unde nu rare
sunt cazurile de trecere de la greco-catolici la calvini. De exemplu la Halmeu 4 ruteni trec
la calvini, Cidreag 1 rutean, Fert6-Almâs (Zabolottya) 1 rutean, etc 28 •
Aceasta însemna evident şi maghiarizarea respectivelor familii. Procesul este şi
mai evident în cele 7 comune sătmărene aparţinând protopopiatului Tisza Ujlak. La Uszka
sunt deja pomeniţi 4 greco-catolici maghiari! La Milota cei 3 ruteni vorbeau doar maghiara.
Acelaşi lucru se întâmplă la Csecse 29 •
Ar fi de analizat diferenţele mari dintre diversele statistici privind Ugocea,
începând cu cele ale episcopiei de Munkâcs şi terminând cu cele oficiale din 1773. Dacă
toate concordă în ceea ce priveşte numărul localităţilor şi religia lor, situaţia se schimbă în
ceea ce priveşte numărul locuitorilor, diferenţele fiind destul de mari, mai ales în privinţa
cifrelor oficiale ale episcopiei greco-catolice. Credem că acest fapt se datorează atât unei
mentalităţi specifice epocii de a ascunde numărul real al contribuabililor3°. Dar nu trebuie
uitat nici faptul că începând cu anul 1736 episcopia de Munkâcs a cerut ajutorul financiar
Vienei pentru a putea să acorde o salarizare corespunzătoare preoţimii greco-catolice, care
trăia în mod real, în bună parte, la limita subzistenţei. Exista aşadar o tendinţă de a prezenta
date în ceea ce priveşte populaţia localităţilor cât mai mici 31 • Să luăm exemplul localităţii
Velete care apare în statistica din 1747 cu 40 de familii (deci în jur de 160-200 locuitori) iar
la plata preotului doar cu 26 florini şi 16 creiţeri 32 , iar în statistica episcopului Bark6czi
apare cu 500 locuitori, având 4 preoţi şi unde preotul Andrei Kontras care se ocupa şi cu
problemele administrative primqa pe lângă stolă şi 25 câble de porumb33 • La Heteny,
statistica din 1747 amintea 6 familii de ruteni care îi plăteau preotului 19 florini şi 41
creiţari, iar în 1748 sunt amintite 120 suflete greco-catolice care aveau o biserică din lemn
încăpătoare iar preotul Teodor Olah primea de la comunitate: 2 care de Îan, pământ în
valoare de două câble şi 6 căble de porumb34 • Şi exemplele ar putea continua!

24

Ibidem, p. 255-256
cf. Dr. J. Straubinger, Die Schwaben in Sothmar, Stuttgart, 1927, p. 40; Albin Scherhaufer, Şvabi/satm4reni şi
bihoreni, precum şi germanii din Maramureş, în ''Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1928, I.
Bucureşti, 1929, p. 653; Dr. Vonhâz Istvăn, A szatmârmegyei nemet telepites, Pecs, 1931, p. 145.
26
Protocollum canonicae visitationes ... , f. 21.
27
cf. Szab6 lstvăn, op. cit„ p. 257.
29 Protocollum canonicae visitationae ... , f. 9-1 O
29
Ibidem, f. 25-26
30
cf. D.Prodan, Problema iobllgiei în Transilvania 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 9 şi 130
11
Această problemă a salarizArii preoplor din dieceza Mwtlcâcs este prezentată de A. Petrov, "Staraia vera ·~ unia
vâ XVII-XVIII w„ II, S. Peterburg, 1906, p.48-49; Hodinlca Antal, A Munkticsi goroy-katho/ikus piispokseg
tortenete, Budaj>est, 1910, p.754-758 şi Ember Gy6z6, op. cit, p. 95-99.
12
cf. Ember Gy6z6, op. cit, p. I 04
13
Protocollum canonice visitationis .. „ f. 6.
14
Ibidem, f. 5
2
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în orice caz proporţiile referitoare la populaţia comitatului Ugocea din vizitaţia
episcopului Bark6czi s-au păstrat, regăsindu-le şi în conscripţia din anul 1804 când erau
înregistraţi 32627 locuitori din care, în 1806, 23291 suflete (71,13%) erau greco-catolici iar
din aceştia 18870 erau rusini? (57,83)35 • Diferenţele se datorează unei creşteri naturale a
populaţiei cât şi a unei acurateţe mai mari a înregistrărilor.

n cf. Udvari Istvan, Ruszinok a XVIII szilzadban. Tortenelmi
Nyiregyhăza,

es muvelodestorteneti tanulmanyok,

1994, p.66
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A Canonical Visit ofEger Roman-Catholic Beshop in Ugocea County (1748)
The paper analyses the canonica/ visit of the Eger Roman-Catho/ic bishop,
BarkOczy Ferenc (1710-1765), from July 1748 in Ugocea county; a/so, it presents data
concerning the population of 71 parishes, clergymen, churches and psalm readers. It is
very important that the information are concerning not only the religion but a/so the
nationality of the inhabitants of Lazuri, which brings a fundamental correction to the
oppinions of an older historiography as regards the ethnical composition of Ugocea county
in the first half ofXVIII-th century.
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127

Sas-văr

Trosnik

94

ruteni+mag
hiari

-

JO

84

Szirma

Drotin\i

47

maghiari+
ruteni

-

39

8

bisericii. gr.
cal oratoriu
calv.
din
lemn
bis. rut. d~
lemn
bisericii.

preot
Francisc
Nemethi
preot

lll1lil"" ( , 1)

26 familii (1,4)

pr. greco-cal.
Georgius
Rosi
predicator
Davidem
Kendi
preot grecocatolic

74 familii (7,4)

predicator
calvin preot
greco-catolic

40 familii (3, I

preot grecocatolic

18 familii (4,

predicator

-

21 familii

calvină
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bis. calvină
bisericii.
greco
catolici
lemn
bis.
greco
cal lemn
oratoriu
calvin
oratoriu din
lemn

-

Egres

Olesnik

106

ruteni

-

-

106

erb6cz
Patak

Verbovet
Ciomi
Potyik
Salanki

44
94

ma2hi- ·
maghiari

-

4
94

-

3S4

maghiari+
ruteni

4

290

60

llonak
Uifalu

Onok

32

ruteni

-

-

32

Komjăth

Veliki
Komiati
Zarecie

160

ruteni

-

-

160

83

ruteni

-

-

83

bis.
din
lemn
is. calvin!
oratoriu din
lemn
cape li
catolici; bis.
calvină; bis.
unit!
bis.
din
lemn
bis.
din
lemn
bis. lemn

Zavadko

20

ruteni

-

-

20

-

Borzavske

S6

ruteni

-

-

S6

bis. lemn

Salânk

I

AlsOkaraszl6
KisCsongova
NagyCson2ova
61ves
Als6 Sârad
Fels6 Sărad
Rakasz
Râk6cz
Veresmart
KisKupilny
Tisza Ujlak

i .i
Nyijnye
Bolotne
Siroke
Rokosiv
Mal ii
Rakovet
Velika
Kooanva
Mala
Kopanya
Vilok

68

ruteni
ruteni

-

-

68

20
134

ruteni
ruteni

-

-

-

20
134

176

ruteni

-

-

176

ISO

ruteni

-

-

ISO

S4

ruteni

-

-

S4

144

maghiari+r
uteni

38

96

10

'"

t"

„

-

-

preot

30 familii (S,3)

preot

l S familii (S,S)

-

împrelDll
cu
Ujfalu
Ilonak
avea 13 familii
8 familii (7)
8 familii
10 familii (6,8)

-

••••
27 familii (4,9)

preot

40 familii (4,4)

preot

30 familii

preot

10 familii (S,4)

predicator
calvin preot
Stephanus
Molnar
predicator
calvin

-

oratoriu
calvin

Karacs falva

Karacin

S3

3

-

so

Mjtyfalva

Matyieve

103

11

.42

so

Kereszrur

Perehrestya

120

ruteni+mag
hiari
maghiari+r
uteni
maghiari

-

120

-

bis.
din
lemn
oratoriu
calvin
oratoriu

B6keny

Bobove

169

ruteni+mag
hiari

19

-

lSO

arkas falva

Vovcianske

ss

7

19

29

eter falva

Petrove

251

-

234

17

ivadar

Fedorove

22

3

-

19

Gyivicine

181

9

142

30

Cetfalva

86

maghiari+r
uteni
maghiari+r
uteni
ruteni+mag
hiari
maghiari+r
uteni
maghiari

6

80

Orosievo
Uszka
(Ungaria)
Milota
(Ungaria)
Tiszacsecse

68
84

8

-

60
80

-

4

-

200

3

-

68

s
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-

preot

64

7

predicator;
preot grecocatolic

-

39

cse

-

biserici
lemn
2
biserici
din lemn
biserici din
lemn
biserici
lemn
biserici cal
oratoriu din
lemn

3

203

predicator
predicator

preot

ruteni+mag
hiari

Iota

20 familii (S,3)

-

biserici

106

maehiari
maghiari+r
uteni
maghiari+r
uteni
m""hiari+r

preot

Michael

Nove Selo

etfalva
re2)
szi
zka

- - - - - ·

Pajăk

Tisza Ujhely

galyân

-

oratoriu
calvin;
biserici din
lemn grecocatolici
oratoriu
calvin
oratoriu
calvin
oratoriu
calvin
oratoriu
calvin
oratoriu
oratoriu
oratoriu
oratoriu
lemn
oratoriu

de

I

-

împreuni
cu
Matyfalva aveau
40 familii
10 familii (S)

-

-

predicator
calvin
predicator
calvin preot
greco-catolic

-

-

•••••

predicator
calvin

-

20 familii (7,9)

-

-

predicator

-

predicator

-

oredicator
Joseph
Bokeni
Stephanus
Gy6nczi
Ioannes

-

Kolcse
Tisza BCcs
Magosliget

<Une:aria)
Kolcse
<Une:aria)
TiszabCcs
<Une:aria)
Magosliget
<Une:aria)

72

JSO
JO

uteni
maghiari
maghiari+r
uteni
maghiari

s

67

-

-

JIO

40

-

JO

-

lemn
oratoriu din
Dialrt
oratoriu din
Diatrt

-

Debn:czenvi

Joannes
Forv:olânyi

-

-

• Cifra din parantez! reprezintă rezultatul împAiţirii numărului de uniţi din statistica lui Bark6czi la nwnArul de familii din statistica
din 1747.
•• Comlluşa, Valea Seacl, Bociclu şi GOctenyhâza aveau împreuni 28 de familii greco-catolice
0
•
Halmeu şi Cidreag aveau 16 familii gn:co catolice
•••• Fels6s8răd şi Fels6karaszl6 aveau 11 familii greco catolice
0
••• Peterfalva, Tivadăr şi Farkasfalva aveau împreuni 20 de familii greco catolice
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3 icropii COQÎ8JlbHo-eKOHOMÎ.:tHOro Ta eTHODOJIÎTHWIHOrO a:'.HTTII
fliBHÎWIHOi JiyKOBHHH

ni,n

Bml,IJ;OIO ra6cfiyprÎB

(KieenL XVID-nepwa nonoeaea XIX cr.)
B.3aâopo:HCHuii
Y nponouoBaHHX cry.nU!x, epaxosyio'IH cyqacui uayicosi nor.JIJmH i niivc.o.D:H,
po6HMo cnpo6y yro'IHHTH ,neJDCÎ nono)l(eHHJI i oniHICH icropn'IHHX no.niH KÎHUR XVIII nepwoî noJIOBHHH XIX CT., mo Bi6yBaJIHCJI na TepHTOpii IlÎBHÎ'IHOÎ oyi<OBHHH, JDCa
nepe6ysana ro.ni y cKJia,ni ABcrpiiici.Koi ÎMnepii.
Ha nÎ,nCTaBÎ nepworo no.niny Ilom.mi oyi<OBHHa 6yna OKYfiOBaHa aBCTpÎHCLKHMH
siiici.KaMH y 1774 p., mo ni.nTBep,n)l(YBanoci. ni3uiwe ni.ztimcauHMH ascrpo-rypeui.KHMH
KOHBCHUÎ.llMH 1775 Î 1776 pp. npo nepe,naqy oyi<OBHllH Type'f'IHHOIO «Ha BÎ'IHÎ 'laCH>>
1
ABcrpii. IlinBHIUCHHH iHTepec ra6c6ypriB .no oyi<OBHHH 06}'MOBJllOBaBCJI BHrÎ.nHHM
crpareri'IHHM po3Tillll)'BaHHJIM KpaJO, JIKHii ui6H KJIHHOM po3'1JICHOBysa.B HOBOnpu,n6auy
2
ABcrpÎE:IO fanH'IHny i CeMHrpllMJl.
.HJC nOJIÎTHKO-a,nMÎHÎCTpaTHBHa OI<pyra oyi<OBHHa 6yna ,nonyqeua ,no TaK 3BaHOro
«KoponiBCTBa fa.JIH11HHH i Bono,nuMHpiî» 3ri,nuo 3 nicapci.KHM nareHToM BÎ.n 29 BepecHJI
1790 p. Ha TaKOMY noJIÎTHI<0-8,ZJ;MÎHÎCTpaTHBHOMY CTaHOBHIUÎ oyi<OBHHCLKHH KpaH
4
nepe6ysas a)I( .no 1849 p., a BÎ,n Toro poKy i no 1918 p. MaB crazyc Kopouuoro.
HoBOnpnE:,nnaua TepHTopÎ.11 CTaHOBHJia 6JIH3LKO 10,5 THC.KB.KM i 6yna nepisnoMipuo
3aceneua. Haiimini.uiwe 3aceneue 6yno MÎ*PÎ'l'IJI ,[Vlicrpa i IlpyTa, cna6we - MDK IlpYTOM
i CiperoM, B3,nOB)I( 11epeMowa .no BH*HHUÎ. 3a .nocnÎ,n)l(ysaunii nepio.n cnocrepiracri.cR
Kim.Kicue 3poCTaHHJ1 uacenenHJ1 EyKOBHHH. 3a CTaTHCTH'IHHMH ,naHHMH 1775 p. y I<pai
uaniqysanoci. 75 THC. 'IOJIOBÎK. Ha cepe.nuny XIX CT. Bono cKJiano Y*e nona.n 450 THC.
5
'IOJIOBÎK.
36ini.weHHJI 'IHCJia uaceneHHJI Bi.n6ysanocJ1 nepeBll)KHO 3a paxynoK
npupo.z:nn,oro npupocry, a TaKO)I( 3a paxynoK MirpauiiiHHX npouecis. ETHÎ'IHHH cKJia,n
uaceneHHJI 6ys .nosoni CTPOKaTHM. Ha qac npnE:.z:i;11auuJ1 EyicoBHHH .no Ascrpiî nepeB~
6ini.wiCTL uacenenHJ1 KpaJO crauoBHJIH yicpaînui . .lJ:ani iiwnu Mon,nasaun, PYMYHH, rnpeî,
niMUi, pocÎ.llnu Ta în. Ascrpiiici.KHii oct>iuep Ey,niHCLKHii, Ha,nicnauHii iMneparopoM
Hocn<t>oM II cneuiani.uo .nJIR BHB'leHHJI KJ>aio i iioro uaceneHHJ1, .nonocuB y Bi.neHi.: «A mo
6im.wa 'laCTHHa TYTCWHÎX MeWKaHUÎB CKJia,nacrLCJI 3 <<pyCHaKÎB», TO roBOpHThCR
nepeBa)l(HO no «pyci.KH», a TÎJILKH npu6JDl3HO o.nna 'IBCpTh roBOpHTh no MOJI,naBChKOMY». 6
OI<peMÎ aBCTpÎHCLKÎ YPJr.nOBUÎ oyi<OBHHH i"i uaceneHHJI 3apaxOByBaJIH .no «BOJIOXÎB»,
BÎ,n3Ha'laJO'IH npu TOMY, mo a6coJIJOTHa 6im.wicri. naceneHHJI nane*ana .no npasocnasnoî
BÎpH, JIKa TYT Ha3HBanaci. <<BOJIOCLKOIO». Bi,nOMHH noJIÎTH'IHHH ,nÎJlq oyi<OBHHH Aype
0HqyJI 3 ui.oro npHBO.z:tY mt:CaB: «... ue ÎCTOpH'IHa npas.na, mo 6iJILIIIÎCTh 6yicoBHHChKOro
uaceneHHJI ni.n qac ascrpiiicLKOÎ oKynauiî 6yna yicpaînci.Koî nauionam.Hocri. 3ri.nna 3 UHM
7
i TPa.nHUÎ.11>>. Qio Te3y CTBep.n)l(YJOTL i po3BHBaJOTh npe,nCTaBHHKH cyqacuoi yicpaiuci.Koî
niursiCTH'IHoî HaYKff. HanpuKJia,n qepniBeULKHii B'leHHii-MoBo3naseui. 11exoBci.Kuii 1.r.
HaronowyE:, mo <<BHacni,noK noD™aryBaHHR oyi<OBHHH HanpHKÎHl{Î XVIII - Ha no'laTKY
XIX cronin. MÎ)I( ,nsoMa iMnepÎ.llMH ... po3BHTOK MDl<Hapo,nuoi reorpa<l>i'IHoi TepMiHonorii
npoTJ1roM nacrynHoro nepio.z:i;y MaB y pÎ3HHX 'laCTHuax I<paJO cBoî oco6JIHBOCTi. Bonu
IIpOJ1BJ1J1JIHCJ1, uacaMnepe.n, y cneuuct>iui MÎ)l(MOBHHX KOHTaKTiB yI<painci.Koro uaceneHHJI
o6ox noJIOBHH oyi<OBHHH. O,nuaK, BHpiwam.HHMH ):VUI p03BHTKY JieKCHKH rosipoK KpaJO
1
6ynu criiiKi 3B Jl3KH 3 nocÎ.llMlf yicpaînci.KHX rosipoK cyci,nuix o6nacreii». 8 Pa.JoM 3 THM,
B'ICHHH BÎ,n3Ha'laE:, mo <<npH CilplfRHHÎ aBCTpÎHChKOÎ a,u;MÎHÎCTpauiî He6a'leHlfX ,noTH
RELAŢII
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poJMipis Ha6yna pyMyHCLKa MÎrpau,ÎJI 3 CeMHropo.ny (Tpauci.m.sauÎJI) Til ÎHWHX erai'IHHX
9
PYMYHCLKHX JeMeJIL yrnH6 yicpai'HCLKoî erai'IHo"i repHTOpiî». AHanÎ3yro~H .llOJCYMCHTH
Mirpauiî J..(HX qaCÎB, B'ICHÎ KOHCTaHT)'IOTL TilKHii npouec: «IlO'IHHalO'IH BÎ.ll. ,[(opHH
ceMHrOPO.llCLKÎ BHCeJieHui nocyealOTLCJl IlOBÎJILHO H CHCTeMaTH'IHO Ha IlÎBHÎ'I, .llOXOAJ['IH
.llO Ca.MOÎ .llOJIHHH Ilpyn, i HaJIJlralOTL CHJILHOÎ eepCTBOIO Ha yicpaÎHCLKY JllO.llHÎCTL, MaiDKe
UÎJIKOBHTO iI BHHapO.llOBJIIOIO'iH ... 0,llHaK, UÎH <<pYMYHCLKiH. noeeHÎ» 3 IlÎB,llHJI npOTHCTOJIJia
MOBHa Te'IÎJI, JlKa He Melllll aICTHBHO (ane 3 6ÎJILWHM ycnixoM) npoHHICJia B 6)'KOBHHCLKe
MOBHe cepe.noeHll.(e BÎ.ll yKpai'HCLKHX roeipoK Î3-3a ,[(Hicrpa i qepeMowy. 06'E:KTHBHO
ULOM}' J6JimKeHmo cnpHxJio H 06'e.nHattM li)'KOBHHH 3 cyci.nHiMH yKpaÎHCLKHMH JeMJIXMH
B Me)Kax €,llHHOÎ 3,IJ.MÎHÎCTPaTHBHOÎ TepHTOpÎÎ- reHepan-ry6epHaTOpcTBa [anH'IHHH». IO
HanpHKiuui XVIII cT.noqanacx HiMel..l.LKa, TILK 3eaua, rocno.napcLKa KonoHiJauÎJI
liyKOBHHH. Ha cepe.llHHy XIX cT. tyr icuyeano 19 HÎMeULKHX KOJIOHÎH - IlpHJIHn'le,
qepeweHLKa, BaJIJ1 KyJLMHH, Ca.n.ropa, qep1tiBn;i, Mono.nÎJI, qypeu, Powa, Kani'lattKa Til
iH. Ha liyKoBHHi npO)KHBaJIH nepeceneun;i pooÎJIHH, mei 6ynH CTilpoo6pJl.llJJ.JIMH i
HaJHB8.JIHCJl <<.TlHnoeauH>>. Y XVIII CT. BoHH JacHyeanH 5 noceneHL - IlauKa, MHrose,
11
JlyKaeel..l.L, lIHnoeauH Til liina KpHHHUJI.
Ha liyKOBHHÎ JHaxO,llHJIH co6i npHrynoK
12
nepeceneHn;i Î3 Ilo.nÎJiml, MOJI.QOBÎÎ, Cxi.nHOÎ ranH'IHHH i 3aKapnarrx. QLOM}' cnpHJ1na
nepeceneHCLKa noniTHKa aecTPÎHCLKoro YPJl.llY 3 MeTOIO JanyqeHM e 6yKOBHHCLKHH Kpaii
6inLwoî KÎJILKOCTÎ HaceneHHJI. HanpHKJia,n., e Kilu.d XVIII cT. npe.ncTaBHHKH [anHIJ;LKOÎ
a,n.MiHicrpauiî cTeep.n)K}'BaJIH, IIJ;O o.nua TPeTHHa 6yKoBHHCLKoro HaceneHHJl cKJia,n.aCTLcx 3
13
eriKa'IÎB 3 ranH':l.HHH. A B 1822 p., JU( CTBep,ll)KYJOTL Jl)Kepena, CCJIJIHH Cxi.llHoî ranH'IHHH
B)l(e y MaCOBOMY nopX.llKY BHMaraJIH BÎ.ll aBCTPiHCLKHX BJiaCTeH .ll03BOJIY Ha neraJILHe
14
nepeceneHHJI Ha liyKOBHtty.
Ha .llYMKY qepHÎBCLl.LKOro .llOCJIÎ.llHHKa r.KO)l(OJIJIHKa,
«nepeceneHui-KOJIOHÎCTH» cnpHJ1JIH Ha li)'KOBHHÎ y Kiun;i XVIII CT. nowHpeHHIO
o6IIJ;HHHHX BÎ.llHOCHH, 60 B o6unmi (rpoMa,n.i) BOHH e6a'laJIH JaxHCT ceoro oco6Hcroro i
15
rpOM3,IJ.CLKOro )l(HTIJl.
A6conioTHa 6inLwicTL HaceneHm1 li)'KOBHHH npO)l(Heana e cenax. Cem1HcTeo
16 ~
CTILHOBHno ocHoeuy Macy uaceneHHJ1. Moro ronoeHHM JaHJ1TIJ1M 6yno JeMnepo6CTeo.
IlepeeIDKHa qaCTHHa cÎJILCLKorocno.napcLKHX yrizu, Jocepe.ll)KyeanacL y MC)l(HpÎ'l'IJlX
IlpyTO-,[(HiCTpoBCLKOMY i IlpyTO-CepeTCLKOM}'. Ha po.zuoqux JeMJIJIX J..(HX Me:>1rnpiqq
BHpoIIJ;yeanHCL nweHHIJ;Jl, )l(HTO, KYKYPY.llJa, Kaproililll, JepHotl>ypa)Kffi ii rexui'IHÎ
KYJILTYPH. OcHOBHOIO xapqoeoio KYJILTYPOIO 6yna K)'KYPY.llJa. CHcreMa o6po6iTKY JeMJii
6yna pÎ3HoMaHÎTH010: BHpy6Ho-eorHeea, nepenoroea, 6araronÎJILHa, nno.noJMÎHHa,
17
TPLOXIlÎJILHa. AecrpincLKHH ypJl.ll, npoBO.llJl'IH niHilO Ha nepeealKHO arpapHHH po3BHTOK
KpalO, npo.noeJK XIX CT. BH.llaB PJl.ll yKaJÎe, cnpxMoBaHHx Ha noninweHHJ1 ee.neHHJI
18
3eMnepo6cTBa. 0,llHaK, B IJ;ÎJIOM}' 3eMJiepo6CTBO BÎ.ll3Ha'laJIOCL HH3LKOIO npo.nyKTHBHÎCTI0.
Ba)l(JIHee Micue e eKoHoMiui li)'KOBHHH noei.nano napHHHHIJ;TBO, a e KapnaTax ei.nroHHe eieqapcTBo. Qe BHJHa'lano po3BHTOK roproeeJILHoro TBapHHHHUTBa KpalO
npo.noe)I( XIX cT., Ha cepe.nHHy JU<oro Ha li)'KOBHHÎ noronie'x eenHKOÎ poraTOî xy.no6H
CTaHOBHJIO IlOH3,IJ. 155 THC., oeel..{L - IlOH3,IJ. 189 THC., KOHCH - 26 THC. IlO'IHHalO'IH Î3 1786
p. y qepHÎBIJ;JIX i Ca,n.ropi ei.n6yeanHCJl eenHKÎ IlCTPiBCLKÎ xpMapKH xy.no6H, .ne IIJ;opi'IHO
19
npo,llaeanH .llO 20 THc.ronie. Xy.llo6a 6yna Ba)l(JIHBOIO CTILTTelO excnopry liyKOBHHH .no
20
AecTPiî, IlonLIIJ;i, KpaîH IliBHi'IHoî €eponH, Attrniî, Type'l'IHHH.
,[(o pe'li, Toprienx
liyKOBHHH 6yna ni.llnopJl)l.KOBaHa ÎHTepecaM MHTpoilOJIÎÎ i pernaMeHryeanacL TilK 3BaHHM
«TepeJÎJIHCLKHM TilpHtl>OM». 3 liyKOBHHH Ha eKcnopr HWJIH TPa.n.HuiHHi TOBapH 21
Kopa6enLHHH nic i nicoMarepianH, wKipa, 3epHo, noTaw. . ,[(JKepena tl>iKCYIOTL, IIJ;O
npoTxroM nepwoî nonoeHHH XIX CT. 6)'KOBHHCLKHH nic cnnaBJIJ1BCJ1 no piKax qepeMowy i
Ilpyry .u.o .llyttaH.cbKHX Til 1:1opuoMopcLKHX nopris i ,u.ani 1:1epe3 KoucTattTHHonoJIL .u.o Kpaîu
EnHJLKoro Cxo.ny. liyKoBHHCLKHH nic Ja6eJneqysae 3poCTaIO'li nQTPe6H nie.neHHHX
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periottiB PociHcbKOi iMnepii, s TOMY 'IHCJii ii YKpaiHH. qepe3 .6yKOBHHY 3.ztiHcmoeanacb
22
-rpattlHTHa ropriBml.
,[(OCHTb nosi.rrbHHMH TeMOa.MH sm6ysasc.11 npOMHCJIOBHH po3BHTOK .6yicOBHllH. Ja
,naHHMH ttasiTb KiHl.lJI XIX CT. s npoMHcnosOCTi 6yno JaHH.llTO JIHIIIe 9,63% uaceneHH.11,
ro.ni JIK y HH)l(Hiu Asc-rpii 41,8%. 23 3 nopieHJIHO polBHH)'THX ranyJeH. npOMHcnosocTi
6yKOBHHH 6yna xap•msa npoMHcnosiCTb. CIO,nH uane)l(aTH MJIHHapcTBo, sHpo6nHUTBO
ropi.rrKH, 6posapui, 3 JIICHMH TÎCHO nos'.113ysanaCb BWO.niBml xy,no6H. lcHysanH ,npi6HÎ
~npHCMcTBa no BHpo6uHI.rrsy 6y.niBeJibHHX MarepianiB (uer.na, sanuo, KaMiHb Ta iu.),
o6po6KH wKipH ra iH. ÎXH.11 npo.nyicQi.11 3a_noeoJ1bH.11Jia nepesIDKHo Micuesi no-rpe6H. Cepe.n
npoMHcnie Haff.nasuiwHH 6ys .nepesoo6po6uHii, BHpo6HHI{rso nonwy, cKJia i BHpo6iB 3
HbOro, nanepy Ta iH. PeMecno npe.nCTaBJieue TIUCHMH npo«l>ecÎllMH J11C wesui, K}'llIHipH,
24
Kpasui, TKa'li, Kosani, recJIJIPi raiu., mo o6'c.nuysanHcb y ueXH. Ha .nyMKY .nocni;J.HHKiB,
.no 1848 pmcy s npoMHcnosoM)' sHpo6umrrei 6yicoeintH <aasepwycn.c.11 Mauy«l>aicrypua
25
cra,niJI Horo p03BHTK)' i nO'IHHaCTbC.11 DpoMHCJIOBHH nepesopon>.
Aec-rpiucbKHii yp.11,n BCJIHK)' ysary npH.niJIJIB lllJIJIXOBOM)' 6y,niBHHl{fey siHCbKosoCTpaTeri 'IHoro JHa'!eHHJI e KapnaTCbKOMY perioui. Ynop.R.nKysattHJI Ta 6y.niBumrrso
WJIJIXiB cnonyqeHH.11 BHMaraJJH TaKO)I( i ncrrpe6H BHy'IpWIHbOÎ i 30BuiWHbOÎ roprieni,
nanaro_n)l(eHHJI nowroeoro 3e'J13K)'. B Kinui XVIII
nepwiu nonosHui XIX CT. 6ynH
J6y.noeaui .nea -rpattc6yKoBHHCbKi WJIJIXH
CeMHrOpo,ncbKHH i KapnaTCbKHH. BouH
3B'.113aJJH ranH'IHH)' 3 CeMHropo,nOM. l.lHMH MariCTpaJIJIMH 6ys uanaro.11,)KeHHH i nOWTOBHH
3B. Jl30K. HanpHKJia,n, lri,nno uicapCbKOro narenry' la nepio.n em 21 6epe3HJI 1775 p . .no
1795 p. Ha .6yKOBHHi_ 6yno CTBOpeuo 12 nOWTOBHX CTaul.liH, a B 1783 p. y lfopHielVIX
si.nKpHTHH noWTaMT. Y Ki.Hui 40-x poKis XIX cT. JlbsiBcbKOM)' nowrosoMY ynpasnÎ.HHIO
26
nmnop.11,nKOBysaJJOCb 18 nOWTOBHX YCTaHOB .6yicoBHHH.
IIicJUl asc-rpiHCbKOÎ OK)'nauii B 6yicoBHHi noCHJIIOCTbCJI «t>eo.nanbHa eKcnnyaTal.li.11
no niuii noMÎLUHK opeH.nap ceJUlHHH. BHHaii.MalO'!H noMiLUHLU>Ki MacrKH, open.napi
HaMaranHC.11 'IHM CKOpiwe p036araTÎTH, 3aBHLU)'IO'IH HOpMH naHLUHHH. EKOHOMi'Ula
pe«t>opMa 80 pp. XVIII CT. HocH«l>a II ue 6yna peani3osaua. <l>aKTH'IHO sona 6yna lipeaua
noMÎlllHKaMH i WJIJIXTOIO ranH'IHHH i 6yKOBHHH. Po3BHTKOBi TOeapuo-rpOWOBHX ei,nHOCHH
ttanpHKiHu,i XVIII
nepwiH. nonosHHi XIX CT. JasIDKana «t>eo.nanbHO-KpinocHHLU>Ka
CHCTCMa.
IIocHJJeHHJI KpinOCHHl.lbKOro miry ni,nuiMano ceJUlH ua 6opoTb6y, mo uocHJia pilHi
«t>opMH nepexo,nH, BTC'IÎ, eMirpal.lÎJI, no,naHHJI CKapr, smMOBa sm BHKOHaHH.11 «t>eo,naJibHHX
IlOBHHHOCTCH, p03npaea 3 naHCbKHMH i ypH.nOBHMH CJI~Bl.lJIMH, BmKpHTÎ 36poHHÎ
BHcryIIH, onpHwKiecTso. Haii.JHa'IHiwux polMipie Ha6pas CCJUlHCbKHH pyx y 1843-1844
PycbKO-KHMDonyHlbKOMY ni.n nposo.noM
pp. s ripcbKHX MicuesoCTJIX 6yKOBHHH
27
Aec-rpiHcbKi KapanbHi JaroHH )l(OpCTOKO
nereu,napHoro Jlyic'.11Ha Ko6HJIHl.li.
28
p03npasJIJIJIHCb i3 HenoKipttHMH cenR:HaMH. IIpoTC ui penpecii He MOrnH JaranbMysaTH
npouec HaJpieaHHJI peeomouiHHHx no.niii, eH6yx JllCHX crasc.11 y 1848-1849 pp. no eciH
AecrpiHCbKin iMnepii. Y ui 6ypeMHÎ poKH «eecHH uapo.nie» 6opon6a -rpy.nosoro n10.ny
6yKOBHHH npOTH COl.lÎaJJbHOro noHeeoneHH.11 nepenniTanaci. 3 6opOTh60IO npoTH
noniTH'IHOro i Hal.lÎOHaJJhHOro miry. pjq y TOM)', mo B couiani.uo-eKOHOMÎ'IHHX
ei,nHOCHHax 6yKOBHHH aec-rpiHChKHH ypR.n He 3Mir 3HaHTH WJIJIXH p03B'.113aHHJI CeJUlHChKHX
npo6neM, a e KYJ1bTYPHHX i HauioHanhHHX cnpaeax _ny)l(e 'lacro He e6aqas y~aÎHChKOro
eneMettry, BBIDKaJO'IH PYMYHChKY Moey «MicueeolO MOBOIO» eciei 6yKOBHHH. 2 Bi.nnYHHJI
peeoJIIOl.liî nowHpHJIOCb i Ha 6yKoBHHi. 22 6epe3HJ1 HaceneHHJI qepHiBuie Ji6panocJ1 Ha
,neMoHcrpauito. B KÎHl.li 6epe3HJI 6yna cTBopeHa HauioHanhHa reap.ni.11. Y )l(Osrni 1848 p .
.no6poeoni.ui-reap.niiiui niWJIH Ha .nonoMory noecTaHIJ,JIM Bi,nHJI. BecHOIO, niToM i eoceHH
1848 p. nO'laJJHC.11 ceJUlHChKÎ 3asopyweHHJ1, lllO nepepocnH y nosCTaHH.11 Ha 'IOJIÎ 3
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JI)'K'JIHOM Ko6H.111U.le10. ~ THCKOM pesoJIIOUiiiHHX no.niu oco6nHBHM iMIIeparopcLKHM
HaK830M Bi.n 9 cepllllll 1848 p. Ha li)'KOBHHi CKaCOBy&a.JIOCJI KpiDamBO.
1. Beer A. Die erste Theilung Polens.-Wien,1873.-S.131; Polek J. Die Erwerbung der
Bukowina durch Osterreich.-Czemowitz.-1889.-S.43,46-48; HapHCH 3 icropii
IliBHi'IHoi li)'KOBHHH.- K.: Ha)'KO&a .nyMI<ll, 1980.- c.84-85.

2. Kaindl R.F. Die Erwerbung der Bukowina durch Osterreich.-Czemowitz.-1844.-S.1012.
3. HapHcH 3 icropii IIilmi'IHoi li)'KOBHHH.- C.85.
4. IcropiJI YKpaiHH. Ili.n 3arani.Ho10 pe.nunic10 B.A.CMoniJI.- KHis, 1997.- c.159.
5. Fischer E„ -urkowski L. Die Bukowina.- Czemowitz, 1899.- S.121,194.
6. Viata Românească. Vol.31, 1913.- Nr.10, p.6.
7. Ibid.- p.7.
8. qexoBCLKHH 1.r. Hapo,nHa reorpacf>i'llla neKCHKa i ronOHlMlJI JIK si.no6paxceHHJ1
icropH'IHHX MUKMOBHHX KOHTaKTIB )'KpBiHUiB li)'KOBHHH li IlHTaHHJI CTapo,naBHLOi Ta
cepe,nHLosi•rnoi icropii, apxeonorii ii eTHorpacf>ii (36ipHHK Ha)'KOBHX cTareu).BHnycK
J.-qepHisni, 1996.-C.95.
9. TaM ll<e. - C.90.
10. TaM ll<e. - C.90-91.
11. HapucH 3 icropii IIisHi'IHoi li)'KOBHHH. - C.87.
12. KOll<OnJIHKO r.K. rpoMa,nCLKHH no6yr 6)'KOBHHCLKOro cena KiHUJI XYIII -DO'laTKy
XIX CT. li IlHTaHHJI cTapo,na&HLoi Ta cepe,nHLoBi'IHoi icropii, apxeonorii ii eTHorpacf>ii
(36ipHHK Ha)'KOBHX crareii). BHnycK 1.-qepHisui, 1996.-C.81; lllyni.ra 1.r. Couiani.HoeK0HoMi11Hi si.nHocHHH i Knacosa 6opOTL6a Ha 3aKapnaTTi B KiHui XYIII-nepmiH
nonoBHHÎ XIX CT.-BH.na&HHUTBO JlLBiBCLKoro YHiBepcHTezy,1965.-C.220, 222;
CTe6niii cl>.I. ,lJ;o nHTaHHJI npo c,zn1iCTL cenRH cxi,nHo- i 3axi,nHo)'KpaiHCLKHX 3eMenL B
amucf>eo,nanLHiii 6opoTL6i y nepmiii nonoBHHi XIX croniTTJI li IlmaHHJ1 reHe3ucy
KaDiTanÎ3MY Ha YKpaiHi. Ha)'KOBi 3anHcKH. ToM XLIII. - Yll<fopo.n, 1960. -C.68.
13. Tokarz W. Galicya w pocz 1tkach ery j6zefiii.skiej. - Krak6w, 1909. - S.239.
14.Czynnoreci sejmu ... w krolewstwach Galicyi i Lodomeryi...1822. - Lemberg, 1824. S.22-24.
15. Koll<OnJIHKO r.K. rpoMa,nCLKHH no6y.n 6)'KOBHHCLKOro cena„. - C.81, 87.
16. IcropiJI cenRHCTBa YKpaiHCLKoî PCP. - K„ 1967, T.l. - C.430.
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17. KmKOJIJIHKO r.K. ArpOK}'Jlblj'pa liyKOBHHH 70-x pp. XYIIl-30 pp. XX CT. /ffiHTa.HHll
crapo.llaBH&oi' Ta cepe.llHbOBi'IHOÎ icropiî, apxeonorii' 8 eTH011>acl>ii (36ipHHK HayKOBHX
craTeu). BHnycK 2.-11epHieui, 1996.- C.108-109.
18. fpHUeHKo I.A. EKOHOMi'IHi 3e'113KH TiieHi'IHoi liyKOBHHH 3 PocieJO i Ha,zmHinpllHCbKOJO
YtcpaîHoJO e XIX-Ha noqancy XX CT. - Jli.sis, 1980.- c.17.
19. qepHiBeU&KHH o6JiacHHH Jlep)ICaBHHH Apxis cqOM). <I>.3.-0n.l.-Cnp.68.-C.22-23.
20. qo,AA. - <I>.29. - Oa.I. - Cnp.27. - C.1-2.
21. Demian F.A. Statistische Beschreibung Von Ost- Galizien.- Wien, 1804.- S.112.
22. fpHUeHKO I.A. Ha3BaHa npau11. - C.33-57, 119-132.
23. KYKYPY.ll3llK H.r. Pa3sHTHe npoMLIUIJieHHOCTH H 4>oPM1fPOBa.HHe pa6oqero KJiacca Ha
liyKOBHHe so sropou nonoBHHe XIX-Ha'laJie XX CT. Alrropelf>epaT JlHC.Ha COHCK.
yqeH.CTeneHH K.H.H.- Y)ICJ'Opo.ll, 1973.-C. l l.
24. Kaindl R.F. Geschichte Von Czemowitz. - S.191.
25. HapHCH 3 icropiî TiieHi'IHOî liyKOBHHH. - C.89.
26. Szarlowski A. Stanislaw6w i powiat Stanislaw6wski:- Stanislaw6w.-1887.- S.313;
3a)lopO)ICHbIH B.E. Pa3BHTHe rosapHoro npoH3BO.llCTBa H roproBJIH Ha 3ana.u.HoytcpaHHCKHX 3eMJ111x B nepHO.ll KpH3Hca cf>eoJlaJIH3Ma (KoHeu XYIII-nepsa11 noJIOBHHa
XIX e.): ,AHccePTauHll Ha coHcK. y'l.CT. Jl.H.H. - YlKrOpo.ll, 1986. - C.191-193.
27. llJeB'leHKO <I>.TI. JlyK'llH Ko6HJIHUJI. - K., 1958.
28. Cen11HC&KHH pyx Ha 6yKOBHHi B 40-x poKax XIX CT. - K., 1949.
29. Icropi11 YKpaîHH Bi.ll HaH.llaBHiwHx qacis JlO HawHx JlHiB. BH.ll. 2-re. - qepHisui, 1998. C.118.
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De pe poziţiile ţerinţelor actuale ale istoriografiei ucrainene, în lucrare se fac
unele concretizari şi aprecieri referitor la desftişurarea evenimentelor etno-politice şi
social economice din Bucovina de Nord de la sfârşitul sec. al XVIII-iea - prima jumatate a
sec.XIX. În perioada respectiva Bucovina era parte componeneta a Imperiului Habsburgic
cu drept de district. Separat în acest riistimp are loc o creştere cantitativa a populaţiei cu o
componenţa etnica neomogena.
Majoritatea populaţiei Bucovinei de Nord o alcatuiau ţilranii, ocupaţia de baza
fiind agricultura, paralel cu agricultura şi creşterea vitelor se dezvolta cu ritmuri încete şi
industria manufacturiera.
Funcţionând anumite forme de comerţ intern şi extern se dezvolta caile de
comunicaţie. O piedica principala în dezvoltarea relaţiilor comerciale era sistemul feudal
dublat de o apriga asuprire sociala. Au loc o serie de revolte, proteste sub diferite forme.
Finalul acestor manifestari este legat de revoluţia din 1848-1849.

Aspects Concerning Social - Economic and Politica/ Life in Northern Bucovina
under Hapsburg Domination
(end ofXVIII-th century - jirst half of XIX-th century)
On the stand of nowadays demands of Ukrainian historiography, the paper makes
some remarks concerning the development of ethno-political and social-economic events
/rom Northern Bucovina at the end ofXVIII-th century and first half ofXIX-th century.
During that time, Bucovina was part of Hapsburg empire, as separate district. In
this interval there was a quantitative increasing of population with non-homogeneous
composition. The majority of Northern Bucovina population consisted ofpeasants, the main
occupation being agriculture. Simultaneously, at a slow pace, one can notice the
development of manufacturing industry. There are working some inner and outside trade
ways, a/so lines ofcommunication.
An impediment for the development of trade relation was the feudal system, based
on a hard social oppression. It took place f ew rebellions, di.fferent kind ofprotests. The end
of these manifestations is connected by the revolutionfrom 1848-1849.

https://biblioteca-digitala.ro

Rolul Armatei Române în zădărnicirea planurilor de cucerire
maghiaro-ucrainiene a Maramureşului în vara lui 1919
Radu Ciuceanu
Se împlinesc anul acesta 80 de ani de când, printr-o telegramă comunicată de Saint
Aulaire, guvernului român, în ianuarie 1919, Guvernul francez îşi propunea să considere
România ca o tară aliată şi s-o accepte în această calitate în aceleaşi condiţiuni cu celelalte
puteri aliate. "Aceasta hot4râre pare îndrept4ţit4 de atitudinea României, care s-a întors
net spre aliaţi, îndat4 ce a putut scdpa de asuprirea Gennan4, totuşi, Tratatul din 1916
fiind abrogat în drept de Tratatul de la Bucureşti, va fi locul s4 se fonnuleze o declaraţie,
luând ca baza Tratatul de la 1916 pentru revendic4rile româneşti, ţinându-se seama de
anexiunea Basarabiei şi de interesele generale şi speciale aliaţilor ". 1 Răspunsul lui
Brătianu, tăios, se prevala şi de declaraţia în Convenţia de Armistiţiu a mareşalului Foch,
aducându-le aminte marilor Aliaţi de sacrificiile regatului României pe câmpurile de luptă:
"Cunoaşteţi punciul meu de vedere, România nu ar putea admite un act de strigdtoare
nedreptate atingând demnitatea ei şi care ar dec/ansa-o moralmente". 2
Sosit la Paris în luna ianuarie 1919, Ion I. C. Brătianu descoperă originea
împotrivirii chiar în persoana ambasadorului englez la Paris, Lordul Derby. Lui i se vor
asocia mai târziu membrii delegaţiei americane.
Totodată, primul-ministru român îşi va da seama în curând că va avea mai puţin
de-a face cu o conferinţă la care toţi delegaţii vor sta pe o poziţie egală, ci mai mult cu un
dictat al celor patru mari reprezentanţi ai puterilor cu interese nem4rginite. în fond trei erau
vocile şi voinţele care se impuneau: Woodrow Wilson, David Lloyd George şi Georges
Clemanceau, mareşalul civil al războiului, poreclit Tigrul pentru agresivitatea sa
proverbială şi spiritul său caustic, căruia însă îi vom datora graniţa Dobrogei de miazăzi,
când delegaţii americani şi englezi s-au împotrivit păstrării (sic!) Cadrilaterului în
componenţa Regatului Român.
Ştirile din Ardeal expediate de Maniu prin Pherichide aveau motive să-l
îngrijoreze pe l.C.Brătianu: pe linia de demarcaţie, relata Maniu, se petrec cele mai
abominabile atrocităţi; de aceea în şedinţa din 22 februarie premierul român, vorbind de
regimul minorităţilor în viitor, afirma: "Cerem ungurilor s4 accepte în mod loial situaţia de
azi, sa se resemneze noilor stari de lucruri. Daca trebuie sa ocuptlm linia revendic4rilor
noastre, e în interesul bunei convieţuiri cu ungurii, sa o putem face cât de curând, spre a
împiedica iluziile primejdioase ce pot naşte din prelungirea unui provizorat". 3 Pe de altă
parte, din Est, pe linia de front a Nistrului, situaţia nu era mai bună. Bolşevicii ocupaseră
Kîevul şi înaintau vertiginos către Vest, în timp ce armatele aliate debarcate la Odessa nu
păreau animate de un spirit ofensiv. În această situaţie, cu ameninţarea directă a unui dublu
front, afirmaţia din 17 februarie a ministrului Pherichide mi era câtuşi de puţin exagerată:
"Armistiţiu/ (din 11 noiembrie 1918) a /acut s4 înceteze rdzboiul. Dar nu pentru noi ...
Suntem campionii ordinei în folosul tuturor şi în loc sa fim ajutaţi, se tolereazd cd/carea
Annistiţiului de c4tre vrdjmaşii noştri, în favoarea bolşevismului. Cum de nu se înţelege cd
noi ap4rdm cauza care e acea a lumii civilizate?". Răspunsul lui Brătianu de la Paris e mai
mult decât elocvent: "Generaţiile viitoare îşi vor închipui cd oameni mai fericiţi ca noi, a

1

Gh. Brătianu, Acţiuneapolitic4 şi mi/itartJ a României în 1919, Editura Cartea RomâneascA, 1940, p. 32.

2

Ibidem
3
Ibidem
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doua zi dupd victorie n-au putut fi, pe când în realitate niciodatd n-au fost rdspunderi mai
mari şi sarcind mai grea ... "
Dar odată cu ultimatumul dat prin colonelul Vix, reprezentantul militar al aliaţilor
la Budapesta, care în 20 martie înainta premierului Karoly ordinul Aliaţilor de retragere a
trupelor maghiare pe altă linie vestică de demarcaţie (protejând astfel populaţia românească
din munţii apuseni, supusă regimului de teroare), la Budapesta se petrece o lovitură de
teatru cu urmări nefaste pentru vecina noastră din Vest: contele Karoly predă întreaga
putere politică sovietului revoluţionar condus de Kun Bela, post înaintat al bolşevismului în
mijlocul Europei şi de altfel, singurul regim comunist ce a reuşit după Revoluţia din 1917
din Rusia, să dobândească o formă statală.
Se realiza astfel o dublă presiune politică şi militară asupra regatului României cu
ameninţarea directă a desfiinţării statului şi a regimului social.
Interesant ni se pare răspunsul punctual din 25 martie dat de 1.1.C. Brătianu
premierului britanic Lloyd George, când, întrebat ce-ar face în locul lui în chestiunea
bolşevicilor, premierul îi dezvoltă convingerile sale:
1. Ajutor imediat Polonilor şi Românilor. Trebuia întciritd, din punct de vedere
moral, autoritatea Regelui nostru şi a guvernului, iar din punct de vedere material,
aprovizionarea armatei şi a populaţiei.
2. O atitudine hotdrât ameninţdtoare la Pesta şi obligaţiunea pentru toate
statele vecine Ungariei de a se solidariya pentru o acţiune comund.
3. Sd se arate, prin contingente militare substanţiale, solidaritatea Aliaţilor cu
noi pe frontul bolşevic". 4

Instalarea bolşevismului la Budapesta a însemnat pentru România şi un avantaj
politic, remarcat imediat de aceeaşi Brătianu: "Evenimentele de la Pesta au pus în lumind
dreptatea punctului nostru de vedere. Bineînţeles, am folosit aceastd împrejurare pentru
noi demersuri, în special pe lângd anglo-saxoni, unde întâlneam rezistenţa. Se poate
ndddjdui, cd odatd cu primejdia bolşevicd întreaga situaţie a României capdtd
însemndtatea ce trebuie s-o aibd". Din păcate, cu toate că s-a organizat o dublă acţiune
politică prin vizita reginei Maria la Londra însoţită de premier, unde s-a luat contactul cu
înalte oficialităţi ale Guvernului şi Casei Regale, Consiliul Suprem hotărăşte pe neaşteptate
trimiterea generalului sud-african Smuts la Budapesta, cu mandatul direct de a lua legătura
cu noul regim bolşevic. În faţa insolenţei şi agresivităţii întâmpinate în oraşul maghiar de pe
Dunăre, misiunea generalului eşuează. Drept răspuns la hotărârea consiliului de miniştri
român (la care participase şi regele Ferdinand) care hotărâse înaintarea armatei române în
vestul Transilvaniei, ungurii atacă pe tot frontul Munţilor Apuseni cu forţe însemnate.
Momentul de criză este consemnat: marele pericol în ceasul acesta e acela al luptei
împotriva bolşevicilor la ambele noastre hotare. De rezultatul ei depind şi viitoarele noastre
graniţe. Pe frontul de vest, trupele române sunt în continuă ofensivă, iar telegramele primite
de la delegaţia română la Paris marchează succesele succesive: " La dreapta, telegrafiazd
Pferechide, am atins Huszt, /imitd etnograficd".s
Preocupat de pericolul unirii forţelor bolşevice pe teritoriul Galiţiei şi în
consecinţă a încercuirii României de trupele roşii, Brătianu ia legătura cu premierul polon
Paderewski căruia îi propune şi obţine ocuparea cât mai degrabă a Ruteniei şi a Galiţiei de
4

5

Ibidem
Ibidem
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Maramureşului

miazăzi. 6 "Pentru a asigura legilturilennoastre cu armatele polone şi a tilia orice

posibilitate de comunicaţii directe între ucrainieni şi bolşevicii ruşi cu cei din Ungaria".
Aprehensiunile premierului român s-au împlinit în curând, Bela Kun (după ce
constatase tergiversările aliaţilor) declanşează o ofensivă asupra Cehoslovaciei pe carte o
considera o pradă uşoară. Cu un potenţial militar redus, fără un comandament de valoare,
fără rezerve, forţele cehoslovace erau cu mult mai slabe decât cele maghiare. Retragerea s-a
transformat în debandadă şi trupele maghiare ocupă linia Presov-Kosice şi depăşind-o,
ameninţând flancul drept al trupelor române. Acţiunea este conjugată cu intervenţia unor
puternice detaşamente ucrainene din Galiţia de Sud, comandată de foşti ofiţeri ţarişti şi
înzestrată cu artilerie.
Mişcarea energică a grupului Olteanu întreprinsă cu energie şi forţă va bloca căile
de comunicaţie spre trecătorile Iablanica şi Korosmezo, reuşind să taie orice legătură între
trupele ucrainene şi maghiare, salvând Maramureşul de o eventuală dublă invazie. Acţiunea
a fost conjugată şi cu o ofensivă a diviziei a VIII -a din Bucovina ce în 22 mai reuşeşte
printr-o înaintare spre nord-vest să reia legătura între Armata română din Maramureş şi
Armata poloneză7 asigurându-se astfel legătura între Sighet şi Colomeea. Potrivit declaraţiei
lui Constantin l.C. Brătianu, această manevră a fost tot atât de importantă ca şi ocuparea
Budapestei 8 din vara aceluiaşi an.
Reacţia armatei şi Guvernului român în acele zile de cumpănă, pregătită politic şi
realizată militar în 1919, remâne un exemplu al izbândei atunci când cele două planuri se
îngemănează şi când iniţiativa este urmată de promptitudine, fără compromis sau
tergiversare, aşa după cum afirma cel mai important ctitor al României Mari, Ion l.C.
Brătianu în ultimul său an de viaţă: "în chestiunile cele mari, în acele de ordin moral care
stăpânesc viitorul unui neam, de care sunt legate interesele lui supreme, de onoare şi de
naţionalitate, nu pot fi preţuri de tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate, ca să te
hotărască a le compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt şi sigur al principiilor. Oricare
ar fi vicisitudinile zilelor şi anilor, oricare ar fi durata lor, vine ora răsplatei" 9 •

6

lbidem
Constantin Kiriţescu, Istoria rtlzboiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol.Il, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1989, p. 434.
8
Arhiva MAI, mss Constantin l.C. Brătianu.
9
Gh. I. Bratianu, op. Cit.„ p. 40.
7
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The Role of the Romanian Army in the Defeat of
Hungarian - Ukrainian Conquest
Plans in the Summer of 1919
ln January 1919, the French government was considering Romania as an
a/lied country, accepting it in same terms with other allied countries. Arrived in Paris,
1.1.C.Brdtianu is discovering the opposition ofthe English ambassador and ofthe American
deputation; he is dealing rather with a dictate of the four representatives. On the front line
from the North of Nistru river, a/so in Northern Transylvania the situation was very
serious, because the armistice violation.
As an answer of Romanian army advancement in Western Transylvania, the
Hungarians are starting an attack on the entire front of Apuseni Mountains. A big danger
was the fight against the Bo/sheviks, the resuit being crucial for next borders of the
Romanian state. Czechoslovakia, having a small military potential is suffering serious
damages from the Hungarian army conjugated with the actions of the Ukrainians in
Southern Galitia.
The vigorous movement of the Olteanu group had succeed to cut any
communication between Ukrainians and Hungarians, saving Maramureş by possible
double invasion. ln Northern Bucovina the Romanian army is re-establishing connection
with the Polish army.
The response of the Romanian Government and army prepared from politica/ and
military point ofview, is an f!xample of victory when the two spheres are joined together.
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IIOJIITHKA YPMY PYMYmi II.J;O)l;O IHTEPHOBAHBX
'IACTHll APMii YHP. 1920-1923 pp.
Ila6JleH1co MI.
Ynpo,noB)f( BIKlB no-pi3HOM)' cKJia,11;1lJIHCJ1 B38E:MHHH ,naox Hapo.nia-cyci,nie yxpaîHCLKoro ra pYMYlfCLKoro. T3.IC 6yno i B croniTTi, mo MHHac. 0.nHiE:JO i3 cropiHoK
yxpai'Ho-pYM}'HCLKoro B3aE:MOpo3}'MilDIJI, 30KpeMa nicnJI nepwoî cairoaoî Biihm, crano
nepe6}'B8HHJI aiiicLKOBHX yrpynyBaHL YHP y PyMyHiî, ypJl,l:t JIKOÎ He nHIDe Ha.z:ta.B
DpHT}'IlOK i MaTepianLHY ni.n-rpHMK)' yxpaîHCLKHM BOJIKaM, a ii Bnpo,nOBllC neBHOro qacy
36epiraB ÎX BiiicLKOBY CTpYKTYPY·
11 Jmcrona,na 1920 p. 2 3anacHa K}'IleMCTHa 6pHra.z:ta (391 qon.) ni.n
KOM!lH.lzyB8HHJIM ni,nnomcoamoca r. IIopoxiBCLKOro, Bi.npi:iaHa Bi.n ronOBHHX CHJI ApMiî
YHP i ricHeHa 6iJILmOBHKa.MH, 6yna 3M)'llleHa nepeiiTH ,[{Hicrep y paiioHi M. MorHJILoBaIIo,ninLCLKoro i T3.ICHM 'IHHOM mnp8IJHJla na TepeHH PyMyniî. B nepcneKTHBi aona
IUI8ffYBana npHE:JtHaTHCJI .no YKpaîncLKoro BiiicLKa, mo ai,ncrynano .no l<a.M'JIHUJ1IIo.ninLcLKoro. 1..Qonpae.na, Konn na ue Ha.z:tiiimoB ,no3Bin 3 Eyxapecry, eiiicLKa YHP YllCe
3anHIIIHJIH l<a.M 1J1HeUL-Ilo.niJILcLKHii i OIDfnHJIHcJI na TepHTopiî IloJILCLKOÎ Pecny6niKH.
ToM)' 6pHra,IIJ' cno'laTK}' nepenpaBHJIH .no M. ErnLUH, a 3ro,noM .no M. Epawoaa, .ne
BOHa i 6yna iHTepnoaaua B Kiuui rpy.nHJI 1920 p. Cio.nn llC ,noCTa.BHJIH "HH3oay
napm3auCLK}' 6pHra,IIJ'" ni.n Ha'lanoM nomcoBnHKa CipKa (144 qon.). KoHTHHreHT
iHTepnoaauux y Epamoei T3.ICOllC nonoanioBa.BCJI 3a paxynoK yxpaîucLKHX crapIIIHH i
K03aKiB, JIKi nepexo.znmn yxpaînO-pYMYlfCLKHii Kop,non IlOO.z:tHHOKO 'IH OKpCMHMH
rpynaMH. Y Epawoai îx po3Mimy&aJIH B ,naox ra6opax - "1hrrauyJI" ra "EapronoMeJI". B
nepmoM)' nepeBIDKHO yrpffMYBaJm crapmnH, e .npyroM)' - Ko38Kie. TaK, Ha 15 qepeHJ1 1921
p. e "lhrra.I..cyf' 3naxo,nHJIOCJ1 89 crapunrn, 3 ypJ1,1:toeui, 80 K033.1Cie, e "EapronoMei"'' - 20
crapwun i 333 K03aKH. KpiM roro, e unx ra6opax nepe6}'BaJm pociiicLKi crapwmnt: (23
qon.) i K03aKH ( 114 "IOil.) <l>ponOBCLKOro IlOilK)'. I
I..Qe OJtHHM MicueM iHTepffYBaHHJI yxpaîHUiB CTaB Ta6ip "Pa,nauerpi" B M.
<l>erepaw, mo npn3na'laBCJ1 ronoeno .nnJI inmiJILHnx oci6. BiH noqaa 3anOBH10BaTHcJ1 me
Ha IlO'laTK}' 1920 p.; KOilH fenepaJILna AHpCKUÎ.JI CHrypaHUH ,nana po3DOpJl,lOICeHHJI
MicueenM enacrJIM imepffYBaTH ecix ni.n,nauux YHP, JIKi neoct>iuiiiHo 3naxo.ZJ;HJIHcJ1 e
PyMyHiî2. C10JtH )I( ei.nnpaBnJinH i eiiicLKoeux, ofuJl)l(enHX ciM'JIMH i THX, HanellCHiCTL J1KHX
.no ApMiî YHP ecranoeHTH ne e.nanocJI, a T3.ICOllC Ta6opHTie '"llHTaUYJI" i "EapronoMeJI" nopyunrnKie JtHCUHIUiiHH.
,[{o MiCUL .nncnoKauiî, y JIKHX nopJl,l:t 3 imepnOBaHHMH UHBinLnHMH yxpaîHUJIMH
(nepeBallCno 6illCenUJIMH 3 BennKoî YKpaîHH i fa.JB111HHH) nepe6}'BaJm i noo.nHHoKi eoJIKH
ApMiî YHP i YrA, eiJtHocnecJI ii Til6ip y M. .[lllCyp~. KpiM roro, 3a crauoM Ha-15
qepeHJ1 1921 p. 6yno po3Mim;eHo 186 qon. no pi3nux MOHaCTHpJIX (Ko3LE:, TncMaua,
CTepy), a J.Qe 131 'Ion. 3naxo,nHJIHCJ1 y po3nopJI.nx<eHni BiiicLKoeoro MiHiCTepCTBa
KoponieCTBa PyMyHiî, npauJOIO'IH y eiiicLKOBHX iHCTHT}'UÎ.JIX. BoHH HanellCaJm .no icypeHie
noecTauuie - naPTH3aH KOWiB IlonTa.BCLKOro (ni.n KOMau.nyBalDIJIM OTaMaua, nopyqnKa
YpeHJOKa) Til KaTepHHocnaacLKoro (ni.n KOMau.nyBaHHJIM P.<l>e.nop'leHKa). Qi 'laCTHHH
ei,ncryrrunu ceoro qacy .no KpffMY i pa30M 3 eiiicLKaMH reHepana BpairrenJI 6yJm
eeaK}'iioeaui .no CTaM6yna, a BllCe 3ei,nTu 3axO,na.MH noconLCTBa YHP ei.nnpaaneHi e
PyM)'HilO .nnJI no,naJILworo npHE:JtHaHHJI .no ApMiî YHP. IlpOTe TYT BOHH 3alpHMaJilfCJI e
3B'Jl3KY 3 imepffYB3HHJIM ronoBHHX eiiicLKOBHX CHJI YHP y IIonLm;i.
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Bei.oro Ha 4 JIHnHH 1921 p. B PyMyHiî Ha iwrepH}'BaHHi nepe6)'BaJIO 868
4
yKpaÎHCLKHX eiiicLKOBHX, 3 HHX 6JIH3LKO 200 CTilpWHH . B rpy.llHi 1921 p. eci eiiici.Koei
6ynn 3Be,lleHi .llO Ta6opy 0p3.llJl-Mape, ,!le 6ynn po3MiIUeHi y <l>opreui "Kacren". Bo,llHoqac
5
npo,llOB:>K)'BaJIH iceyeaTH Tll60pH ,llJIJI UHBiJILHHX y <l>erepaw i ~.ll:>K)' .
Bi.ll caMoro noqaTICY ÎHTCpffYBaHHH yKpaiHCLKi eiiici.Koei qiopM)'BaHHH
3H3XO.llHJIHCH nÎ,ll oniKOIO ,[(nnnoMaTil'IHoro npe.llCTaBHHUTBa YHP y PyMyHiî,
oqonioeaHoro KOJIHwHiM MÎHÎCTJX>M 33KOP.llOHHHX cnpae YHP, npo<t>. K.MauicenqeM.
lie3nocepe,llHÎ KOHTaICTH 3 HHMH nÎ,llTpHM)'BaB ronoea BiHCLKOBOÎ ceKuii YKpaÎHCLKOrO
noconi.CTBa, reHepan-nopyqnK C. ,[(eni.eir, npH3Ha'leHHH Ha uio noca,lly e qepeHÎ 1921p.
Ta6opaMH .llID1 ÎHrepHoeaHHX BÎ.llano BiHci.Koee MÎHÎcrepcreo KoponieCTBa
PyMyHiî. B caMHX Ta6opax napaneJILHO 3 p)'MYHCLKOIO Ta6opoeoio 3.llMÎHÎCTpauicio .llÎJUia i
yKpaÎHCLKa ynpaenÎHCLKa CTpylCT)'Pa, iuo eÎ,llnoei.llana 3a BHYTPÎWHÎH cTaH eiiici.Koenx
qaCTHH. KepÎBHHUTBO Ta6opaMH B lipawoei 6yno ,llOpyqeHO r.nopoxÎBCLKOM)', JIKHH
npH3Haqae Tll6opoBHX KOMeH,llaHriB. 0CTilHHi B CBOIO qepry :ia6e3neqyeanH .llo6oey
c.II)')K6y - BapTOBHH CTilpWHHa no Ta6opy, 6yH'IY)l(HÎ no I<ypeHJIX, ni,llCTilpWHHH no COTH.llX.
B pyKn iHrepHOBaHHX PYMYHH eÎ.ll.llanH i KapHÎCTL. Y Tll6opax .llUmH eiiici.Koei CY.llH i
6
CTilpWHHCLKÎ cy,llH qecri •
3ae.lVIKH 3ycHJ1J1J1M PYMYHCLKOÎ ypH.llOBOi i eiiici.Koeoi BJI3.llH ÎHTepHoeaHi
3H3XO.llHJIHCL y nopieHHHO repnHMHX YMOeax: po3Miiuannci. e npoCTopnx noMewKaHHJIX,
,llJUI CTilpWHH nepe,ll6aqeHO JIÎ)l(Ka, ,llJIJI K03aKÎB - Hapu, ÎM Ha,llaeanacL nOCTiJILHa 6iJIH3Ha i
naiioK coJl,llaT PyMyHci.Koi apMii. YMoen YTPHM)'BaHHH TaKO)I( MO)l(Ha po3UÎHHTH HK
repIIHMi .llID1 iHTepHoeaHHX. CTapwnHH MaJIH eiJILHHH BHXÎ.ll y MiCTo, K03aKie BHBO,llHJIH 33
Me)l(Î Ta6opy no CBHTax ni,ll npoeO,llOM CTilpWHH. 06cnyrOB)'BaJIHCJI iHTCpHOBaHÎ CBOiMH
CHJiaMH, npauioioqn Ha KYXHÎ i B Î,llaJILHHX, Jl33HÎ i npanLHÎ, weBCbKÎH i KpaBeULKÎH
Maiicrep~HX, Mar33HHÎ i nepYKapHi. IHTC.fHOBaHHM Ha,llaeanacH Me,llHqHa ,llOnOMora xeopnx JllKYBaJIH y pyM)'HCLKHX wnHTilJIJIX .
3HaqHa )'Bara B Ta6opax npH.llÎJIJIJlaCJI eiHCLKOBÎH nÎ,llrOTOBUi. l{LOM)' cnpHJUIH JIK
noniTH'IHÎ qffHHHKH, TaK i BÎHCLKOBÎ CTJ>YICT)'PH.
3ri.llHO ,llOHeceHHJIM 6iJILWOBHULKOÎ areHTypH 36poH, 3,llaHa yKpaÎHCLKHMH
BOHKaMH, 3annwanacJ1 e Ta6opax ni.ll oxopoHOIO Tll6ipHoi pyM)'HCLKoi KOMaH.llH, a
Biiici.Koee MiHiCTCpCTBo .ll03eonnno npoeo,llHTH yq6oei CTpini.6n ni.ll HarJlJl,lloM iioro
8
npe.llCTilBHHKie . MywTPa, cl>i3nqHi enpaen, nÎ.llBHIUeHHH npoqieciHHoro piBHH CTapwHH
(neKuii 3 BÎHCLKOBOi TCMaTHKH, 30KpCMa Kaprorpa<t>ii, TOnorpa<l>ii, TaKTHKH Be,lleHHH 6oio)
3anOBHIOBaJIH nepwy nOJIOBHffY ,llHJI. I.l.{onpae,lla, ,lleIUO KpHTHqHo CTaeHJIHCJI ,llO
BÎHCLKOBHX HaB'laHL HaJiaWTOBaHÎ He ,llOCHTL naTPiornqHo CTilpWHHH yKpaiHCLKOro
noxoJl)l(eHHJI - KOJIHWHi BÎHCLKOBOCJI}')K60eui epaHrCJiiBCLKOÎ apMii, Jllci npu6yJIH ,llO
9
PyMyuii" Î3 cyci.llHix ,llep)l(ae •
0KpCMi yKpaiHCLKi CTilpWHHH Ma.JIH MO)f(JIHBiCTL IlÎ.llBHIUYBaTH CBÎH npocpeciiUtuH
pieeHL y p)'MYHCLKHX eiHci.Koeux 3aKJI3,llax, 30KpCMa y Buiuiii eiiici.KoeiH wKoni, Ha
KYPCax ninOTil:>K)' roiuo. He nepewKOJl)l(ana p)'MYHC&Ka BJia,lla i euh.zzy n6opnrie Ha CTy.llÎÎ
10
,llO t{exocnoeaqqffHH, ,!le BOHH HaeqanHCJI nepeBIDKHO y BHIUHX yKpaiHCLKHX WKOJiax .
Ha,llaHHH MO)l(JlHBOCTi yKpaÎHCLKHM BOHKaM 36eperrn a ro H nÎ.llBHIUHTH ix
ct>axoBHH pieeHL 6yno 3YMOBJieHO, Ha Haw norJlJl,ll, BiHCLKOBHM npornCTOHHHJIM
p3.llJIHCLKoi Pocii i PyM}'HÎÎ, e HKOM)' OCTaHHH ei.llBO,llHJia neeHy poni. i yKpaÎHCLKHM
eiHCLKOBHM <t>opM)'BaHHHM. TaKa nonÎTHKa pyM)'HCLKHx BJiacreii BHKJIHKana pÎ3Ko
HeraTHBHY peaKUÎIO p3,llHHCLKOi BJla,llH, IUO i 3HaHWJIO CBÎH npOJIB y qncneHHHX HOTax
npoTeCTy, H3.llÎCJiaHHX npouroM 1920-1922 pp. Miuicrepcrey 3aKOp.llOHHHX cnpae i
ypH,lloei PyM)'Hii. 3oKpCMa, e O.llHÎH 3 HHX nÎ.llKpecnioeanocH, iuo "nermopieci.Ki 6aH,lln"
nocriHHO npoHHKalOTL Ha Tepnropiio p3.llJIHCLKOi YKpaiun, creopiolOTL Ha KOP.llOHÎ
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BiHCbKOBi ÎHUH,llCHTH, a îx nnaHH 36pOHHOro Hanaizy p03p06JIJllOTbCJI npH CilpHJIHHÎ
pyM)'HChKOro feHeparrbHoro wTa6y, JIKHH nocraqae ÎM ÎHCTpYKTQpia i BoeHHHX
Teopenucia, Ha,nae 36poio .llJlJI HaBqaJibHHX crpilu.6, .llO roro )I( oct>iuepu uux <l>opM)'BaHh
YTPHM)'IOTbCJI 3a paxyuoK pyM)'HChKoî Ka3HH, a 6araro 3 HHX .llOil)'IlleHi y smui aiHChKOBi
11
yqunuma .
BiiichKOBa opraHi3auiJI 36epirarracJ1 i B roii qac, KOJIH iHTepHoaauux, He a
OCTilHHIO qepry 3aBAJIKH crapaHHJIM YKpaÎHCbKoro nocoJibCTBa, B.lla&aJIOCJI BJiaIUTOByBaTH
Ha po6oTH (mo 6yno TO,llÎ Ba)l(KO, apaxoayioqu CKOHOMiquy CKJ>YTY i MaCOBe 6C3po6iTTJ1) .
..suc B)l(C 3ra,nyBaJIOCJI BHIUC, qaCTHHa yKpaÎHCbKHX BOJIKÎB npaulOBWIH npu BiHCbKOBHX
rapHÎ3oHax i OTPHM)'BaJIH lllO,lleHuy nnarnio B 12 neii. IHrepHOBaHÎ 3 Epawoaa MaJIH
MO)l(JIHBÎCTh npaulO&aTH Ha MÎCUCBHX IzyKpOBapHJIX, XO'la UJI npaUR i HOCHJia CC30HHHH
xapaKTep. 0KpeMi po6oqi rpynu HanpaBJIJIJIHCJI B ~.ll)IC}', 3apll,!J,)l(au (Eeccapa6iJ1) .llJlJI
p03BaHTa)IC}'BaJlbHHX, 6y.lliBCJibHHX, ciJibCbKOrocno,llapCbKHX Ta ÎHWHX po6iT. I..J;i 33po6iTKH
6ynu .z:i:n<t>epeHuiiioaaHi i 3aJIC)l(aJIH BÎ.ll <t>axy, aiiicbKOBoro 3BaHHJI ÎHrepHo&aHoro. KpiM
xapqyaaHHJI i )l(HTJia, HecneuianicTH OTPHM)'BWIH 10 neii, <t>axisui - 20-30 neii lllO.llCHHO i
12
CTapwHHH - 500 neii IUOMÎCJl'IH0 . Xoqa TaKa onnaTa npaui 6yna ,!lemo HH)l(qa BÎ.ll Tieî,
JIKY QTPHMYBaJIH PYM)'HCbKÎ nwaui, npoTe BOHa Il03HTHBHO cnpHHMaJI3CJI yKpaÎHUJIMH, 60
,ll03BOJIJIJI3 BHJKHTH B THX HCJICrKHX YMOBax Ta6ipHoro )l(HTTJI.
MarepÎaJibHY nÎ.llTPHMKY Ta6opHTH
OTPHM)'BaJIH
BÎ.ll ,LJ;unnoMaTHqHoro
npe.llCT3BHHUTBa YHP B PyMyHiî Ta YKpaîHCbKoro ,llonoMoroaoro KOMÎTery y 3 oci.llKoM y
13
EyxapecTi . Oco6nuao ri noTPe6ysaJIH Ta6opHTH y <l>erepaw i ~.ll)IC}', ocKÎJibKH yMOBH
nepe6ysaHHJI TYT 6ynu 3HaqHo ripwi, HÎ)I( B Epawoai, a nÎ3Hirne B 0p3.llJl-Mape.
Mo)l(JIHBÎCTb BÎ.llpaxysaTH neBHÎ KOWTH i JIOJIJlbHe CTaBJieHHJI pyM)'HCbKOÎ ana,nu
,llaJIH noWTosx po3roPTaHHIO B Ta6opax KYJibTYPHO-ocairnhoî .llÎJIJlbHOcTi, HÎH Bi.llBO.llHBCJI
nicm106i.llHiii qac. TYT .llÎJIJIH KYPCH .llJlJI HerpaMOTHHX i ManorpaMornux, iHo3eMHHX MOB,
yKpaÎH03Hascrsa, nirepaTYPHHH, MaJIJIPCbKHH, .llpaMaTnqHuH, riMHaCTuqHHH, waxoauii
rypTKH, xop. B 0p3.llJl-Mape 6ya ynopeHHH Cry.lleHTCbKHH rrPTOK, .llO JIKoro npHHMaJIHCJI
K03aKH i CTapWHHH Î3 33KÎHqeHOIO cepe,llHbOIO OCBiTOIO i JIKHH roryBaB 63)l(a10qnx
BCTYilHTH ,llO BHIUOÎ WKOJIH. IHTepHOBaHi 3anoqaTKYBaJIH i CBOIO Ta6oposy npecy. y
Epawoai no6aqunu caiT ,llBa HOMepH qaconucy !3a rpaTaMH", a y <l>erepawi noqae
14
BHXO,llHTH "YKpaÎHCbKHH Ta6opoBHH BÎCHHK" .
0.[lHaK HeraTHBHO Il03HaqaJIHCJI Ha rpoMll,ll,CbKO-IlOJIÎTHqHOMY )l(HTTÎ Ta6opuTie
ÎXHi BHYTPÎWHi. noniTHqHi p036Î)l(H0cTI i qaapu. BOHH BHHHKWIH JIK MÎ)I( rarruqaHaMH i
Ha,ll,llHÎilpJIHUJIMH, TaK i scepe,llHHÎ UHX rpyn. 0,llHHM Î3 npHKJia,zJ,ÎB TaKOro npoTHCTOJIHHJI
MO)l{e CJIY)l(HTH npoxaHHJI rarruqaH Î3 6pawiscbKOro Ta6opy, Ha,nicnaue y TP3BHÎ 1921 p .
.llO YKpaîHChKOro ropo)l(aHCbKoro KOMiTeTY y Jlbsoei, onnaTHTH îM nepeî3.ll LlO fanuquHu,
OCKÎJlbKH yKpaÎHCbKe BÎHCbKOBe HaqaJibCTBO, BKJIIOqHO f.IlopoxiBCbKHH, BOpO)l{e
CT3BHTbCJI ,llO HHX 33 îx KOJIHWHÎH BÎHCbKOBHH, xoqa BHMyrneHHH i THMqacoBHH, COI03 3
6ÎJibWOBHKaMH IS.
Tpuaane nepe6ysaHHJI JIIO,lleH y Ta6opax sce-TaKH He Morno MaTH nepcneKTHBH.
TiocnÎ.llOBHO noqano 6paTH ropy npupo.llHe nparHeHHJI .llO nowyKY ninwnx yMoe JIK y
Csponi, TaK i 3a oKeaHoM. KpiM Toro, .llO Uboro cnoHyKaJIH ii nonÎTuqHÎ 3MÎHH Ha
KOHTHHeHTi. Po3noqaecJI npouec MHpHHX neperoeopie Ta YKJia.D.eHHJI MHpHHX ,llOroeopiB
MÎ)I( yqoparnHiMH .llep)l(a&aMu-cynepHHUJIMH. YKpaîHa BXO.llHTb y KiHui 1922 p . .llO cKJia,ny
HOBOCTBopeHoro CPCP. Bi,llTaK ,llJIJI PyMyHiî 6y.llb-JIKÎ po3paxyHKH BHKOpHCTaTH n6opoei
eiiicbKOBÎ <t>opMysaHHJI yKpaîHuie BTPaqalOTb nonÎTuqHHH ceHc, IUO y nÎ.llCYMKY i
npH3BO.llHTb .llO nocrynosoî niKBi.llauiî Ta6opis. Y PyMyHiî ue 6yno 3.lliHcHeHo y sepecHi
1923 p. TIOK330BHH npH UbOM)' 6ya TaKHH <t>aKT. TipH p03q,opMyeaHHi Ta6opy y 0p3.llJlMape iioro MeWK3HUJIM noqan11 BH,lla&aTH .llOKYMCHTH, ,!le B rpaq,i HauioHanbHÎCTb aciM
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DpOCTa.B.llJIJIH O.z:tHH 38.IIHC - pocinlHH. JlHIDe nic.IDI nporecriB yxpa.llmiB Ta B'Ip)"laHHJI
npe.n:C'TilBllllICa Jlim Haui;i cnpaee.n:mmicn. 6yna ei.n:HoeneHa. ,ZJ;o qecri Ha.IIJHX 3eMIDIKiB
BOHH naeiTL y TJDICIC}' nopy eKonoMiqffOl CKpYTH i DpHIDDICeHL Bi,nCTOIOBanH noqyrr.11
nauioHam.noî ri.znmcri.
Bo.n:noqac, He cni,n i,neanh)'BllTH J1K noninucy p}'MYHCLKOÎ ena.n;H crocoeno
iHTepHOBa.HHX, TaK i CaMy îx .n:i.Jvn.nicn., CDpJIMOBa.Hy Ha 36epe:>ICenHJI BiiÎCLKOBOÎ
opra.Hhauiî, po3ropra.HHJ1 KYilLTYJ>no-oceiTHLoî .n:i.Jvn.nocri. Ilo-nepme, p)'MYHCLKa
CTopona a:>IC Hi.llK ne oniKYBanac.11 nauioHanLHHMH iHTepCCa.MH yxpaiffuie, a .n:6ana npo
enacHi. Cnpae)l(J{LOIO MeTOIO P}'M}'Hiî 6yno npamenHJI BHKopHCTaTH yxpaiHci.Ki eiii:ci.Koei
$opM)'BaHHJI y DpOTHCTO.llHHi 3 6im.mOBHI<a.MH, a He CDpHJIHHJI yKpaÎHCLKOMY
.n:ep:>ICaeOTBopenHIO. Ilo-.n:pyre, p)'MYHCLKa ena.n:a He cnpOMO:>ICHa 6yna Ha nane:>ICHOMY piBHi
MaTepiani.no 3a6e3DeqffTff iHTepnoBaHHX, OCICÎJn.KH iI eKOHOMiqffi i 4>iHaHCOBi MOllCJIHBOcri
6yJilf iCTOTHo o6Me:>ICeHi enacni.n:oK JD1Xonin. nepmoî cniTonoî einHH. Hapemri, .ll:IDI
6ini.mocri MemICaHUiB rn6opin qacrime 6ini.m 3no6o.n;eHno10 CTaeana npo6neMa
BH:>ICHBaJIHJI, aHi* noniTffqffi MiPKYBaHHJ1.
TO)I( nonpH BCIO CKna.n;HiCTL i cynepeqffiCTL yxpaîno-p}'MYHCLICHX B3aCMHH nic.IDI
nepmoî ceiToeoî BlHHH, pYMYnCLKHH napo.n: BH.llBIDIB i 6naropo.n:ni noqyrr.11
B3aCMOBHp)"IKH i .n:onoMOrH, .Ha.n:aemH DpffTYilOK THCJlqaM ytcpaîHCLICHX 6Dlceunin,
BiHCLKOBononoHeHHX Ta imepnoBaHHX, JllCHX .ll:OIDI 33.ICHffYna na TepHTopiIO cyci,nm.oî
.n:ep)l(aBH. TaKa .n:onoMora cnpHHManac.11 yxpaÎHIVIMH 3 rnH60KOIO BJUl'lffiCTIO TO.n:i i BHCOKO
uieycri.c.11 ci.oro.n:ni.
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Politica Guvernului României referitoare la internarea unităţilor armatei
Republicii populare ucrainene. 1920-1923.

În lucrare se descrie situaţia binevoitoare a oficialităţi/or române, faţă de
armate ale Republicii populare ucrainene, care în urma ofensivei bolşevice au fost
nevoite să se retragă pe teritoriul României. Tabere pentru internaţii militari, precum şi
pentru persoane civile sunt create la Braşov, Făgăraş şi Giurgiu. Pe lângd aceste oraşe,
refugiaţii ucrainieni sunt repartizaţi prin mănăstiri.
(Cozia, Tismana) 131 de persoane sânt puse la dispoziţia Ministerului de Război
în total către vara anului 1921 internaţii militari ucraineni în România au fost 868
persoane.
În decembrie 1921 toţi militarii sunt transferaţi în tabdra de la Oradea. Paralel
continuau să existe tabere pentru civili la Făgăraş şi Giurgiu.
În concluzie se subliniază că indiferent de atitudinea binevoitoare a oficialităţi/or
române faţă de internaţi, acest lucru n-ar trebui idealizat, deoarece acestea urmăreau
folosirea armatei ucrainene contra bolşevicilor şi nicidecum apărarea intereselor statale
ucrainene. Însă contrar tuturor contradicţii/or din această perioadă poporul român şi-a
arătat simţămintele sale nobile de solidaritate şi bunăvoinţd acordând masa şi casa miilor
de refugiaţi ucraineni. Acest ajutor a fost acceptat cu recunoştinţă atunci şi a apreciat în
ziua de azi.
unităţile

The Policy of Romanian Government Concerning the Units of Ukrainian
Popular Republic (1920-1923)
In this work it's described the benevolenţ stand ofRomanian authorities as regards
the units of Ukrainian Popular Republic that, as a resuit of Bolshevik offensive were forced
to retreat in Romanian territory. There were created camps for so/diers, a/so for civilians
in Braşov, Făgăraş and Giurgiu. Ukrainian refugees were distributed in monasteries, too
(Cozia, Tismana). 131 persons were at the disposa/s ofMinistry ofthe Armed Forces. In the
summer of 1921, Ukrainian military refugees were, altogether, 868 persons. In December
1921 the military were moved in the camp from Oradea. Simultaneous/y, there were
civilians camps in Făgăraş and Giurgiu.
As a conc/usion, it is emphasized the fact that, indifferently of the benevolent stand
of Roman ian authorities as regards Ukrainian refugees, this operation shouldn 't be
idealized, since it was had in view the using of Ukrainian army against Bolsheviks and, not
at al/, protection of Ukrainian state interests. However, contrary to this situation,
Romanian people manifested a noble fellowship and goodwill, granting mea/ and home to
thousands Ukrainian people. This support was gratefully accepted in that time and it's
praised today, too.
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Centrele iredentiste ucrainene şi România (1920-1940)
Constantin Buchet
După făurirea statului naţional unitar, România s-a confruntat cu propaganda şi
activitatea iredentismului ucrainean, un posibil factor perturbator al statu-quo-ului regional
interbelic.
Ideea unui stat ucrainean a intrat în mod natural într-o contradicţie cu direcţia
strategică preparată de nivelul politico-militar la Bucureşti, circumscrisă apărării fiinţei
naţional-statale.

Liderii "albi" ucraineni din emigraţie vizau desprinderea Bucovinei, a Basarabiei
a întregului Maramureş istoric, partajat în urma Conferinţei de Pace de la Paris-Versailles
( 1919-1920) între Cehoslovacia şi România.
Astfel, s-a creat un spaţiu de interferenţă între un factor nestatal, iredentismul
ucrainean reprezentat de grupuri politico-militare disparate, rivale şi concentrate în câteva
capitale europene (Berlin, Varşovia şi Paris) şi statul român recent unificat.
Putem detecta un revizionism ucrainean vis-a-vis de România, dar acesta nu a fost
sistematizat fiind ilWlibik datorită multiplicării centrelor iredentiste. Diferenţele de
orientare şi tactică au survenit între aceste nuclee iredentiste datorită marilor puteri care
susţineau cauza iredentistă ucraineană.
În scala iredentismelor şi revizionismelor care ameninţau statul român (ungar,
bulgar, sovietic) cel ucrainean era socotit mai puţin periculos decât acestea, deoarece, nu
era promovat de către un actor statal, iar statele unde s-a dezvoltat în principal (Polonia şi
Germania) doreau să întreţină relaţii speciale şi pozitive cu România, cu toate că Berlinul
sau Varşovia avea fiecare o "politică ucraineană" specifică.
Fără a fi fundamentat de către un factor statal. iredentismul ucrainean a fost
subversiv, fiind sprijinit pe o propagandă activă dar şi de o variabilă (para) militară. La
nivel doctrinar, desprindem un exclusivism naţionalist axat pe purismul slav ucrainean
(samovytnost), dar şi un palier populist, de tipul VOLKISCH-uluj german (narodnjk)1.
Natural, regăsim şi un antisovietism, pentru că leadershjp-ul ucrainean a fost format din
cercurile politico-militare "albe", antibolşevice.
În abordările româneşti ale iridentei ucrainene, găsim şi unele accente regionaliste
ca "bucovinismul rutean", atestator al profilului slav pentru provincia respectivă.
Într-o sociologie a iredentismului kievean putem remarca o componentă militaroaristocratică (reprezentată de generalul Bishupsky, colonelul Bandera, hatmanul
Skoropadski, liderii emigraţiei "germane"), un etaj al intelectualilor (cum ar fi cei reuniţi în
activităţile Institutului Ucrainean din Balin), dar şi "baza narodniristă" pe care am amintit-o
mai sus. Pentru România, iredentismul şi revizionismul ucrainean a fost agresiv, odată cu
asocierea sa la obiectivele răsăritene ale Germaniei naţional-socialiste care avea nevoie de o
"Ucraină Mare" în războiul antisovietic. De fapt, în Ostplanul Berlinului s-a materializat
crearea unei formule statale bizare. Rutenia Carpatică (1938) care avea pretenţii teritoriale
asupra României manifestate în repetate rânduri de guvernul Voloşin al acestei formaţiuni
aflate la remorca Reicbului.
Într-un docwnent diplomatic semnat de Nicolae Petrescu-Carmen în noiembrie
1938, se sesiza o posibilă "antantă cordială" într~ autonomiştii slovaci conduşi de Andrej
Heinkd şi grupaţi în Partidul Unităţii Naţionale Slovace (creat în 1518) şi Uniunea
Naţionaliştilor Ucraineni (Ukrajinska Narodni Jednsta-UNO) pentru revendicarea unor
teritorii din România.
şi

RELAŢII ROMÂNO-UCRAINENE
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Şeful diplomaţiei româneşti

sublinia că "cercurile ucrainene au iluzia unei
totale a situaţiei din Europa Centrală şi Orientală şi a unei complete revizuiri a
graniţelor, statelor create sau mărite după război" 2 .
Istoricul P.G.Stercho arăta contactele interne dintre colonelul Andrei Melnic,
liderul berlinez al Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni şi şeful autonomiştilor slovaci
Hlinka, deoarece amândoi vizau sprijinul Germaniei naziste pentru crearea statelor
independente.
Dar şi ramura banderistă (după numele colonelului Ştefan Bandera, susţinător al
tezei constituirii prin forţe proprii a statului naţional) a emis abordări circumscrise
sintagmei: "Bucovina şi Maramureşul, pământuri ucrainene". Iar un lider ca Dumitru
Bendac, conducător al unei minuscule formaţiuni tanderiste paramilitare din Cernăuţi
"Garda Naţională Ucraineană" preciza profilul unui "bucovinism ucrainean" în spiritul unui
curent autonomist de creare a statului kievean.
Asemenea poziţii şi orientări au fost emise şi de lobby-ul ucrainean berlinez prin
colonelul E.Vinberg, iniţiator al unui miting ucrainean în capitala Republicii de la Weimar
(1922) şi ofiţerul SS ucrainean, Gregor Schwartz-Bostunich, intim al lui Hitler, iar ideea
centrală care apărea era aceea a unei "Ucraine unice şi indivizibile" 3
Problema ucraineană, la rigoare, chestiunea înfiinţării unui stat succesoral
imperiului ţarist, a generat multiple reacţii la nivelul mediului politic românesc.
După crearea statului ucrainean independent la Liov (6/19 octombrie 1918), cinci
lideri, membri ai Consiliului Naţional Ucrainean au cerut trupelor ucrainene din Galaţia şi
Bucovina să ocupe nordul provinciei cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret care să facă
parte din noul stat ucrainean4 •
Respingând pactul încheiat între Aurel Oneiul şi liderul ucrainean, Omelian
Popovici de împărţire a Bucovinei, Iancu Flondor a cerut în numele românilor bucovineni
în noiembrie 1918 ca Divizia a 3-a să pună capăt acţiunii grupurilor armate ucrainene din
Suceava, Cernăuţi şi Iţcani.
Un interesant document cercetat de noi în arhivele române, o notiţă a unei
persoane filogermane, ne arată câteva direcţii ale politicii ucrainene a guvernului
Marghiloman.
Se sesiza că în "Basarabia era o curentă ucrainofobie"5, iar România putea să se
servească de Ucraina "albă" pentru a îngrădi scurgerea bolşevismului spre graniţele române.
În acest sens "concursul nemţilor pentru restabilirea ordinei era necesar" 6 •
În martie 1917, Rada Centrală de la Kiev a proclamat Ucraina stat independent, în
această perioadă post-Brest Litovsk, trupele generalului Eichorn ocupând zona şi sprijinind
guvernului progerman condus de barmanul Paolo Skoropadski, cumnatul înaltului ofiţer
german.
După colapsul blocului politico-militar al Puterilor Centrale, guvernul filogerman
"hatmanist" Skoropadski a fost înlocuit de un executiv naţional "civil" condus de Simion
Petliura.
Datorită prelurăii iniţiativei strategice de către trupele sovietice în conflictul cu
Polonia, (1920-1921), guvernul ucrainean petliurist a fost înlăturat, iar Ucraina a fost
împărţită de Varşovia lui Plsudski şi Kremlinul roşu. Astfel, s-au pus bazele a două mari
centre ale emigraţiei ucrainene în Europa, cel petliurist la Varşovia şi nucleul german cu
Skorspadski drept lider7• În 1918, tânăra Polonie a încercat să scoată Ucraina de sub
"umbrela de securitate" germană dar a inclus în structura sa teritorială cnezatele medievale
ale Galiţiei şi Wolhyniei.
răsturnări
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Printr-un act special bilateral, ucrainenii petliurişti renunţau la alipirea celor două
provincii la un viitor stat kievean. Totuşi, polonofobia viscerală a ucrainenilor, atitudinea
ostilă a guvernului Beck în chestiunea înfiinţării Rutheniei Subcarpatice au determinat
centrul emigraţiei petliuriste să graviteze, în 1939, progresiv spre Germania naţional
socialistă.

În România, pe intervalul anilor '30 au acţionat multiple ramnificaţii ale ramurii
"poloneze" ca: "Asociaţia foştilor combatanţi din armata petliuristă" şi
"Mişcarea petliuristă" care doreau să organizeze pe rutenii din ţara noastră.
După înfiinţarea statului-tampon Rutenia Subcarpatică (1938), aceste organizaţii sau orientat spre Germania, Berlinul sprijinind ideea Ucrainei Mari care să înglobeze teritorii
cu populaţie ucraineană din U.R.S.S„ Polonia, Cehoslovacia şi România (vizate fiind
nordul Bucovinei, Maramureşul, Basarabia şi sudul său}.
În fapt, centrul reţelei iredentiste rutene a devenit Ucraina Subcarpatică, care
prezerva ideea de stat ucrainean, guvernanţii Brady, şi apoi Voloşin dorind să obţină de la
Berlin anexarea Bucovinei şi Maramureşului. Pentru aceste acţiuni, 40.000 de tineri
ecraineni au fost încadraţi de Himmler în batalioanele S.S.
La Berlin acţiona cel mai puternic centru al emigraţiei ucrainene condus de
hatmanul Paolo Skoropodski cu filiale în Argentina, Japonia, România, Franţa, Jugoslavia,
Anglia, S.U.A.
O apropiere faţă de acest nucleu a efectuat-p "Uniunea Generală a Foştilor
Combatanţi Ucraineni" cu activitate la Paris şi care s-a apropiat de direcţia Skoropadskiană,
în detrimentul celei petliuriste din Polonia.
Din iniţiativa acestei grupări s-a propus şi un himeric proiect de uniune dinsitică
ruso-ucraineană în persoana Marelui Duce Kirill Vladimirovici ( 1924).
După recunoaşterea regimului sovietic (1924), Parisul a descurajat ideea unei
"Ursine Mari" albe, arătându-se că ocupaţia militară sovietică dusă în această provincie,
descuraja ideea respectivă.
În România cea mai susţinută activitate a prestat-o centrul emigraţiei "germane" a
lui Skoropadski care a avut mai multe reţele organizaţionale.
Deosebit de activ a fost la Bucureşti grupul Voroscenţilor cu căpitanul Ivan
Dubovic drept lider. Emigraţia ucraineană din Germania a avut o pentraţie structurală pe
patru poli în România: 1. Mişcarea (Colonia) hatmanistă; 2. Sotnia cazacilor hatmanişti; 3.
Biroul de ajutor reciproc a ucrainenilor şi 4. Mişcarea Naţională Ucraineană (O.V.N.).
Iredenţa minoritarilor ucraineni s-a grupat pe patru componente: Comunitatea
Ucraineană, Casa Ucraineană din Cernăuţi, Partidul Naţional Ucrainean şi societăţile
academice :"Zoporoje", "Zalisniac" şi "Cernsmoreţ".
Dincolo de extracţia organizaţiilor iredentiste ucrainene, ele au vizat crearea Wlei
formule statale (cu sprijinul Polonhiei sau al Germaniei, cu excepţia de defecţiune
banderistă) care să conţină teritorii româneşti ca Maramureşul istoric-pirestul medieval al
voievodatului Transilvaniei, nordul Bucovinei şi Basarabiei.
Deşi nu a fost atât de agresivă ca alte revizionisme şi iredentisme pregătite de
vecinii direcţi ai României, iridenta ucraineană a vizat sistematic şi constant părţi ale unor
provincii istorice, cazul Odoviciuc de la sfârşitul războiului probând această aserţiune.
emi~ratiei

1

A. Walicki, Tbe Sloysphj!e Controyersy Oxford U.P„ 1975, p. 35.
Arhiva MAE., fond Anglia Relalii po!jtjce în România 1920-1939, voi. 40, f. 119-120.
3
Jane Burbank, lnteligcntsja and Reyolytjon New York, 1986, p. 171-177; Walter Laguer, Russja and Qermany,
London, 1985, cbapter 6.

2
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Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. XVIII.
A.N.B., fond Casa Reg:a!a Ferdinand 1914-1928, dosar 32, fila I, documentul din 4 iulie 1918 intitulat
Chestiunea în trei paqj notiţa a unei persoane filogermane .
1
j

• Ibi.dcm.
'J.B. Durselle, Histojre djplomatique de 1919 a nos jours, 7 edition, Dalloz, 1978, p. 230.

https://biblioteca-digitala.ro

Centrele iredentiste ucrainene şi România

311

Centrele iredentiste ucrainene şi România (1920-1940)
Dupi1 fi1urirea statului naţional unitar, România s-a confruntat cu propaganda şi
activitatea iredentismului ucrainean, un posibil factor al statu-quo-ului regional interbelic.
S-a creat un spaţiu de interferenţi! între un factor nestata/, iredentismul
ucrainean reprezentat de grupuri politico-militare dispi1rute, rivale şi concentrate în câteva
capitale europene (Berlin, Varşovia şi Paris) şi statul român recent unificat.
În scala iredentismelor şi revizionismelor care ameninţau statul român (ungar,
bulgar, sovietic) cel ucrainean era socotit mai puţin periculos decât acestea, deoarece nu
era promovat de ci1tre un actor statal, iar statele unde s-au dezvoltat în principal (Polonia
şi Germania) doreau să întreţină relaţii speciale şi pozitive cu România.
Între numeroasele grupări iredentiste ucrainiene se remarci! cu preci1dere
ramura banderistă (dupd numele colonelului Ştefan Bandera, susţinător al tezei constituirii
prin forţe proprii a statului naţional), care a emis o serie de sintagme de genul "Bucovina
şi Maramureşu/, pământuri ucrainiene".
Dupi1 crearea statului ucrainian independent la Liov (6119 octombrie 1918),
cinci lideri, membrii ai Consiliului Naţional Ucrainean, au cerut trupelor ucrainiene din
Galiţia şi Bucovina să ocupe nordul provinciei cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret, care
să facă parte din noul stat ucrainean.
În România pe intervalul anilor '30 au acţionat multiple ramificaţii ale ramurii
emigraţiei ''poloneze", care doreau să-i organizeze pe rutenii din ţara noastră.
După înfiinţarea statului-tampon Rutenia Subcarpatică (1938) aceste organizaţii
s-au orientat spre Germania, Berlinul sprijinind ideea Ucrainei Mari care să înglobeze
teritorii cu populaţie ucraineană din U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia şi România (vizate
fiind nrodul Bucovinei, Maramureşu/, Basarabia).
În fapt centrul reţelei iredentiste rutene a devenit Ucraina Subcarpatică,
guvernanţii Brady şi apoi Voloşin dorind să obţind de la Berlin anexarea Bucovinei şi
Maramureşului. Pentru aceste acţiuni, 40.000 de tineri ucrainieni au fost încadraţi de
Himmler în batalioanele SS.
La Berlin acţiona cel mai puternic centru al emigraţiei ucrainiene condus de
hatmanul Paolo Skoropodski, cu filiale în Argentina, Japonia, România, Franţa,
Iugoslavia, Anglia, S. U.A.
Iredenta minoritarilor ucrainieni s-a grupat pe patru componente: Comunitatea
Ucraineana, Casa Ucraineană din Cernăuţi, Partidul Naţional Ucrainean şi societăţile
acedemice "Zoporoje", "Zalisniac" şi "Cernsmereţ".
Organizaţiile iredentiste ucrainiene au vizat crearea unei formule statale (cu
sprijinul Poloniei sau al Germaniei) care să conţind teritorii româneşti ca Maramureşu/
istoric, părţi din Transilvania, nordul Bucovinei şi al Basarabiei.
Deşi nu a fost atât de agresivă ca alte revizionisme şi iredentisme pregdtite de
vecinii direcţi ai României, iredenta ucraineană a vizat sistematic şi constant părţile unor
provincii istorice, atentând la integritatea teritoriala a statului român.
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The Ukrainian Irredentist Centers and Romania (1920-1940)
After creating national Romanian state, Romania confroted propaganda and
Ukrainian irredentis activity, a possible disturbing factor of inter-war status qua in the
region.
It appeared an inteiference space between a non-statal factor, that is Ukrainian
irredentism, represented by politica/-mi/itary groups, i/1-assorted, rival and concentrated in
few European capitals (Berlin, Wrszaura and Paris) and recent/a unied Romanian state.
On a scale containing irredentis power that threatened Romanian state
(Hungarian, Bulgarian, Soviet), the Ukrainian one was considered less dangerous, because
it wasn't prometed by a state actor, and the states where it developed (Poland and
Germany) wanted to have positive and special relationships with Romania.
We remark especially the branch of Bandera (after the name of colonel Ştefan
Bandera, supporter ofconstitution, by own forces, of a national state), that emited severa/
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AnTHTOTaJiiTapuuii pyx e YKpaiui i PyMyuii:
1ar3JILHe Ta oco6nuee
l.Kopollb
Mlla!liH'lQK

<l>eHoMeH TOTaniTapH3M}' Hane)l(HTL XX CTOJiiTIIO, xoqa BiH i a6npaE: B ce6e px.a:
1
oco6JIHBOCTeif, JIKi cKJianHCJI B nonepeAHi iCTopH'IHi enmrn. ICTopiJI AHICTaTopci.KHX
pe)l(HMiB )?KC AO neBHoî Mipn AOCJI~eHa Ha npnKJia,nax pJI.zzy KpaîH Qempani.Hoî Ta
IliBACHHo-Cxmuoî €aponn. B ULOMY nJiaHi 3Ha'IHHif iHTCpec npeACTaBIDIE: npouec
CTaHOBJieHHJI i na,niHHJI TOTaniTapHHX pe)l(HMiB Ha YKpaîHi Ta B P)'MYHiî, JIKHH MaE: 6araro
cnim.Hnx Ta cneumt>i'lHHX oco6JIHBOCTeif, noa'DaHHX 3 MHH)'JIHM unx ABOX KpaîH,
MCHTaniTCTOM Hapo.zzy, eKOHOMi'lHHMH, couiam.HHMH Ta noJiiTH'IHHMH }'MOBaMH
iCTopnqHoro po3BHTK)'. IlHTaHHJI aHTHTOTaniTap-Horo pyxy JIK Ha YKpaîHi, TaK i B
P}'MyHiî, npHBepTaJIH i npnBepTaIOTh BeJIHKHH iHTepec iCTopmciB, IlOJiiTOJIOriB,
xcypHanicTiB, rpoMa,nci.KocTi cBiTY, 6o B HHX 3 IWJeif):(ocKoni'lHOIO WBHAKiCTIO Ha oqax
cyqacHHKiB, niA THCKOM HapOAHHX Mac P}'XHYJIH JaCTHJii ct>opMH noJiiTH'lHoro llCH1TJ1,
CTBo-p10aanncJI J1KicHo HOBi cycnini.Ho-nonirn'lffi CTpJKTYPH. Tepnina Kpax CTa-JiiHCLKa
MOAeJii. couiani3M}', TicHo noa'DaHa 3 TOTaniTapHHMH pe)l(HMa.MH, J11Ci YTBep,n)l(}'BanHCJI He
6e3 AonoMorn 6im.U10BHCTC1>Koî napTiî Ta Pa,nJIHci.Koro ypJIAY, Micueanx CTaJiiHicTia, HKi
cnino Koni10BaJin CTaniHcL-KY Mo,neni. 6yAiammma Ka3apMeHoro couiani3MY 3 yciMa iforo
HeraTHBHH-MH Hacni,nKa.MH. KoM}'Hicrn, 3aco6aMH iAeonori'lHoro BIIJIHBy, Ha.MaraJIHCJI
nepeKoHaTH pYMYffiB Ta yKpaÎHUiB, ll\O cycnini.Ho-nonirnqHHif na,n Pa,nJIHCLKoro Co103y HaifnepeAOBinnm y CBiTi i J1BJUICTbCJ1 B3ipueM AIDI Bcix Hapo,niB. 3 îx AOilOMOrOIO B UHX
Kp3ÎHax noqaa nocrynoao }'TBep~BaTHCJI CTaniHhM niA JI03yHroM nocHJieHHJI KJiacOBOÎ
6opOTb6H i E:,L\HHOro WJIJlXY AO couiani3M}' qepe3 AHI<TaTYPY nponeTapiaTY.
Bce po6HJIOCJ1 nm ryqey TPiCKOTIOO KOMyHiCTil'IHOÎ nponaraH,nH npo Mj)l(uapo,nHe
3HaqeHHJI iCTOpnqHoro AOCBi.zzy KIIPC B 6yAiBHHUTBi couiani3M}'. Xro He cnplfHMaa uid
KoHuenuiî, oroJIOlll)'BaBCJI onopryHiCTOM, peai3ioHiCTOM, aoporoM Hapo.zzy. B YKpaiHi Ta
PyM}'Hiî npoifllIOB «caiif 1937 pi10>: penpeciî, CTpaTH naTPioTiB, nepecniJzyaamuI
iHaKO.n}'MUiB. TaKHMH MeTOAaMH npoKJia,naacJI KpoBaBHH lllIDIX nepeMo3i CTaJiiHi3M}' i
yrnep):()l(elDllO a,nMiHiCTpaTHBH0-610pOKpaTH'IHOro TOTaniTapHoro pe)l(HM}' B o6ox KpaîHax.
CTaniHi3M, JIKHH wryqHO Hac~cJI Ha YKpaîHi Ta B P)'MYHiî, JIK i B iHIIIHX
KpaîHax QeTpanbHOÎ Ta Ilia,neHHO-CxmHoî €aporm:, 6ya 'IHCTO iMilOPTffHM, ane B HbOM}',
AO neBHOÎ Mipn 6yJIH 331.liKaBJieHi HauioHanLHi Ka.npH, oco6JIHBO Ti, ll\O npoHWJIH UIKOJIY
iAeonori•rnoro rapTY B MocKBi, a 3ro,noM noaepH)'JDICJI Ha 6aTLKiBU\HH)', Ta neaHi Micueai
aepCTBH HaceJieHHJI, B OCHOBHOM}' ):(eKJiaCOBaHi eJieMeHTH, KOTPi 6ynn 331.lÎKaBJieHi y
BCTaHOBJieHHÎ TOTaniTapHoro pe)l(HM}'. BoHH i CTaJIH BH)'TpimHLOIO 633010 CTaniHi3M}'. h
"ix pJIAiB peKpyryaanacJI Ta a.nMiHiCTpaTHBHO-Aep)l(aaHa 610poKpaTU., JIKa Ha caiii
<<HauioHaJILHHH» Jia,n peani3yaana CTaniHCbK)' MO):(eJIL <<Ka3apMeHHOro couianhMy». Qll
nonirnKa B KiHUeBOM}' pe3yni.TaTi npnaena YKpaiey Ta if P)'MYHi10 AO rnn6oKoi
eKOHOMÎqHoi, IlOJIÎTH'IHOÎ, couiam.HOÎ i Ayx.OBHOÎ KpH3H, BHKJIHKana He3a,nOBOJieHHJI
IlIHpOKHX BepCTB HaceneHHJI, JIKe ace 6inbw nepeKOH)'BaJIOCJI B 6e:mepcneKTHBHOcTI
icH)'Klqnx TOTanÎTapHHX pe)l(HMÎB.
3a OCTaHHi AeCJITHpiqqJI ( l 989- l 998pp.) JIK pyMyHci.Ki, TaIC i yKpaiHci.Ki B'leHi,
ony6JIÎKYBaJIH qnMano UÎKaBHX HaYKOBHX AOCJIÎ)J;lKeHb, B JIKHX Ha OCHOBi HOBHX apxiBIDIX
A)l(epeJI AaHO o6'E:KTIIBHnH aHani3 ÎCTOpH'lHoro npouecy CTaHOBJleHHJI, ):(iJl.Jll.HOCTi i
na,niHHJI TOTaniTapHHX pe)l(HMiB Ha YKpaîHi Ta B PyMyHiî. Ilepwy cnpo6y param.HeHHJI
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oco6mtBOCTeH aHTHTOTilJiiTapHoro pyxy B PyMyHii HanpHKiHI„d 80-x poKiB 3po6HnH B'leHi
2
YlKropo)lCbKOro )leplKaBHoro yHiaepcwrery l.Koponb Ta B.MapHHa. linH3bKi )lO )laHoi
4
3
TeMH HayKOBi CTaTTI MOCKOBCbKHX B'leHHX r. j{JbKOBOi i 8. IloTanoaa • 3Ha'IHHH iHrepec
npe)lCTaBJIJllOTb cnora,nu yqacHHKiB HauiottanbHO-BH3BOnbHOro pyxy Ha YKpaiHi,
KOJIHlllHix npaB03aX.HCHHKiB, noniTB'll3HiB i, oco6JIHBO TaKHX JIK: II. rpuropeHKo 5,
8
6
7
C„IlywuKa , IO„ JIHTBHHa , IO„ Jia.[{3bO Til 6araro ittrnux„ B ix ny6niKauiRx )laHO rnu6oKo
HayKOBHH attanh BHHHKHeHHJI i po3BHTKY BH3BOJibHOi 6opoTb6H naTPiOTH'IHO H~OCHOi
Mono)li, iHTenereHI.{ii npOTH pa.[{JIHCbKOro pelKHM)' Ha YKpaiHi, JIKHii ni)lTPHM)'BaBcJI
CHJIOBHMH )leplKaBHHMH CTPYKTYPaMH, 3aco6aMH repopy i penpeciii. Oco6nuauii iHrepec
npe)lCTaBJIJlc
co6mo
cl>YH)laMeHTanbHe
icropH'IHe
)locni.zoKeHHJI
B„ KpeMeIDl, .[\„ Ta6a'IHHKa, B. TKa'leHKa, B JlKOM)' )laHO rmt6oKo HaYKOBHii aHanh
npouecy CTaHOBneHHJI i 33KOHOMipHoro na,[{iHHJI TOTilniTilpHo-penpeCHBHOro pelKHM)' Ha
9
YKpaiHi, iioro TPari'IHHX Hacni.nKiB .IJ.JIJI Hauii.
Cepe)l PYMYffCbKHX )locni)lHHKiB )laHoi npo6neMH Heo6xi.nHo Bi)l3Ha'IHTH HayKoBi
10
1
JlOpo6KH .[\. XyJepJiey , Bna.[{a .[\ll<opii>.cecKY..1 BoHH aHani3yK>Tb BHYTPirnHi Til 30BHirnHi
cl>aKTOpH, mo npH3Benu JlO rpy.nHeaoi peaomouii a PyMyHii. Ilpo TPari'IH)' )lomo H.
12
lfayrnecKY i iioro KnaH)' B)lanO H,ue MOBa B CTaTri A. POMaHa„
Hoaa i HOBiTHJI icropiJI PYMYHCbKoro HapoJly rnupoKo po3KpHTil Ha cropiHKax
«Marazinul istoric» - Haii6inbrn nonyJIJipHoro icropH'IHoro lKYPHany PyMyHii, JIKOM)' B
KBiTHi 1987 poKY BHDOBHHnOCb 30 poKiB. )l{ypHan npamya o6'CKTHBHO Bi)lo6pa3HTH
rpy.nHeai no)lii 1989 p., JIKi npuaenu )lO na.[{iHHJI pelKHM)' lfayrnecKY. Ha iioro cropiHKax
6ynu ony6niKoBaHi cai)l'leHHJI 6araTbox yqacHHKiB TPari'IHHX no.niii B pi3HHX MicTaX
KpaiHH - JiyxapecTi, TiMirnoape, KnYll<e, Ci6iy, Jiparnoai, Jipeune.
OnKe, JIK pyMyHCbKi, TilK i yKpaiHCbKi B'leHi-icropHKH 3po6unu nepmi cnpo6u
HayKOBOro OCMHCneHHJI i noniTH'IHOro yJaranbHeHHJI npouecy CTaHOsneHHJI i na.[{iHHJI
roTilniTilpHHX pelKHMiB Ha YKpaiHi Til B PyMyHii. MerolO .D.aHoi ny6niKauii - cnpo6a
)locniz:turn cni..rn.Hi pucu i cneuucl>i'IHi oco6nusocTi B aHTHTOTaninpHHX pyxax
yKpaiHCbKOi Til pyM)'HCbKOi nporpecHBHoi rpOMa.[{CbKocTi, llKi npusenu )lO Kpaxy
)lecnOTH'IHHX pelKHMiB.
Buxo)lll'IH i3 HaJBH TeMH nosi)loMJieHHll, iioro aBTop csi)loMo yHHKac aHanhy
HauioHanbHO-BH3BOilbHHX 3MaraHb Ha YKpaiHi B 20-30-x poKax, a TaKOlK B poKH )lpyroi
cairoaoi BIHHH. HauioHaJibHO-BH3BOJibHHH pyx Ha YKpaiHi Mac caoi rnu6oKi
peaon10uiiiHO-)leMOKpaTH'IHi TPa.[{HLi;ii. 250 niT repnia yKpaiHCbKHii Hapo.n naHyaaHHll
uapcbKHX caTPania. He npHHecna yKpaiHCbKiii Hauii son10 ii cao6o.ny 6inblllOBHBHUbKa
Bna,[{a. «BnacTb COBCTOB» lKOpcTOKO po3npaBHJiaCb 3 QeffTPailbHOIO Pa.[{OIO, a Bi.D.TaK
noaanuna YKpaiHCbKY Hapo)lH)' Pecny6niKY. JiinbrnOBHUbKHH pelKHM Mano 'IHM
ai)lpi3HllBCJI ai)l CaMOJleplKaBHoro. HaiiMeHrna cnpo6a npollaia HeJa.[{OBoneHHll icH)'IO'IHM
pelKHMOM p03uimosanacJI JIK KOffTPpesoniouiiiHa, HauioHanicrn'IHa. BoHa lKopcToKo
nepecni.nysanacJI i Kapanacll. He MolKHa He noro)lHTHCll i3 JlYMKOIO npaaoJaX.HCHHKa,
KOilHlllHbOro noniTB'Jl3Hll IOpiJI JIHTBHHa: «0.D.HOM)' JioR' Bi)lOMO, CKiJibKH yKpaiHCbKOro
HaceneHHJI BHHHl.l.(eHO 33 iioro HauioHanbHi 3MaraHHJI ... ». I
Ilo)li6Ha )lOJIJI cniTKana ii pyM)'HCbKHH HapoJl, llKHH nOHa.[{ 40 poKiB repnis
HeHaBHCHHH miT TOTilJliTilpHoro pell<HM)'. y 3BHHYBa'I)'BailbHOM)' BHCHOBKY no cnpasi
qayrnecKY cepe)l ÎHKpHMÎHOBaHHX HOM)' 3JIO)lÎllHb ronoBHHM llBnllBCll reHOUH.D.
p}'MYHCbKOro HapoJlY, JlOBe)leHHJI KpaiHH JlO 3JIHJlHÎB i rono.ny, Jarn6eni 60 THC.ll'I lKepTB,
14
3HHII.leHHX 33 25 poKÎB )lHKTilTOpcbKOro pelKHM)' i B XO)li rpy)lHeBHX DO)liH 1989 p.
Ane, He3Ball<alO'IH Ha repop i nepecni.nysaHHJI, )leMarori'IHi, nonyniCTCbKÎ 33llBH
snacreii, BH)'TPirnHc He3a)lOBoneHHll TOTI!niTapHHMH pelKHMaMH llK Ha YKpaiHi, TilK i B
PyMyHii ace 6inbrn HapoCTanO. BoHo oco6nuao npollBHnOCJI cepeJl nporpecHBHoi,
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nal])ÎOTH'IHO HacrpoeHoî Mono.ni Ta ÎHTenereHuiî, HKÎ i BHCI)'IlHJIH iHiuiaropaMH nt
i.ueiiHHMH HaTXHeHHHKaMH peeomouiHHoî 6opoTh6H TPY.rlHl.l.\HX Mac npoTH .UHKTilTOpchKHX
pe)l{ffMÎB 3a eomo, ceo6o.uy i .ueMoKpaTÎJo. ApxieHi .UOK)'MeHTH; cnora.uu yqacHHKiB
aHTuroraniTapHHX pyxie .UOCHTh nepeKOHnHeo 3acei.u'Iyl0Th, mo peeomouiHHi eucrynu
TPY.rlHl.l.\HX Mac YKpaÎHH i PyMyHiî Mann 6araTO cninhHHX pHc, a TilKO)IC cneuml>i'IHHX
oco6nHBOCTeH. )J,o cninhHHX pHc Heo6xi.uim BÎ):lHecTH nepw 3a ace TilKi «t>aKTOpu: nonepwe, HeHaBHCTh OCHOBHOÎ MaCH Hapo.uy .uo ÎCffYIO'IHX TOT3..IIÎTapHHX pe)ICHMÎB, JIKÎ CBOCIO
HeKOMneTeHTHOIO BHYl])ÎlllHhOIO i 30BHÎllIHhOIO noniTHKOIO CKOMIIpoMeHryB3.JIH ce6e i THM
CaMHM BHKnHKanH He.uoeipy cepe.u lllHpOKOi rpoMa.llChKOCTÎ y îx )ICHTfC3,llaTHOCTÎ,
MO)ICJIHBOCTi 3afie3ne'IeHHJ1 nporpecueHoro po3BHTK)' cycninhCTBa; no-.upyre, Kpax
TOTanintpHHX pe)ICHMie JIK Ha YKpaîHi, TaK i e PyM)'Hi"i 6ye 3a6e3ne'IeHHH aKTHBHOIO
y'IaCTIO y peeonJOuiHHOMY pyci HauioHanhHHX MeHlllHHCTB. )J,HCKpHMiHauiHHY nonÎTHK)'
t:JaywecK)' oco6n11eo rOCl])O ei.u'I)'eano yropchKe HaceneHHJI (JaranhHa KÎnhKÎCTh îx 1600
THC.'IOn.). )J,o CKnaJlY «€.UHnOÎ p)'M)'HChKOi couianiCTif'IHoi Hauii», OKpÎM yropuie, MaJIH
yeiiiTH - 6onrapH, HiMui, JOrocnaeH romo; no-l])eT€, e aHTHTOT3..lliTapHOMY pyci aKTHBHY
y'IaCTh 6panH JIK PYMYHChKÎ, TaK i yKpaÎHChKi KOMYHÎCTH. B fyMYHiî, .no pe'Ii, npOTH
pe)ICHMY qaywecK)' aKTHBHO BHCTynHnH H eerepaHH napTiî. 0.UHHM Î3 HaHaKTHBHiwux
cepe.u HHx 6ye CinhBÎH lipyKaH - .uoKTop nonironori'IHHX HayK, npo«l>ecop, KonHwHiH
nocon PyMyHiî B CWA. BiH 6ye iHiuiaropoM «JlHCTa lllecTH», nm JIKHM nOCTaBHJIH CBOÎ
ni.unHCH
BÎ.UOMi
PYMYHChKÎ
KOMYHÎCTH:
r. Anocron, A. liupnH):lJlffY,
K. MeHecKy, K. TiepeynecKy, T. Pe'IaHy. BoHH 3BHHYBa'I)'BanH .UHKTilTopa t:JaywecK)' i
Horo KnaH e nopyweHHi Xen1>eÎHChKoro {l 975p.) ni.ucyMKoeo-ro .UOK)'MeHry 3 nHTaHh
6e3neKH i cniepo6irnHuTea, KOHCTHryuiî PyMyHii, y BHKOpHCTaHHi .uep)ICaBHOi 6e3neKH
(ciK)'PÎTare) .llilJI po3npaeH 3 MHpHHM HaceneHHJIM, B TOMY 'IHcni, H eerepanaMH napTiii.
AeTopH nucra BHMaranH ei.uHoeneHHJI H po3lllHpeHHJ1 .ueMoKpaTH'IHHX npae i ceo6o.u
15
rpoMa):lJIH, .uo1])11MaHHJ1 piweHh BmeHchKoî KOHeeHuiî npo npaea nio.uuH11.
PeeonJOuiH e PyMyHii po3no'IanacJ1 21 rpy.UHJI 1989 p., a 22 rpy.UHJI PyMyHchKa
KOMnapTiJI npHnHHHmi CBOIO .llÎJIIlhHÎCTh. Cinheiy lipyKaH nOJICHIO€ ue THM, mo 3a OCTaHHÎ
20 poKÎB PKIT He 3YMÎna .UHCTaHryBaTHCJI em t:JaywecK)', a TOMY rpoMaJlChKa .UYMKa
16
PyMYHÎi i.ueHTH«l>iKyeana PKIT 3 t:JaywecK)'.
Tio.ui6Ha CffTY3UÎJI cKnanacJ1 i Ha YKpaiHi. TiicIDI cnpo6u aHTH.llep)ICaeHoro
nepeeopory e MocKei e cepnHi 1991 p. YKPainChKÎ KOM}'HÎCTH - .uenyraTH BepxoeHoi
Pa.uH, MaH)ICe o.uHoronocno (TÎnhKH 'IeTBepo npoTH) nporonocyeanu 3a ne3ane)ICHÎCTh
YKpaiHH, 3a i"i BHxi.u i3 CPCP. l.J,e CTanocJI He BHD3.llKOBO. Tio-nepwe, BOHH no6o10eanucJ1
onHHHTHCJI
e
33Ile)ICHOCTi
ei.u
gporo
Ha
roii
'Iac
aHTHKOM)'HÎCTa
E. €JlbUHHa. Tio-.upyre, YJKe Ha no'IaTK)' 90-x poKie e pJl.llax KoMDapTii YKpaiHH BH3pÎBaB
noniTH'IHHH po3KOn Ha TaK 383HHX iMnep-KOMYnlCTIB i Hauionan-KOM)'HÎCTÎB.
ITpe.uCTaenHKH .upyroro HanpHMY eHcrynanu 3a euxi.u YKpainu 3 iMnepii i nporonowenHJI
17
i"i He3ane)ICHOCTÎ . ToMY ii He eHna.llKOeo, mo 1 rpy.UHJI 1991 p. 3a ne3ane)ICnicTb YKpaiHH
.llPYJKHhO nporonocyeanH JIK «.neMOKpaTH», TaK i naPTOKpaTH, 60 JIK cnpaee.unueo 3a3naqae
Konuwniii noniTB'Jl3eHL lOpiH lia.u3LO: <<lie3 TaKoî e.uHocTi YKpaiHa He Mana nepcneKTHBH
18
Ha cyeepeniTeT, eona ne Mana nepcneKTHBH na caMOCTÎHHe MaH6YTno>.
IlicnJI MOCKOBCLKHX no.uiH e cepnHi 1991 p . .uiMLHiCTh KoMnapTii YKpaîHH 6yna
3a6opoHeHa, a 0,llHn j3 îi nmepie, JleoHi.U Kpae'IyK, CTaB, no cyTi, HauioHan-.ueMOKpaTOM.
BiH, 6y.uyqH npe3H.UeHTOM YKpaÎHH, B 6epe3Hi 1992 p. BHCI)'IlHB Î3 eiTanLHOIO npoMOBOIO
19
Ha 3'fa.u:i Hapo.uHoro Pyxy YKpaîHH i 33.llBHB npo roroeHiCTh cnienpau10eaTH 3 PyxoM.
CninLHHMH pHcaMH aHTHTOTanirapHoi 6opon6u e fyMYHiî Ta Ha YKpaini 6yna
aKTHBHa yqaCTh a HtH Mono.ni Ta nepe.uoeoi iHTeJiereHuii. l.J,JI enaCTHBÎCTh
wupoKoMacwra6HHX po3Mipie Ha6pana Ha YKpaîni, .ne YJKe 3 1945 p., e yMoeax
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pa.D.JIHCbKoro pe>KHM)', nposo.nnnncx aKTHBHi ni.nninbHi .nii, a Ha Jaxi.nHo-yxpaîHcbKHX
3eMJUIX - UIHpOKOMacurra6Ha na)lTH3aHCbKa 6op0Tb6a npOTH CTaJiiHCbKOro pe)({HM)'. QIO
6opoTb6y Jro,noM nizrrpHMaJIH 'UleHH Yiq>aîHCbKoro HauioHanbHOro $poH1)' (YH<I>), a
Jro,noM y<iaCHHKH XenbciHCbKOÎ rpynn i, 30KpeMa: JleaKo JlYK'xueHKO, Onecb liep.nm1K,
0Kcaua MewKo, OneKca Tnxnu Til 6araTo iHUIHX, xKi CTanH Ha rnnxx 6op0Tb6H npoTH
TOTaJiiTilpH3My. I, HaKiueub, ueo6xi.nHo Bi.D.3Ha'IHTH, lllO aHTHTOTaniTilpHHH pyx XK Ha
Yiq>ai"ui, TilK i a PyM)'Hii, aKTHBHO nizrrpHM)'BaJIH po6iTHH'IHH KJiac Til Ce.JUIHCTBO. Qx
reu.neuuix HOCHJia 6iJibUI MaCOBHH xapaKTep B PyMyHii. nepwa Bi.D.KpHTil noJiiTH'IHa aKuix
po6irnnKiB npOTH pe>KHM)' 1fayrnecKY ei.n6ynacx e JIHCTona.ni
1987 p. e
M. liparnoai. He 3BIDKalO'IH Ha ii npu.nyrneHHX, eoHa 3HaHUIJia aKTHBHHH ai.nryK cepe.n
TPY.D.iBHHKie MiCT TiMirnoapi, Apa.n, Ci6iy, liyxapeCTil. Macoei BHC'I)'nH po6iTHH'IOro
KJiacy npoTH KJiauy 1fayrnecKY Ha6panH TilKOJ'O UIBH,nKOTIJIHHHOJ'O xapaKrepy B KpaiHi, mo
HaBiTb .D.HKTilTOpCbKa 'leTil He JyMiJia CKOpHCTilTHC.11 )({0.ll.HHM i3 06' cKTie Ha.D.TilCMHoro
«lliauy M», XKHH nepe.n6aqas nnaH-ereqy .D.HKTilTopa Ha enna,noK eKCTPeMaJibHOi
cHl)'auii. He enna.nKoso cneuianiCTH ouiHIOIOTb pesoJI10Ui10 s PyM)'Hiî, xK o.nuy i3 caMHX
20
UIBH.D.KHX i .npaMaTH'IHHX peBOJIIOUiH B iCTopiî €sponH . TaKi OCHOBHi cniJibHi pHCH
npHTaMauui aHTHTOTaniTilpHHM pyxaM B PyMyHiî Ta Ha Yiq>aîHi B nosocuunu nepio.n.
PaJoM 3 THM, Heo6xi.nHo ai.nJHa'IHTH, mo llK e PyMyuii, TaK i Ha Yiq>aîui
aHTHTOTaJiirapunu pyx Ma& csoî cneun$i'IHi oco6nnsocTi. HauxapaKTepHirnHMH iJ uux
6yJIH. B PyM)'uiî - nepexi.n OCHOBHOÎ MaCH apMii Ha 6iK nOBCTilJIOJ'O Hapo.ny. ll;bOM)' B
3Ha'IHiu Mipi cnpuXJia nOJHUix MiHiCTPa o6opouu B. Miilll, XKHH si,nMOBHBCX nepe,naTH
HaKaJ npeJH.D.eHra npo po3CTPi.J:I .neMOHCTPaHTiB B M. TiMiwiopa, a TaKO)I( yqacHmcis
MaHi«l>eCTilUii Ha ueHTPaJibHiH nnomi B M. liyxapeCTi. MiHiCTP MOTHBy&aB CBOC pirneHH.11
THM, lllO y BiHCbKOBOM)' CTil-ryri si.ncirnx CTillTII npo re, lllO apMill TIOBHHHa BOIOBaTH
nporn BJiacHoro Hapo.ny. ~yra xapaKrepHa oco6nueiCTb pYM)'HCbKOÎ peson10uiî nonxrac
B TOM)', lllO 3a CBOÎM xapaKrepOM i Hacni,nKaMH BOHa XBilXC co6010 He qacrnu B cyqacHiH
iCTopiî npnKJia,n Macosoro Hapo.nHoro an6yxy, He ni.nroroBJieHoro 3a3,naneri.nb i npn
si.ncyrnoCTi ni.nepis. 3a csi,nqeHHXM KepiBHHUTBa, CTBopeHoro B xo.ni pesomouiî - <l>pOHl)'
HauioHanbHOro cnaciHHll (<I>HC), 6araTO 3 HHX sneprne JYCTPinucx 22 rpy,nHx · 1989 p. B
npnMimeHHi rene6a'leHHx, .ne po3Mimascx rnra6 pesomouiî.
Cneun$i'IHHMH pucaMH aHTHTOTanirapHoro pyxy Ha Yiq>aîHi cni.n aimHa'IHTH:
UIHpoKY npaKTHKY BH.D.aHHll i po3nOBCIO,ll)l(eHHX HeJieraJibHHX, aHTu.nep)l(aBHHX J1HCTiBOK,
CTaTeH, 6pomyp, KHHr, 3BepHeHb, nporeCTiB, MeMopaHJzyMiB, TaK 3BaHOÎ «noniTH'IHO
$opMa BHKpHTI.11 aHTHHapo,nHOÎ cyTi TOTaJiiTapHoro pe)l(HM)'
WKi.nnHBOi» niTepal)'pH.
Ha Yiq>aîHi Ha6pana TaKHX MacUITa6is, mo 28 qepBHX 1971 p. QK KnPC npHuMac TaCMHY
IlOCTaHOBY «npo 3axO,nH ,IUlJI nporn.niî HeneranbHOM)' p03IlOBCIO,ll)l(eHHIO aHTHpa.n,JIHCbKHX
Ta iHUIHX noJiiTH'IHO UIKi.nnHBHX MarepianiB». qepe3 MiCXllb si.nnosi.nHHH .llOKYMeHT
yxsamoc QK KoMIIaprii Yiq>aîHH, B XKOM)' BH3Haqac OCHOBHi HanpxMH 6opoTb6H i3
«CaMBH.D.aBOM». npa&OOXOpOHHHM OpraHaM ,nopyqanOCJI nepeKpHTH KaHaJIH BHBe3eHHJI 3a
Kop.noH caMosn.na&HH'IHX npal.lb i BBe3eHHJ1 B Yiq>aîuy «noniTH'IHo-rnici.wmsoî
21
nirepal)'pH».
~yrolO xapaKrepHOIO pncolO aHTHTOTaJiirapHoro pyxy Ha Yiq>aîHi - yqaCTb y
HbOM)' rpoMa,ncbKO-noniTH'IHHX o6'c.nnaHb, opraHiJaurn. Cepe.n HHX · Hau6inbrny
aKTHBHiCTb y 6opoTb6i 3a He33J1e)l(HiCTb Yiq>aîHH npoeo.nua Hapo,nHHH Pyx, XKHH y)l(e s
1990 p. OCTilTO'IHO nepeHUIOB B 0Il03Hllil0 .no icttylO'IOi IlOJiiTHqHOÎ CHCTeMH, yqacHHKH
uoro TIOCTynOBO nepeXO,llHJIH B OTI03Hllil0 .no BJla,nH, iî o$iuiHHHX CTPYKTYP· KepiBHHllTBO
Pyxy Ha .npymx Bceyiq>aîHCbKHX 36opax (25-28 )l(OBTHJI 1980 p.) o$iuiHHo nporonocHJio
Hosy nonirnquy niHilO, xKa 3a&eprnHJia TPaHC$opMaui10 Pyxy B aHTHKOM}'HiCTH'IHY
21
opraHhaui10 . Pyx, llK TBep.D.HTb
KacbJIHOB, - 6ys .no neBHOÎ MipH reHeTH'IHHM

u;x

r.
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ei.n;6HTKOM nonepe.n;Hix e'Tanie BH3BOnbHOÎ 6opoTb6H i 80.D;HO'laC i"i 3aBCplllanbHHM eTanOM
22
HauioHanbHHX 3MaraHb 3a nporonollleHHR He3MC)ICHOÎ YKpaÎHH.
Ilo.lliî 1991 p. ni)leenH pHcKy niJ.l icHyeaHHJIM TOTaniTilpHoro pe)ICHMy Ha YKpaîHi.
Ue 6yno TOp)ICeCTBO icrnpH'IHOÎ cnpaae.wrneocri, 3aKOHOMipHHM Hacni.n;KOM TPHBanoî
6opoTh6H yKpaîHCbKOro Hapo.n;y 3a couianhHe i HauioHanbHe BH3BoneHHJI.
TpiyMcp i na.n;iHHJI TOTaniTapHHX pe)ICHMie e PyMyHiî i Ha YKpaîHi - o.n;HH i3
JiCKpaBHX npHI<Jia.n;ie TOro, JIK nporo.TJOlllCHHH 6naropo.n;HHH i)lean npH ei.n;cyrHoCTi
,llCMOKpaTiî Ta noniTH'IHOro nmopani3My MO)ICC npHHHJITH nOTBOpHi cpopMH, CTaTH TÎnbKH
npHKpHTTJIM i BHnpae,llaHHJIM TOTilnÎTapHOÎ BJla.D;H, cnpHJITH nepepO,ll)ICCHHIO JllOJJ;HHH B
.n;HKTaTOpa Haifripllloro raryHKy.
l.ToTanHTapH3M - KaK HCTOpH'iCCKHH cpeHoMeH. - M., 1989.
2.Koponb I., MapHHa B. Oco6nHBOCTÎ aHTHTOTanÎTilpHoro pyxy e PyMyHiî HanpHKÎHui 80x poKie // MarepianH MÎ)ICHapo.n;Hoi· HayKoeoî KOHcpepeHuiî: CouianbHo-eKoHoMÎ'IHi Ta
erno-noniTH'iHi 3MiHH e KpaîHax UeHTPMbHOÎ i Tiie,lleHHo-Cxi.n;Hoî €eponH. - Y)ICJ'opo.n;,
1997.
3.j{3bKOBa r.A. Kpax ((30JIOTOH 3nOXH» qaylllCCKY // Bonpocbl HCTOpHH. - 1991. - N!!9-10.
4.IloTanoe B.11. Cy.n;h6a JlHKTaTOpa qayllleCKY // HoeaR H HoeeHlllaJI HCTOpHR. - 1990. N!!4.
5.fpHropeHKO n. BocnOMHHaHHJI // 3ee3.n;a. - 1992. - N!!4-6
6.TiylllHK C. BenHK.n;eHb Hallloî .n;ep)ICaeH. Tio.n;iî .n;o i niCJIJI ,LU<Hn li liepe3ÎJib. - 1997. N25-8.
7.JIHTBHH lO. Ilpaeo3axHCHHH pyx Ha YKpaîHi, iioro 3aca.n;H Ta nepcneKTHBH // Cnoeo i
'iac. -1992. -N!!2.
8.lia.n;3bo lO. Bna.n;a - ono3HuiR - .n;ep)Kaea e YKpaîHi CbOro.n;Hi. - K., 1994.
9.KpeMÎHb B., Ta6a'l:HHK ,A., TKalfeHKo B. YKpaîHa: anbrepHaTHBH nocryny. KpHTHKa
icrnpwrnoro .n;ocei.n;y. - K., 1996.
10.Hurezeanu D. Revolutia si renovaree Societatil//Altemative.-1990.-N25.

I I.Georgescu Vi. The Romanians History li Columbus. - 1991.
12.PoMaH n. OnepauiJI <OKOBTHH lllJieiicf»>, a6o OCTaHHÎii qac JJ;HKTilTOpa qaylllecKY //
YKpaîHa-€epona-CeiT. - 1990. - N23.
13.JIHTBHH IO. 3ra.n;aHa npauJ1.
14.Koponb I., MapuHa B. 3ra.n;aHa CTaTTJI.
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15.IIO'Tanoe B. 3ra,n;aua cTaTIJI.
16.Cinheiy EpyKau. IlaPTHH ocTanach 3a 6opTOM peeomoU.HH // Hoeoe epeMJ1. - 1990. N!!3.
l 7.Ea.u3hO JO. 3ra.uaua npalJ.JI.
18.TaM )l{e.
19.TaM )l(e.
20 ...sJ3hKOB3 f.A. 3ra,naua CTaTIJI.
21.KaCbJIHOB r. lllicre.necJITHHKH. ,lJ;Hce.neHTH. He<l>opManH. 3uaHOMi He3HaHOMU.i // Bi'le.
- 1994. - N!!l l.
22.JIHTBHH M., CmocapeuKo A. Ha noniTH'IHiH apeui YKpaîuH // YKpaîHChKHH iCTopH'IHHH
)l(ypuan. - 1994. - ?31.
23.KaCMIHOB f. 3ra,naua npallJl. - C.16.
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Tangenţe şi

particularităţi

În articol pentru prima oară în istoriografia ucraineană şi română se încearcă
studierea ştiinţifică, argumentarea trăsăturilor comune şi a particularităţi/or specifice, în
privinţa mişcării antitotalitare din România şi Ucraina, în perioada de sfârşit a anilor '80
şi începutul anilor '90 a veacului al XX-iea. Pe baza unui bogat material factologic aflat în
memoriile participanţilor la activităţile revoluţionare din ţările amintite; precum şi pe
baza literaturii monografice sau a altor publicaţii ştiinţifice, autorul comunicării atrage
atenţia asupra unor probleme de bază, asupra formelor şi metodelor mişcdrii antitotalitare,
a participării clasei muncitoare a tineretului, intelectualitdţii, a atitudinii armatei,
veteranilor de partid, comunişti/or de rând, faţă de regimurile dictatoriale; poziţia
reprezentanţilor minoritdţi/or naţionale. Pe baza materialului expus, autorul ajunge la
concluzia că mişcarea antitotalitară în România şi Ucraina a avut o serie de trăsături
comune, dar în acelaşi timp s-a caracterizat prin particularităţi clar iredentiste, legate de
condiţiile istorice de dezvoltare ale ambelor ţări.
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Antitotalitarian Movement in Ukraine and Romania: Similitudes
and Specific F eatures
In the paper of Professor Caroli l, for the first time in Ukrainian and Romanian
historiography there is an attempt for a scientific study, reasoning of common elements and
specific features as regards totalitarian movement from Ro mania and Ukraine at the end of
80's and beginning of 90's. On the basis of a rich factual material, from the memory of
participants in revolutionary actions in these countries, as well as using monographycal
literature or other scientific works, the author calls the attention on some fundamental
issues, on methods of the anti-totalitarian movement, participation of the working class,
young people, intellectuals, stand of the army, party veterans, average communists given
the dictatorial social order; the stand of national minorities, as well. The author infered
that anti-totalitarian movement had severa/ common elements both in Romania and
Ukraine, but in the same time, there were some Jrredentist typical features, in connection
with historical circumstances from each country.
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Organizarea administrativ-teritorială a Transnistriei, 1941-1944
Nicu/cea Igor
reprezintă o parte integrantă din cercetarea asupra istoriei
provizorii din teritoriul Ucrainei dintre Nistru şi Bug, numită
Transnistria în perioada celui de-al doilea război mondial.
Această problemă suscită, la momentul actual, un interes deosebit pentru că, până
acum, tema respectivă nu s-a bucurat de o atenţie specială. Ea constituie una din aşa
numitele "pete albe", atât în istoria României din perioada celui de-al doilea război
mondial, cât şi în istoria Ucrainei, deoarece Transnistria este o parte componentă a acestei

Tema

noastră,

administraţiei româneşti

ţări.

În istoriografia românească de până la 1989, problema ocupaţiei militare a
Transnistriei, alături de mai multe probleme legate de istoria României în perioada celui deal doilea război mondial, constituia una din temele tabu impusă de regimul comunist din
România. Comuniştii de la Bucureşti a pus toate cărţile şi publicaţiile despre Transnistria,
care fuseseră scrise în perioada interbelică şi între 1940 şi 1944, pe lista neagră. Printre
cărţile interzise erau şi lucrările lui Ion Nistor', Alexandru Boldur2, N. Smochină3 , N. Popp4
şi alţii.

În istoriografia sovietică această problemă n-a fost abordată complex. Cercetările
aveau un caracter unilateral, propagandistic, influenţat de presiunea ideologică. în principal,
istoricii sovietici accentuau aspectele negative sau mai puţin plăcute ale administraţiei
româneşti în Transnistria, precum ar fi masacrele asupra populaţiei din regiune, executarea
elementelor prosovietice (partizanii etc.), retragerea din teritoriu a administraţiei româneşti
în 1943-1944, care a implicat evacuarea utilajului întreprinderilor industriale etc5. Una din
confuziile promovate de istoriografia sovietică consta în identificarea administraţiei
româneşti cu cea germană, deşi după cum se ştie, au existat importante deosebiri între
acestea.
Istoriografia occidentală, la rândul ei, a atras mai multă atenţie problemei evreieşti
din Transnistria6 • Din câte cunoaştem, există o singură excepţie - cartea istoricului
american Alexander Dallin7 , Profesor Emeritus Ia Universitatea din Stanford, dedicată
Transnistriei în cel de-al doilea război mondial. Meritul lui Dallin consă în faptul că a
1
Ion Nistor, Românii transnistrieni, Cernăuţi, 1925; Idem, Aspecte geopolitice şi culturale din Transnistria, în
"Academia Română. Memoriile Secţiunii istorice", seria a In-a, tomul XXI. men. 11, Bucureşti, 1939.
1 Ion Nistor, Românii transnistrieni, Cernăuţi, 1925; Idem, Aspecte geopolitice şi culturale din Transnistria,_în
"Academia Română. Memoriile Secţhmii istorice", seria III-a, tom.XXI, mem.11, Bucureşti, 1939.
2
Alexandru Boldur, Românii şi strtJmoşii lor în istoria Transnistriei, Institutul de Istorie Naţională "A.D.
Xenopol", Iaşi, 1943; Idem, Cu privire la Istoria Transnistriei: Studiu critic,_extras din revista "Viaţa Basarabiei",
nr. 2, 1943.
1
N.P. Smochină, Românii de peste Nistru, Bucureşti, 1941; Idem, Din problemele românilor de peste Nistru, în
"Transnistria. Tribuna românilor de peste Nistru şi Bug", Cluj, 1935, nr. 5-6.
4
Nicolae M. Popp, Transnistria. lncercare de monografie regionala, în Biblioteca revistei "Moldova Nouă", nr.
2, 1943.
~ LE. Levit, Participarea României fasciste la agresiunea împotriva U.R.S.S. Izvoare, planuri, realiztJri. I
septembrie 1939- 19 noiembrie 1942, Chişinău, 1981; V.F. Egorov, N.1. Zotov, 907 dnei v tâlu vraga, Odessa,
1969; Taemnâmi stejkami, Kiiv, 1965; N. Aleşcenko, Oni zaşişceali Odessu, Moskva, 1965.
6
Jean Ancel, Antonescu and the jews, în Yad Vashem Studies, voi. 23, 1983; Fisher J.S. Transnistria. The
forgotten Cemetry. New York, 1969; Litali D. The destruction ofthejews od Odessa, în Yad Vashem Studies, voi.
6, 1967.
1
Alexander Dallin, Odessa, 1941-1944: A Case study of Soviet Territory under foreign ru/e,_The Rand
Corporation, Santa Monica, California, 1957.
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propus o abordare de ansamblu şi destul de echilibrată în aprecieri a administraţiei
în Transnistria.
Dintre lucrările apărute după 1989, de o importanţă deosebită este cartea lui
Olivian Verenca8• Cu atât mai mult cu cât autorul, fost Director de Cabinet al
Guvernatorului Transnistria, combină analiza istorică bazată pe documente inedite cu
aprecieri personale în calitatea sa de fost martor ocular. Alte cărţi apărute în România postdecembristă suferă, în marea lor majoritate, de lipsa unei abordări echilibrate, fapt care se
datorează în mare parte ori diletantismului autorilor ori neglijării surselor documentare 9 ,
unicele în măsură să contribuie la reflectarea obiectivă a ceea ce s-a întâmplat în
Transnistria perioadei celui de-al doilea război mondial.
Ceea ce constituie, cel puţin teoretic, un punct forte al demersului nostru, constă în
faptul că am folosit surse documentare, atât edite, cât mai ales inedite din arhivele din
Chişinău 10 , Bucureşti 11 , şi Odessa 12•

.româneşti

• ••

Obiectivul războiului României, eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi
ţinutului Herţa, teritoriilor ocupate de sovietici în iunie 1940, a fost atins la 26 iulie 1941,
odată cu restabilirea frontierei de pe Nistru.
La sîa.rşitul lunii iulie 1941, trupele române trec Nistrul pentru a consolida
frontiera, a distruge fortificaţiile sovietice construite de-a lungul acesteia şi a proteja
populaţia românească aflată peste fluviu.
Trecerea Nistrului de către armata română şi continuarea războiului împotriva
Uniunii Sovietice a declanşat o amplă controversă ce continuă şi astăzi, atât pe plan politic,
cât şi pe plan istoriografic 13 •
Această problemă necesită o abordare specială, mai detaliată, care să ia în
considerare pluralitatea opiniilor, ceea ce însă nu se include în scopurile studiului de faţă.
Menţionăm numai faptul că oprirea trupelor române pe aliniamentul Nistrului era
probabil imposibilă din punct de vedere militaro-strategic sau cel puţin periculoasă din
punct de vedere politic.
De-a lungul malului stâng al Nistrului, începând cu satul Maiaki până la Dubăsari,
se aflau construcţii importante de apărare, aşa numita "linie Stalin" 14 , pe aliniamentul căreia
erau concentrate forţe militare sovietice redutabile (Armata a 9-a şi Armata "Primorskaia"
Specială)u. Forţe care în orice moment puteau contraataca şi periclita teritoriul eliberat al

Olivian Verenca, Administraţia civila român4 în Transnistria, Editura Universitas, ChişinAu, 1993.
A se vedea lucrarea reprezentativi din acest punct de vedere a istoricului Ioan Silviu Nistor, Istoria românilor
din Transnistria, Editura Eminescu, BuclD'eşti, 1995.
10
Arhiva Naţionali a Republicii Moldova (în continuare se va cita A.N.R.M.), fond. 706: "Cabinetul civilomilitar pen1"' organizarea şi administrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei".
11 Arhiva Naţionali Istorici Centrali (în continuare se va cita A.N.l.C.).fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri a
Ronumlei (în continuare se va cita P.C.M.), fond Inspectoratul General al Jandarmeriei (în continuare se va cita
I.GJ.).
12 Arhiva de Stat din regiunea Odessa (în continuare se va cita A.S.R.O.).fond 2349: "Inspectoratul de Jandarmi
Transnistria ".fond 2272: "Direcţia Administrativa a Prim4riei Odessa ".
n Aceastl controversl a fost declanşatl inel în 1941 de percepţia diferitA a interesului naţional de cltre Ion
Antonescu şi liderii Partidelor National-ŢArAnesc şi Naţional-Liberal, Iuliu Maniu şi Dinu Britianu. Pentru
amlnunte vezi Iuliu Maniu - Ion Antonescu. Opinii şi confruntari politice 1940-1944 (ed. Ion Calafeteanu),
Editura Dacia, Cluj Napoca, 1994; Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea Nistrului (1941). O decizie
controversata, Editura Albatros, Bix:ureşti, 1995.
14
Platon Chimoagl, Istoria politica şi mi/ilara a r4zboiului României contra Rusiei Sovietice. 22 irmie 1941 - 23
august 1944, ed. a IIl-a, Editura Fides, Iaşi, 1997, p. 118.
u Odesskii Krasnoznamennâi, Editura "Cartea Moldoveneascl", Chişinlu, 1975, pp. 61-72.
8
9
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Basarabiei, iar aviaţia sovietică, dislocată în preajma oraşului Odessa putea pune în pericol
sondele petroliere din V alea Prahovei.
În legătură ce aceasta, era imperios necesară îndepărtarea cât de mult posibilă a
Armatei Roşii pentru asigurarea securităţii şi inviolabilităţii teritoriul românesc. La procesul
organizat de autorităţile comuniste în 1946, fiind întrebat de ce a trecut Nistru, Mareşalul
Ion Antonescu avea să explice: "Când o ţară se angajează într-un război, armata acestei ţări
trebuie să meargă până în fundul pământului ca să distrugă forţele inamice, să câştige
războiul. Este un principiu capital de conducere strategică a operaţiunilor militare, care s-a
aplicat de la romani şi până azi" 16 •
Pentru a atrage România în războiul antisovietic şi cu scopul de a compensa
pierderea Nordului Transilvaniei, cedată Ungariei conform arbitrajului de la Viena (29
august 1940), Hitler îi propune lui Antonescu, într-o scrisoare din data de 14 august 1941,
să ia în primire, după atingerea Niprului inferior de către armata română "siguranţa
teritoriului dintre Nistru şi Nipru" 17 •
Aici trebuie să menţionăm faptul că deja la 5 decembrie 1940, Hiltler exprimase
pentru prima dată, într-o convorbire cu feldmareşalul von Brauchitsch şi general-colonelul
Halder, ideea de a mări România prin anexarea la aceasta a unor teritorii din Ucraina, în
cadrul unei campanii împotriva Uniunii Sovietice pentru a lega România de cauza
germană 18 • Este probabil că, de la bun început, a avut un rol şi ideea de a sustrage, cât de
cât, în acest fel, România de la problema Transilvaniei de Nord.
După aproximativ un an, la 12 iunie 1941, în cadrul unei întâlniri oficiale HitlerAntonescu, Fuhrerul a invocat încă o dată posibilitatea ca României să-i revină, pe lângă
Basarabia şi Bucovina de Nord, şi teritoriul de peste Nistru 19•
Ion Antonescu, la rândul său, în scrisoarea de răspuns de la 17 august, s-a declarat
gata "să-şi asume paza, ordinea şi siguranţa în teritoriul dintre Nistru şi Nipru", dar
invocând "lipsa de mijloace şi cadre pregătite", îşi lua răspunderea "administraţiei şi
exploatării economice numai a teritoriului dintre Nistru şi Bug" întrucât "întreg teritoriul
ţării şi mai ales cel al Basarabiei, are nevoie de o totală refacere şi reorganizare
administrativă şi economică''2°. Totodată, Antonescu a lăsat să se înţeleagă că acceptă
propunerea Germaniei, dar nu ca recompensă pentru pierderea Transilvaniei de Nord.
La 19 august 1941, la Cartierul General al Armatei de la Tighina, Mareşalul Ion
Antonescu, în calitate de Comandant de Căpetenie al Armatei Române semne87.ă Decretul
Nr. 1 care stipula că "teritoriul ocupat dintre Nistru şi Bug [ ... ] intră sub administraţia
românească" 21 • Conducătorul Statului l-a numit pe profesorul Gheorghe Alexianu22 ,
guvernator al noii "provincii Transnistria". Noul guvernator civil pe lângă Comandamentul
Militar al Trupelor de ocupaţie din Transnistria avea împuternicirea de a organiza teritoriul
16
Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, (ediţie prefaţata şi îngrijilll de Marcel Dumitru Ciudi.), voi. I,
Editura Saeculum I Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995, pp. 204-205.
17
A.N.l.C., fond P.C.M., dosar476/1943, f. 17.
18
Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol şi Mareşalu/ Antonescu. Relaţiile germano-române (1938-1944),
Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 176.
19
Ibidem, p. 169.
20
Antonescu-Hitler. Corespondenţa şi întâlniri inedite. 1940-1944 (ed. Vasile Arimia, Ion Ardelean, Ştefan
Lache), voi. I, Editura "Cozia", Bucureşti, 1991, p. 122.
21
A.N.l.C., fond P.C.M., dosar 597/1941, f. 2.
22 Gheorghe Alexianu (I .O 1.1897 - 1.06.1946), cunoscut jurist şi politician român, profesor de drept constituţional
şi administrativ la Facultatea de Drept din Cemluţi (1927-1940) şi Bucureşti (1940), avocat şi fost rezident Regal
al Ţinutului Suceava (1938) şi al Ţinutului Bucegi (1939). Judecat, condamnat la moarte şi executat o data cu
Mareşalul Antonescu; pentru arnlnunte vezi Olivian Verenca, Administraţia civi/4 româna în Transnistria,
Universitas, Chişinlu, I ~3. pp. 111-133.
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provinciei din punct de vedere administrativ şi economic 23 • De la început şi până la
terminarea operaţiilor militare, sudul provinciei şi oraşul Odessa au rămas sub administraţie
militară.

încă de la început, guvernul român nu a formulat vreo revendicare teritorială
dincolo de Nistru, ţinând cont de faptul că Transnistria n-a făcut niciodată parte din
componenţa României, cu excepţia anilor 1681-1683, când domnul Moldovei Gheorghe
Duca a deţinut simultan şi titlul de hatman al Ucrainei turceşti 24 •
Poziţia guvernului român în problema Transnistriei a fost exprimată la 20 august
1941 de Mihai Antonescu Ia şedinţa Consiliului de Miniştri: "Am consimţit, la ocupaţia
militară a acestor teritorii, să exercităm o administraţie cu titlul de gaj politic, economic şi
militar. România nu face nici o declaraţie de anexiune. România a ocupat militar aceste
teritorii, pentru un întreit motiv: întâi, pentru că interesele de ordin strategic şi militar, i-au
comandat o acţiune peste Nistru( ... ); în al doilea rând, pentru că România trebuie să aibă
un gaj economic şi financiar, care să-i îngăduie să se despăgubească împotriva Statului Rus
pentru vechile creanţe şi pentru ultimele prejudicii; în al treilea rând, această ocupaţie are
temeiu un gaj politic ( ... )". De reţinut că vicepreşedintele Consiliului de Miniştri al
României a subliniat că administraţia Transnistriei "va avea un caracter de ocupaţie
militară" 25 •

·La 28 august 1941, la Tighina s-au început tratativele între Comandamentele
militare german şi român, referitoare Ia determinarea responsabilităţilor şi modalităţilor de
exploatare a teritoriului dintre Nistru şi Nipru. În baza acestor discuţii bilaterale, la 30
august 1941, la Tighina, a fost semnată o "Înţelegere asupra siguranţei administrării
economice a teritoriilor între Nistru şi Bug (Transnistria) şi Bug-Nipru" de către şeful
Misiunii militare germane pentru armata de uscat, generalul Hauffe şi de către subşeful
Marelui Stat Major român, generalul de brigadă Nicolae Tătăranu26 • Determinarea
responsabilităţilor în regiunea Nistru-Bug s-a efectuat în felul următor: România îşi asumă
administraţia, siguranţa, exploatarea economică, transmisiunile şi comunicaţiile; Germaniei
revenindu-i mai mult un rol consulativ în problemele legate de acest teritoriu. Această
înţelegere a stat practic la baza preluării Transnistriei sub controlul administrativ al
autorităţilor româneşti.

Textul acordului prevedea că "administraţia în Transnistria se organizează şi se
conduce de către un şef de administraţie român", care, "în interesul conducerii comune a
războiului, este legat de indicaţiile comandantului militar-suprem a Transnistriei"27 •
Şefului administraţiei române din Transnistria i se punea la dispoziţie un
funcţionar superior de administraţie militară german, pentru consultare şi sprijin. În ceea ce
priveşte asigurarea ordinii şi siguranţei, urmau să fie utilizate următoarele forţe militare: un
comandament de armată cu reşedinţa la Odessa, două comandamente de Corpuri de
Armată, din care în mod sigur unul în Transnistria şi unul în teritoriul Bug-Nipru, şase
divizii de infanterie şi două brigăzi de cavalerie28 •
Privitor la atribuţiile conducerii activităţilor economice în Transnistria se preciza:
"Exploatarea economică a Transnistriei este o chestiune a autorităţilor române"29 • Pentru
21

A.N.I.C.,fond P.C.M., dosar 597/1941, f. 2.
Vezi mai pe larg, Ion I. Nistor, Români transnistrieni, Cernauţi, 1925, pp. 28-30; Alexandru Boldur, Românii şi
stramoşii lor în Istoria Transnistriei, Institutul de Istorie Naţionala "A.O. Xenopol'', laşi, 1943, pp. 50-60.
zs A.N.RM., fond 706, inventar I, dosar 53, ff. 56-57.
26
Jbidem, dosar 9, ff. 64-69.
27
Ibidem, f. 67.
211
lbidem, f. 65.
29
Ibidem, f. 67.
24
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asigurarea stocurilor necesare conducerii războiului se înfiinţa un organ de legătură a
armatei germane la Odessa cu misiunea de a asista trupele germane din Transnistria şi a
"spijini autorităţile răspunzătoare de exploatarea economică, la strângerea şi distribuirea
mijloacelor necesare". În ceea ce priveşte repartizarea stocurilor aflate în Transnistria, după
lungi discuţii s-a căzut de acord că acestea să fie repartizate în comun. Şi în cazul când
interesele operative ar cere, "nevoile trupelor operative ar avea prioritate faţă de cele ale
.
trupelor de ocupaţie, ale administraţiei şi populaţiei" 30 •
Importante au devenit pentru anii următori, în primul rând, prevederile referitoare
la căile ferate şi navigaţia fluvială. Se preconiza ca acestea să fie la dispoziţia în primul
rând a trupelor de ocupaţie şi urmau "să fie administrate de către un comandant german al
transporturilor" 31 •
După părerea lui Hillgruber, "din convenţia de la Tighina nu reieşea clar dacă
teritoriul Transnistriei era numai temporar sau definitiv sub administraţia românească" 32 •
Cu toate acestea, considerăm că nu există, totuşi, argumente suficiente în favoarea ideii că
România ar fi pretins încorporarea definitivă a teritoriului Nistru-Bug, cu atât mai mult cu
cât nu a existat nici un act juridic care ar fi confirmat asemenea aserţiune.
Administraţia românească în Transnistria avea de fapt un caracter de "ocupatio
bellica ". Conform dreptului internaţional, "ocupaţia de război fiind o stare de fapt
provizorie, suveranitatea statului ocupat nu dispare şi nu este înlocuită cu suveranitatea
ocupantului''l 3. Ocupaţia militară este impusă de necesităţile reale ale operaţiilor militare.
ea încetează la încheierea păcii, când se hotăreşte dacă statul va trebui să-şi retragă trupele
şi organele de ocupaţie din teritoriul ocupat, sau acest teritoriu va fi anexat definitiv de
către ocupant3 4 • Aşadar, ocupaţia Transnistriei la momentul respectiv avea un caracter de
ocupaţie provizorie şi nicidecum nu înşemna anexarea acestui teritoriu.
Administraţia de ocupaţie în Transnistria constituia o administraţie mixtă civilă şi
militară, în care administraţia civilă era autonomă. Administraţia civilă avea atribuţia să
organizeze administrativ acest teritoriu şi era responsabilă de exploatarea economică a
Transnistriei, iar administraţia militară se preocupa de pază şi asigurarea ordinei.
Ce reprezenta de fapt Transnistria? Acest teritoriu ocupa spaţiul dintre Nistru şi
Bug, iar spre sud se întindea până la ţărmul mării Negre. Limita nordică fiind cursul
·Nistrului până în aminte de Movilău. Unica porţiune de hotar convenţional era între
localitatea Vierhovka pe Leadova şi oraşul Bar, pe râuleţul Rov, afluentul Bugului. De la
Bar, care era înglobat Transnistriei, hotarul forma un unghi drept ş lua în jos pe cursul
Rovului, până în aval de Brailă Nouă (târgul Brailov), la confluenţa cu Bugul, din dreptul
localităţii Movileanca. De aici mai departe Bugul era hotar (vezi anexa l). Între aceste
limite Transnistria ocupa o suprafaţă de 39.733 km2, în mărime egală cu Moldova dintre
Prut şi N istru35
. Din punct de vedere administrativ-teritorial, Transnistria cuprindea o parte din
fosta R.A.S.S. Moldovenească şi unităţile administrative din R.S.S. Ucraineană. Acestea
erau: regiunea Odessa, Moghilev şi Tulcin. Raioanele Viniţa, · Gaisin, Nicolaev şi
Pervomaisk (Olviopol) intrau numai parţial în componenţa Transnistriei. întrucât este însă
10

Ibidem, f. 68.
Ibidem, f. 65.
32
Andreas Hillgruber, op. cit., p. 178.
n Dimitrie Gherasim, Regulile ocupaţiei de razboi. (Cu privirea speciala la administraţia germana din teritoriile
ocupate în razboiul actual), extras din revista "Pandectele Române", nr. 2, 1944.
H Paul Fauchille, Traile de droit public, II. Gue"e el neutra/ite, Paris, 1921, pp. 245-260.
35
Alexander Dallin, op. cit. p. 56.
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încă larg răspândită confuzia între Transnistria din cel dea-I doilea război mondial şi
Transnistria actuală, parte integrantă a Republicii Moldova.
Componenţa etnică a teritoriului dintre Nistru şi Bug era destul de variată. Pe
lângă români, mai locuiau ucraineni, ruşi, evrei, germani, polonezi, greci, bulgari etc. O
problemă destul de dificilă pentru cercetători o constituie stabilirea numărului total al
populaţiei din Transnistria Ia începutul războiului şi componenţa ei etnică. Dificultatea
constă în faptul că până la război Transnistria nu alcătuia o structură administrativă unitară,
prin urmare nu existau date statistice sistematizate privind numărul populaţiei din teritoriul
dintre Nistru şi Bug. Prin urmare, noi am stabilit numărul populaţiei din teritoriul respectiv
pe baza recensământului sovietic din 192636, calculând populaţia raioanelor care făceau
parte în întregime din teritoriul cuprins între Nistru şi Bug. Pe baza acestor date, avem
posibilitatea de a alcătui un tabel detailat al numărului total al populaţiei din Transnistria,
repartizată pe etnii (anexa 5). Din acest tabel se observă că cea mai numeroasă naţionalitate
în Transnistria era cea ucraineană cu circa 252.000 locuitori sau 10,5 %. Românii
constituiau a patra naţionalitate după importanţă din Transnistria, cu circa 190.000 locuitori
sau 7,8 % din totalul populaţiei 37 • Numărul total al populaţiei era de aproximativ 2.397.000
locuitori, dar nu s-a luat în calcul numărul populaţiei din raioanele Nikolaev, Pervomaisk,
Viniţa, Gasin care făceau numai parţial parte din Transnistria. Luând în consideraţie
suprafaţa raioanelor respective, ce se situau pe malul drept al Bugului (4.000 km2) şi având
informaţii privind densitatea populaţiei din acest teritoriu (cc.a 51 locuitori pe km2 ) (anexa
6), noi putem calcula numărul aproximativ al populaţiei din aceste raioane, care făceau
parte din Transnistria. Aşa încât, rezultatul obţinut este de circa 200.000 locuitori. Astfel
populaţia totală a Transnistriei în 1926 era de circa 2.600.000 locuitori. Aplicând
recensământul din 1926 sporul natural minimal (12 %) pe 15 ani (1926-1941) ar fi trebuit
în mod normal ca Transnistria Ia începutul războiului să aibă o populaţie de peste 3.100.000
locuitori, din care circa 220.000 români.
Dar politica internă a Uniunii Sovietice în anii '30, bazată pe regimul totalitar a lui
Stalin a avut urmări şi pe plan demografic. Foametea din 1932-1933 din Ucraina38,
colectivizarea forţată şi deportările masive ale familiilor "chiabure" în Siberia39,
represiunile politice40 - toate acestea au determinat scăderea drastică a populaţiei atât a RSS
Ucrainene în general, cât şi a populaţiei din teritoriul cuprins între Nistru şi Bug.
După izbucnirea războiului în iunie 1941, o parte din populaţia Transnistriei s-a
evacuat, deoarece teritoriul dintre Nistru şi Bug a devenit teatru de război. În luna
octombrie 1941, imediat după instalarea administraţiei româneşti în Transnistria, organele
armatei au efectuat o evaluare aproximativă a populaţiei din Transnistria, care se ridica la
circa l.600.000 de locuitori41 • La începutul anului 1942, s-a organizat recensământul
general al populaţiei din Transnistria. Numărul total al populaţiei a fost estimat la 2.326.226
de locuitori42 •

1

~ Vsesoiuznaiaperepisi naselenia (1926), voi.

I/. Ukrainskaia SSR, Gospolitizdat, Moskva, 1929.
Ibidem.
111 Vezi pe larg S.V. Kulciţkii, 1933: Traghedia golodu, Kiiv, 1989; Stefan Meri, Golog 1932-1933 godov ghenoţid ucrainţev dlea OSU1Cestvleniia rusificaţii?,Jn "Otecestvennaia istoria", nr. 1, 1995, pp. 49-61.
19
Vezi pe larg Robert Conquest, The Harvest of a sorrow: Soviet collectivization and the Terror-Famine, London,
1986.
41
Hryhory Kostiuk, Stalinist Rule in Ucraine: A StudyofMass Te"or (1929-1939). Munich, 1%0.
41
Nicolae M. Popp, op. cit.
42
GuvemAmântul Transnistriei, Transnistria. Un an de la caderea Odessei. 16 octombrie 1942 - 16 octombrie
1942, "Luceafărul" S.A.R., Bucureşti, 1943, p. 9.
H
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Cum se poate explica faptul că populaţia Transnistriei numai în trei-patru luni s-a
majorat de la 1.600.000 la 2.326.000 locuitori?
În octombrie 1941, exista încă haosul în teritoriu, nu era bine pusă la punct
structura administrativă a regiunii, de asemenea procesul de migraţie al populaţiei; provocat
de operaţiile militare din zonă continua, de aceea era practic imposibilă o evaluare obiectivă
a numărului populaţiei şi, mai ales, nu existau specialişti suficienţi în domeniul statisticii.
Aşadar, putem presupune că numărul real al populaţiei, în octombrie 1940, depăşea cifra de
l .600.000 de locuitori.
La începutul anului 1942, o bună parte dintre cei care s-au evacuat din Transnistria
la începutul războiului, după încetarea acţiunilor militare au început să revină. De
asemenea, au revenit acasă prizonierii de război şi dezertorii. În ciuda barierelor puse de
autorităţile germane şi române, mai treceau în Transnistria imigranţii din zonele deţinute de
germani, întrucât regimul de ocupaţie din Transnistria, în comparaţie cu cel din teritoriile
ocupate de germani, era mai puţin aspru43 • Ulterior, s-a restabilit ordinea şi s-a organizat
structura administrativă a regiunii, şi numărul funcţionarilor permitea de data aceasta
organizarea recensământului complet.
După încetarea operaţiunilor militare dintre Nistru şi Bug, în Transnistria au fost
instalate trei divizii româneşti pentru paza teritoriului. Ele erau unităţi noi, formate mai ales
din contingente tinere, comandate de colonei, şi anume: în nordul Transnistriei era Divizia I
(corn. col. Al. Nasta); în centru, cu reşedinţa la Balta era dislocată Divizia a 3-a (comandant
col. Dumitru Polihron); în sud, cu reşedinţa la Berezovca, s-a instalat Divizia a 2-a
(comandant generalul-Petre Vlădescu). Odessa avea un comandament propriu: la început a
fost generalul Ioan Glogojanu, comandant al Diviziei a 1O-a, după moartea căruia44 i-a
urmat Nicolae Ghineraru. Toate aceste unităţi au fost puse sub comanda generalului N.
Macici, comandantul Corpului 2 de Armată, care avea calitatea de comandant militar al
Transnistriei 45 •
•
Principala atribuţie a armatei de ocupaţie a fost asigurarea ordinii şi securităţii
locuitorilor. Articolul 43 din Regulamentul-anexă de la Haga46 stipulează: "Autorităţile
puterii legale fiind de fapt trecute în mâinile ocupantului, acesta va lua toate măsurile ce
depind de el, în scopul de a restabili şi a asigura, pe cât cu putinţă, ordinea şi viaţa publică
(„ .)"47.
- Adrilinistraţia civilă română, condusă de Guvernatorul Civil, profesorul Gheorghe
Alexianu, a găsit un teritoriu complet devastat de război, nu exista nici o autoritate sau
instituţie, adevărat vacuum juridic şi administrativ, deoarece sovieticii au distrus şi au
evacuat importante bunuri economice etc., ceea ce a determinat ''paralizarea" teritoriului
transnistrian.
Al. Dallin, op. cil~ p. 55.
Pe data de 22 octombrie 1941 în Odessa a fost aruncat în aer, de cltre partizanii sovietici, palatul în care s-a
instalat Comandamentul militar român al Odessei. Sub darâmlltwile palatului au murit 134 de persoane, militari şi
civili, printre care şi 6 germani. Aproape top ofiţerii superiori ai Comandamentului, în numAr de 29, în frunte cu
Comandantul Militar al Odessei generalul Glogojanu, au decedat în unna acestui IIllgic eveniment (A.N.R.M.,
fond. 706, inv. I, dosar 499, col. I, f. 7). Pentru detalii vezi Alex Mihai Stoenescu, Armata, Mareşalul şi evreii.
Editura "RAO", Bucureşti, 1998).
4
' Constantin Kiriţescu, România în al doilea razboi mondial~vol. I.
46
"Regulamenlul privitor la legile şi obiceiurile razboiului pe pamânl' este o anexl a Convenţiei de la Haga,
privitoare la legile rlzboiului pe uscat, încheiat! la a doua conferintA de pace de la Haga din 1907. Secţia a ID-a a
acestui regulament (art. 42-50), poartl titlul "Despre autoritatea militartJ în teritoriul ocupat", vezi textul în N.
Daşcovici, Curs de drept internaţional public. Razboiul şi neutralitatea, Facultatea de Drept, laşi, 1934, pp. 227235.
41
N. Daşcovici, op. cit., p. 234.
43

44

https://biblioteca-digitala.ro

Igor N iculcea

328
Populaţia

acestui teritoriu era lipsită de credinţă, contaminată de doctrina
de încredere în autorităţi, o populaţie sărăcită şi demoralizată din cauza
războiului. Această stare de fapt impunea restabilirea ordinii interne, restabilirea puterii şi
prestigiului autorităţii, reorganizarea administrativă şi economică, refacerea morală şi
socială a populaţiei. Pentru a ajuta Guvernatorul Gh. Alexianu în organizarea administrativă
şi economică a Transnistriei, a fost ataşat, cu denumirea de consilier tehnic german, baronul
Von Malhius, care i-a propus lui Alexianu să aplice "normele lui Rosenberg'', care eiau
decretate pentru teritoriile ocupate în Rusia48 . Aceste norme prevedeau schimbarea totală a
sistemului sovietic de administraţie, prin introducerea unui nou sistem de organizare49 • Dar
Gh. Alexianu a hotărât că este mai oportun să nu introducă sistemul avansat de germani, ci
să organizeze şi să redea viaţa aşezărilor transnistrene cu anumite corective şi să folosească
cât mai mult elementele autohtone în administraţia locală50 • în această ordine de idei, s-a
pornit de la principiul de a avea o administraţie activă, care să adopte sistemul de lucru cel
mai potrivit împrejurărilor de război, pentru a obţine cel mai bun randament şi pentru a
atinge unul din scopurile ocupaţiei de război, "care este folosirea maximă a tuturor
resurselor teritoriului ocupat", bineînţeles, în cadrul legilor de război 51 •
La 12 septembrie 1941, prin ordonanţa nr. 8, emisă la Tiraspol de Guvernatorul
Civil Gh. Alexianu, s-a stabilit modul de organizare administrativă a Transnistriei.
Teritoriul ei a fost împărţit în comune şi oraşe, raioane (plăşi) şi judeţe52 • (anexa 7).
Pentru asigurarea unui sistem de conducere eficient, întreaga administraţie în
Transnistria a fost pusă sub directa conducere şi supraveghere a comandamentului de
căpetenie al armatei române - mareşalul Antonescu, care exercita aceste atribuţii prin
g~vematorul civil al Transnistriei, prof. Gh. Alexianu53 • Trebuie menţionat faptul că prof.
Gheorghe Alexianu, pe lângă faptul că era un bun specialist în domeniul dreptului
constituţional şi administrativ54, destul de apreciat în cercurile juridice, avea o bogată
experienţă, deţinând funcţia de Rezident Regal al ţinuturilor Suceava şi Bucegi în perioada
regimului carlist: (Ţinutul Bucegi avea, întâmplător, aproximativ aceiaşi suprafaţă (40.879
km2) ca şi Transnistria, dar avea un număr mai mare de populaţie (3.806.744) 55 • Aceste
calităţi ale prof. Gh. Alexianu l-au determinat pe Antonescu să-l numească pe post de
Guvernator civil al Transnistriei.
Administraţia Transnistriei a fost împărţită din punctul de vedere al domeniilor
administrative în Direcţii, cu serviciile administrative respective, care aveau aceleaşi
comunistă, lipsită

411

Procesul mareşalului Antonescu. Documente, (ed. Marcel Dumitru Ciucă), voi.

Bucureşti,

m, Editura Saeculwn,

1998, p. 453.

Despre "normele lui Rosenberg" şi aplicarea lor în Rusia, 1941-1944, vezi pe larg: Dallin A., German Rufe in
Rusia, London, 1957; TH. J. Schulte, The German Army and Nazi Po/icy in Occupied Rusia,_Oxford, 1989; T.P.
Mulligan, The Politics of11/usion and Empire German Occupation Policy in the Soviet Union. 1942-1943.~ew

49

York, 1988.
so Sebastian Popescu, Organizarea administrativa a Transnistriei, în "Buletinul Ministerului afacrilor Interne", nr.

1, p. 133.
D. Gherasim, op. city p. 16.
52
A.N.R.M., fond 706, inv. 1, dosar 37, ff. 157-160.
n A.N.LC., fond. P.C.M., dosar 597/1941, f. 2.
34
Gheorghe Alexianu a fost unul dintre membrii fondatori ai Institutului de ŞtiinJe administrative al României din
Bucureşti. A fost, de asemeni, membru al Institutului de Filosofie a Dreptului, membru al Institutului IntemaJional
de Ştiinţe Administrative din Bruxelles. Profesorul Gheorghe Alexianu a scris o serie de lucrări şi monografii
ştiinJifice: Curs de drept constitu/ional, voi. I-ID, Bucureşti, 1930-1937; Repertoriul general alfabetic al tuturor
codurilor, legilor, decretelor-legi. l ianuarie 1860- I ianuarie 1940, voi. I-II, Bucureşti, 1940; unele în
colaborare cu alţi autori: Paul Negulescu, Romulus Boilă, Gheorghe Alexianu, Codul administrativ adnotat,
Bucureşti, 1930; Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Tratatul de drept public, tom. 1-2, Bucureşti, 1942-1943.
55
O. Verenca, op. cit., p. 222.
31
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atribuţii

ca şi ministerele. Primele Direcţii prevăzute în Decretul nr. I, emis la 19 august
1941 Ia Tighina, au fost:
a) Direcţi.a administrativă şi a comunicaţiilor;
b) Direcţia agriculturii şi a economiei;
c) Direcţia învăţământului şi a propagandei;
d) Direcţia sănătăţii;
e) Direcţia financiară56 •
În măsura în care activitatea Guvernământului s-a dezvoltat, iar problemele au
devenit mai variate, Direcţiile prevăzute în Decretul nr. 1/1941, care înglobau mai multe
domenii de activitate, au fost separate şi s-au înfiinţat Direcţii noi, ajungând în final la 22
de Direcţii 57 (anexa 11).
În afară de aceste Direcţii, în subordinea directă a Guvernatorului era Cabinetul
Civil, un oficiu de studii, un oficiu de statistică, corpul inspectorilor generali administrativi,
poliţia şi jandarmeria58 •
În ceea ce priveşte organizarea administrativă a regiunii de sud şi, în special, a
Odessei, aceasta nu s-a putut face decât mai târziu, după încetarea operaţiunilor militare
pentru cucerirea Odessei pe data de 16 octombrie. Pentru asigurarea ordinii şi repunerii
rapide în funcţiune a oraşului, toate autorităţile civile ale Odessei, cum erau Primarul şi
Prefectul Poliţiei, depindeau de Comandamentul Militar al Odessei (vezi anexa 12).
Comandamentul Militar al oraşului avea o dublă sarcină: prima, să asigure ordinea şi
siguranţa şi să garanteze paza fabricilor şi instituţiilor publice; şi a doua, să inventarieze
prada de război, să asigure paza şi transportul ei în Ţară59 •
După restabilirea ordinii în Odessa şi schimbarea reşedinţei Guvernatorului în
acest oraş, pentru respectarea dispoziţiilor potrivit cărora Guvernatorul Civil al Transnistriei
urma să administreze întregul teritoriu al acestei provincii. Comandamentul Militar al
Odessei avea în subordinea sa Prefectura Poliţiei Odessa, şi a păstrat atribuţiile de
menţinere a ordinii, pazei şi siguranţei, venind în ajutorul administraţiei civile, ori de câte
ori aceasta avea nevoie de concursul armatei. Comandamentul asigura, de asemenea, paza
pradei de război şi trimiterea ei Ia destinaţie. Iar organizarea administrativă a municipiului
Odessa a trecut în prerogativa administraţiei civile. Poliţia în Municipiul Odessa a rămas în
competenţa organelor militare, până când Inspectoratul de Jandarmerie al Transnistriei, care
era sub ordinele Guvernatorului şi-a subordonat Prefectura Poliţiei Odessa, în scopul de a
realiza o unitate de acţiuni şi informaţii60 •
În funcţie de Primar al Municipiului Odessa a fost numit basarabeanul Gherman
Pântea61 • Până la începutul războiului, Odessa era cel mai mare port maritim Ia Marea
Neagră din Uniunea Sovietică. Acest oraş era un centru industrial, comercial şi cultural, cu
o populaţie cuprinsă între 500.000 şi 600.000 locuitori 62 . Apărarea Odessei de către Armata
Sovietică a durat 73 de zile, până la 16 octombrie 1941. În această perioadă, URSS a reuşit
să evacueze pe mare în estul ţării 23.000 tone de armament, muniţii şi echipament militar,
188.000 tone de utilaj industrial (fabrici, uzine etc.) şi aproximativ 200.000 de civili şi

56 A.N.l.C.,fond P.C.M„ dosar 597/1941, f. 2.
s7 A.N.RM.,fond 706, inv. I, dosar 53, f. 26.
sa Ibidem, dosar 529, f. 6.
59
Ibidem, dosar 39, f. 19.
"° Ibidem, f. 20.
61
Gherman Pântea (1894-1967), blWll'llhean, a fost primarul Chişinăului, şi-a fAcut studiile la Odessa; în timpul
primul război mondial a fost căpitan în armata rusească, membru al Sfatului Ţării, bllll cunoscător al limbii ruse.
62
Al. Dallin, op. cit.,_p. 56.
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militari 63 • La intrarea armatei române în oraş, situaţia era dezastruoasă. Astfel, Gherman
Pântea a găsit oraşul pustiu şi distrus, fiind anihilate atât viaţa economică, cât şi
infrastructura comunală. Pentru a restabili viaţa normală a oraşului, refacerea şi punerea în
funcţiune a întreprinderilor industriale, în primul rând a celor din industria alimentară, era
necesar reorganizarea şi completarea tuturor serviciilor şi instituţiilor municipale. Pe lângă
primărie s-au creat cinci Direcţii, care cuprindeau diferite domenii de activitate, şi anume:
I) Direcţia economică.
2) Direcţia întreprinderilor comunale.
3) Direcţia culturii şi a bunurilor comunale.
4) Direcţia stării civile.
5) Direcţia tehnică.
Toate aceste Direcţii erau conduse de câte un ajutor de primru»4. Majoritatea
administratorilor şi funcţionarilor Municipiului Odessa erau recrutaţi din specialişti locali.
În perioada I noiembrie 1941 - I februarie 1942 în Odessa, organele
administrative locale, cu ajutorul Institutului Central Român de Statistică, au organizat un
recensământ al populaţiei locale. El a fost efectuat prin intermediul birourilor juridice de pe
lângă circumscripţiile de poliţie ale Odessei65 • Numărul total al populaţiei din Odessa era de
272.398 locuitori66 (anexa 13). Din acest număr lipsea o parte din populaţia evreiască, care
a fost evacuată din Odessa prin ordonanţa nr. 35, emisă pe data de 2.01.1942, de către
Guvernatorul Gh. Alexianu67 • După ce în octombrie 1942 Guvernatorul civil al Transnistriei
şi-a instalat definitiv reşedinţa în Odessa, organizarea Primăriei Municipiului Odessa a
suferit o serie de modificări. Astfel, prin Decizia nr. 2058 dată la IO mai 1943, de către
Guvernatorul Gh. Alexianu, s-a hotărât ca Primarului municipiului Odessa să i se confere
statutul de Primar General, iar ajutorii de primar să se numea5că primari de sectoare. Prin
termenul "sector" erau desemnate Direcţiile ce au fost conduse până la acea dată de ajutorii
de primari, precum şi altele "ce eventual li se vor încredinţa de către Primarul General" 68 • În
baza acestei decizii, Primarul General Gherman Pântea a semnat la 25 mai 1943 decizia nr.
578, prin care se înfiinţau cinci Sectoare ale Municipiului Odessa, fiecare Sector cuprinzând
un anumit număr de Direcţii. Numărul total al Direcţiilor Primăriei a ajuns la I ?69 • (anexa
14)
Exercitarea măsurilor referitoare la ordine şi siguranţă, precum ş1 controlul,
supravegherea poliţiilor comunale şi a Prefecturii Poliţiei Odessa a fost încredinţată
Inspectoratului Jandarmeriei Transnistria, care a fost înfiinţat la 19 august 1941 70 •
Organizarea justiţiei în Transnistria constituia o problemă importantă pentru
Guvernatorul Transnistriei. Ocupaţia de război, fiind o stare de provizorat şi nu o substituire
de suveranitate, nu putea, din punct de vedere al dreptului internaţional, desfiinţa instanţele
existente în teritoriul ocupat, care alcătuiau puterea judecătorească, deţinătoare a unei părţi
a suveranităţii naţionale71 • Iar dreptul internaţional admitea că "numai în cazul când justiţia
li) Odessa v Velikoi Otecestvennoi voine Sovetskogo Soiuza. Sbornik dokumentov i maleria/ov, t. II, Odesskoe
oblastnoe izdatelistvo, Odessa, 1949-1951, p. 4.
84
A.S.R.0., fond 2272, inv. I, dosar 12, ff. 5-6.
os A.N.R.M., fond 706, inv. I, dosar 1219, voi. li, f. 287.
66
Ibidem, f. 291.
67
Ibidem, dosar 37, f. 66.
6lC Primăria Municipiului Odessa, ln slujba Ţarii. Un an de gospodarire româneasca la Odessa. 16 octombrie
1941-16 octombrie 1942, Odessa, 194211943. p. 18.
69
Ibidem, pp.19-20.
'Ml A.N.l.C„fond lG.J., dosar97/1941, f. 165.
u D. Gherasim, op. cil~ p. 15.
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din teritoriul ocupat este cu totul dezorganizată, de pildă, judecătorii au fugit toţi, odată cu
annata naţională în retragere, puterea ocupantă ar avea dreptul să creeze instanţe noi cu
caracter provizoriu72 • ln această ordine de idei, în Transnistria, de asemenea, lipseau
instanţele judecătoreşti anterioare.
La începutul ocupaţiei, funcţiile judecătoreşti în Transnistria le îndeplineau Curţile
Marţiale, precum şi serviciile pretoriale de pe lângă Marele Unităţi. Iar aceste organe s-au
dovedit a nu putea asigura întotdeauna o justiţie cu efecte imediate, aceasta datorită, pe de o
parte, personalului insuficient faţă de întinderea Transnistriei, iar pe de altă parte,
distanţelor mari şi lipsei mijloacelor de deplasare. Pentru a remedia această stare de lucruri,
prin Decretul nr. 3476 din 20 decembrie 1941, au fost înfiinţate Pretoratele militare
judeţene, funcţia de pretor militar judeţean fiind preluată de jandarmii respectivi.
Aşadar, justiţia se exercita în teritoriul Transnistriei atât prin Curţile Marţiale, cât
şi prin Pretoratele înfiinţate de către decretul menţionat. Numărul şi circumscripţia Curţilor
Marţiale se hotărâse de către Comandamentul Armatei. Au fost înfiinţate două Curţi
Marţiale: una la Odessa şi alta la Tiraspol. Instanţele represive judecau în primă şi ultima
instanţă73 .
•
Personalul care deservea administraţia civilă din Transnistria, a fost alcătuit din
funcţionari publici, detaşaţi de la diferite instituţii din România sau angajaţi direct de
Guvernământ şi repartizaţi la sediul Guvernământului, prefecturi, raioane, municipii şi
oraşe, precum şi de un număr considerabil de funcţionari localnici, care funcţionau în
serviciile publice, întreprinderile şi instituţiile de stat, prefecturi, raioane, comune, oraşe,
colhozuri şi sovhozuri, uzine şi fabrici din toate domeniile de producţie. O parte din
personalul Transnistriei îl alcătuiau basarabenii, cunoscători de limbă rusă şi ucraineană74 •
Referitor la funcţionarii detaşaţi din ţară prin art. 4 din Directiva nr. I din 19 august 1941,
emisă la Tighina, ţinând seama de condiţiile cu totul speciale şi dificile în care erau obligaţi
să lucreze în Transnistria, se stabilea că "funcţionarii numiţi în această provincie vor fi
plătiţi cu salariul îndoit în lei şi cu o alocaţie de întreţinere în R.K.K.S. 75 , până la
maximumul salariului dublat în lei''76 • Prin Decretul-lege nr. 3247, semnat la 22 noiembrie
1941 de către Mihai Antonescu, vicepreşedinte (şi preşedinte ad-interim) al Consiliului de
Miniştri, se stipula: ~'Toţi funcţionarii Guvernământului Civil de pe lângă Comandamentul
Militar de ocupaţie din teritoriul Transnistriei sunt mobilizaţi pentru lucru Ia serviciile unde
funcţionează, pe data prezentului decret-lege, în condiţiile prevăzute de art. 11 din Legea
nr. I 05 din 1933 asupra organizării Naţiunii şi teritoriului pentru timp de război, modificată
prin Decretul-lege publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 1941 publicat în Monitorul
Oficial nr. 61din1941"77 •
Au fost aduşi în Ţară 8.445 de funcţionari, dintre care 4.471 detaşaţi de la diferite
autorităţi, iar 3.674 numiţi direct la Guvemământ7 8 •
ln administraţia centrală lucrau 3.216 funcţionari veniţi din România, iar în
administraţia exterioară 5.229 funcţionari.

n Paul Fauchille, op. cit., p. 235.
n A.N.R.M.,fond 706, inv. 1, dosar 37, f. 68.
74
A. Dallin, op. cit., p. 81.
1
' R.K.K.S. (Reichskreditkassenschen) - singura mooedă de circulaţie în Transnistria, emisl de Germania special
pentru teritoriile ocupate. (1. R.K.K.S. = 60 lei)
18
A.N.l.C.,fond P.C.M., dosar 597/1941, f. 2.
11
O. Verenca, op. cit~ pp. 30-31.
u A.N.R.M.,/ond 706, dosar 518, voi. I, f. 8.
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Din totalul de 8.445 funcţionari aduşi în ţară, numai 2.363 erau funcţionari
administrativi, iar 6.082 fiind funcţionari de specialitate, dintre care 3.473 numai specialişti
C.F.R şi P.T.T. 79• (anexa 15).
Funcţionarii localnici erau în număr de 29.266, dintre care 8.207 erau în
administraţia centrală şi 21.059 în administraţia exterioară 80 • {anexa 15)
Trebuie de menţionat că din totalul numărului de funcţionari din Transnistria,
numai 22,4 % erau funcţionari aduşi din ţară, iar dintre funcţionarii administrativi, numărul
salariaţilor aduşi din România abia atingea 20 %. Din aceste cifre reiese că administraţia
românească în Transnistria se sprijinea mai ales pe cadrele locale, care cunoşteau destul de
bine situaţia din regiune.
Transnistria reprezenta o unitate administrativă, având conducere proprie, fiind
organizată după principiul autonomiei locale. Guvernatorul Ci.vil al Transnistriei se supunea
lui Antonescu, nu în calitatea acestuia de prim-ministru al României, ci în cea de
Comandant Suprem al Armatei Române81 • Legătura dintre Guvernământul Transnistriei şi
ministerele din Ţară se efectua prin intermediul Cabinetului Civilo-Militar pentru
Basarabia, Bucovina şi Transnistria (C.B.B.T.) din cadrul Preşedenţiei Consiliului de
Miniştri al României 82• Guvernământul Transnistriei avea dreptul să încheie convenţii
bilaterale cu ministerele din România. De exemplu, între Ministerul Finanţelor din România
şi Guvernământul Civil al Transnistriei s-a încheiat convenţia nr. 164.221din30 iulie 1942
referitoare la "schimburile economice dintre România şi Transnistria" şi la "traficul plăţii
între România şi Transnistria" (reglementări export-import) 81 • Decretul-lege nr. 1059 din 5
decembrie 1941 stabilea regimul vamal între Regatul României şi Transnistria84 • Aceasta
este încă o dovadă în susţinerea faptului că teritoriul Transnistriei, administrat de
autorităţile româneşti, era separat de România, atât administrativ, cât şi economic.
La 29 ianuarie 1944, prin ordonanţa emisă de mareşalul Antonescu, Guvernatorul
Civil al Transnistriei Gh. Alexianu a fost înlocuit cu generalul Gh. Potopeanu. Prin această
decizie, în Transnistria a fost suspendată administraţia civilă şi instalată o administraţie
militară românească a teritoriului dintre Nistru şi Bug85 • Printre motivele acestei schimbări
se pare că a fost o prea mare îngăduinţă a lui Alexianu faţă de cererile germanilor8 6 şi
organizarea defectuoasă a transporturilor de bunuri din Transnistria în Ţară87 •
Gh. Potopeanu, la începutul funcţionării administrării civile în Transnistria, a fost
secretarul general al Guvernământului Transnistria, deci, adjunctul lui Alexianu. El a luat în
primire postul de şef al administraţiei militare române a teritoriului dintre Nistru şi Bug la 2
februarie 1944. Primele măsuri adoptate aveau menirea să simplifice aparatul administrativ,
care era foarte complicat şi excesiv de centralizat, concentrând în subordinea guvernatorului
comanda tuturor organelor de resort, mari şi mărunte, ale administraţiei. Potopeanu a redus
mult numărul directoriilor, determinând cu mai mare precizie atribuţiile lor. Numărul
prefecţilor a fost redus de la 13 la 6 - corespunzând cu aşa-numitele sectoare de etape
militare pe care le-a grupat în două regiuni: de nord şi de sud88 •
A.S.R.O., fond 3366, f. 30, Transnistria, 1941-1943.
A.N.RM ..fond 706, inv. I, dosar 518, voi. I, f. 9.
111
Kiritescu, op. cil., p. 54.
112 A.N.RM ..fond P.C.M., dosar 362/1942, f. 223.
ID Ioan Dan, "Procesul" Mareşalului Jon Antonescu, Editura "Tempus", Bucureşti, 1993, p. 227.
IM Ibidem, p. 228.
115
O. Verenca, op. cit„ p. 94.
11b A. Hillgruber, op. cit., p. 216.
u Ioan Silviu Nistor, op. cit„ p. 90.
111
Constantin Kiritescu, op. cit., p. 63.
N
111
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Ca urmare a ofensivei sovietice, atunci când frontul a ajuns în Transnistria (18
martie 1944), acest teritoriu a devenit o zonă de operaţiuni militare, cu o administraţie
germană 89 •
Administraţia românească a Transnistriei s-a încheiat definitiv la l aprilie 194490 •

Acest fapt a fost determinat de înaintarea frontului rusesc; tocmai în acea perioadă când
trupele Frontului 1 Ucrainean, de sub comanda generalului l.S. Konev, au pătruns în nordul
României şi linia frontului s-a stabilit provizoriu pe un aliniament ce trecea la 120 km est
de Iaşi. Între timp, trupele Frontului 3 Ucrainean, comandate de generalul l.R. Malinovski
şi-au continuat înaintarea de-a lungul litoralului Mării Negre, punând stăpânire pe Odessa la
1O aprilie 194491 • Ceea ce a determinat retragerea completă a trupelor germane şi române
din acest teritoriu.
Privitor la retragere şi consecinţele acestea, atât pentru România şi pentru
Transnistria, ne vom referi în altă parte, întrucât examinarea lor depăşeşte scopul stabilit
pentru referatul de faţă.
Lista anexelor

1. Harta fizică a Transnistriei.
2. Harta R.A.S.S.M. (1938).
3. Tabelul populaţiei R.A.S.S.M. după recensământul din 17 decembrie 1926.
4. Harta R.A.S.S.M. (1940).
5. Tabelul de date privind densitatea, numărul populaţiei şi ponderea naţionalităţilor în
teritoriile care vor alcătui grosso modo Guvernământul Transnistriei (1941-1944).
6. Harta densităţii populaţiei din Transnistria la 1933.
7. Harta administrativă a Transnistriei.
8. Harta satelor moldoveneşti (româneşti) din Transnistria.
9. Distribuţia satelor de moldoveni /români) pe judeţe şi categorii.
1O. Împărţirea administrativă a Transnistriei pe judeţe şi raioane.
11. Schema organizării Guvernământului Transnistriei.
12. Schema organizării comandamentului militar român al Odessei.
13. Populaţia municipiului Od~ssa după recensământul din data de 1 februarie 1942.
14. Schema organizării municipiului Odessa.
15. Tabelul cu numărul funcţionarilor din Transnistria.

119

A. Hillgruber, op. cit., p. 222.
Ioan Silviu Nistor, op. cit„ p. 97.
1
• Alexander Werth, Un corespondent pe frontul de est, Editura Politică, Bucureşti, 1970.
90
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Anexa 1

Anexa 3
Populaţia Republicii Autonome Sovietice Socialiste
de pe data de 17 decembrie 1926.
Naţionalitatea

Moldoveni
Ruşi

Ucraineni
Bulgari
Germani
Evrei
Polonezi
Total

Nr.
172.419
48.738
277.515
5.286
10.979
49.991
5.006
569.983

Moldoveneşti după recensământul

O/o

30,2
9,0
49,2
1,0
2,0
9,0
1,0
100

Sursa: Vsesoiuznaia perepisi naselenia (1926), vol. IV: Narodnosti. rodnoi iazâk naseleni'll
S.S.S.R., Gospolitizdat, Moskva, 1926.
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Anexa 5
~atele

privind densitatea, totalul populaţiei şi ponderea naţionalităţilor În teritoriile
are vor alcătui gIQ:i:i!l m!ld!l Guvernământul Transnistria (1941-1944)
Suprafaţa
km2

Densitatea
populatiei pe km 2
64 8
28.8

.A.S.S.M.
)dessa (fără ora.o;)
)dessa (ora.<;)

8.288
14.185

-

-

Aovilău

5.658
7.837
35.968

866
62 6
599

ulcin
'otal General

.A.S.S.M.
>dessa (fără ora.o;)
)dessa (oras)
~ovilău

"uleiu
otal General

l.A.S.S.M.
)dessa (fără ora.o;)
)dessa <oras)
vfovilău

"ulcin
otal General
~ursa:

Ucraineni
277.515
314.777
41.509
452.439
452.940
1.539.180

%
492
76.9
10.1
94.9
93.4
64.2

Rusi
48.738
26.097
174.468
2.397
502
252.202

569.883
409.348
455.051
476.335
486.166
2.396.883

172.419
6.345
10.230
142
429
189.707

30.2
19
2.5

Evrei
49 941
602
170.456
16.034
25.258
262.291

%
90
0.1
41.6
34
52
10.9

%
20
10 4
7.0

05

Ol

-

-

10.5

82.389

3.4

Greci

-

-

l.602
l.896

04
05

-

-

-

-

1.0

3.498

0.2

27.063

%

Germani
10.979
42.467
28.943

O/o
1o
42
05

-

Români

%
90
6.4
42.6

Buleari
5.286
17.458
4.319

-

Total populaţia

O/o

V:1e:1Qiuznaja perepi:1i na:;elenja S S S R (1926)
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Polonezi
5.006

-

O/o
1o

-

-

l l.574
5.465
6.272
28.317

2.8
12
1.2

.

Igor Niculcea

336
Anexa 9.
Distribuirea satelor de moldoveni (români) pe judeţe şi categorii
Judeţ

Sate

Sate mixte

româneşti

Sate cu
români

Movilău

Jugastru
Tulcin
Râbnita
Balta
Ananiev
Dubăsari

Gol ta
Tiraspol
Berezovka
Ovidiopol
O des sa
Oceacov
Total pe
categorii de
sate

24
5
12
29
3
13
1
2

86

li
3

5

24
2
8
1

6
7
13
2
2

1
50

35

Sate cu nume

Total pe judf

româneşti

3
12
4
15
5
7
6
2
7
2
4
2
1
70

Sursa: Nicolae M. Popp, Transnistria. Încercare de monografie regională, în Biblioteca
revistei "Moldova Nouă", nr. 2, 1943, p. 133
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3
12
4
55
13
19
65
14
41
6
8
2
2
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Anexa 10
Împărţirea administrativi a Transnistriei pe judeţe şi raioane

I

1

Denumirea iudetului
Ananiev (6 raioane)

Capitala judetului
Ananiev

I

:2
I

Balta (7 raioane)

Balta

I

3

Berezov.ka (4 raioane)

4

Dubăsari

5

Golta (5 raioane)

6
7

Jueastru (4 raioane)
Moghilău (8 raioane)

·8
9
10
11

Oceakov (3 raioane)
Odessa (4 raioane)
Ovidionol (3 raioane)
Râbniţa (5 raioane)

12
13

( 5 raioane)

Tulcin (4 raioane)
Tiraspol (6 raioane)

Berezovka
Dubăsari

Gol ta
Jugastru
Moghilău

Oceakov
Odessa
Ovidionol
Râbniţa

Tulcin
Tiraspol

Denumirea raioanelor
Ananiev, valea Hoţului, Sfânta Troiţa,
Cernea Sireavo Petroverovka
Obodovka, Berşadi, Cecelnic, Olgopol,
Pesteana. Savrani Balta
Cantacuzenca, Mostovoe, Berezovka,
Landau
Cerna, Ocna, Frunza, Dubăsari,
Grieorionol
Krivoe Ozero, Golta, Lubaşevka,
Vrabie. Domanevka
Cerneti. Tomasnol Kriionol lamool
Bar, Tivro, Stanislavcik, MuroeCirilovici, Kopaigorod, Şargorod,
Iarisev, Moghilău
Varvarovka. Anatolievka. Oceakov
Ianovka. Blagoevo Berezanka Odessa
Beleaevka. Franzfeld. Ovidioool
Camenca, Kodârna, Sloboclka, Râbniţa,
Bârzu
Soikov. Brasteav Tulcin Trosteanciuc
Ţebrica, Grosul, Tiraspol, Razdelnaia,
Slobozia Salz
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Anexa 13
Populaţia

Municipiului Odessa

Naţionalitatea

Ucraineni
Rusi
Evrei
Germani
Polonezi
Români
Armeni
Greci
Lituanieni
Carairni
Cehi
Tătari

Gruzini
Italieni
Estonieni
Letoni
Francezi
Sârbi
Turci
Unguri
Suedezi
Chinezi
Ţigani

Persani
Lezghini
Găgăuzi

Alte nationalităti
Pooulatia totală

după recensământul

de pe data 1 februarie 1942

Numărul

locuitorilor
109.123
103.046
33.885
6.072
5.997
2.911
1.448
1.285
771
396
272
233
218
125
113
110
104
90
60
24
17
9
5
2
2
l
983
272.398

Sursa: A.N.R.M„ fond 706, inv. 1, dosar 1219, voi. II.
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O/o

40 1
37 8
12 5
22
2.2

1.1
05
0.5
0.3

O.I
O.I

0.4
100

Jrganizarea administrativ-teritoriala a Transnistriei

339

Anexa 15
Numărul funcţionarilor
Funcţionari

Ingineri agronomi
Subingineri şi
administratori agricoli
Ingineri tehnici
Subingineri şi
administratori tehnici
Contabili
Medici umani
Medici veterinari
Personal auxiliar
sanitar
Meseriasi etc.
Profesori secundari
Profesori universitari
Docenti universitari
Asistenti universitari

din Transnistria
O/o

Funcţionari

%

Total

România
134
152

37.6
10,5

localnici
223
1.296

624
89,5

357
1.448

125
198

23.4
6,4

410
2.925

766
93,6

535
3.123

228
30
4
105

21.4
32
40.0
2,7

838
907
6
3.783

78 6
96 8
600
97,0

1.066
937
10
3.888

1.075
112
2

?
20.4
30

?
438
63
102
176
4.486
427
267

?
79 6
97 o
100.0
96-2
97 8
60J
914

Funcţionari

Învătători

Preoti
Artişti

Arhitecti
Pictori
Tinoirrafi
Personalul P.T.T.
Personalul C.F.R.
Total funcţionari pe
soecialitate

din

-

-

7
99
283
25
5
8

38
22
39.9
86
100.0
17 o

-

83 o
100 o
55.7
50 o
76,8

1.075
550
65
102
183
4.585
710
292
5
47
38
1.157
5.932
26.213

-

512
2.961
6.082

44 3
500
23,2

39
38
645
2.971
20.131

Funcţionari

2.363

20,6

20.131

76,8

26.213

administrativi
Total e:eneral

8.445

22 4

29.266

77.6

37.771

~ursele:

A S R O fond 3366

-

fişa

-

30· A N R M„ fond 706. dosr 518
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Administrative - Territorial Organization of Transnistria
The subjects of this paper is part of researches concerning the history of
provisional Romanian administration from Ukrainian territory 'between Bug and Nistru,
region named Transnistria, during Second World War.
These problems are arousing a special interes, particulary because until now this
theme didn ' t had a special attention.
Thus, in Romanian historiography ti/11989, the issue of the military occupation in
Transnistria was taboo, matter required by the Romanian communist system. Not even
Soviet historiography didn 't succeed in obtaining a complex approach of the issue, the
researches being one- sided, with a propaganda feature, injluenced by ideologica/
pressure. Mainly, the Soviet historians were emphasizing the negative sides of Romanian
administration, as massacres on native population, execution of pro-Soviet e/ements
(paratisant), the retreat from the territory of the Romanian administration, in 1943-1944,
that involved evacuation of equipments belonging to industrial units a.s.o.
Western historiography was cal/ing the attention on the Jewish question in
Transnistria, excepting the work of the American historian, Alexander Dallin, who
suggested a general and a well- balanced approach.
The objective of the war of Romania, that is /iberation of Basarabia, Northern
Bucovina and the region of Herţa, territories occupied by the Soviet armies in June 1940,
was reached in 1941, Ju/y 26, at the same time with the re-estabilishment of border/ine on
the river Nistru.
The attainment of this objective didn 't ment, for Romania, the end of the war, the
Roman ian troops being forced to advance towards East. In order to bring Romania in antiSoviet war and as a compensation for /osing Northern Transylvania, yielded to Hungary, in
accordance with the Diktate from Vienna (1940, August 29), Hitler was suggesting to
Antonescu, in a letter from 1941, August 14, to assume "the safety of the territory between
Nistru and Nipru", at the same time when Romanian army wi/l reach the stream of Inferior
Nipru.
Jon Antonescu will accept, finally, the taking over of the territory between Nistru
and Bug, occupying it, exerting an administration and exploitation of this territory, in order
to recover the damages suffered by Romania during Soviet occupation in Basarabia (19401941), the Romanian state didn 't made any annexation statement. In other words, the
occupation of Transnistria at that moment had a provisional nature and didn 't ment the
annexation of this territory.
The ethnical composition of the territory between Nistru and Bug was diverse
enough.(Romanians, Russians, Jews, Germans, Polish, Greeks, Bulgarians ll.s.o.). It is
diffzcult to establish the exact number ofpopulation when the war started, and even harder
the ethnical composition.
In accordance to the Soviet census from 1928, it seems that the most numerous
nationality in Transnistria was the Ukrainian one, 252.000 inhabitants, or 10,5 % from
entire population. The Romanians were the fourth nationa/ity in Transnistria, about
190.000 inhabitants or 7,8 % from entire population. Altogether, the total was about
2.397.000 inhabitants. In 1926- 1941 didn 't took place a significant increasing of the
population, because oftotalitarian politics promoted by Stalin, ofthe starvationfrom 19321933 in Ukraine, forced collectivization and massive deportation of wealthy families in
Siberia, politica/ repression.
After cessation of military operation between Nistru and Bug, in Transnistria there
were setlied down Romanian di vis ion in order to ensure the security of the territory. These
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units were formed especially from young contingents, commanded by colonels. Odessa had
its own headquarter.
Romanian civil administration, directed by the Civil Governor, professor
Gheorghe Alexianu, found a completely devastated territory, without any authority or
institution.
The population of this territory had no faith, was contaminated by communist
doctrine, had no trust in authorities; because of the war it was a pauperized and depressed
population.
It was necessary to reestablish internai order, the prestige and power of the
authorities, administrative and economic reorganization, moral and social rehabilitation.
In 1941, Sptember 12, through the decree number 8, emited in Tiraspol by the
Civil Governos, Gheorghe Alexianu, it was established the administrative structure of
Transnistria. Its territory was divided in communes and towns, <ieaartaments and counţjes
The administration of Transnistria was divided, from administrative point of view,
in Directions having same functions as well as ministries. First Directions were: Direction
of administration and comunications; Direction of agriculture and economy; Direction of
education and propaganda; Direction of health; Direction of finances; gradually, their
number reached 22.
The staff that was serving civil administration in Transnistria was consisting of
public office workers, detached from different Romanian institutions, distributed in
Government headquarter, prefecture, departments, towns. There were appealed local office
workers, functioning in public service, industrial units. state institutions, prefectutres,
departaments, communes, towns, kolkhozes, factories.
A part was consisting ofpeoples /rom Basarabia, knowing Russian and Ukrainian
language.
Transnistria was an administrative unit, having its own management, being
organized in accordance with local autonomy principie. The Civil Governor was under the
command of Antonescu, not because this fast one was prime - minister of Romania, but
because Antonescu was the Supreme Commander ofRomanian Army.
The Romanian administration in Transnistria irrevocab/y ended in 1944, April 1.
This /act was determined by the advancement of Russian front. Soviet troops
Conquered Odessa, in 1944, April 10, the resuit of this /act being the complete retreat of
German and Romanian troops /rom this territory.
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PyMyniH i KapnaTCLKa YKpaiua
(3 icTopii yKpaiHCLKO-PYMYHCLKOro eKOHOMi'IHOrO Ta
DOJiiTH'IHOro cniepo6iTHHl(TB3 uanepe,llO,llHi ,llpyroi ceiTOBOi
BiHHH (1938-1939 pp.)
M. Bezew
E. Bo!loOUMup
IlpOTilrOM BCLOro MDKBOE:HHOro nepio.ny 1IexocJIOBa1J•nrna MaJia .np)')Kffi CTOC)'HI<H 3
P}'MYHie10. I.IJ:o crocyrncs Yropw;mm, TO BOHa noCTiiiHo HaMaraJiacs 3 .non0Moro10
IIHTilHHJI npo HaQiOH3JlbHi MeHIIIHHH i3omoBaTH 1IexocJIOBa'l'IHH)' Bi.n COI03HHKiB
PyMyttii ra IOrocnasii. 1IexocnoBaQLKO-p}'MYHCLKi Bi,nHOCHHH 3a3HaJIH Biz:rzynmro y.napy
nicJIJ1 MiouxeHCLKOi KOH$epeHuii, KOJIH, $aicrH'IHO, HaCTaB KiHeQL icttyBattmo MaJioi
AHTilHTH RK nonim'IHoro co103y 1IexocJIOBa'l'IHHH, IOrocnaBii Ta P)'MYHii. OKpeMi
6aJIKaHCLKi KpaÎHH 6ym1 B HeO,l{HHaKOBiii Mipi 3aqeDJieHi 3MiHaMH, mo Bi.n6yJIHCJI.
Haii6iJILIIIe BHRBHJIHCL nocna6JieHHMH Mixrnapo.n;Hi no3HQii IOrocnasii Ta P)'MYHii, sKi B
HOBHX }'MOBax cTaJIH 06'E:KTilMH HeIIpHXOBattoro HaTHCKY 3 6oKY HiMe'l'IHHH. TaKHii
po3BHTOK no.niii He Mir He BIIJIHHYTH Ha CTattOBHille KapnaTCLKoi YKpaiHH
cKJia,noBoi
qaCTHHH 1IexocJIOBa'l'IHHH.
Ha cropiHKax yps.noBoi ra.3eTH «Hosa cBo6o.na» noCTiiiHo 3'RBIDIIOTLCR MaTepiam1
npo craBJieHHJI P)'MYHii .no Kapnarn-yKpaÎHCLKoro DHTattHR. TaK, y crarri <<P)'MYHU! i
Ili,nKapnaTTSI», ony6JiiKOBattiii 29 )l{OBTHJI 1938 p., Bi.l{3Ha'l3JIOCJI: «P}'MYHIB ni.n;DHC3Jla
.noroBopH ii ui .noroBopH MYCHTL .n01pHMYBaTH, 30KpeMa y BiLCHomeHHi .no
1IexocJioBa'l'IHHH. OcTaHHiMH .noroBopaMH PYMYHCLKa .nep)l{aBa .noKa33Jla, mo BOHa xoqe
)l(HTH 3i BciMa cyci,naMH B 3ro,ni. PyMyHU! MYCHTL paxysaTHCJI 3 $aKraMH, w;o cDHpaIOTLcs
Ha npHHQHII HauioH3JlbHoro caMOBH3Ha'leHHR ... ».1 Y TOMY )I{ HOMepi 6yna noMiru;eHa
CTaTT)J «PyMyHU! He xo'le aur~amcg npOTH HiMe'l'IHHH». HeBi.n;oMHii aBTop ciarri
BBa)l{aJIH, mo HeMO)l{JlHBiCTL npono3HQiii IlOJILIIJ;i no p)'MYHCLKO-YTOPCLKO-DOJlbCLKOMY
cniBpo6iTHHQTBY nogcHIOCTLC)J Ki.JJLKOMa IIpH'IHHaMH: 1)JIOMLHiCTL p)'MYHCLKoro ypg.ny
cynpoTH 1IeXOCJIOBa'l'IHHH; 2)6a)l{aHHJI 36eperm 3 HeIO .no6pi eKOHOMi'IHi ii noJiiTH'IHi
B3aE:MHHH; 3)HenpHXHJILHiCTL .no Ha.n;MipHoro 36iJILmeHHJ1
TepHTopii Yropmmrn;
4)He,noBip'g .no 3aneBHeHL Ey.naneIIIry mo.no Tpauci.JJLBattii; 5)He6a)l{attHJI BTPyqamcg .no
2
noniTH'IHHX KOM6iHauiii, )JKi 6yJIH 6 cnpgMoBatti npom HiMe'l'IHHH. Ha .nyMKy pe,naKuii
ra3em «HoBa cBo6o.na», P)'MYHii «DOTPi6HHH cni.JJLHHii Kop,noH 3 1IexocJioBa'l'IHHOIO, 6o
TY.Dll De.ne .nyxce Ba)l{JIHBa )J)UI Hei 3aJii3HH'IHa cno.rryKa 3 3axo,noM>>. 3
Ilpeca PyM)'Hii DOcTIHHO noMimaJia Ha CBOÎX IIID3JlbTax MarepiaJIH apo
1IexocJioBa'l'IHtty i KapnaTCLKY YKpaitty. Bi.npa3y nicJIJI 3aBepmeHHR Bi,neHCLKoro
ap6iTP~ 2 JIHCTona.na 1938 p., BHacni.noK )JKOro Bi.n 3aKapnarrg .no Yropru;HHH Bi,niHlliJIH
niB,neHHi paHOHH, I'll.3eTa «TiMnym> Bi.l{3Ha'laJia, lllO «3 p)'MYHCbKOro CTaHOBHil{a
HaHBa)l{JlHBimoIO DOCTaHOBOIO TOro ap6iTP~ ( cni.JJLHi KOp.l{OHH 1IexocJioBa'l'IHHH 3
PYMYHie10», a,n)l{e «HaBKOJIO Ili~apnarrs cxo,l{)JThcg Kop,noHH 'IOTHpLox .nep)l{aB i
4
nepexpemycrLC)J 6e3Jii'I CDOPTffBHHX iHTepeciB». fa3era <<Birnpym> KOHCTilTysaJia, mo
YropmHHa <<nocHJiae .no KapnaTCLKo"i YKpa"iHH TepopHCTH'IHi 6aH.llH», 6o BOHa «E:
BYJIKaHoM B cepe,nHHi €BpoDH, )JKHH Mo)l{e BH6yxttyTH». I.IJ:o crocycrLC)J KapnaTCLKoi
5
YKpa"iHH, To ri Hapo.n «Bi.nnoBi,nae Ha Bopo)l{iCTL i npoJIHTT)J KpoBi apHRTeJILCTBOM». Ha
rJIH6oKe nepeKoHaHHR aBTOpa cTarri «PyMyttiJI Ta KapnaTCLKa YKpaiHa» O.IlonoBH'la,
ony6niKoBaHiH y raJeTi <«l>poHryJI», «.nep)l{aBHe icttyBaHHJI KapnaTCLKo"i YKpaiHH e He
riJILKH
noIIIattysattHRM HauioHaJILHoi 3aca,zn1
KaTeropH'IHOIO
nepecrnporo10
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iMnepia.JiiCTHlfHHM 3a3iXaHHJIM, a.Jie j:f 03HalfaC o<t>iuiHue Bi.nuouneHHJI .np)')KHÎX B3aCMHH
MÎ)I( PYMYHaMH Ta yKpaÎHUJIMH, )l(HTTCBi Ta 3araJI&Hi iurepecn JIKHX MO~b 6YTH
6
CKOOp.nHHOBaui ne TÎnbKH B ni.nKapnaTCbKOMY <t>aKTopi».
PyMyHCbKHH TH)l(HeBHK <<l<ypeuzym> UOMÎCTHB 7 CÎlfHJI 1939 p. nepe.n.pyKoBany 3
uiMeUbKOro :>KYPHa.JIY «feononiTHK» cTarr10 npo KapnaTCbKY YKpaîuy, a raJeTa
«MOMeuzym> Bi,n3Halfa.Jia, lllO «uine yKpaÎHCbKe UHTaHHJI TBOpHTb KOMnneKC, B JIKOM}'
KapnaTC&Ka YKpaîua c nepwo10 $aJ010 y nnauax HiMelflfHHH mo.no YKpaÎHH».
Bncnoun10Ba.JiacJ1 Te3a, mo rirnep, MO)l(JIHBO, «3acnoKOÎTbCJI YTBOpeHHJIM .npyroî YKpaîun
8
3 yKpa"iuc&KHX 3eMen&, J1Ki renep JaHHJITi Ilon&me10». 0.nnaK, JIK ui.noMo, .no u&oro cnpasa
He .niHWJia. BHCOKO ouiunna HauioH3.JlbHO-BH3BOnbuy 6opoTh6y 3aKapnaTCbKHX yKpaÎHUÎB
raJeTa «CeMuayn». Ha .nyMKY pe.naKuiî, «yKpaîHC&Ka npo6neMa CTa.Jia o.nnnM 3
aKzya.JibHHX nHTaHb cyqacHoro Mi)l(Hapo.nHoro )l(HTTJI He 3 nacKH, a npoTH uoni uoporiu ...
1
YKpaîHCbKHH Hapo.n nepecTaB 6YTH 06 CKTOM, a CTaB )')Ke cy6'cKTOM MÎ)l(Hapo.nuoro
9
nonÎTHlfHOro )l(HTTJl».
HecnpoMO)l(HÎCTb unpiwHTH npo.nouon&qy npo6neMY unacnHMH cnnaMH 3Mycnna
ypR.n A.Bonownua wyKaTH .nonoMorn 3a Kop.noHoM. 0.nuicro 3 TaKHX KpaîH, npH'IOM}',
o.nuie:10 3 ue6araTbox, 6yna PyMyHÎJI. Ha ue 3Bepuyu yuary npe.ncTaBHHK ypR.n:y
10
KapnaTCbKOÎ YKpaîHH B IlpaJi B.lllaH.nop. 3aB,nJIKH caMe HOMY B.D:a.JIOCJI .noMOBHTHCb 3
PyMyHic10 npo nocrauey Ha 3aKapnaTTJI 500 uarouiu eyKypy.nJH. 14 nncrona.na 1938 p.
PyMyHi10 ui.n:ui.na.Jia yKpaîuc&Ka .nenerauiR, J1Ka 3'Rcyua.Jia no.npo6nui snpiweHHJI u&oro
nHTaHWI. YqacnnKH yKpaîHc&Ko-pyMyHc&KHx Toprouen&HHx neperouopiu unpiwnnn, mo
eyKypy.n:Ja 6y.ne perynRpuo noCTynaTH .Ha pyMyuc&Ki CTauuiî fa.JI&Me10 i Cary Mape, a
3BÎ,nTH aBTOKonouaMH nepenpaunJ1THMeTbCJ1 .no ui.nnoui.nunx 3aKapnaTC&KHX uaceneunx
11
nynKTÎB. 6 rpy.nuJ1 1938 p. qepe3 TepnTOpi10 Ilon&mi 6ys nponymeunu nepwnu ewenou
12
3 PYMYHCbKOIO KyKypymoro .nmi HaceneHHJI 3aKapnarrR. 3aKapnaTC&Ka .neneraui.11, JIKa
no6yua.Jia B PyMyniî, 3Biryuanac.11 28 rpy.nuJ1 1938 p. nepe.n yp.11.noM KapnaTCbKOî YKpaîun:
«MH 3ro.nnnHCb 3 o.nuo10 YMOBOIO, mo KyKypy,n3a He CMÎE: 6YTH 3a )1(0,nHy uiuy .nopO)l(lfa,
13
HÎ)I( .n:oTenep, T06To 1 Kr 3a 1 Klf., mo6 uaceneuWI ne Mano )l(o.nunx cKapr... ». BenHKHH
$aKTHlfHHH Marepian 3 u&oro npnuo.ny MÎCTHThCJI B mo.neuuney B.fpeu,n)l(i-,[(oHC&Koro 14
Bi.noMoro yxpaÎHCbKOrO UHCbMeHHHKa i nonÎTHlfHOro .niJ1lfa KÎHUJI 30-x poxis.
Konn )IC PyMyniR 3Miunna cuoc cTauneuu.11 .no KapnaTC&Koî YKpaîun? Bi.noMHH
xaua.nc&KHH icTOpHK, ypo.n:)l(eHeUb 3aKapnarr.11, Il.CTeplfo, BBÎBWH .no uayxouoro o6iry
HOBÎ .n:oxyMeHTH, BBa)l(aB, lllO MÎHÎCTP 3axop.noHHHX cnpaB PyMyniî r.ra<t>euey B p03MOBi 3
HiMeUbKHM UOCJIOM y 6yxapecri B.<I>a6piuiycoM 3aJIBHB 10 n10TOro 1939 p.: «... PyMyHÎJI
B)l(e He TaK cnn&uo 3auiKasneua 36epe)l(eHHJIM icHyBaHHJI KapnaTC&KOÎ YKpaîun, JIK 6yno
pauiwe, 60 i TaK ne Mac wn.11xiu .nnR cnonylfeHHJI 3 Ilparo10 i HiMelflfHHOIO... Tin&KH qac
. .no KlHUJI
.
UOKa)l(e, lfH UJI .nep)l(aBa. .. BTPHMaCTbCJI)). 15
.nnaK, Py MYHlJI
BHKOHysana
1
COI03HHUbKÎ 3060B J13aHHJI mo.no qexocnoBalflfHHH . .slK TÎnbKH CT3.JIO 3po3yMino, lllO qcp
nepeCTa.Jia icnyBaTH JIK .nep)l(aBa, PyMyuiJI BHcyuyna CBOÎ BHMOrH .no YroplllHHH. Ilocon
ocTaHHbOÎ B PyMyHiî JI.6ap.n:owi noui.noMHB MiHiCTPa 3aKop.noHHHX cnpas Yropmnun
1.qaxi, mo 16 6epe3HJI 1939 p. r.ra<t>eHKY «nocnauc.11 na cuoî nonepe.nui noui.noMneHH.11
npo re, mo PYMYHCbKHH yp.11.n me .no ocTauuix no.n:iH 3MÎHHB cuo10 no3nui10, .11xy uiu
3aHMaB y fanaui B UHTaHHÎ npo PycHHCbKY o6naCTb. PyMyHÎJI TaKO)I( Mac CBOÎ ÎHTepeCH Ha
pycnuc&Ki TepHTopiî. I.le ui.nuocHTbCJI .no npnxop.nouumc cin, uaceneunx PYMYHaMH, i .no
TepHTOpiî, qepe3 .11ey npoxo,nnTb 33.JIÎ3HHlfHa niui.11 MapaMopow-CnreT-KonoMea». 16
14 6epe3HJI 1939 p. A.BonowHH nporonocHB ue3ane)l(HÎCTb KapnaTCbKOÎ YKpaîun.
Ilpo ue piweHHJI ueraH:uo noui.noMHJIH nocon&CTBa i Koncyn&CTBa ucix csponeH:c&KHX
KpaÎH, 30KpeMa PyMyniî. l.\iKaBHH enho.n 3 UbOrO npHBo.n;y 3acpixcyBaB y CBOCM}'
«il(o.neuuney» B.fpeu,n)l(a-,[(ouc&xnH:: «Mano XTO 3Hac, ane Meni ui.noMo, mo npeM' cp

o
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BonowHH Tenecl>oHHO cnonyqHBCJI 3 KoponiBCLKHM ypmi;oM PyMyHiî. XTO 6YB Ha ,llpyrOM}'
6oui Teneqioey, ULoro. He 3Ha10, ane npeM'cp M}'CiB rosopHrn 3 .lzy)Ke si.nnoBi.llanLHHM
.nU!qeM. rosopHB npH6llH3HO B TOM}' ceHci, IllO 3aKapnaTCLKÎ yi<paÎHUi He 6aJKalOTL
crunrnyrncR 3 M3JJ)1pIQHH010, Te:llC aHi .no IlonLIUÎ HixTO 3 Hac He 6aJKac. ToM}' 3 ormuzy Ha
Te, iuo 6ecapa6cLKi i 6yKOBHHCLKi Hawi 6parn HaxO.llJITLCJI B PYM}'Hiî, KapnaTCLKa
YKpaîHa c oxoTHa npHC.llHaTHCJI .no PyM}'Hiî Ha ocHosi .neRKHX aBTOHOMHHX npas ... Xaii
ypJl.ll M:oro KoponiBCLKoî csirnocTi nowne n10.neM: Ha neperosopH i xaM: YPM PyM)'Hiî
3a6e3neqHTh BÎBCLKOBY oxopoey HaWHX KOp.llOHiB nepe.n M3,!J,l1pCLKOIO arpecic10. 3a uciHe6y.llh .nsi ro.nHHH npHM:wna BÎ.ll pyM)'HCLKoro YPJl.llY HerarnsHa BÎJ:nIOBÎ.llL. PyMyHH
17
IlOBÎ.llOMllJlllH, IUO, MOBJIJIB, liepnin 3a6opOHHB ÎM MÎWaTHCJI .llO uicî cnpaBH».
.HI< nacnpas.ni npHM:ManH si.ncryna10qffx ciqosHKiB na pYMYffCLKili TepHTopiî? 3
ULOro npHso.uy ÎCH}'IOTL pi3HÎ .nyMKH. OKpeMHM 3aroHaM noiuacTHno ycniwHo npoliTH
qexocnoBaULKO-pYM}'HCLKHB KOp.llOH, inwi 6ynH 3aTPHMaHi M: nosepffYTÎ Ha3a.l{.
IO.XHMHHeUL BBaJKaB, iuo «CTanacJ1 npHKpa Hecno.nisanKa, cnpHqHnena naKnenaMH
TÎKa10qoî 3 KapnaTCLKoî YKpaîHH qecLKoî a.uMiHiCTPauiî i BJHCLKOBHx, RKi
xapaKTepmyBanH ciqosHKÎB JIK 3no.niîs i TepopHcris. BHacni.noK QLoro PYMYHH 3MÎHHllH
18
csoc cnsntHHJI .no KapnaTCLKOÎ Ciqi.» ll{e paniwe repHTopi10 KapnaTCLKOÎ YKpaÎHH
noKHH}'B fi npe3H.lleHT A.BonowHH Ta OKpeMi qneHH M:oro ypJl.llY. BonH ycniwno
19
nepeTH}'nH Kop.uon PyM}'HÎÎ i îx IQHPO npHBHJlna IOrocnasUi:. BTiKaqaM Î3 3aKapnaTTJI
.llOilOMaranH TaKO)I{ yi<paÎHCLKi opraHÎ3auiî Ta TOBapHCTBa PyMyniî, O.llHaK ue B:llCe TeMa
OKpeMoro .llOCllÎ.ll)l{eHHJI.

I. Hosa cso6o.na.-1938.-29 :llCOB.
2. TaM caMo.
3. TaM caMo.

4. Timpul.-1938.-6 noiem.

5.

Viitorul-1938.-26 noiem.

6. Frontul.-1938.-11 dec.
7. Curentul.-1939.-7 ian.
8. Momentul.-1939.-19 ian.
9. Semnalul.-1938.-14 dec.

10. lllan.nop B. CnoMHHH. - T.I. KapnaTCLKa YKpaîna. 1938-1939.- Y:llCropo.n: fpa:llC.lla,
1996.- C.191.
11. Hosa cso6o.na.-l 938.- 17 nHCT.
12. TaM caMo. - 7 rpy.u.

13 . .lJ:ep:llCaBHHB apxis 3aKapnaTCLKoî o6naCTi. <l>.3, on.3, cnp.76, apK.49.
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14. fpeH.LOKa-,l(ouci.ICHH B. I..l.{aCTR i rope KapnaTCbKOÎ YKpaîun: I..l.{o.n;euunK //TsopH. T.YIII. - BarniHITOu: KapnaTci.KHii Coro3, 1987. - C.80, 96, 114, 147.
15. CrepllO n. KapnaTO- y KpaÎHCbKa .n;ep)l(aBa: ,[(o icTOpiî BH3BOJibHOÎ 6opOTb6H
KapnaTCbKHX yKpaîuuis y 1919-1939 poKax. - Jli.sis: 3a siJii.uy YKpaîuy, 1994. C.205-206.
16. ,l(CT.,D;HB.: Berern M.M. KapnaTCbKa YKpaîua 1938-1939 pp. y 3araJI1auocsponeiici.KoM)'
icropHllHOM)' KOHTCKCTi: B 2-x TOMax. - T. l. - Y)l(ropo.n;: Konip TipHHT, 1997. - C.43.
17. fpeu,D;)l(a-,l(ouci.KHH B. Ha3saua npaUR. - C.195.
18. XHMHHCUI> IO. TepnHCTHH rnMX .n;o YKpaîun. - Y)l(ropo.n;: fpa)l()'.la, 1996.- C. l 08.
19. ,l(eT ,D;HB.: ll;eHYpaJibHhlH apXHB MHuncrepcrsa rocy.n;apCTBeuuoH: 6e3onacuoCTH
PoccHH, H-17681 (Oco6oe .n;eno A.11.Bonornnua), 114 n.; Berern M.M., fopsaT JI.B.
YKpaîuui PyM)'Hiî (MapaMopouurnn): npo6neMH couiani.uo-eKonoMilluoro Ta
noniTH'IHOro po3BHTKY (1918-1944). - Y)l(ropo.n;, 1997. - C.22-38.
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România şi Ucraina Carpatica.
Din istoria colaborării economice şi politice ucraineană-română în
ajunul celui de-al doilea război mondial (1938-1939).
f n lucrare se face o încercare de a elucida colaborarea român-ucraineană în
perioada aprofundării crizei politice din Europa Centralăn în ajunul celui de al Doilea
Război Mondial. Autorul analizează materialele arhivei de stat din Ujgorod, presei
ucrainene şi româneşti de la sfârşitul anilor 30. În lucrare se argumentează faptul că
România a fost una din puţinele ţări, care în 1958-1959 avea o atitudine loială faţă de
Cehoslovacia şi Ucraina Carpatică. Acest lucru se explică prin faptul că între ţările vecine
existau relaţii de alianţă. fn lucrare se atrage atenţia că România şi-a înaintat pretenţiile
teritoriale faţă de teritoriile transcarpatice locuite de români, numai atunci, când statul
cehoslovac îşi termina existenţa.
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Romania and Carpathian Ukraine. Aspects Concerning Ukrainian - Romanian
Economic and Politica/ Collaboration on the Eve of Second World War
(1938 -1939)
The paper is an attempt to clear up Romanian - Ukrainian collaboration during
politica/ crisis in Central Europe on the eve of Second World War. The author is analysing
documents from state archive from Ujgorod, Romanian and Ukrainian press at the end of
30's. The paper is bringing arguments to the fact that Romania was one of the few country
that, in 1938-1939 had a loyal stand given to Czecholovalda and Carpathian Ukraine. The
reason is that between neighbor countries there were alliance relations. The paper is
emphasizing too, that Romania submitted territorial revendications for Transcarpathian
territories inhabited by Romanians just when Czechoslovaldan state was disintegrated.
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Bucovina

şi Maramureşul

în planurile iredentei
ucrainiene (1940-1947)
Dumitru Şandru

După primul război mondial, în 1921, în satele locuite de ucraineni din nordul
Bucovinei a apărut o mişcare naţionalistă a acestora, al cărui sediu se afla în afara graniţelor
ţării, în provincia Galiţia, de unde îi era coordonată activitatea. În septembrie 1939, când
armatele germane au ocupat partea de vest a Poloniei, ele au eliberat din închisoare pe
fruntaşii naţionaliştilor ucraineni, coloneii Andrei Melnic şi Ştefan Bandera, care dirijau
acţiunile acestui grup etnic şi de pe teritoriul Bucovinei 1•
Înainte de a fi atacat Uniunea Sovietică, Germania a promovat o politică de
înţelegere cu iredentiştii ucraineni care trăiau în Guvernământul General al Galiţiei, sperând
ca, prin ajutorul primit de la ei şi de la naţionaliştii ucrainieni din U.R.S.S., să o poată
dezagrega şi învinge cât mai curând. În schimbul sprijinului dat Germaniei, liderii ucraineni
au obţinut promisiunea Berlinului de a-i susţine în acţiunea de constituire a unei Ucraine
independente. Această înţelegere s-a perfectat între focurile militare competente ale Reichului şi Organizaţia Naţionaliştilor Ucraineni (O.U.N.), condusă de colonelul Andrei
Melnic, aflat la Berlin, care se declara reprezentanta naţiunii. Ca urmare, germanii au
conceput un plan pentru recrutarea şi instruirea tuturor naţionaliştilor ucraineni, în vederea
angajării lor în lupta armată împotriva Uniunii Sovietice2. Conducerea Organizaţiei
Naţionaliştilor Ucraineni spera că prin participarea membrilor acestui grup la războiul
antisovietic va reuşi să obţină cât mai curând posibil avizul Berlinului pentru crearea
statului ucrainean independent, în care ar fi fost incluse - potrivit planurilor ei - atât nordul
Bucovinei, cât şi Basarabia3 •
După nota ultimativă, din 26 iunie 1940, adresată de Moscova guvernului român,
în perioada în care nordul Bucovinei şi Basarabia s-au aflat sub ocupaţie sovietică,
neexistând restricţii de trecere a graniţei din Ucraina în teritoriile anexate incluse în această
republică, iredentiştii ucraineni din Galiţia răsăriteană au avut posibilitatea de a agita
locuitorii ruteni de aici, în special pe cei tineri, şi să le capteze activitatea spre înfăptuirea
planurilor lor4 •
În vara lui 1941, de îndată ce nordul Bucovinei a fost eliberat de către trupele
româno-germane, secţia de la Lemberg a Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni şi-a creat o
filială la Cernăuţi, transferată ulterior în orăşelul Cozmeni, în partea de nord a judeţului
Cernăuţi, mai aproape de frontiera dintre România şi Guvernământul General al Galiţiei,
destinată coordonării şi pregătirii din punct de vedere militar a populaţiei consanguine din
nordul Bucovinei şi Basarabiei, cu conducători locali, dintre care îi menţionăm pe Petru
Voinovshi, Miroslav Kindzerschi şi Mihai Colotelo5 • În perioada în care conducerea

1
În anii celui de-al doilea război mondial, Organiza/ia Naţionali$tilor Ucraineni (O.U.N.) avea două centrale, la
Berlin şi la Praga, cărora li se subordona Lembergul, iar organizaţiile din Bucovina acestuia din urmA (Arhivele
Naţionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 42/1943, f. 90). Evoluţia acestei mişcări
este expusă într-un raport al Direcţiei Generale a Poliţiei, de opt pagini, dactilografiat la 1,5 rânduri (idem.fond
Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 1/1946: Buletinul informativ nr. 44, din 23 februarie 1946, al Direcţiei
Generale a Poliţiei). În legătură cu acesta vezi Dumitru Şandru, Bucovina $i nordul Basarabiei în planurile
iredentei ucrainene, 1940-1944, în "Revista istorică", nr. 3-4, 1997, p. 203-218.
2
Idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 115/1943, f. 145.
J Idem.fond Direcţia Generala a Poli/iei, dosar 1/1946 (Buletinul informativ citat).
•Idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 115/1943, f. 145.
s Ibidem, f. 146.
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din Bucovina s-a aflat plasată la Cernăuţi, ea a dirijat activitatea Organizaţiei
Ucraineni din întreaga provincie şi din nordul Basarabiei, concentrându-şi
atenţia asupra rutenilor ce locuiau pe Valea Ceremuşului, în zonele Vilancea, Văşcăuţi,
Ciortoria, Bănila-Berjniţa, Slobozia Bănilei-Ştefiineştii de Jos, Zamostea şi Voloca pe
Ceremuş. Cum o bună parte din acţiunile întreprinse de naţionaliştii ucraineni erau orientate
şi împotriva statului român, ei au eşuat în încercările de a obţine sprijinul autorităţilor
locale, chiar şi pe linia înfiiptuirii planurilor antisovietice 6 •
După eliberarea de către trupele româno-germane, teritoriile răpite de Uniunea
Sovietică în iunie 1940 au fost considerate de liderii naţionalişti ai ucrainenilor ca părţi
componente ale statului independent pe care ei îl aveau în vedere. Nordul Bucovinei şi al
Basarabiei au devenit însă terenuri disputate şi câmp de propagandă şi de acţiune nu numai
pentru iredentiştii ruteni, ci şi pentru comunişti şi chiar pentru autorităţile militare germane.
Mai mult decât atât, întrucât la luptele din nordul Bucovinei au participat şi regimente ale
armatei maghiare, în iulie 1941 ostaşii unguri au început să facă propagandă în rândurile
ucrainenilor, declarând că teritoriul situat la nord de Zastavna va reveni Ungariei, deoarece
trupele ei îl ocupaseră, îndemnând pe ruteni să arboreze drapelele ungureşti şi ucrainene.
Această ştire - preciza şeful Inspectoratului de Jandarmi Cernăuţi, în nota informativă nr.
4819, din 20 iulie 1941 - îi fusese furnizată de agenţi acoperiţi şi de rezidenţi şi ea era

Naţionaliştilor

adevărată7 •
Acţiunile

iredentei ucrainene au fost susţinute atât de unii dintre rutenii cu
cât şi de mulţi ucraineni care pătrundeau ilegal în ţară. La 3 august 1941,
Legiunea de jandarmi Hotin relata, într-o notă informativă, că, imediat după eliberarea
Basarabiei de către trupele române, propagandiştii ucraineni de pe malul stâng al Nistrului
au trecut pe teritoriul acestei provincii, unde au desfiişurat o intensă propagandă în vederea
deşteptării sentimentului naţional printre membrii acestui grup etnic. Chiar şi după ce au
sosit autorităţile româneşti, unii dintre ei au încercat să pătrundă în satele Basarabiei,
purtând steaguri naţionale ucrainene, pentru a-şi continua propaganda. Când au fost opriţi
de grănicerii români, ei au început să ameninţe de pe malul stâng al fluviului: "Aceasta nu
va rămâne aşa. Românii nu vor avea timp să fugă din Basarabia"8•
În cursul lunii septembrie 1941, în nordul Bucovinei şi al Basarabiei şi-au
concentrat propaganda atât comuniştii, cât şi iredentiştii. Astfel, în acea lună, organizaţia
din Kiev a partidului comunist a trimis în judeţele Hotin, Storojineţ şi Cernăuţi zece
agitatori, care aveau misiunea de a întreprinde propagandă în favoarea sovietelor. Paralel,
Kievul a trimis în judeţele Rădăuţi şi Hotin şi alţi agitatori care, în timpul ocupaţiei ruseşti
din anii 1940-1941, fiicuseră parte din aparatul administrativ al oraşului Cernăuţi, însă o
bună proporţie dintre ei au fost capturaţi de autorităţile româneşti 10 • Apoi, la 19 septembrie
1941, imediat ce germanii au cucerit capitala Ucrainei, Kievul, banderiştii au lansat
manifeste privitoare la necesitatea creării unui stat ucrainean liber, scrise în limba
ucraineană, care erau aduse în nordul Bucovinei din Galiţia, de către aderenţii lui Ştefan
Bandera 11 •
Deşi propagandiştii ucraineni au reuşit să atragă o proporţie relativ mare a
populaţiei consanguine la lupta pentru desprinderea Ucrainei de Uniunea Sovietică şi pentru
cetăţenie română,

Idem.fond Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 1/1946 (Buletinul informativ citat).
Idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 157/1941, f. 3.
K Idem, dosar 159/1941, f. 7.
9
Idem, dosar 157/1941, f. 34.
10
Idem, dosar 159/1941, f. I O.
11
Idem, dosar 157/1941, f. 48-52.

6

7

https://biblioteca-digitala.ro

Bucovina şi Maramureşu/ în planurile iredentei ucrainene

351

anexarea celor două provincii româneşti la statul conceput de ei, au existat, totuşi cazuri în
care anumite grupuri de ruteni au refuzat să se implice într-un asemenea program. La 2
septembrie 1941, Legiunea de jandarmi Hotin relata, în nota informativă nr. 35, că, la
recensământul din 15 - 20 august 1941, locuitorii din comunele Bârnova şi Moşeneţi, care
erau în majoritatea lor de origine ucraineană, au declarat, fără excepţie, că erau români:
"Toţi spun că s-au săturat de ruşi şi, trăind pe pământ românesc, sunt români" 12 •
În iulie 1942, naţionaliştii ucraineni din ţinuturile ocupate atunci de Germania au
început recrutări, cu avizul Reich-ului şi sub supravegherea autorităţilor lui militare din
zonă, în vederea organizării unei armate proprii ce urma să participe la războiul
antisovietic, în rândurile ei fiind atrase şi numeroase persoane din nordul Bucovinei. La 21
iulie 1941, în oraşul Vijniţa, din judeţul Storoj ineţ, s-au adunat 182 de tineri din plasa
Răstoacelor, cu intenţia de a trece frontiera, pentru a ajunge la Cosov şi a se înrola în
armata ucraineană care se forma acolo. Iniţial, ei au fost opriţi de grănicerii români, dar, la
intervenţia locotenentului-colonel Rioşeanu, trimis special de şeful statului român pentru a
aplana divergenţele din regiune, li s-a permis să plece 13 • La 2 august 1941, Legiunea de
jandarmi Storojineţ consemna într-o notă informativă că, până la acea dată, plecaseră din
judeţ circa 800 - 900 de persoane, adăugând că zilnic alţi ruteni se îndreptau spre acea
localitate 14 •
Rapoartele şi notele informative ale legiunilor Storojineţ, Cernăuţi, Hotin şi
Câmpulung şi ale Inspectoratului de Jandarmi Cernăuţi din vara şi din toamna lui 1941
expun frecvent, nu rareori cu detalii, formele de manifestare ale naţionaliştilor ucraineni din
Bucovina şi din nordul Basarabiei pe tema propagandei legată de ideea creării statului
ucrainean 15 . Adesea, rutenii din regiune, incitaţi de agitatorii care dirijau această
propagandă şi protejaţi ori nu rareori încurajaţi de oficialităţile militare germane, se
manifestau în mod agresiv faţă de populaţia şi de autorităţile româneşti. În comuna
Frumosu, judeţul Câmpulung, în care locuiau 2052 de români şi numai cinci minoritari,
unde, în iulie 1941, nemţii organizaseră. un centru de pregătire militară a huţanilor recrutaţi
din judeţele Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava şi din Galiţia, unul dintre aceştia l-a întrebat pe
vânzătorul de la cooperativă, Ilie Pelinar, dacă era ucrainean. Cum acesta i-a răspuns că era
român şi întrucât a continuat să refuze a se declara ucrainean, huţanul l-a ameninţat cu
pistolul, spunându-i că Bucovina era pământ ucrainean 16 • Legiunea Storojineţ comunica
Inspectoratului de Jandarmi Cernăuţi, cu nota informativă nr. 7, din 13 august 1941, că
dispunea de ştiri sigure care atestau că populaţia ucraineană de pe Valea Ceremuşului era
îndemnată să fie pregătită în vederea formării statului ucrainean, care trebuia să încorporeze
şi Bucovina. Incitaţi de liderii lor, locuitorii din această regiune comentau că provincia era
locuită în majoritate de ucraineni, că românii, polonezii, germanii şi membrii altor grupuri
etnice reprezentau doar 20 % din populaţie şi că statul ucrainean îi va distruge, pentru a
rămâne ei singuri stăpâni. Comandantul legiunii aprecia că ei se refereau mai mult la
polonezi, deoarece rutenii declarau că, de îndată ce scăpaseră de evrei, îi vor distruge şi pe
polonezi. Pe de altă parte, românii de aici comentau că cei ce plecaseră la Cosov, pentru a
se înrola în armata ce se organiza acolo, fuseseră derbedeii satelor ce terorizaseră pe

12

Idem, dosar 159/1941, f. 12.
n Idem, dosar 157/1941, f. I.
14
Idem, dosar 162/1941, f. 2.
ii Idem, dosar 157/1941, f. 2.
16
Ibidem, f. 5 şi 11; Recensamântul general al României din 1941. 6 aprilie. Date sumare provizorii, Bucureşti,
1944, p. 74.
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locuitori în timpul

stăpânirii

sovietice

şi că

acum ei fugeau, de fapt, pentru a

scăpa

de

urmărire •
17

Cum s-a mai spus, multe din acţiunile naţionaliştilor ucraineni au fost o bună
de timp tolerate, sprijinite ori chiar încurajate de autorităţile militare germane din
zonă. Astfel, deşi propaganda pentru crearea armatei naţionale pe teritoriul Galiţiei era
dirijată de liderii iredentei ucrainene din Galiţia 18 , organizarea şi instruirea voluntarilor din
divizia constituită la Cosov s-a făcut sub îndrumarea nemţilor. În comuna Frumosu, judeţul
Câmpulung, cele nouă companii de tineri recrutaţi până la 20 iulie 1941 erau pregătite de
către o misiune militară germană, formată din ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi din unităţi ale
·
Wehrmacht-ului 19 •
La 16 octombrie 1941, Direcţia Generală a Poliţiei informa Inspectoratul General
al Jandarmeriei, prin ordinul nr. 54076, că propaganda ucraineană desfăşurată în ultimii ani
de către Institutul Ştiinţific Ucrainean de la Berlin, condus de Kuselea Zenon, de la
Universitatea din Praga, şi celelalte instituţii culturale şi politice ale ucrainenilor reuşise,
datorită folosirii unor date false asupra situaţiei geografice, politice şi etnografice a
Bucovinei şi a Basarabiei, să convingă opinia publică germană şi în special cercurile
militare ale Reich-lui că aceste teritorii trebuiau să facă parte integrantă din statul
ucrainean. S-a putut constata că harta Ucrainei, elaborată de Marele Stat Major German,
cuprindea, în cadrul frontierelor sale, Basaraia, întreaga Bucovină şi unele părţi din
Maramureş. Tinerii ucraineni refugiaţi din Bucovina, Basarabia, Galiţia şi Ucraina
Subcarpatică, stabiliţi în Germania, aflaţi în curs de organizare în unităţi militare, urmau a fi
trimişi pe front, fie ca propagandişti, fie ca luptători pentru a justifica dreptul la
independenţă a Ucrainei. Referent pentru problemele ucrainenilor din România era un
oarecare V. Ivanovici, care plecase cu puţin timp înainte la Viena în acest scop. El fusese
ataşat pe lângă Marele Cartier Militar German din Iaşi, de la începutul războiului
antisovietic până către sfârşitul lunii septembrie, unde a organizat o legiune ucraineană care
a plecat pe front 20 • Cum ordinul Direcţiei Generale a Poliţiei solicita organelor jandarmeriei
să cerceteze şi să comunice constatările privitoare la propaganda desfăşurată pe teren pe
tema "justificării" drepturilor Ucrainei asupra Bucovinei, legiunile în cauză, Chişinău,
Câmpulung, Storojineţ, Rădăuţi şi Cernăuţi şi Inspectoratul General al Jandarmeriei au
răspuns, ultimul cu adresa nr. 47632, din 13 noiembrie 1941, în sinteza asupra rapoartelor
primite, că nu constataseră atunci asemenea activităţi 21 •
În toamna lui 1941 poliţia şi jandarmeria au început să opereze arestări în rândul
rutenilor care atentau la siguranţa statului, fapt ce a determinat pe cei lăsaţi în libertate să se
abţină, temporar, de la acte ostile faţă de România. Unii dintre ucrainenii vizaţi au căutat
însă şi au obţinut sprijinul autorităţilor militare germane, care i-au protejat, iar câteodată
chiar i-au încurajat în acţiunile lor. Legiunea Storojineţ relata, de pildă, în nota informativă
nr. 21, din 3 noiembrie 1941, că Niculai Novotnei, din comuna Panca, aflând că i se
adresaseră acte de către şeful postului de jandarmi, pe motiv că în timpul ocupaţiei
comuniste batjocorise armata română, şi văzând că şi alţi ucraineni au fost internaţi în
bucată

17
Arhivele Nafionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 162/1941, f. 7. ln legătură cu
structura etnică a regiunii vezi Breviaire statistique de la Roumanie, I940, Bucureşti, p. 20-28; Anton Golopenfia,
Popu/a/ia teritorii/or române$ti desprinse în I 940, în "Geopolitica şi geoistoria", nr. I, 1941, p. 35 şi urm.
1
• Arhivele Nafionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 157/1941, f. 5.
1
• Ibidem, f. 11.
20
Ibidem, f. 41-42.
21
Ibidem, f. 44-47.
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Mai mult decât atât, Inspectoratul General al Jandarmeriei menţiona, în nota nr.
1551, din 18 noiembrie 1941, că minoritarii ruteni plecaţi din ţară şi înrolaţi în armata
ucraineană începuseră să vină acasă, cu bilete de voie eliberate de autorităţile germane din
Ucraina. În comuna Lucavăţu de Sus, judeţul Storojineţ, sosiseră cu puţin timp înainte doi
ucraineni îmbrăcaţi în uniforma poliţiei ucrainene şi dotaţi cu pistoale. Ei posedau permisii
de câte zece zile acordate de.Comandamentul german din Gaisen (Ucraina), unul fiind venit
pentru a-şi vedea familia, altul rudele 23 •
La 17 decembrie 1941, Inspectoratul de Jandarmi Cernăuţi consemna, în nota
informativă nr. 10394, redactată pe baza unor surse demne de toată încrederea, că, în
ultimul timp, la Cernăuţi luase fiinţă, din iniţiativa şi sub îndrumarea inginerului Dumitru
Bendac, exponent al grupului extremist banderist, o organizaţie naţionalistă, denumită
Garda Naţională Ucraineană, care atrăsese circa 75 de membri din acel municipiu şi din
nordul Bucovinei. Din cauza dezorientării în care se aflau exponenţii conducerii iredentei
ucrainene, generată, înainte de toate, de faptul că teritoriile cucerite de germani nu
primiseră independenţa şi apoi de arestarea de către nemţi a liderilor celor două curente
ucrainene, Bandera şi Melnic, nu se semnala o activitate cât de cât notabilă a rutenilor uniţi
în Garda Naţională. Ucrainenii din conducerea organizaţiilor locale rămaşi credincioşi
părerii că existenţa viitorului lor stat era legată de Reich se aflau în divergenţă cu
exponenţii curentului autonomist, reprezentat în Guvernământul General al Galiţiei de
Bandera şi de unii dintre aderenţii lui Melnic, a căror acţiune insistentă în vederea
dobândirii autonomiei s-a transformat într-o luptă conspirativă în toate regiunile locuite de
ucraineni, dând astfel naştere flancului de extremă dreaptă ucraineană, care a contribuit în
special la arestarea lui Bandera şi Melnic. Arestările operate de germani în ultimul timp au
dus la restrângerea activităţii grupului banderist, reprezentanţii lui socotind că era cazul, în
urma noii atitudini a oficialităţilor germane faţă de acţiunea lor şi a raporturilor dintre
România şi Reich, să se adâncească secretul operaţiunilor în masa ucrainenilor din nordul
Bucovinei, adoptând ca tactică sistemul conspirativ2 4 •
A doua zi, la 18 decembrie, Inspectoratul de Jandarmi Cernăuţi arăta, în nota
informativă nr. 10426, redactaă pe baza unor surse verificate, că fracţiunea ucrainenilor
banderişti din nordul Bucovinei începuse, în urma instrucţiunilor primite de la emisari
veniţi din Galiţia, să ia măsuri de organizare a mişcării în toate comunele locuite de ruteni.
La I O decembrie, sosise la Cernăuţi conducătorul şi iniţiatorul spiritual al mişcării
Idem, dosar 16211941, f. 25; Antonescu-Hitler, CorespondenţtI şi întâlniri inedite (1940-1944). voi. I,
1991,p.149.
21
Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 157/1941, f. 58.
24
Ibidem, f. 1453-144. În toamna lui 1941, conducerea iredentei ucrainene era însă măcinată de disputele violente
dintre cele două tabere. La 29 septembrie 1941, Inspectoratul de Jandarmi Cernăuţi arăta, în nota informativă nr.
8292, că un curier banderist, originar din acel oraş, dar stabilit în Galiţia, venise la Cernăuţi cu ştirea că mai
înainte cu 3-4 săptămâni la Stanislau se anunţase, prin afişe, că doi trădători melnichişti, colonelul Hrebinschi, din
fosta armată ucraineană, şi Stribovschi, colaborator al colonelului Andrei Melnic, au fost împuşcaţi la Jitomir,
deoarece înainte de izbucnirea războiului germano-polon conclucraseră cu poliţia poloneză, denunţând mulţi
naţionalişti ucraineni, care au fost arestaţi de poliţiştii polonezi. Pe de altă parte, autorităţile germane din Galiţia
au ordonat, ca măsură represivă faţă de actele teroriste comise de banderişti împotriva melnichiştilor, arestarea
capilor tuturor acestor organizaţii. Între cei întemniţaţi se aflau şi trei ruteni din Bucovina. Animozităţile dintre
banderişti şi melnichişti erau în continuă creştere, din cauză că Andrei Melnic şi colaboratorii lui, Senlc,
Baranovschi, Hrebnic şi Stribovschi fuseseră excluşi, încă din februarie 1940, din Organizaţia Naţionalişti/or
Ucraineni, pe motiv că, în anul 1939, cooperaseră cu poliţia poloneză, în dauna cauzei ucrainene, acum
nemaifiind agreaţi de germani, deşi se arătau supuşi faţă de ei, spre a le fi pe plac (ibidem, f. 30).
22
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banderiste, lavorschi, care a fost colaboratorul cel mai important şi intim al lui Bandera, din
timpul când îşi făceau studiile universitare la Cracovia. Imediat după arestarea lui Bandera,
el a preluat conducerea mişcării, rămânând astfel locţiitorul lui. La Cernăuţi, Iavorschi a
intrat în contact cu Biroul ucrainean şi cu conducătorii banderişti locali, cu care a discutat
timp de trei ore, după care a plecat la Văşcăuţi, judeţul Storojineţ. Oraşul, fiind plasat la
numai 3 km de graniţa cu Galiţia, devenise, după toate presupunerile Inspectoratului de
Jandarmi, centrul de difuzare a propagandei din nordul Bucovinei. După alte două zile,
Iavorschi a părăsit România, prin punctul de frontieră Orăşeni, judeţul Cernăuţi, ducându-se
la Lemberg. Tot timpul cât a stat în Bucovina, el a călătorit într-o maşină germană, pe baza
unui permis eliberat de Comandamentul Militar German din Cracovia. Or, Biroul ucrainean
din Cernăuţi funcţiona pe lângă Comandamentul Militar German din acel municipiu.
Munca lui Iavorschi a dat roade în judeţul Cernăuţi, căci au luat fiinţă cuiburi banderiste în
comunele Prelipcea, Vasilău, Vrânceni, Sipeniţi, Toropăuţi, Stăuceni, Tăuteni şi Barancea.
Tot acum s-a anunţat că, pe viitor, organizaţiile banderiste se vor orienta după instrucţiunile
primite de la Lemberg. Ca unnare, în ziua de 15 decembrie au sosit la Cernăuţi primele
grupuri de propagandişti ucraineni recrutaţi din nordul Bucovinei, pentru a primi
instrucţiuni de la Biroul ucrainean: 30 de ţărani din judeţul Cernăuţi şi 15 din judeţul
Storojineţ2 5 •

La 27 decembrie 1941, în locuinţa inginerului Dumitru Bendac, din Cernăuţi, a
avut loc o întrunire, la care au participat câţiva lideri locali ai melnichiştilor şi banderişti/or.
Avocatul Hrehorovici, cu numele conspirativ Trişcă, a comunicat că fusese la Berlin cu
puţin timp mai înainte, unde se întâlnise cu Andrei Melnic. Acesta i-a declarat că avea toate
garanţiile Germaniei în problema ucraineană, ce va fi rezolvată potrivit dorinţelor lui, dar că
în acea vreme nemţii nu vroiau să îi "irite" pe ruşi. În plus, armata ucraineană, creată de
germani, nu se bucura - după opinia lor - de simpatia populaţiei, aşa că a trebuit să se
renunţe, temporar, la ea. Aparatul de comandă, ofiţerii şi subofiţerii destinaţi regimentelor
ucrainene se aflau de multă vreme în Germania, la dispoziţia lui. La sfârşitul războiului,
când germanii i-ar fi câştigat, funcţia de conducător al statului ucrainean îi era promisă lui
Melnic. Nemţii i-au dat lui Hrehorovici suma de 180000 de mărci pentru a procura cărţi şi
reviste destinate Basarabiei şi Bucovinei. Melnic a cerut avocatului să-şi convingă
conaţionalii de a nu da ocazie germanilor ori românilor de a interveni în certurile lor
interne, încredinţându-i depline puteri pentru a-i organiza pe ucrainenii din România. Dar,
Iavorschi şi Kindzerschi - "aventurieri polonezi" - nu ascultau de Bucureşti, ci de Galiţia.
În încheiere, Bendac a comunicat participanţilor că trimisese la Berlin un memoriu asupra
6
"şicanelor" pe care românii le făceau atunci rutenilor •
2
'
26

Ibidem, f. 138.
Ibidem, f. 193-195. Într-o sinteză a Direcţiei Generale a Poliţiei de Siguranţă asupra străinilor suspecţi din
capitală, nedatată, dar redactată cu certitudine înainte de 23 august 1944, în acel an, care trebuiau supravegheaţi,
asupra ucrainenilor se făcea menţiunea că, până la începutul lui martie 1942, ei erau grupaţi în cinci organizaţii: I)
Mişcarea petliurista, condusă de fostul general ucrainean Sergiu Delvin; 2) Comitetul ucrainean pentru asistenţa
emigranţi/or ucraineni din România, avându-l preşedinte pe Ignat Hedorovschi; 3) Asociaţia/oştilor combatanţi
din armata petliurista, al cărui preşedinte era Prohovschi; 4) Mişcarea ucraineana hatmanista, cu sediul în
străinătate, care avea o ramificaţie în România, cu o centrală la Bucureşti şi pe Nicolae Pilimeno preşedinte; 5)
Mişcarea Naţionala Ucraineana
(O.V.N.), reprezentată în România prin Ion Hrehorovici, minoritar din
Bucovina, cu sediul în Bucureşti. Aceste organizaţii aveau filiale în Bucovina şi în câteva oraşe din vechiul regat,
precum la Ploieşti, Giurgiu şi altele. La începutul lui martie 1942, în urma hotărârii guvernului, Ministerul
Afacerilor Interne a autorizat existenţa unui singur comitete, denumit Comitetul Central al Emigraţiei Ucrainene,
condus de colonelul Ignat Prohovschi (Arhivele Municipiului Bucureşti, fond Prefectura Poliţiei Capitalei, dosar
477/1944, f. 7-8). Nu putem afirma cu certitudine că Ion Hrehorovici, care conducea Mişcarea Naţionalista
Ucraineana, era una şi aceeaşi persoană cu cea menţionată în nota de mai sus, dar voroborarea informaţiilor ne
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Se pare că liderii iredentei ucrainene au dat cuvânt de ordine conaţionalilor să
reclame la forurile militare nemţeşti din România, nu la instituţiile statului a cărei cetăţenie
o aveau, oricare din nemulţumirile lor. Dovadă că până la I ianuarie 1942, din judeţele
Cernăuţi, Hotin şi Storojineţ au adresat plângeri autorităţilor germane, nu celor româneşti,
82 de ucraineni 27 , iar până la 4 februarie 1942, alţi 41 28 , procedura lor pornind de la ideea că
pe această cale se putea capta şi mai mult bunăvoinţa germanilor în favoarea lor.
În 1941, potrivit indicaţiilor fracţiunii banderiste de la Lemberg, Organizaţia
Naţionalistti Ucraineanti din Cernăuţi, condusă de Kindzerschi, pregătise un plan terorist
contra autorităţilor germano-române, difuzând în regiune manifestele "Prin sabie" şi "Prin
foc", care atacau direct Reich-ul şi statul român. În ianuarie 1942, însă, sediul organului
central de conducere, de sabotaj şi de atentate al O.U.N. din Cernăuţi a fost descoperit, iar
şefii lui arestaţi 29 • De îndată ce poliţia a localizat casa conspirativă din Cernăuţi, 14
persoane, socotite capii Organizaţiei Naţionaliste Ucrainene, au fost deferite Curţii
Marţiale din Iaşi, care le-a condamnat la muncă silită ori la închisoare corecţională. În
aceste împrejurări, centrala de la Lemberg a decis să transfere activitatea din oraşe în satele
Bucovinei 30 . În 1942 au urmat alte arestări, atât în mediul urban, cât şi în cel rural şi ele
aveau să continue pe parcursul anului 1943. Banderiştii şi-au schimbat însă tactica, dar
poliţia şi jandarmeria au reuşit să captureze şi să aresteze şi pe curierii ce veneau cu
instrucţiuni de la Lemberg în Basarabia şi în Bucovina31 .
La sîarşitul anului 1942, Legiunea de jandarmi Cernăuţi a intrat în posesia mai
multor informaţii privitoare la organizarea şi la modul de acţiune a ucrainenilor din judeţ şi
din nordul Bucovinei. În acea perioadă, şeful mişcării banderiste era aocatul Iaroslav
Petriuk. Acesta era vizitat aproape zilnic la birou şi acasă de cei mai înfocaţi naţionalişti
ucraineni din judeţ, cărora le dădea instrucţiuni cum să acţioneze, potrivit indicaţiilor ce le
primea de la organizaţia din Guvernământul General al Galiţiei. Legăturile cu centrul
ucrainean din Sneatin se făceau, în principal, prin Maria Strejeburda, din comuna
Gavrileşti, judeţul Cernăuţi, al cărei soţ îndeplinea funcţia de şef al poliţiei din comuna
Stetova, situată lângă frontiera cu România, aproape de comuna Stăuceni. Strejeburda făcea
săptămânal naveta între Galiţia şi Gavrileşti. Tot la Gavrileşti a mai fost identificat Nicolae
Petruşco, care ţinea legătura cu ucrainenii din Guvernământul General al Galitiei şi care
trecea frecvent în mod clandestin frontiera. Împotriva lui Petruşco, legiunea a adresat acte,
care au fost înaintate, la 5 ianuarie 1943, Curţii Marţiale din Cernăuţi. O altă persoană care
efectua naveta între România şi Galiţia era Leocadia Ţiganiuc, din Ivancăuţi, judeţul
Cernăuţi, soţia învăţătorului pensionar Onisifor Ţiganiuc, care ţinea legătura cu avocatul
Petriuk.32 •
La I aprilie 1943, Inspectoratul General al Jandarmeriei relata, în nota informativă
nr. 122, bazată pe surse sigure, că, la acea dată, la conducerea mişcării ucrainene se aflau
trei persoane (Iaroslav Petriuk, Stasiuc şi Contul), în loc de una şi că organele jandarmeriei
identificaseră două centre ale acesteia: Târgul Nistrului şi Târgul Cozmeni şi trei cuiburi:
determină să

presupunem că da, de îndată ce sinteza se referea la organizaţiile suspecte ale străinilor din România,
ea nu prezintă activitatea şi ţelurile organizaţiilor respective, ca în cazul celor ale emigraţiei ruseşti. De aici
apare şi cererea de mai sus, de subordonare a mişcării faţă de Bucureşti, nu de Galiţia.
27
Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 15711941, f. 213-215.
2
" Ibidem, f. 220-221.
29
Idem, dosar 115/1943, f. 146.
10
Ibidem, f. 149.
l i Ibidem, f. 150.
32
Idem, dosar 42/1943, f. I (Nota informativă nr. 8590, din 11 ianuarie 1943, a Inspectoratului de Jandarmi
Cernăuţi) şi ibidem (Nota informativă nr. 2113, din I O ianuarie 1943, a Legiunii Cernăuţi).
deşi
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dintre ele în comuna Gavrileşti şi unul în comuna Vrânceni, toate din judeţul Cernăuţi.
Legiunea Cernăuţi aducea la cunoştinţa Inspectoratului General că iredenta ucraineană îşi
schimbase tactica de lucru, folosind vechea metodă legionară de întâlnire a activiştilor la
jocurile de cărţi şi că, în ianuarie 1943, jandarmii o văzuseră în Lenteşti, judeţul Cernăuţi,
pe o oarecare Minodora Moscaliuc, originară din acea comună, care fugise în toamna lui
1941 în Guvernământul General al Galiţiei 33 •
Comisariatul de poliţie Văşcăuţi a comunicat poliţiei de reşedinţă Storojineţ, iar
aceasta, cu adresa nr. 17005/S, din 5 aprilie 1943, prefectului, că mai mulţi ucraineni
refugiaţi din Bucovina în Germania, după ce nordul ei a fost eliberat de către trupele
româno-germane, au făcut, încă de pe când se găseau în lagăr, un memoriu către Hitler,
cerând ca Bucovina să fie desprinsă din trupul României şi încorporată în Guvernământul
General al Galiţiei, pentru ca, atunci când se va crea statul ucrainean, să fie alipită acestuia.
Memoriul a fost semnat şi de opt locuitori din judeţul Storojineţ. Această ştire a fost
confirmată de câteva persoane, între care de Bret Iosif şi soţia sa, Aspasia, născută Deleanu,
care se înapoiaseră cu puţin timp mai înainte la domiciliul lor din Văşcăuţi, ca repatriaţi din
Germania, şi de Caline Necras, de asemenea repatriat din Germaia şi stabilit în comuna
Măreniceni. Se spune că Hitler ar fi răspuns că nu putea admite anexarea Bucovinei de către
Ucraina, deoarece ea era o provincie românească, pentru care ostaşii români şi-au vărsat
sângele şi au curăţat-o de ruşi, aşa că ea trebuia să rămână României 34 •
În primăvara lui 1943, acţiunile iredentiştilor ucraineni au continuat, dar ele s-au
redus numericeşte datorită, în special, arestării a tot mai multe dintre persoanele descoperite
că atentau la siguranţa statului. În cursul lunii aprilie 1943, Legiunea Storojineţ a descoperit
organizaţia ucrainenilor din comuna Bănila pe Ceremuş, care avea ramificaţii în mai multe
comune de pe Valea Ceremuşului şi legături cu Galiţia. La percheziţia domiciliului lui Ion
Menzac - conducătorul rutenilor din acea localitate - au fost găsite materiale de
propagandă: insigne, manifeste etc. Ulterior, jandarmii au mai efectuat 52 de descinderi,
prilej cu care a fost descoperit un stoc important de materiale de propagandă, iar în curtea
lui Ioan Colotelo un revolver îngropat în pământ. Acesta, originar din Bănila pe Ceremuş,
conducea organizaţia din Văşcăuţi, iar la Vijniţa şeful ei era Miroslav Haiduc. Rutenii
ţineau ascuns armamentul în biserici. Astfel, sub duşumeaua capelei din comuna Lucavăţul
de Sus-Maidan a fost găsit un revolver cu cinci cartuşe. O descindere a fost făcută şi la
biserica din cătunul Berejniţa, pendinte de comuna Bănila pe Ceremuş, fără a se fi
descoperit ceva, deşi jandarmii aveau informaţii sigure că acolo se afla ascuns armament3 5•
În luna următoare şi Legiunea Cernăuţi a descoperit Organizaţia Naţionaliştilor
Ucraineni din acel judeţ. Liderii ei erau Dumitru Heriuc, din comuna Dumbrava, judeţul
Cernăuţi, licenţiat în drept, fugit la 29 ianuarie 1942 în Guvernământul Galiţiei, şi Ştefania
Panici, din comuna Zeleneu, judeţul Storojineţ, plecată, de asemenea, în mod fraudulos în
Galiţia. Aceştia s-au întors în ţară cu instrucţiuni şi cu materiale de propagandă care vizau
recrutări de membri în organizaţie. Până la 18 mai 1943, în judeţul Cernăuţi fuseseră
descoperite organizaţii în 21 de comune. Ca urmare, 31 de persoane au fost arestate.
Acestea, împreună cu materialul de propagandă şi cu armamentul găsit (trei revolvere, două
puşti mitraliere şi 40 de cartuşe) au fost înaintate Curţii Marţiale din Cernăuţi 36 •
33

Ibidem, f. 18.

4

Idem, dosar 114/1943, f. 65.
Idem, dosar 42/1943, f. 26-28. Legiunea preciza că naţionaliştii ucraineni de pe Valea Ceremuşului simpatizau
cu Ştefan Bandera, care preconiza constituirea unui stat ucrainean independent, menit să includă în el şi ţinuturile
locuite de ucraineni din Rusia, Polonia, Bucovina şi nordul Basarabiei (ibidem, f. 27).
Jfi Ibidem, f. 79-80.
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În acelaşi timp, organele jandarmeriei continuau să informeze forurile superioare
despre prezenţa în Bucovina a multor ruteni ce plecaseră pe căi frauduloase din ea, care se
întorceau cu scop de a întreţine propagandă iredentistă. La începutul lui aprilie 1943, de
exemplu, în comuna Stăneşti, judeţul Storojineţ, şi-a făcut apariţia o oarecare doamnă
Stanchevici, originară din comuna Plosca, judeţul Rădăuţi, care se refugiase în toamna lui
1941 în Guvernământul General al Galiţiei şi care în timpul ocupaţiei bolşevice fusese
organizatoarea regionalei de propagandă ucraineană. Scopul vizitei ei era de a organiza pe
iredentiştii ruteni pentru a desfăşura propagandă. Ca urmare, s-au format echipe înarmate,
însărcinate cu misiuni precise pentru cazurile de revoltă37 •
În condiţiile intensificării activităţii iredentei ucrainene din lunile precedente 38 , în
iulie 1943, organele Siguranţei româneşti au descoperit hărţile cu organizarea în teritoriu a
naţionaliştilor ucraineni din judeţele Rădăuţi şi Storojineţ şi din nordul Basarabiei3 9, ceea ce
a facilitat arestarea multora dintre ei. În unele zone fuseseră operate reţineri destul de
numeroase şi mai înainte, fapt ce a diminuat acţiunile iredentiştilor de aici. Legiunea
Storojineţ relata, în nota informativă nr. 480, din 23 mai 1943, că, potrivit surselor de
încredere de care dispunea, în urma descoperirii organizaţiilor ucrainene de pe Valea
Ceremuşului, din judeţul Storojineţ, rutenii încetaseră orice activitate, aşteptând să vadă ce
se va întâmpla cu cei arestaţi. De îndată ce câţiva dintre ei au fost puşi în libertate,
iredentiştii şi-au reînceput activitatea, colectând în special fonduri, pe ascuns, pentru a-i
elibera şi pe ceilalţi deţinuţi 40 • Două săptămâni mai târziu, la 8 iunie 1943, Inspectoratul de
Jandarmi Cernăuţi a transmis Guvernământului Provinciei Bucovina nota nr. 406, arătând
că prefectura judeţului Storojineţ cercetase pe teren situaţia, găsind că, în urma descoperirii
organizaţiilor revoluţionare de pe Valea Ceremuşului şi trimiterii în masă a tineretului
ucrainean la muncă forţată, această minoritate nu mai prezenta un pericol căruia nu i s-ar fi
putut face faţă cu forţa poliţienească rurală şi urbană şi cu cele două plutoane de jandarmi
disponibile41 •
Dar, contrar acestei previziuni, în luna următoare, iredentiştii ucraineni aveau să
organizeze o răzmeriţă. La 14 iulie 1943, banderi$tii au început o acţiune armată, la care a
participat o unitate ucraineană S.S. (Sturm Stajfel), cu peste o mie de persoane. În urma
revoltei lor, grănicerii germani de pe porţiunea de frontieră uscată dintre Prelipcea şi
Orăşeni, judeţul Cernăuţi, au părăsit-o, retrăgându-se în România, iar pe graniţă au fost
instalaţi, pentru a efectua paza, militari ucraineni. Acţiunea fusese pregătită cu mult timp
înainte, în luptele dintre germani şi ucraineni, care au durat câteva zile, folosindu-se şi
tunuri. Tot pentru ziua de 14 iulie era planificată să înceapă o acţiune similară şi în
România, care avea drept punct de plecare comuna Răstoace, din judeţul Storojineţ, unde
trebuiau înlăturate şi arestate autorităţile locale. Joncţiunea cu răsculaţii din Galiţia era
7

Idem, dosar 114/1943, f. 35.
Ibidem, f. 27. Legiunea Storojineţ arăta, în nota informativă secretă, nr. 431, din 18 mai 1943, întocmită pe
relatările unor surse demne de încredere, că, după arestările operate în rândul conducătorilor, iredenta ucraineană
începuse să se organizeze pe baze şi pe principii noi, colaborând doar cu intelectualii. Organizaţia centrală
banderistt:I de la Cernăuţi avea mai multe ramificaţii. Factorii principali erau acum sudenţii, elevii din licee şi toţi
liberii profesionişti ucraineni, atât bărbaţi, cât şi femei, iar curierii mişcării erau înarmaţi cu pistoale (ibidem). În
acelaşi timp, organele de ordine publică remarcau în rapoartele lor implicarea din ce în ce mai activă a preoţilor în
propagarea şi întreţinerea programului iredentei ucrainene (idem, dosar 115/1943, f. 121 ). Legiunea Storojineţ.
Relatând, în nota din 18 mai 1943, că banderiştii erau duşmanii de moarte ai germanilor, împotriva cărora îşi
concentrau atunci acţiunile, adăuga că ei lamsaseră un manifest prin care aduceau injurii poporului german şi
aliaţilor lui din Axă (idem, dosar 114/1943, f. 27).
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' Ibidem, f. 195-196.
«J Ibidem, f. 36.
•• Ibidem, f. I.
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a se face pe la Kuti. De aici trebuia să înceapă curăţirea frontierei de grăniceri şi
români, operaţia urmând a fi extinsă spre Orăşeni, judeţul Cernăuţi, pentru a se realiza o a
doua joncţiune. Agenţii acoperiţi ai Inspectoratului de Jandarmi Cernăuţi, care au furnizat
aceste informaţii, nu au aflat motivele pentru care acţiunea din România nu a fost, totuşi,
declanşată42 •

În iulie 1943, Curtea Marţială din Cernăuţi a condamnat 12 ruteni din Bănila pe
pentru activitate desfăşurată în cadrul organizaţiilor politice
ucrainene şi pentru participare la rebeliune43 , dar tot atunci Parchetul Militar al aceleeaşi
Curţi Marţiale a pus în libertate un însemnat număr de ucraineni ce îi fusesră înaintaţi pe
motiv că făcuseră parte din organizaţia lor revoluţionară. Legiunea Storojineţ, comentând
această din urmă măsură, preciza, în nota informativă nr. 761, din 22 iulie 1943, că
ucrainenii păreau a fi pe deplin satisfăcuţi, însă faptul că Ion Menzac, din Bănila pe
Ceremuş, fusese condamnat la 25 de ani de muncă silnică, deoarece îndeplinise funcţia de
secretar al organizaţiei, i-a nemulţumit. Toţi cei eliberaţi au fost propuşi pentru deportare în
Transnistria, aşteptându-se aprobarea din partea şefului statului. Locuitorii din zonă de alte
origini etnice s-au arătat însă indignaţi de punerea lor în libertate 44 • În aceeaşi zi, legiunea
consemna, într-o altă notă informativă secretă, nr. 785, redactată pe baza unor surse demne
de tot creditul, că rutenii con,inuau să se organizeze şi să se înarmeze şi văzând că
organizaţia banderistă nu îşi atinsese până atunci scopul, ei s-au adresat unui ucrainean
aflat la Londra, Macovei, pentru a prelua conducerea mişcării, care le-a transmis
următoarele instrucţiuni: toţi ucrainenii din Guvernământul General al Galiţiei şi din
Bucovina să se înroleze voluntari în armatele germană şi română şi, după ce vor primi arme
şi vor fi instruiţi, să producă, în unire cu civilii de acelaşi neam, revolte în spatele frontului.
Legiunea poseda informaţii că mulţi dintre ucrainenii înrolaţi în armata germană
dezertaseră, având armele asupra lor şi că se constituiseră în bande care aşteptau în munţi 45 •
Este greu de precizat dacă indicaţiile date de acel Macovei au fost urmate ori nu de
masa naţionaliştilor ucraineni. Un fapt rămâne însă cert, acela că mulţi dintre ei s-au înrolat
acum în unităţi militare organizate de germani. Serviciul Siguranţei, din Inspectoratul
Regional de Poliţie Cernăuţi, transmitea Inspectoratului de Jandarmi, din acelaşi oraş, nota
informativă nr. 21957, din 2 august 1943, înştiinţându-l că, până la acea dată, fuseseră
recrutaţi peritru Divizia Ucraineană de Şoc, ce se constituia la Lemberg, circa 60.000 de
tineri şi că numărul voluntarilor era în creştere. Autorităţile militare germane planificaseră
ca o parte din membrii Diviziei să fie instruiţi pe teritoriul Reich-ului. Misiunea de a
organiza Divizia fusese încredinţată colonelului Bizantz, iar comanda ei urma să fie
46
preluată de generalul Paul Omilcenco • Iniţiativa creării unei astfel de mari unităţi militare
aparţinea însă conducerii Wehrmacht-ului, nu Organizaţiei Naţionali$tilor Ucraineni, iar
oficialitatea românească a acceptat, în mod tacit, plecarea membrilor acestei minorităţi de
pe teritoriul statului român şi înrolarea în ea.
Pe de altă parte, autorităţile româneşti şi-au intensificat acţiunile împotriva
iredentiştilor din nordul Bucovinei. La 23 august 1943, la graniţa dintre judeţul Rădăuţi şi
Guvernământul General al Galiţiei a fost detaşat un pluton din compania de poliţie, iar
urmarea măsurii a fost aceea că, după trimiterea lui în zonă, un timp, nici bande organizate,
Ceremuş, judeţul Storojineţ,
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nici persoane izolate nu au mai trecut frontiera47 • În regiunile Răstoace şi Măreniceni, din
judeţul Storojineţ, şi Putila, din judeţul Rădăuţi, bandele ucrainene au putut fi ţinute
aproape permanent sub urmărire, dar unele dintre ele au reuşit să-şi continue, totuşi,
activitatea şi în toamna lui 1943. Actele lor vizau scopuri politice, acestea răspândind
manifeste cu caracter revoluţionar, care îndemnau pe ucraineni să nu se supună autorităţilor
româneşti48 • La 31 august 1943, Inspectoratul de Jandarmi Cernăuţi înştiinţa
Guvernământul Provinciei Bucovina, cu raportul nr. 1810, că, din cercetările efectuate,
rezulta că, în urma iscordirii unora dintre ucrainenii de pe Valea Ceremuşului dovediţi a fi
banderişti, aceştia s-au arătat îngrijoraţi că ar putea continua întemniţările şi, de aceea,
stagnaseră activitatea. Acţiunile lor· continuau însă pe ascuns, fiind conduse de şefii care
dispăruseră, retrăgându-se în pădurile şi în satele de lângă frontieră. Unii dintre ei au fugit
în Guvernământul General al Galiţiei, ţinând legătura cu refugiaţii din Bucovina. Până la
acea dată, dintre banderiştii arestaţi, 16 fuseseră eliberaţi, propunându-se deportarea lor în
Ucraina, pe malul drept al Bugului49 • în octombrie 1943, dintre liderii locali ai rutenilor
Petru Voinovschi era refugiat la Lemberg, Miroslav Kindzerschi dispăruse, iar Mihai
Colotelo era întemniţat, în urma unei condamnări la zece ani de muncă silnică50 • Până la 15
decembrie 1943, prin filiera Tribunalului Militar din Cernăuţi trecuseră în total 931 de
ucraineni iredentişti, din care 827 fuseseră ridicaţi din sate, restul de către organele
Siguranţei din oraşe. Dintre ei, 234 au fost clasaţi, 319 achitaţi, 26 condamnaţi corecţional,
74 condamnaţi la muncă silnică, 5 condamnaţi la moarte, 118 se aflau încă în curs de
51
judecată, iar 155 în curs de cercetări .
În 1943, doi fruntaşi ai rutenilor, Anton Kirilov şi Nicolae Haras, au iniţiat o
politică de apropiere româno-ucraineană, dar ea avea să rămână fără efecte pozitive,
datorită rezistenţei iredentiştilor din cercurile banderiste, care controlau aproape în
întregime viaţa politică a rutenilor din nordul provinciei 52 . Mai mult decât atât, actele
agresive ale unor grupuri de ucraineni au determinat, în mod natural, intensificarea
prigoanei împotriva lor. La 4 septembrie 1943, Legiunea Rădăuţi transmitea Inspectoratului
de Jandarmi Cernăuţi nota informativă nr. 1122, arătând că ucrainenii din Galiţia treceau în
România, luând contact cu huţanii din judeţ, reuşind să îi atragă de partea lor. Dovadă că, la
recensământul făcut după ocuparea Bucovinei de către ruşi, majoritatea huţulilor s-au
declarat ucraineni. Bande ucrainene, venite din Galiţia, - continua comandantul Legiunii au atacat, pe 13 iulie 1943, în plină zi, pe grănicerii români, dezarmând, la punctul Plai, pe
tlt1i dintre ei. La 22 august, şase persoane intrate din Galiţia au dezarmat pe grănicerul
'-.; 1i;ulai Amariei, la punctul Podul Rupt, din Putila, luându-i arma şi muniţia şi fugind în
Guvernământul General al Galiţiei 53 . La 19 septembrie 1943, duminica, într-o comWlă de
pe teritoriul Guvernământului Galiţiei, situată în dreptul localităţii Slobozia Bănila, din
judeţul Storojineţ, cam la 300 de metri de râul Ceremuş, a avut loc o horă, sub cerul liber, la
care au luat parte ucrainenii localnici şi vreo 15 persoane ce purtau uniforme militare
germane, probabil poliţişti ucraineni. La un moment dat, mulţimea a pornit cu steaguri
bicolore, cu muzică şi cu cântece ucrainene, spre Ceremuş şi, ajungând la apă, au început să
strige şi să ameninţe "că trec în România şi o să le arate românilor". Înfricoşaţi, locuitorii de
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origine română şi polonă din comună au încărcat în căruţe ceea ce au putut şi au fugit în
localitatea vecină, Zamostea, întorcându-se abia după ce s-a înserat54 •
Într-un studiu sintetic asupra stării de spirit a populaţiei şi a problemelor existente
pe raza Inspectoratului de Jandarmi Cernăuţi, întocmit de Serviciul Poliţiei din Inspectorat,
în decembrie 1943, se preciza că iredenta ucraineană încerca în ultimul timp să realizeze o
apropiere şi o înţelegere cu guvernul român. Această tendinţă ar fi fost determinată de două
cauze: situaţia Frontului răsăritean şi constatarea că ucrainenii din Transnistria erau mult
mai bine trataţi de autorităţile româneşti, în comparaţie cu cei de sub ocupaţia germană.
Circula zvonul că ucrainenii din Transnistria ar fi sugerat celor din Galiţia ideea unei
împăcări cu românii. La conferinţa clandestină care a avut loc la 22 august 1943, în comuna
Lucavăţ, judeţul Storojineţ, convocată şi prezidată de Mihai Colotelo, conducătorul politic
al fracţiunii banderiste, - cu puţin timp înainte de a fi fost arestat de Chestura de poliţie din
Cernăuţi - s-a discutat, la pct. 4, că Ucraina se afla în faţa unei noi înrobiri sovietice şi că,
în această situaţie, purtătorii ei de cuvânt trebuiau să adopte o tactică de apropiere de statele
vecine, renunţându-se, pe moment, la principiile iredentiste, adică la alipirea Bucovinei,
Basarabiei şi Galiţiei, teritorii în care ar fi trăit - după opinia lui Colotelo - circa şapte
millioane de ucraineni. Această teză - presupunea autorul sintezei - pare a fi preconizată şi
de grupările ucrainene din nordul Bucovinei, dar numai cu scop de a câştiga concursul
României pentru crearea unei platforme de acţiune comună împotriva Germaniei şi Rusiei.
În ultima vreme, reprezentanţii intelectuali ai fracţiunilor melnichiste filogermani - şi-au schimbat complet atitudinea faţă de Reich. Ei pornesc de la ideea că o
colaborare cu Germania devine imposibilă, din moment ce până atunci interesele germane
se dovediseră a fi contrarii celor ale ucrainenilor. Se pare - continua autorul - că
intelectualii au acţionat pentru a împiedica populaţia consanguină de a se înrola în S.S.,
astfel că, de la 12 noiembrie, când a reînceput acţiunea de recrutare a ucrainenilor şi până
astăzi, numărul celor înrolaţi în trupele S.S. abia a depăşit cifra de 500.
Situaţia în mişcarea banderistă din Guvernământul General al Galiţiei, de unde
porneau toate directivele în legătură cu orientarea ucrainenilor din Bucovina, îmbrăca în
ultimul timp aspectul unei dezorientări organice şi politice. Fracţiunea banderista adoptase
în ultima vreme o atitudine definitiv ostilă atât faţă de Germania, cât şi faţă de Uniunea
Sovietică. Pe alocuri se constatase însă ralierea elementelor banderiste la grupările de
partizani, care atacau pe toate căile pe germani, motivând atitudinea lor "prin starea de
necesi tate" 55 •
Inspectoratul de Jandarmi Cernăuţi mai fusese informat că majoritatea ucrainenilor
fugiţi din Bucovina în Galiţia treceau în România, unde atacau persoanele mai înstărite şi în
special pe ucrainenii care nu împărtăşeau ideile lor. În Bucovina, încercările de reorganizare
a banderiştilor rămăseseră infructuoase după măsurile luate de către jandarmerie şi poliţie
şi în special după recenta arestare a lui Mihai Colotelo, - al cărui nume conspirativ era
Volodimir - membru în consiliul suprem al Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni şi
autorul referatului politic asupra Bucovinei şi a relaţiilor rutenilor de aici cu România. Din
primele declaraţii ale lui Colotelo, de după arestarea lui, rezulta că, pe baza hotărârii
consiliului suprem al O.U.N., trebuia să se realizeze, prin Orest Masikewycz, apropierea de
guvernul român. În urma arestării lui Colotelo şi a altor fruntaşi ai mişcării şi datorită
urmăririi neîntrerupte a activiştilor ei s-a paralizat pentru un timp îndelungat acrivitatea
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acestei organizaţii, atât la sate, cât şi la oraşe, întrucât au fost descoperite nucleele
iredentiste, iar membrii lor deferiţi Curţii Marţiale 56 •
În primăvara lui 1944, după ce trupele sovietice au pătruns pe o parte din teritoriul
României, ocupând unele regiuni ale Basarabiei şi Bucovinei, Comandamentul Militar
German a intensificat propaganda pe tema creării Corpului de armată rusesc, compus din
persoane ce fugiseră din Uniunea Sovietică, în care trebuiau incluse şi cele de origine
ucraineană. Întrucât Wehnnacht-ul şi-a propus să folosească această mare unitate militară
împotriva partizanilor sârbi, mulţi imigranţi au părăsit-o, solicitând să fie şi fiind
încorporaţi, cu începere de la 20 mai 1944, în armata română57 •
În acelaşi timp, însă, s-au înregistrat din ce în ce mai multe dezertări din rândurile
formaţiunilor militare ale voluntarilor ucraineni fugiţi de pe teritoriul României, care se
aflau sub patronajul direct al comandamentelor germane, fapt ce a determinat pe mareşalul
Ion Antonescu să ordone, la 30 martie 1944, descoperirea acestora şi înscrierea lor în
controalele armatei române 58 • Dacă avem în vedere că autorităţile româneşti nu au pus
obstacole în calea înrolării cetăţenilor români de origine ucraineană în formaţiunile militare
organizate de Reich pe teritoriul Galiţiei suntem îndreptăţiţi să considerăm că ~vemul de
la Bucureşti a acceptat, ca şi în cazul germanilor din România, cererea Reich-ului de a
recruta în armata sa ori în formaţiuni militare ale ucrainenilor subordonate Wehnnacht-ului
şi pe membrii acestui grup etnic cu cetăţenie română, deşi informaţii privitoare la o
asemenea înţelegere nu au fost încă descoperite în arhivele cercetate până acum.
După turnura de la 23 august 1944, care a dus la sistarea operaţiunilor militare ale
armatei române de pe Frontul de răsărit şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei,
acţiunile melnichiştilor au devenit din ce în ce mai sporadice, în timp ce banderiştii şi-au
redus simţitor activitatea în sudul Bucovinei, concentrând-o pe Valea Ceremuşului şi în
Maramureş. La scurtă vreme după instalarea trupelor sovietice pe teritoriul României, unele
curente ideologice considerate până atunci periculoase pentru Siguranţa statului încetau de
a mai fi supravegheate de către organele de ordine publică. Prin ordinul circular nr. 43926,
din 7 septembrie 1944, Inspectoratul General al Jandarmeriei cerea instituţiilor din schema
sa să scoată de sub urmărire socialismul, comunismul şi Acţiunea Iredentei Ucrainene, care
obţineau dreptul de a se manifesta conform legilor în vigoare, urmărindu-se strict în
continuare doar mişcarea legionară59 • De fapt, activitatea naţionaliştilor ucraineni a
continuat să fie supravegheată şi prezentată în rapoartele organelor de ordine publică din
România şi după această dată, fără ca ele să fi avut posibilitatea de a le lichida mişcarea, ci
doar să o tempereze din când în când, însă o parte din ţelurile ei principale au fost
remodelate în concordanţă cu noua conjunctură a perioadei de sfârşit a celui de-al doilea
război mondial.
Favorizaţi de restricţiile impuse poliţiei şi jandarmeriei româneşti, naţionaliştii
ruteni din nordul Bucovinei au început să folosească din nou zonele montane ale judeţelor
Câmpulung şi Rădăuţi pentru pregătirea acţiunilor lor. În decembrie 1944, de exemplu,
banderiştii au lansat un manifest prin care românii erau îndemnaţi să lupte alături de
ucraineni împotriva Uniunii Sovietice. Reapariţia membrilor acestei organizaţii în zonele cu
populaţie ucraineană din judeţele Câmpulung şi Rădăuţi este semnalată de către posturile,
Ibidem, f. 414. La 8 decembrie 1943, în judeţul Rădăuţi a fost descoperită o schilă cu organizaţiile subversive
ucrainene de aici (idem, dosar 4211943, f. 132).
57
Vezi Arhivele Municipiului Bucureşti.fond Prefectura Poli/iei Capitalei, dosar 459/1943-1944, f. 12, 114-115.
~·Idem.fond Inspectoratul de Jandarmi Bucureşti, dosar 135/1944, f. 175.
19
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 131/1944, f. 11;
Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 38/1944, f. 108.
5•
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secţiile şi legiunile de jandarmi abia în primăvara lui I 945. În mai I 945, Direcţia Generală
a Poliţiei era informată că în pădurea Brodinioare, din judeţul Câmpulung, exista un grup
banderist, de 25 de persoane, dotat cu arme automate, între care şi două brandt-uri. La
sfârşitul aceleeaşi luni, grupuri de banderişti au apărut în zonele Lupeni, Măgura şi
Costileva, din judeţul Rădăuţi, jefuind populaţia60 • Deşi, de fapt, mişcarea şi-a avut baza în
partea Bucovinei ocupată de ruşi, membrii ei au activat şi pe teritoriile judeţelor
Câmpulung şi Rădăuţi, corelându-şi nu rareori planurile cu cele ale unor grupuri de
partizani români angajaţi în lupta armată anticomunistă şi antisovietică61 • De obicei, atunci
când erau urmăriţi de autorităţile sovietice, banderiştii se refugiau în România, în sudul
Bucovinei sau în Maramureş. În Bucovina, atât în nordul, cât şi în sudul ei, au mai activat
sporadic după 23 august 1944 şi câteva nuclee melnichiste, rămase credincioase alianţei cu
Germania, al cărui scop primar era de a lupta împotriva autorităţilor române şi sovietice62 •
Începând din primăvara lui 1944, în sudul Bucovinei s-au refugiat numeroşi
locuitori din nordul provinciei, cu intenţia de a se elibera de sub stăpânirea comunistă.
Românii, ucrainenii, evreii ori chiar ruşii stabiliţi astfel în România s-au dovedit, în general,
loiali faţă de statul în care s-au decis să trăiască. În afară de banderişti, în atenţia organelor
Siguranţei au mai intrat şi un număr nesemnificativ de ruteni din rândul locuitorilor din
sudul provinciei, cu cetăţenie română, datorită propagandei proucrainene ce o desfăşurau.
Astfel, la 8 septembrie I 945, Direcţia Generală a Poliţiei relata despre dorinţa unor ruteni
de pe raza Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava de a forma un stat ucrainean
independent, precizând că promotorii acestei idei erau protopopul Constantin Vasilovici şi
funcţionarul Percepţiei din Siret, Ioan Severin, care căutau, prin orice mijloace, să întreţină
o asemenea idee şi să introducă în şcoli limba ucraineană63 .
În schimb, în toamna lui 1944, în Maramureş s-a dezvoltat propaganda
antiromânească pe care au desfăşurat-o o parte din rutenii localnici cu sprijinul ucrainenilor
veniţi de dincolo de Tisa şi, un timp, cu. cel al autorităţilor militare sovietice. În toamna
acelui an, pe măsură ce trupele germano-maghiare erau forţate să se retragă din nordul
Transilvaniei, guvernul de la Bucureşti trimitea în judeţele eliberate pe foştii funcţionari ai
instituţiilor administrative ce fuseseră evacuaţi din ele după semnarea Dictatului de la
Viena. La I I noiembrie I 944, însă comandamentul militar sovietic din România a cerut
ministrului afacerilor interne să scoată organele sale de ordine publică din nordul
Ardealului, care l-au părăsit în cursul zilei următoare 64 •
În judeţul Maramureş, măsura a înlesnit accesul şoviniştilor de origine ucraineană
spre posturile de conducere şi iniţierea de către ei a unor acţiuni care au vizat desprinderea
provinciei din trupul României. După instalarea acestora în fruntea administraţiei judeţene,
aici s-au strecurat şi numeroşi aderenţi ai mişcării banderiste, veniţi din Ucraina. Ulterior,
ei se vor retrage dincolo de Tisa, de unde vor organiza din când în când incursiuni în

Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Direcţia Ganerala a Politiei, dosar 1/1946 (Buletinul informativ nr. 44, din
23.11.1946, al Direcţiei Generale a Poliţiei); idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar
21/1948, f. 104; idem.fond Inspectoratul General alJandarmeriei, Teritoriu, dosar 172/1944-1947, voi. II, f. 84.
1
• Este cunoscut grupul mixt alcătuit din ucarineni şi români din comunele Uima şi Brodina, judeţul Rădăuţi,
condus de Petre Maruşeac, subordonat Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni, al cărui şef era Ştefan Bandera (cf.
Adrian Brişcă, Rezistenta anticomunista în Bucovina, în "Arhivele totalitarismului", nr. I, 1993, p. 89).
62
Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Direcţia Generala a Politiei, dosar 1/1946 (Buletinul informativ nr. 44, din
23.11.1946, al Direcţiei Generale a Poliţiei).
61
Idem, dosarele 4/1945, f. 10; 5/1945, f. 46.
11t Vezi Dumitru Şandru, Jandarmeria româneasca din Transilvania de Nord în anii 1944-1945, în "Anuarul
Institutului de Istorie Cluj-Napoca", 1994, p. 173-175; Constantin Sănătescu, Jurnal, Bucureşti, 1993, p. 180.
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România65 • În perioada în care în fruntea judeţului Maramureş s-au aflat persoane de
origine ucraineană: avocatul Ivan Odoviciuc (prefect) şi Nicolae Lazarciuc (subprefect),
reprezentanţii Comisiei Aliate (Sovietice) de Control de la Sighet, maiorul Emil
Zaharcenco şi succesorul lui, colonelul Ustin Tiscenco, erau de acelaşi neam. În tot acest
timp, aici a funcţionat o poliţie ucraineană, numită Bespeca (Securitate), recrutată din ruteni
localnici şi din locuitori veniţi în majoritate de peste Tisa66 •
Sub această administraţie, în perioada ianuarie - martie 1945, au fost întocmite
liste cu persoane care consimţeau ca Maramureşul să se "unească" cu Ucraina, semnate de
locuitori ruteni de la sate şi de toţi ungurii şi evreii din judeţ67 . La adunarea din 20 ianuarie
1945 de la Sighet, naţionaliştii ruteni au lansat un manifest, prin care cei circa 300 de
participanţi declarau Maramureşul drept teritoriu sovietic. Tot atunci, maiorul N.K.V.D.
Svetşnikov a forţat pe prefectul român Teodor Bocotei - care a şi fost înlăturat imediat din
funcţie - şi pe cei 12 consilieri să semneze manifestul de sprijinire a "unirii"68 • Astfel, au
subscris, în urma presiunilor exercitate asupra lor: dr. Petru Mihali, fost prefect liberal,
proprietar şi industriaş, dr. Iuliu Hodoş, medic primar al oraşului Sighet, Ion Turda,
directorul Liceului "Dragoş Vodă", profesoara I. Jurcă, preotul Teodor Berinde, vicar
greco-catolic la Sighet, Ştefan Pop, care fusese numit de către Frontul Naţional Democrat
procuror la Tribunalul Maramureş, el aflându-se, la l decembrie 1945, când Legiunea de
jandarmi a întocmit nota informativă, încă în acea funcţie, Vasile Irima, fost funcţionar la
Camera agricolă judeţeană, Petru Irima, funcţionar C.F.R., Petru Moisei, activist al
Frontului Naţional Democrat, Eugen Baias, secretar al Partidului Comunist din România la
judeţeana Maramureş, dr. Solosy, avocat, şi subinginerul Cernăcică, activist al partidului
comunist69 •
Câteva zile mai târziu, la 28 ianuarie, la un alt miting desfăşurat la Sighet, rutenii
au creat un consiliu orăşenesc, compus din ucraineni şi unguri, demiţându-l pe cel vechi.
Aici, între altele, a fost citit şi mesajul trimis de participanţi lui Stalin şi preşedintelui
Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene, Nichita Serghievici Hruşciov, prin care le
solicitau să admită intrarea Maramureşului în componenţa Ucrainei7°. în luna următoare, la
4 februarie, "primul congres al delegaţilor poporului din Maramureş"" compus numai din
ruteni, a hotărât dizolvarea Consiliului Naţional Român din Maramureş, care preluase
administraţia teritoriului după izgonirea trupelor germano-maghiare. Noul "Consiliu
judeţean al poporului" a repetat în scris cererea înaintată la 28 ianuarie lui Stalin şi
Hruşciov de a primi acel teritoriu "în sânul Ucrainei Sovietice". Tot aici s-a stabilit şi
Bl Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 1/1946 (Buletinul informativ nr. 44, din
23.II.1946, al Direcţiei Generale a Poliţiei.
66
Idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, centrala, dosar 50/1945, voi. I, f. 31-33; Arhivele Naţionale
Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 52/ 1945, f. 426; Reuben H. Markham, România sub jugul
sovietic, Fundaţia Academia Civică, 1996, p. 422-425. În articolul feudul şi obştea ţaraneasca martirizata,
publicat în volumul Memoria ca forma de justiţie, Fundaţia Academia Civică, 1994, p. 118, Ion Ţiplea afirmă că
Odoviciuc era evreu-ucrainean, dar toate informaţiile fumizate de poliţie şi de jandarmerie atestă originea lui
ucraineană. Pe de altă parte, Ştefan Bellu, în cartea Padurea rtlzvratita, Editura Gutinul, 1993, p. 8, scrie că
preşedintele Comisiei Aliate (Sovietice) de Control din Sighet ar fi fost generalul Zaharascenco, când, în realitate,
era maiorul Zaharcenco.
67
Vezi Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 52/1945, f. 426; Arhivele
Naţionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al jandarmeriei, Centrala, dosar 50/1945, voi. I, f. 31-33.
""Cf. Florin Miiller, Tentative de rapt teritorial şi de sovietizare a regiunii Maramureş în anii 1944-1945, în
"Revista istorică", nr. 7-8, 1993, p. 700-701.
6
' Vezi Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 50/1945, voi. I,
f. 31-33; Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 52/1945, f. 426.
Florin Miiller, op. cit., p. 701.
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drapelul oficial al provinciei: steagul roşu, cu secerea şi ciocanul în colţul stâng superior, cu
inscripţia "Trăiască unirea Maramureşului cu Ucraina Sovietică", scrisă în limba
ucraineană. Aceleaşi cuvinte au apărut după această dată şi pe frontispiciul ziarelor tipărite
la Sighet7 1•
Pe fondul unei intense propagande desfăşurată de secesioniştii de origine
ucraineană, în cele câteva comune ale judeţului Maramureş locuite de ruteni unii dintre
funcţionarii din fruntea instituţiilor administrative au refuzat să recunoască atât autoritatea
centrală a statului, cât şi apartenenţa Maramureşului la România. În decembrie 1944, de
pildă, primarul comunei Poenile de sub Munte, Mihail Popovici, s-a opus întocmirii în
limba română a recensământului locuitorilor, intrând, împreună cu mai mulţi ruteni în
localul primăriei şi ameninţând cu moartea pe funcţionari, care s-au văzut nevoiţi să fugă,
pentru a nu-l realiza în limba ucraineană. În vara lui 1945, când o parte dintre localnici au
cerut Ministerului Educaţiei Naţionale să le trimită un învăţător român în comună, "pentru a
învăţa şi ei carte românească", primarul Popovici a refuzat să Ie avizeze cererea. În august
1945, el a declarat public că nu avea nevoie de jandarmi în comună, întrucât acolo "era
Ucraina, nicidecum România" şi că jandarmii puteau pleca la Bucureşti, "în ţara lor".
Mihail Popovici a întreţinut şi în lunile următoarea o propagandă făţiş antiromânească
printre localnici, cărora le declara că se aflau în Ucraina, nu în România72 .
Încă din toamna lui 1944, românii din Maramureş au început să reacţioneze în mod
organizat împotriva şoviniştilor ruteni şi a susţinătorilor lor, relaţiile dintre membrii acestui
grup etnic şi populaţia română majoritară devenind din ce în ce mai violente şi căpătând în
primele luni ale anului 1945 caracterul unor confruntări cu caracter de luptă înarmată 73 . Ca
urmare a agravării conflictului interetnic, la 7 aprilie 1945, preşedintele Consiliului de
Miniştri, Petru Groza, care fusese informat de către localnici la 13 martie, când se afla la
Cluj, la manifestaţia prilejuită de revenirea nord-vestului Transilvaniei la România,
Odoviciuc a fost destituit din funcţia de prefect74 •
Înlăturarea lui Odoviciuc, care avea să se refugieze în Ucraina Subcarpatică, a
reprezentat însă o jumătate de măsură, deoarece ceilalţi naţionalişti ruteni au continuat să
ocupe posturi importante în administraţia locală şi să nesocotească dispoziţiile trimise de
guvern. La 10 octombrie 1945, Legiunea de jandarmi Maramureş consemna, într-o notă
informativă trimisă Inspectoratului din Oradea, că fostul subprefect, acum pretor al plăşii
Sighet, Nicolae Lazarciuc, incita tineretul de origine ucraineană să refuze a se prezenta la
recrutare şi la concentrare. El a declarat, în localul preturii, în faţa secretarului plăşii, Vasile
Bledea, şi în prezenţa a încă două persoane: "Ce crede Cercul de recrutare, că va vedea pe
ucrainenii mei la recrutare? Niciodată!, în care timp se bătea cu pumnul în piept".
Săptămânal, Lazarciuc se deplasa în comunele cu populaţie ruteană, anunţând pe locuitori
că în curând judeţul Maramureş va fi anexat la Ucraina75 . Ori, dintr-o notă a Direcţiei
Generale a Poliţiei de la sfărşitul lunii mai 1946 aflăm că Lazarciuc era atunci şeful Uniunii
Democratice Ucrainene din judeţul Maramureş, organizaţie care colabora în mod fructuos
cu noile autorităţi ale statului impuse prin forţă de către comuniştii din România76 •
71

Ibidem, p. 702; Ştefan Bellu, op. cit., p. 13. Florin Miiller presupune că administraţia românească a fost

reinstalată în judeţ la 18 octombrie 1994. În realitate, ea a revenit în teritoriu la I noiembrie 1944 (cf. Arhivele
Naţionale Bucureşti,

fond Inspectoratul General al Jandanneriei, Centrala, dosar 25/1944, f. 246; Arhivele
Oradea.fond Inspectoratu/ de Jandarmi Oradea, dosar 36/1944, f. 19).
72
Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratu/ de Jandarmi Oradea, dosar 5211945, f. 248.
n Vezi Ion Ţiplea, op. cit., p. 118; Florin Miiller, op. cit., p. 703.
74
Ştefan Bellu, op. cit., p. 12-13.
15
Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 52/1945, f. 251.
M Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Direcţia Generali! a Poliţiei, dosar 3/1946, f. 375.
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Într-o sinteză a Direcţiei Poliţiei de Siguranţă, din Direcţia Generală a Poliţiei,
asupra incidentelor de pe teritoriul urban al României, fără Bucureşti, ce interesau siguranţa
statului, care avuseseră loc între 15 august şi 20 octombrie 1945, în legătură cu ucrainenii
erau consemnate acţiunile protoereului Constantin Vasilovici şi ale funcţionarului Ioan
Severin, din oraşul Siret, judeţul Rădăuţi, legate de crearea unui stat ucrainean independent
şi faptul că numai în oraşul Sighet se aflau în acel timp 15000 de ruteni veniţi de peste Tisa,
care jefuiau populaţia şi răspândiseră zvonul că până cel târziu la l O octombrie
Maramureşul urma să fie încorporat în Ucraina Subcarpatică. Pentru a pune capăt unei
asemenea stări de lucruri, organele româneşti de ordine publică începuseră trierea lor în
vederea expulzării celor ce intraseră fraudulos în ţară77 •
Trierea s-a făcut pe baza dispoziţiilor legii pentru reglementarea cetăţeniei
locuitorilor din Ardealul de Nord, promulgată la 4 aprilie 1945, a Regulamentului ei, din 13
august 1945, şi a ordinelor Direcţiei Generale a Poliţiei nr. 5372 S, din 11 mai, nr. 9000 S,
din 4 iunie, nr. 11803 S, din 21 iunie, nr. 12977 S, din 12 iulie şi nr. 16200 S, din 28 iulie
1945, care impuneau cercetarea situaţiei juridice a locuitorilor din acest teritoriu şi
obligarea persoanelor ce nu îşi puteau dovedi supuşenia română de a părăsi ţara în decurs
de zece zile78 •
Prin legea din 4 aprilie 1945 şi ordinele Direcţiei Generale a Poliţiei s-a urmărit nu
numai expulzarea străinilor stabiliţi în România fără aprobarea autorităţilor, în special a
maghiarilor din Ungaria veche, ci şi să se împiedice revenirea etnicilor germani şi unguri
care plecaseră din ţară după 30 august 1940, renunţaseră la cetăţenie şi se înrolaseră în S.S.,
Wehnnacht ori în armata hortystă. Or, majoritatea persoanelor din aceste categorii
întreţineau, ca şi naţionaliştii ruteni, propagandă antiromânească, incitând pe minoritari să
lupte pentru alipirea Transilvaniei la Ungaria, iar în caz de eşec, pentru autonomia
provinciei sau chiar pentru alipirea ei la Uniunea Sovietică79 • Dar expulzarea a rămas
condiţionată de aprobarea dată de Comisia Aliată (Sovietică) de Control 80 , ceea ·ce a
constituit în multe cazuri un obstacol în calea executării ei de către autorităţile româneşti.
Pe de altă parte, unele persoane intrate fraudulos în ţară şi-au procurat acte false, iar
numărul mare de cetăţeni străini existenţi atunci în România a făcut ca operaţia de triere să
aibă o eficienţă destul de redusă 81 , astfel că propaganda desfăşurată de naţionaliştii străini
sau minoritari pe tema dezmembrării ţării a putut fi cel mult diminuată.
La 4 ianuarie 1946, Inspectoratul General al Jandarmeriei, informând
Subsecretariatul General pentru Poliţie, cu adresa secretă nr. 45547, asupra modului în care
evoluase propaganda naţionaliştilor ruteni începând din timpul instalării organelor de
poliţie Bespeca, expunea, în încheiere, acţiunea acestora din noiembrie 1945. În noaptea de
20/21 noiembrie 1945, delegatul din acea vreme a Comisiei Aliate (Sovietice) de Control
de la Sighet, colonelul Ustin Tiscenco, a trecut Tisa, deplasându-se în oraşul Slatina, din
Ucraina Subcarpatică, unde a luat contact cu mai multe persoane, printre care se afla şi
fostul prefect Ivan Odoviciuc. Aici s-au purtat discuţii în legătură cu cererea de alipire a
Maramureşului la Ucraina, în sprijinul ei aducându-se următoarele argumente:

77

Idem, dosar 4/ 1945, f. I O.
Vezi "Monitorul oficial", nr. 76 din 4.IV/1945 şi nr. 182 din l 3.VIII.1945; Arhivele Nationale Bucureşti.fond
Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 91/1944, f. 78-80, 152 şi 259; idem.fond Inspectoratul General al
Jandarmeriei, Centrala, dosar 77/1945, f. 53.
1
• Idem, dosar 25/1945, f. 233; Arhivele Nationale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar
36/1944, f. 12-13.
0
• Vezi Arhivele Nationale Iaşi.fond Inspectoratul Regional de Poli/ie laşi, dosarele 49/1945, f. 5; 26/1946, f. 97.
1
• Vezi Arhivele Nationale Bucureşti.fond Direcţia Generala a Poli/iei, dosar 91/1944, f. 152.
1
•
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- existenţa a 30000 de ruteni în judeţ, potrivit statisticii contrafăcute de Odoviciuc,
la recensământul general al populaţiei României, din 29 decembrie 1930, în judeţ
trăiau doar 19230 ruteni şi ucraineni, faţă de 93207 români;
- voinţa expresă a populaţiei prin care se consimţea la această alipire, dovedită prin
tabele semnate de mii de locuitori, deşi adeziunea multora dintre ei fusese obţinută sub
presiunile exercitate de membrii poliţiei ucrainene, Bespeca, organizată când Odoviciuc
fusese prefect;
- judeţul Maramureş nu era legat de Ardeal prin nici o cale ferată, o asemenea
realitate neputând justifica însă desprinderea acestui teritoriu din trupul României.
La plecare, colonelul Tiscenco a sfătuit persoanele interesate din Slatina şi în
special pe Odoviciuc să intervină prin rapoarte bine documentate la autorităţile sovietice
pentru a cere alipirea Maramureşului la Ucraina Subcarpatică82 .
În condiţiile prezenţei armatei sovietice în zonă şi a toleranţei de care a dat dovadă
faţă de actele populaţiei de origine ucraineană, aici s-au intensificat ridicările ilegale ~e
bunuri, furturile şi jafurile, la care au participat atât rutenii, cât şi ostaşii armatei roşii. In
darea de seamă a Legiunii Maramureş, cerută prin ordinul nr. 22903, din 28 iulie 1945, de
către Inspectoratul de Jandarmi Oradea, se arăta că armata română nu produsese
nemulţumiri populaţiei, în schimb coloanele sovietice de pe raza judeţului săvârşiseră o
mulţime de abuzuri şi ilegalităţi, luând cu forţa de la locuitori porumb, cartofi, fân,
alimente, distrugându-le recoltele şi păşllnând caii pe lanuri83 •
Două evenimente comunicate de legiune justificau raportul. În telegrama fulger
trimisă de prefectul Teodor Bocotei, la 5 iulie 1945, Ministerului Afacerilor Interne se
menţiona că, pe 28 iunie, în comuna Borşa au apărut zece indivizi, îmbrăcaţi în uniforme
militare sovietice, care au ridicat de la o stână 50 de oi şi 48 de vite comute mari şi pe cei
şase ciobani, dispărând cu ele în Ucraina. Prefectul solicita sporirea pazei pe frontieră, căci
altfel apărea pericolul de a nu mai rămâne nici o vită în judeţ, iar populaţia ameninţată de a
fi supusă în continuare jafurilor84 • La 26 iulie 1945, o coloană sovietică aflată în trecere prin
regiune a luat de pe Muntele Brătila, din judeţul Maramureş, 540 de oi ale unei stâni,
împreună cu ciobanii, şapte arme Z.B. şi o parte din aparatura unei echipe de deminare ce
se afla în misiune în acea zonă. La reclamaţiile Legiunii, o delegaţie de Ia Comandamentul
Militar Sovietic din Sighet, împreună cu şeful postului de jandarmi Borşa şi cu şase soldaţi
au plecat în urmărirea lor, găsindu-i la Domeşti, judeţul Rădăuţi, de unde au mai recuperat
doar 40 de oi şi cinci arme. Restul oilor şi ciobanii ar fi fost lăsaţi "liberi" în timpul
deplasării spre Domeşti 85 • Într-un buletin informaiv al Inspectoratului de Jandarmi Oradea
privitor Ia evenimentele din iulie 1946 se consemna că locuitorii din comuna Rona de Sus,
judeţul Maramureş, erau foarte nemulţumiţi din cauză că aici se aflau circa 50 de ruteni ce
căci

82

Idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 50/1945, voi. I, f. 31-32. Pentru numărul
locuitorilor vezi Breviaire statistique .. . , p. 24. La înregistrarea populaţiei din judeţ, efectuată la I ianuarie 1945,
aici locuiau 99796 români şi 23790 ruteni (cf. Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Afacerilor Interne,
Direcţia Administrapei de Stat, dosar 7/1945, f. 11), dar situapa numerică a suferit modificări în cursul lunilor
următoare în favoarea populaţiei româneşti, prin întoarcerea românilor alungaţi de către administraţia horthystă şi
a celor ce se refugiaseră în România. Or, peste Tisa, în Ucraina, trăiau cam tot atâţia români (cf. Florin Miiller, op.
cit., p. 705), care ar fi fost îndreptăţiţi să se unească cu România. După această dată nu mai apar informaţii despre
Odoviciuc. Unul dintre locuitorii de atunci ai Sighetului, Liviu Mărgineanu, al cărui tată fusese în acel timp
magistrat la Tribunalul judeţean Maramureş, ne-a informat că ar fi fost împuşcat de către ruşi.
3
• Arhivele Naţionale Oradea,fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 52/1945, f. 46.

„ Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Administra/iei de Stat, dosar
16/1945-1946, f. 14.
5
Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 42/1944-1945, f. 393.
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etc. 86
Trebuie precizat că mulţi dintre cetăţenii români de origine ucraineană au refuzat
se ralieze la acţiunile cu caracter naţionalist iniţiate de unii dintre conaţionalii lor. Aşa,
de pildă, la 14 aprilie 1946, când primarul comunei Bocicoiu Mare, judeţul Maramureş, a
adunat pe săteni, sfătuindu-i să formeze un partid denumit Frontul Ucrainean, şi-au dat
adeziunea doar 18 persoane, majoritatea refuzând să se înscrie. În plus, iniţiativa primarului
a produs o mare nemulţumire în rândul românilor din acea localitate 87 • Fenomenul de
respingere a mişcării naţionaliste ucrainene a fost destul de pronunţat în Bucovina, unde
mulţi dintre membrii acestui grup etnic avuseseră posibilitatea să cunoască în mod direct
sau indirect, ultimii din relatările celor ce s-au refugiat cu începere din primăvara lui 1944,
realităţile societăţii comuniste. Serviciul Siguranţei, din Inspectoratul Regional de Poliţie
Suceava, răspunzând ordinului nr. 3472 Sal Direcţiei Generale a Poliţiei, din 20 mai 1946,
arăta, în adresa nr. 1073 S, că pe raza sa de activitate, până la acea dată, nu luase fiinţă
Uniunea Popularii Ucraineana şi că nici informatorii lui nu identificaseră aderenţi ai
să

organizaţiei 88 .
Autorităţile

de la Moscova az refuzat însă să dea curs doleanţelor exprimate de
ruteni de încorporare a întregii Bucovine şi a Maramureşului în Ucraina,
probabil tocmai din cauză că ei vizau constituirea unui stat independent de Uniunea
Sovietică. Oricum, rectificări de frontieră au avut loc, prin includerea unei fâşii din
teritoriul românesc al celor două provincii în componenţa U.R.S.S. Astfel, în 1945, linia de
graniţă sovieto-română din Bucovina, de la Vicovu de Sus până la Uima, a fost deplasată
spre sud cu câţiva kilometri, comparativ cu amplasamentul ei din iunie 194089 •
La 2 februarie 1946, Legiunea de jandarmi Satu Mare arăta, în nota informativă nr.
122 trimi~ă Inspectoratului General al Jandarmeriei, că, la cererea împutemiCitului
Comisiei Miate (Sovietice) de Control din Sighet, pichetele de grăniceri de pe frontiera cu
Rusia Subcarpatică şi-au început activitatea de pază a graniţei. Iniţial, formaţiile de
grăniceri au primit încunoştiinţare din partea împuternicitului rus, în urma ordinului verbal
al şefului Comisiei Aliate (Sovietice) de Control însărcinat cu supravegherea frontierei
dintre U.R.S.S. şi România de a retrage formaţiunile de grăniceri la 25-30 de kilometri spre
interior. În ultimul timp, pichetele au primit ordine şi de la forurile superioare grănicereşti
de a se conforma dispoziţiei împuternicitului Comisiei Aliate referitoare la paza graniţelor.
Ca urmare, formaţiunile de la pichete nu mai făceau patrulări, iar în clădirile pichetelor au
mai rămas doar gărzi care păzeau bunurile aflate în ele. Prin retragerea grănicerilor, paza
frontierei rămăsese complet descoperită, trecerea ei făcându-se nestingherit. În plus,
furturile se înmulţiseră, iar populaţia era îngrijorată, motiv pentru care comandantul
Legiunii cerea a se reveni asupra măsurii 90 •
Două zile mai târziu, la 12 februarie, Inspectoratul General al Jandarmeriei,
aducând la cunoştinţa Secretariatului General pentru Poliţie şi Secţiei a II-a a Marelui Stat
Major, prin adresa nr. 47430, conţinutul unei note primite de la Legiunea Maramureş,
naţionaliştii

116

Idem, dosar 35/1946, f. 699.
Ibidem, f. 450.
KK Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 124/1946, f. 3.
1«J Idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 32/1946. Vezi harta cu frontiera modificată.
90
Idem, dosar 50/1945, voi. I, f. 183. Aceeaşi situaţie era menţionată şi în buletinul informativ asupra perioadei 25
ianuarie - 25 februarie 1946 al Legiunii de jandarmi Satu Mare, evidenţiindu-se îngrijorarea populaţiei, deoarece
frontiera rămăsese complet descoperită, trecerea ei făcându-se nestingherit, fapt ce dusese la creşterea numărului
de furturi (Arhivele Naţionale Oradea.fond Inspectoratul de Jandarmi Oradea, dosar 35/1946, f. 139).
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preciza că retragerea grănicerilor de pe frontiera de nord-vest a ţării produsese o atmosferă
de îngrijorare în rândurile populaţiei din regiune, "care comentează că în curând
Maramureşul va fi cedat Ucrainei Subcarpatice. Jandarmeria din regiune a luat măsuri
pentru liniştirea spiritelor, însă populaţia este neîncrezătoare, afirmând că şi în anul 1940,
când Ardealul de Nord a fost cedat Ungariei, s-a petrecut aceeaşi situaţie: autorităţile
româneşti s-au retras pe rând, fără a da vreo explicaţie populaţiei"91 •
Maramureşul nu a fost anexat de către ruşi, dar, ca şi în Bucovina, şi aici a avut loc
o rectificare a frontierei în favoarea Uniunii Sovietice. În arhivele cercetate de noi până în
prezent nu am descoperit relatări asupra zonei ori a suprafeţei pierdută de România, însă
cesiunea este atestată în rapoartele întocmite de organele de ordine publică în care se
menţionează că locuitorilor ale căror gospodării fuseseră încorporate în Ucraina li s-a
permis un timp, în cursul anului 1946, să vină în România, odată pe săptămână, în zilele de
târg, pentru a-şi procura alimente.
Pe de altă parte, spre sfărşitul primăverii lui 1945, în regiunile montane ale
Bucovinei au început să se înmulţească atacurile formaţiunilor de partizani, cu precădere
cele ale banderiştilor, acţiunile lor punând organele de ordine publică în imposibilitatea de
a asigura liniştea în zonă. Apelul Inspectoratului General al Jandarmeriei la ajutorul armatei
a primit răspuns negativ din partea Secţiei I-a a Marelui Stat Major, prin adresa nr.
52256/1945, precizându-i-se că unităţile de vânători de munte, care ar fi putut să îi sprijine
pe jandarmi, urmau a fi desfiinţate, cu începere de la 1 iunie 1945, astfel că ele nu mai
participau la curăţirea regiunii de banderişti şi, în consecinţă, întreaga misiune cădea în
sarcina j andarmeriei 92 •
La 13 iunie 1945, Inspectoratul General al Jandarmeriei raporta Direcţiei Ordinii
Publice, din Ministerul Afacerilor Interne, cu adresa nr. 151135, că în judeţele Rădăuţi,
Câmpulung şi Suceava şi îndeosebi la frontiera româno-sovietică, în ultimul timp se
intensificaseră acţiunile grupurilor de partizani, denumite banderiste.
Ele nu se mai
desfăşurau sub forma unor atacuri izolate, cum se manifestaseră în trecut, ci acum căpătau
aspect de masă, cu repercursiuni grave asupra stării de spirit a populaţiei şi îndeosebi a
evreilor, care erau vizaţi în primul rând de către formaţiunile banderiste. Inspectoratul de
Jandarmi Suceava îi semnalase că în cursul lunii mai, numai pe raza judeţului Rădăuţi
"partizanii banderişti" omorâseră şase persoane, între ele, în noaptea de 16/l 7 mai, pe
comerciantul evreu Siberson Moses şi în ziua de 27 mai, în pădurea Suceviţa, alţi trei evrei,
după ce au fost jefuiţi în drumul lor spre Ciumâma, au fost ucişi 93 . Potrivit informaţiilor
fumizate de jandarmi, banderiştii urmăreau şi ţeluri politice, căci, pe unde treceau,
îndemnau populaţia să saboteze măsurile luate de comandamentele militare sovietice din
zonă, să provoace acte de agresiune împotriva militarilor ruşi, căutând să întreţină un curent
antisemit şi de instigare împotriva evreilor. Existau indicii sigure că banderiştii se bucurau
de sprijinul elementelor cu înclinaţii legionare, care îi favorizau în acţiunile lor, prin faptul
că nu îi divulgau atunci când jandarmii întreprindeau urmăriri şi cercetări. Activitatea lor a
argumentat cererea Inspectoratului General al Jandarmeriei de sporire a personalului din
Inspectoratul de Jandarmi Suceava, pentru a putea face faţă situaţiei 94 •

Arhivele Nationale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 50/1945, voi. I, f.
200-202.
92
Idem.fond Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 1111945, f. 23. Arma Vânătorilor de Munte a fost desfiinfată din
ordinul Comisiei Aliate (Sovietice) de Control.
~ 3 Ibidem, f. 21.
04
Ibidem, f. 22.
91
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Şase zile mai târziu, la 19 iunie, comandantul jandarmeriei române, generalul C.
Anton, s-a adresat Cabinetului Ministerului Afacerilor Interne, cu raportul nr. 10334,
rugând pe titularul departamentului să intervină pentru ca, odată cu integrarea în
jandarmerie a elementelor care formaseră în nordul Transilvaniei şi al Moldovei
')andarmeria populară'', - circa 900 - să fie reprimiţi în jandarmerie şi un număr de 1400 1500 de subofiţeri din lotul jandarmilor "lăsaţi în concediu"95 • La 21 iunie 1945, Poliţia de
Siguranţă informa Comisia Aliată (Sovietică) de Control, prin adresa nr. 11616, semnată de
Teohari Georgescu, că în ultimul timp în numeroase regiuni şi îndeosebi în munţi bande
înarmate jefuiau şi terorizau populaţia, atacând pe călători pe căile de comunicaţii. Aceste
bande se înmulţiseră, ele fiind constituite din elemente legionare şi hitleriste, dezertori din
armata română şi sovietică, ruşi din fosta armată a lui Vlasov. Totodată, în regiunile
muntoase ale Bucovinei şi Maramureşului reapăruseră puternice grupuri de banderişti.
Toate bandele posedau armament automat, unele având chiar brandt-uri uşoare. Cu
efectivele din acel timp, poliţia şi jandarmeria nu le puteau face faţă. De aceea, se cerea
Comisiei Aliate (Sovietice) de Control să aprobe înfiinţarea ·a 20 de plutoane de jandarmi,
compuse dintr-un ofiţer, 4 subofiţer şi 40 trupă fiecare, la dispoziţia Inspectoratului General
al Jandarmeriei 96 •
În urma intervenţiei ministrului de interne, în iulie 1945, Comisia Aliată
(Sovietică) de Control a aprobat o primă şi substanţială sporire a efectivelor jandarmeriei,
cu începere din ziua de 15 a acelei luni. La acea dată au fost reînfiinţate Inspectoratele de
Jandarmi Piteşti şi Târgu Mureş, iar pe lângă unele legiuni s-au constituit 20 de plutoane de
jandarmi, pentru a fi folosite în misiuni de poliţie, cu un efectiv de 20 de ofiţeri, 180 de
subofiţeri şi 640 trupă. Acestora li se adăugau 1100 subofiţeri ce încadrau patrulele de pe
şoselele naţionale, înfiinţate potrivit ordinului nr. 775, din 7 iulie 1945, al Inspectoratului
General al Jandarmeriei. Efectivele legiunilor erau sporite cu încă 1000 subofiţeri, toţi cei
2940 jandarmi urmând a fi "rechemaţi din concendiu", prin Direcţia Personalului, din
Inspectoratul General. Efectivele se mai majorau cu 446 de tineri din fosta "jandarmerie
populară'', care funcţionase în nordul Ardealului şi al Moldovei până la reinstalarea
legiunilor în teritoriu şi care au fost ceruţi nominal de legiunile de jandarmi respective. Un
număr de 3000 de noi angajaţi trebuiau primiţi în jandarmerie, potrivit dispoziţiilor date de
Direcţia Personalului, din Inspectoratul General. Pe măsura încadrării acestora, legiunile
aveau dreptul de a reînfiinţa posturi de jandarmi în localităţile cu importanţă poliţienească
deosebită. Ca urmare, începând de la 15 iulie 1945, efectivele globale ale jandarmeriei au
sporit de la 10450, la cât fuseseră ele reduse la 25 iunie 1945 prin dispoziţia anterioară a
aceleeaşi Comisii Aliate97 , la 1683698 , creşterea fiind de 62,07 %. Organizarea plutoanelor
de jandarmi suplimentare în diferite regiuni nevralgice din punct de vedere poliţienesc a
fost determinată de neputinţa legiunilor de a domina situaţia cu efectivele lor atât de mult
diminuate prin reducerile succesive de personal ordonate de Comisia Aliată (Sovietică) de
Control, cu începere de la 1 decembrie 194499 • Cele 20 de plutoane erau plasate în judeţele
Câmpulung, Neamţ, Braşov, Trei Scaune, Făgăraş, Bihor, Timiş-Torontal, Turda, Ciuc,
Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Caraş, Hunedoara, Arad şi câte două în judeţele Rădăuţi şi

s Ibidem, f. 24. În această categorie intrau persoanele ce fuseseră înlăturate din jandarmerie cu prilejul reducerilor
de efective ordonate de Comisia Aliată (Sovietică) de Control.
96
Ibidem, f. 26.
97
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul de Jandarmi laşi, dosar 211945, f. 292 şi 298.
9
" Ibidem, f. I 52, 352-365; Arhivele Naţionale Bucureşti.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala,
dosar 38/1945,f. 107.
99
Idem, dosar 11 /1944, voi. I, f. 41, 49-5 I; voi. m, f. 241-242. Pentru celelalte reduceri vezi Arhivele Naţionale
laşi.fond Inspectoratul de Jandarmi laşi, dosarele 2/1945, f. 114-115 şi 125; 19/1945, f. 17-20.
9
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Maramureşl0°, sporul din acestea din urmă dovedind odată în plus că organele româneşti de
ordine publică se confruntau aici cu probleme grave, cărora nu le putea face faţă cu vechile
efective.
Cu forţe sporite, jandarmeria a intensificat acţiunile ce vizau capturarea diverselor
grupuri înarmate din zonele montane. În cursul lunii august 1945, jandarmii din judeţul
Năsăud semnalau existenţa unei organizaţii intitulată "Haiducii lui Avram Iancu", care
luase fiinţă în aceeaşi lună, sub conducerea lui Gavril Olteanu, calificată ca având "caracter
fascist". Cercetările efectuate prin agenţi informatori au stabilit că sediul ei era în munţii
Bucovinei, în regiunea Văii Bancului - Coşna, din judeţul Câmpulung, iar organele de
siguranţă au reuşit să identifice şi persoanele din conducerea ei: Gavril Olteanu, originar din
judeţul Mureş, Nicolae Moldoveanu - nume fals - şi Dumitru Oprea (Dumitru Şteanţă),
student, originar din Mehedinţi. Potrivit opiniei rezultate din datele obţinute de la
informatori, organizaţia ar fi avut o orientare naţionalist-şovină, urmărind să întreţină o
atmosferă agitată în rândul populaţiei pe temele reformei agrare, a condiţiilor de trai ale
muncitorilor şi a libertăţilor populaţiei în general, din sarcinile expuse mai sus neputându-se
desprinde însă nici caracterul ei fascist, nici orientarea naţionalist-şovină. Prin planul de
lucru difuzat cu puţin timp înainte de a fi fost deconspiraţi, "Haiducii lui Avram Iancu"
proiectau crearea unei divizii a "Sumanelor Negre", cu rază de acţiune în masivele Căliman
şi Cârlibaba. Organele jandarmeriei acţionau atunci în vedere descoperirii întregii
organizaţii 101 . În aceeaşi lună, în noaptea de 21 august, cu prilejul unei razii efectuate în
comuna Suceviţa, judeţul Rădăuţi, jandarmii au împuşcat mortal pe "banditul" Ioan Olaru,
membru al organizaţiei bandfriste, însă doi din tovarăşii lui au reuşit să fugă. În ziua
următoare, 22 august, unul dintre aceştia, Serghie Olaru, care fusese rănit în noaptea
precedentă, a fost prins pe raza oraşului RădăuţiJ0 2 •
Întrucât nu rareori organele de ordine publică au sesizat existenţa legăturilor dintre
formaţiunile de rezistenţă armată organizate în munţi şi unii dintre activiştii fostei mişcări
legionare, adesea cele dintâi au fost considerate părţi componente ale acesteia din urmă.
Astfel, la 5 septembrie 1945, în buletinul informativ nr. 247 al Direcţiei Generale a Poliţiei
se consemna despre legionari: elemente neidentificate au răspândit manifeste ca "Haiducii
lui Avram Iancu", "Divizia Sumanelor Negre" şi "Legionari dinăuntrul şi dinafara
închisorilor", acesta din urmă fiind semnat de N. Petraşcu, comandant legionar centrai 103 • În
darea de seamă a Inspectoratului General al Jandarmeriei asupra evenimentelor din
perioada 6 martie 1945 - 31 octombrie 1945, în partea referitoare Ia organizaţiile politice de
extremă dreaptă se relata că în Bucovina, mai cu seamă în regiunile muntoase ale judeţelor
Câmpulung şi Rădăuţi, activau banderiştii, care acţionau împotriva armatei sovietice şi a
evreilor, practicând şi o serie de jafuri 104 •
Buletinul informativ nr. 290, din 20 octombrie 1945, al Direcţiei Generale a
Poliţiei, redactat pe baza datelor sigure oferite de Inspectoratul Regional de Poliţie Moldova
de Nord, releva că în Bucovina organele de ordine publică raportau o intensificare a
activităţii organizaţiei banderiste, mai ales după ce cei 18 membri ai ei fuseseră eliberaţi de
către Curtea Marţială din IaşiJOs. La I noiembrie 1945, aceeaşi Direcţie Generală reitera, în

rno Idem, dosar 211945, f. 152, 352-365; Arhivele Naţionale Bucureşti,.fimd Inspectoratu/ General al
Jandarmeriei, Centrala, dosar 27/1945, f. 780.
101
Idem, dosar 25/1945, f. 17.
102
Ibidem, f. 243.
101 Idem.fond Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 5/1945, f. 20.
1
Idem.fond Inspectoratu/ General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 27/1945, f. 1427.
10
' Idem.fond Direcţia Generala a Poliţiei, dosar 5/1945, f. 300.
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buletinul informativ nr. 301, că, după ce principalele elemente ale organizaţiei banderiste
fuseseră puse în libertate de către Curtea Marţială din Iaşi, ele s-au reconstituit în bande.
Astfel, unul dintre aceştia, Cobiniuc, eliberat nu cu mult timp înainte, a atacat, împreună cu
alţi membri, o patrulă de jandarmi din comuna Brodina, judeţul Rădăuţi. Jandarmii au
reacţionat, astfel că între părţi s-a încins o luptă, în care Cobiniuc a fost rănit mortal, însă
restul grupului a reuşit să dispară în pădure. Asupra lui s-au găsit 30 de cartuşe Z.B. w6• O
săptămână mai târziu, la 8 noiembrie, aceeaşi Direcţie Generală a Poliţiei arăta, în buletinul
informativ nr. 307, că minontatea ucraineană din judeţele Rădăuţi şi Câmpulung desfăşura
o activitate ostilă regimului de atunci. Inspectoratul Regional de Poliţie Moldova de Nord a
stabilit că acţiunile ei erau corelate cu cele ale mişcării legionare teroriste camuflate în
munţi, ·în cabane. Astfel, fusese descoperit grupul de banderişti de sub conducerea lui
Vladimir Macoveiciuc, care avea legături cu centrul de rezistenţă legionar de sub
conducerea lui Ovidiu Găină şi Alexandru Şuteaw 7 • În radiograma nr. 823, din 20 august
1946, trimisă de Poliţia Suceava secretarului general al Consiliului de Miniştri, Emil
Bodnăraş, se evidenţia că populaţia autohtonă din regiunea de frontieră Uima - Frătăuţii
Noi, judeţul Rădăuţi, cerea soluţionarea imediată a problemei celor 2500 de refugiaţi veniţi
clandestin şi stabiliţi în cea mai mare parte în comuna Brodina. Aceştia agravau situaţia şi
aşa destul de grea a localnicilor, lipsiţi de alimente şi de posibilităţi de câştig, deoarece
fabricile de cherestea erau distruse. În plus, se constituiau grupuri de contrabandişti,
sprijinindu-le pe cele ale fostului "bandit" Macoveiciuc, care terorizau populaţia şi
constituiau un pericol pentru siguranţa regiunii. De acea, se cerea ca refugiaţii să fie imediat
dislocaţi şi să li se găsească posibilităţi de muncă 108 .
În anii 1945 - 1946, în Bucovina şi-au desfăşurat activitatea şi alte formaţiuni
înarmate ale populaţiei care luptau atât împotriva trupelor sovietice din regiune, cât şi a
autorităţilor comuniste. Agenţii informatori ai poliţiei, jandarmeriei şi siguranţei posedau
anumite date despre existenţa lor, dar nu cunoşteau suficient de clar nici componenţa, nici
structura şi nici toate scopurile urmărite de ele. De aici şi unele distorsiuni raportate, care
alterau realităţile legate de formaţiunile de partizani de aici. Trebuie arătat, de exemplu, că
"banditul" Macoveiciuc nu a condus banderişti, ci o formaţiune de luptători români din
zona Voitinel, Horodnic şi Vicov109 . În plus, banderiştii şi grupurile de luptă ale populaţiei
de origine română au avut multe ţeluri comune, de unde a rezultat şi colaborarea lor.
În unele zone ale judeţelor Rădăuţi şi Câmpulung şi-au desfăşurat activitatea
paralel atât formaţiuni de luptă ale românilor, cât şi ale rutenilor, deşi un timp menţiuni
despre cele din urmă nu se mai întâlnesc în rapoartele organelor de ordine publică din
Bucovina. Ele încep să reapară în prima jumătate a anului 1947. Prin ordinul circular al
Inspectoratului General al Jandarmeriei, nr. 19, din 3 februarie 1947, semnat de generalul I.
Alistar, subunităţile regionale şi judeţene erau înştiinţate căjandannii postului din comuna
Moldova Suliţa, judeţul Câmpulung, stârpiseră formaţiunile de banderişti care terorizau
regiunea' 10 • Dar, prin distrugerea acestui grup, organizaţia nu fusese lichidată. După mai
puţin de două luni, la 1 aprilie 1947, Inspectoratul de Jandarmi Suceava aducea la
cunoştinţa legiunilor Câmpulung şi Rădăuţi, prin ordinul de informaţii nr. 23, că poseda
ştiri precise potrivit cărora pe teritoriul Uniunii Sovietice, în special în regiunea muntoasă,
'""Idem, dosar 6/1945, f. 262-263.
Ibidem, f. 224.
•OH Idem, dosar 115/1946, f. 156.
IO\I Vezi Adrian Brişcă, op. cit„ p. 89-90.
110
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Centrala, dosar 24/1946, f. 80.
Aproape o treime din populaţia localităţii era formată din huţani.
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activa intens organizaţia banderisttl, care urmărea independenţa Ucrainei şi anexarea la ea a
sudului Bucovinei. Ea submina siguranţa statului, în colaborare directă cu cealaltă
organizaţie clandestină, a "Sumanelor Negre", motiv pentru care se solicita pregătirea
planurilor de acţiune împotriva lor 111 • Întrucât pe raza posturilor de jandarmi Izvoarele
Sucevei şi Brodina de Sus, judeţul Rădăuţi, se stabiliseră atunci 41 de persoane majoritatea români, dar şi huţani - fugite din nordul Bucovinei, care erau bănuite că ar fi
activat în organizaţia banderisttl, organele jandarmeriei au hotărât să verifice situaţia lor şi
să predea grănicerilor ruşi pe cei ce ar fi avut cetăţenie sovietică 112 •
Se pare că în primele luni ale anului 1947 activitatea rutenilor din organizaţiile
banderiste, căpătase amploare, dacă luăm în consideraţie faptul că, la începutul lunii mai,
conducerea Legiunii de jandarmi Câmpulung a luat legătura cu ofiţeri din subunităţile de
grăniceri sovietice din sectorul de frontieră al acestui judeţ pentru a discuta problema lor.
Chestura de poliţie din Câmpulung a raportat imediat Direcţiei Generale a Poliţiei despre
aceste contacte, precizând că grănicerii ruşi au relatat celor români că pe teritoriul Uniunii
Sovietice, în special în regiunile muntoase de pe Valea Ceremuşului, activa intens
organizaţia banderistă, care, prin grupuri înarmate, dirijate din Galiţia, comiteau atentate şi
jafuri în comunele de frontieră de pe teritoriul Ucrainei. Când erau urmărite, aceste bande
se adăposteau vremelnic pe teritoriul românesc, în judeţele Maramureş, Câmpulung şi
Rădăuţi, ele bucurându-se de simpatiile huţanilor. Potrivit opiniei unuia dintre ofiţerii
sovietici, banderiştii ar fi fost "spioni" recrutaţi de către anglo-americani 113 , o acuzaţie ce
începuse să fie adusă tuturor acelora care manifestau împotrivire la politica promovată de
autorităţile regimului comunist.
În rapoartele Siguranţei, poliţiei şi jandarmeriei se fac adesea menţiuni relative la
intenţiile manifestate de banderişti de a desprinde sudul Bucovinei din trupul României, dar
niciunul nu prezintă o acţiune similară acelora patronate de Odoviciuc în judeţul
Maramureş. Fără îndoială că naţionaliştii ucraineni au dorit încorporarea întregii Bucovine
în Ucraina, însă conaţionalii lor de aici care se confruntaseră cu durităţile comuniste în
perioada iunie 1940 - iunie 1941 nu erau deloc atraşi de ideea unei Ucraini ca unitate
federativă a Uniunii Sovietice, iar manifestările lor, care evidenţiau tendinţe clare de
independenţă politică, i-au adus în conflict deschis atât cu autorităţile de stat româneşti, cât
mai cu seamă cu cele de la Moscova. Sentimentele lor anticomuniste explică de ce
banderiştii şi-au corelat adesea acţiunile cu formaţiunile de partizani ale românilor şi unii şi
ceilalţi văzând în regimul socio-politic instaurat aici un inamic comun şi de ce lupta
naţionaliştilor ruteni pentru secesiunea întregii Bucovine de România va deveni o
componentă secundară a activităţii lor.
Lipsa de loialitate a unor locuitori de origine ucraineană faţă de statul ai căror
cetăţeni erau a ţinut în stare de alertă continuă organele româneşti de ordine publică şi a dat
naştere unor sentimente potrivnice lor în rândul naţiunii majoritare, care a considerat
acţiunile organizate de către banderişti drept atentate la integritatea statului român.

111

Idem, dosar 21/1948, f. 104; idem.fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, Teritoriu, dosar 172/19441947, voi. II, f. 84.
m Ibidem, f. 143-144.
111
Ibidem, voi. I, f. 23.
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Bucovina and Maramureş in the plans of Ukrainian Irredenta (1940-1947)
After First World War, in 1921, in the villagesfrom Northern Bucovina inhabited
by Ukrainians, it arase a national movement with the headquarter outside the country, in
Galiţia, the coordinating point of the activity. In September 1939, when the German army
conquered Western Poland, there were liberated /rom prison the leaders of Ukrainian
nationalists, colonels Andrei Melnic and Ştefan Bandera, that conducted the actions of this
ethnical group, a/so, /rom Bucovina.
Before Soviet Union was attacked, Germany promoted an understanding policy
concerning Ukrainian irredentists that were living under General Government of Galiţia,
hoping that, through the help got /rom Ukrainian irredentists and /rom Soviet Union
Ukrainian nationalists to Succeed in disintegration USSR. In exchange of The Support gase
to Germany, Ukrainian leaders obtained the promise /rom Berlin to encourage and uphold
them in order to create an independent Ukraine.
There is no doubt that Ukrainian nationalists wanted icorporation of entire
Bucovina in Ukraine, but their fellow countrymen, confronting communist atrocities during
June 1940 - June 1941, didn 't wanted Ukraine to be federative part of Soviet Union. Their
manifestations had obvious tendencies of politica/ independence, breaking out an open
conflict both with Romanian authorities and with the Moscow ones. Their anti-communist
feelings explains the reason why the supporters of Bandera often correlated their actions
with Romanian partisans, both of them fighting against an extremely dangerous common
enemy. Therefore, the struggle of Ruthenian nationalists regarding segregation of entire
Bucovina ofRomania will he a secondary component part of their activity.
Starting with the autumn of 1944 in Maramureş, it increased anti-Romanian
propaganda, developed party, by native Ruthenians with the support of the Ukrainians /rom
abroad Tisa and, for a while, with the support of Soviet military authorities. In the autumn
of that year, according as German-Hungarian troops were forced to retreat /rom Northern
Transylvania, Bucharest government was sending, in liberated counties, former office
workers that had been evacuated after the Dictate from Viena. But in 1944, November 11,
the Soviet military headquartersfrom Romania askedfrom the Romanian state, to take back
the public order authority structures /rom Northern Transylvania, decision that was applied
next day.
In Maramureş county this deâsion facilitated the acces of Ukrainian chauvinists
to leadership positions and initiated some actions that had in view separation of Bucovina
/rom Romania. In these circumstances, was named as Maramureş prefect, Ivan Odoviciuc,
and Sub-prefect Nicolae Lazarciuc, both of them having Ukrainian origins.
Under this administration, in 1945, January-March, there were draw up lists of
persons who consented that Maramureş to join Ukraine, signed by Ruthenian inhabitants
/rom villages and by al/ Hungarians and Jews from the county. In the meeting /rom 1945
January 20, in Sighet, the Ruthenian nationalists initiated a manifesto, where about 300
participants stated that Maramureş is a Soviet territory.
Few days later, in January 28, in another meeting in Sighet, the Ruthenians
created a city council, composed of Ukrainians and Hungarians. Here was red, a/so, the
message sent by the participants to Stalin and to the president of Ukrainian Soviet Socialist
Republic, Nichita Serghievici Hruşciov, requesting that Maramureş to join Ukraine.
In "Thefirst Congress ofpeople's delegatesfrom Maramureş", in 1945, February
4, it was renewed the request /rom January 28 to Stalin and Hruşciov and it was
established the official flag: red banner, with the hammer and the sickle in lefi superior
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corner, with the inscription "Long live for the union of Maramureş and Soviet Ukraine",
wrote in Ukrainian language.
The appointment, in Romania, of the government directed by Dr. Petru Groza
radically changed the issue of Romania-Soviet borderlines. Maramureş wasn't enclosed by
Russians but, as well as in Bucovina, it took place a border rectification in Soviet Union 's
advantage. It's not exactly known the swface fost by Romania, but the cession is certified in
the reports work out by public order authorities, being mentioned that the inhabitants
whom households were now in Ukraine, were promised to have pennission, for 1946, once
a week in market days, to come in Romania in order to secure food.
The absence of loyality of some Ukrainian origin inhabitants given the Romanian
state was keeping in permanent a/arm the Romanian public order authorities and produced
adverse feeling in the majoritary nation, who saw in these actions a real infrigement for
integrity of the Roman ian state.
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HACEJIEHIUl3AKAPilATTRICXl,ll;HOÎCJIOBAqqHiJHY
"BEJIHKOMY IlEPECEJIEHHI HAPO,Ll;IB" IDCJIR ,ll;PYroî
CBITOBOÎ BIHHH: onTaniB 1945-1947 pp.
BoeKaHH'I I.
Mapuua B.
CIOCbKO

I.

IIicmi: 3aKiH'ICHIDI ~yroi ceiTbBOl eiHHH Ha ceponeii:CbKOMY KOHTHHCHTi
JJ.o6poeinbHO a6o BHMyweHo-npHMycoeo nepeMiIUaJIHCR eenH'IC3Hi IIOTOKH n10JJ.eii:. UeH:
npouec nepenHBY MinbHOHHHX Mac qepe3 JJ.Cp)l(aBHi KOpJJ.OHH y nicnRBOCHHiH €eponi
OTPHMae Ha3BY ttoeoro "eenHKOro nepeceneHIDI HapoJJ.ie". Y cxiJJ.HoceponeH:cbKHX
JJ.Cp)l(aeax eiH Mae nepeeIDKHO noniTH'IHHH 'IH, TO'IHl1!le, eTHononiTH'IHHH xapaKTep. ToMy,
ttanpHKnaJJ., nonbcbKi icTopHKH ii:MeHyIOTb JJ.atte RBHme me H: "eenHKHM nonirn'IHHM
nepeceneHIDIM HapoJJ.ie" €eponH. IHCTHTYT icrnpii IIonbCbKoi AKaJJ.eMii HayK mopi'IHO
npOBOJJ.HTb
Mi)l(HapOJJ.Hi
KOHct>epeHuiî,
npHCBR'ICHi
rpyttTOBHOMY
BHCBirneHHlO
niCJUIBOCHHOro nepeceneHHJI, II03lUIK BOHO cyrrceo 3MiHHJJO eTHi'IHY i noniTH'IHY Kapry
KOHTHHeHry. ,[{eHKi JJ.Cp)l(aBH U:eHTPaJibHo-Cxi.nttoi €eponH - IIonbma, Yropm11tta i
qexocnoea'llJHHa, B JJ.OBOCHHll Maci HaceneHID! RKHX npeJJ.CTaBHHKH ttauioHaJibHHX
MeHWHH CKnaJJ.aJIH Ma}i:)l(e TPCTHHY, y nepwi poKH nicnR eiii:HH 3 noniHauioHaJibHHX
nepeTBOpHnHCJI y O.li.HO- a6o JJ.BOXHauioHaJibHi. y IIOBOCHHll €Bponi JJ.OMÎHYBaJia
KoHuenuiR nporpecHBHoi poni MR cyeepeHHoro po3BHTKY KpaiH TinbKH JJ.Cp)l(aBoTeop'IHX
HauiH: i HCraTHBHOÎ - HauioHaJibHHX MCHWHH. IlOMHJJKOBO BBa)l(aJIOCR, mo CTa6inbHHMH c
nHwe Ti JJ.Cp)l(aBH, RKi MalOTb roMoreHHHH CTHÎ"IHHH CKnaJJ. HaceneHHR. CneKynIOlO"IH Ha
Hi6H-TO IIOCTi.HttiH: "HiMCUbKiH 3arp03i" Ta poni HauioHaJibHHX MCHWHH, JIK "n"RTOl
KonottH" itto3eMHHX JJ.Cp)l(aB, y 1945 P·CTPaTern 30BHiWHbOÎ nonirnKH CPCP i oco6RcTo
tî:.CTaniH eHcyHynH iJJ.elO "HoBoro cnae"RHoct>inbcrna" i paJJ.J1tti3aui10 CxiJJ.HOÎ €BponH
po3IIO"laJIH, JOKpeMa, H: qepe3 qiopMyeaHHR 6noKy cnoB"RHCbKHx JJ.Cp)l(ae periotty, RKi
MaJIH 6yTH O"IHIUetti ei.li. ttecnoe"RHCbKHX HauioHaJibHHX eneMeHTie. PyMyHiR i YropmHtta,
KOTPi He en11cyBanHcR B JJ.aHHtt "cnoe"RHCbKHtt" nnatt, Mano XBHnIOBaJIH MocKey, TaK RK 3
1944 p.3HaxOJJ.HnHCR ni.zi. JJ.HKTaTOM Col03HHX KoHTponbHHX KoMiciH:, JJ.e 3aJipaenMH
pa.ll.JIHCbKi reHepanH i JJ.HIInOMaTH.

,[{nR eiJJ.pOJJ.)l(CHHR i 36epe)l(CHHR JJ.CMOKpaTH'IHOro YCTPOIO BHCOKoro piBHR
eTHi"lttoî roMoreHi3auiî cycninbCTBa mo.HHo BH3BoneHi cepone.HcbKi JJ.Cp)l(aBH nnaHyeanH
JJ.OCRITH lllJIRXOM eHceneHIDI ÎHWOHauioHaJibHHX cninbHOT. IIepeMora HaJJ. HiMe'l'IHHOlO Ta
JaraJibHa
aHTHcl>alllHCTCbKa
HaJiaJJ.a
niJJ.WTOBXHynH
CIIO'laTKY
3acTocyeaHID!
CTHOpenpeCHBHHX 3aXOJJ.iB npOTH BCflHKOro HiMCUbKOro fllOJJ.CbKOro MaCHBy, JIKHH
npo)l(HBaB y cxÎJJ.HoceponeH:cbKHX JJ.Cp)l(aeax. Y 1944-1947 pp.i3 KpaiH CxiJJ.HOÎ €BpOIIH Ta
IlpH6anrnKH BTeKnH 'IH 6ynH JJ.HpeKTHBHo BHceneHi .li.O HiMe'l'IHHH i AecTPiî 12 MinLH:ottiB
HÎMUiB.IlicnR CTHxiH:Horo a6o RK H:oro ii:MeHyIOTb me - "JJ.HKOro" BHrttattIDI oci6 HiMeUbKOi
ttauiottanbHocri 3 IIonbmi Ta qexocnoea'l'IHHH nepwHx MiCJIUiB no BH3eoneHHIO UHX
JJ.Cp)l(aB Bi.zi. ct>awHJMy, 3 cepnID! 1945 p.opratti3oBatta JJ.enoprnuiR HiMu,ÎB i3 CxiJJ.Hoi
€BpOIIH Bi.n6yeanaCJI Ha OCHOBi cneuiaJibHOro piweHIDI IloTCJJ.aMCbKOÎ KOHct>epeHuii
JJ.Cp)l(aB-IIepeMO)l(HHUb y ~yriH: CBÎTOBiH BiHHi.
BOJJ.HO"laC, Ha 6a3i JJ.BOXCTOpOHHiX yroJJ. MÎ)I( CXÎJJ.HOCBponeH:cbKHMH Kpai"ttaMH B
nepioJJ.

1944-1947 p.JJJ.iii:cHeHo MacoeHH: o6MiH HaceneHID!M iHwHx HauioHaJibHOCTe.H MUK
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Ivan Vovkanici
Vasili Marina
Ivan Siusko
CPCP Ta nonblI~elO, qexocnoea"l"IHHOIO Ta YropIUHHOIO, a TaKO)l( Ml)l( 6anKaHCbKHMH
.nep)l(aBaMH. y TOH )l(e qac, BÎ.LIHOCHO HeeenHKe HaceneHHJI 3aKapnaTTJI, IUO Ha OCHOBÎ
pa,nllHCbKO-"lexocnoeaui:.Koro .noroeopy ei.n 29 qepeHJI
1945 p.e1.nmwno ei.n
qexocnoBa"l"IHHH .no CPCP, i Cxi.nHo·i CnoBa"l"IHHH, Hane)l(HOÎ .no qcp, - perioHiB, RKÎ
3HaxO,!l;HJ1HCJI B caMOMY cepui €BpOnH, TaKO)I( y nepwi nicmlBOCHHi pOKH BTJlrHynocR y
6ypx;rnBi noTOKH Hoeoro "eenwKoro nepecenemui Hapo.niB".
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Y 1945-1947 pp.Mi)I( qexocnoeau1>Ko10 Pecny6niK010 Ta Pa,nRHCI>KHM Col030M
ei.n6yecR e3acM006MiH HaceneHHJIM Ha npwHuwni omauiî. Omauill y KnacH"IHOMY
MÎ)l(Hapo,nHo-npaeoBoMy TPaKTyeaHHÎ - ue .no6poein1>HHH BH6ip )l(HTenllMH TepHrnpiii, JIKÎ
nepeXO,!l;JITb Bi.LI 0,!l;HOÎ KpaÎHH .no iHIIIOÎ, rpoMa,!l;JIHCTBa nepIIIOÎ "IH .npyroî 3 UHX .nep)l(aB.
3a3BH"lai1 onTaUÎJI 3aeepwycr1>cJ1 nepeceneHHJIM oco6w y KpaîHy, rpoMa,!l;JIHCTBO JIKOÎ
J1IO.LIHHa o6pana. Y pa.L1J1HCbKO-"lexocnoeau1>KHX ei,nHOCHHax nepwwx poKiB nicnJ1 )l,pyroî
cBirnBo·i eiiiHH onTaUÎJI po3rnJ1.nanacJ1 y .nemo wwpwoMy nnaHi. Oco6H qeci:.Koî Ta
cnoBaui:.Koi· HauioHanbHOCTeii, J1Ki MewKanH B oKpeMHX perioHax CPCP, TO"IHiwe YKpaÎHH (3aKapnaITJI i BonHHb),oTPHManH npaBo .no6poeini:.Ho o6parn qexocnoBaU1>Ke
rp0Ma.L1J1HCTBO i nepecenwrncll e qexocnoea"l"IHHy. Bi.nnoei.nHo, yKpaîHui, pocillHH Ta
6inopycw 3 qcp MornH Ha6yrn pa,nJ1HC1>Ke rp0Ma.L1J1HCTBO i ew"ixarn .no CPCP. )l,o,naTKoeo
r1paeo Ha OilTaUÎIO rpoMa,!l;JIHCTBa qcp ManH yKpaÎHUi Ta pociJIHH, JIKÎ BOIOBanH nporn
cpaWHCTÎB 3a BH3BOJ1eHHJI qexocnoea"l"IHHH y CKJ1a,!J;Î qexocnoBaUbKHX BÎHCbKOBHX
cpopMyeaHb nepio.ny )l,pyroî CBÎToeo"i BÎHHH. A "leXH i CJ10BaKH, JIKÎ BOIOBanH B pll,nax
Pa,nJ1HC1>Koî ApMiî, Mornw 06paT11 rpoMa.LIRHCTBO CPCP.
DpaBo onTauiî 6yno 3aKpinneHe e pa,nJ1HC1>Ko-qexocnoBaU1>KHX yro.nax 1945-1946
pp. i JyMoeneHo, no-nepwe, BXO.Ll)l(eHHJIM 3aKapnarrJ1 .no cKna,ny YKpaîHH Ta
Heo6xi,nHÎCTIO BH3Ha"leHHJI rpoMa.L1J1HCTBa oKpeMHX rpyn ăoro 6araT0HauioHan1>Horo
HaceneHHR; no-.npyre, nparneHHRM "leXOCJ10BaUbKOÎ BJia,!l;H IlOBepHynr Ha 6aTbKÎBIUHHY
eTHÎ"IHY rpyny TaK 3BaHHX "eonHHCbKHX qexie", J1Ki nepeceJIHJIHCJI B YKpaîHy me e XIX
CTOJ1ÎTTÎ. BKnlO"leHHJI B MÎ)l(Hapo,nHo-.noroeipHi ,!J;OKyMeHTH npaea Ha onTaUÎIO B nepwi
nicJIRBOCHHi poKH y ei,nHocHHax MÎ)l( qcp i CPCP iHiuiHoeaHe qexocnoBaUI>KOIO
CTOpoHOIO.
Y MocKei 10 JIHnHJI 1946 p. 6yna ni,nnHcaHa cneuiani:.Ha "Yro.na MÎ)I( YpJILIOM
CPCP i Ypll.LIOM qcp npo npaBo omauiî Ta nepeceneHHR ei.nnoei,nHo rpOMaLIJIH qeci:.Koî i
cnoBaUI>KOÎ HauioHanbHOCTÎ, JIKÎ MewKalOTb e CPCP Ha Tepwrnpiî KOJIHWHI>OÎ BonHHCI>KOÎ
ry6epHÎÎ, i qexocnoeauI>KHX rpOMa,!l;JIH yKpaÎHCbKOÎ, pOCIHCbKOÎ i 6inopyc1>KOÎ
1
HauioHanI>HOCTi, JIKÎ MewKalOTb Ha Tepwrnpiî qexocnoBa"l"IHHH". Ha i"i 6a3i po3ropHynacJ1
"eonHHCI>Ka aKUill" ypll.LIY qcp (1946-1947 pp.) no noeepHeHHIO Matt)l(e 33
THC.BOJIHHCbKHX qexiB .no KpaÎHH i 3YCTPÎ"IHHH IlOTÎK "leXOCJIOBaubKHX nepeceJieHuie,
3ri.nHo 3 .naHHMH paLIJIHCbKOÎ crnpoHH, - noHa,n 8,5 rnC."IOJI., e ocHOBHOMY yKpaîHUÎB Î3
2
Cxi.nttoî Cnoea"l"IHHH,- Ha BoJIHHb(B YKpa"iHy).
Y noJ1CH10Ban1>Hili 3anwcui-o6rpyHryBaHHÎ MiHicTepcTBa 3aKop.noHHHX cnpaB
qcp (3 cepnHJI 1946 p.) .[10 pa.[IJIHCbKO-"leXOCJIOBaUbKOÎ yro.nw Bi.LI 1 JIHnHJI 1946
p.CTBep.z:l)l(YCTbCJI, IUO Î3 3aran1>HOÎ "IHCeJibHOCTi 35-40 rnc.oci6 "leCbKOÎ HauioHanbHOCTi 3
BoJIHHi, y xo.ni )l,pyroî ceiToBoî BÎBHH 12 rnc."loJI. ecrynwno .no nae qexocnoeau1>KHX
eiăc1>KOBHX "laCTHH B CPCP, RKHMH KOMaH.zzysaB JlCBo6o.na. Y 60.llX 3 cpaurncTaMH

o

I JlOK)'MCHTbl H MaTepHallbl no

H~pHH

COBCTCKO-'ICXOCJIOBaU.JCHX OTHOWCHHH.-

r.- M.:Hayxa.- 1988.- CC.265-271.
2
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3armryJIH 4 THC.80JIHHCLKHX qexie, a l THC.'IOJI. nicm1 83.)KKHX nopaHeHL CTaJIH
3
iH0ani.r1aMH. I.l.{e 8 pOKH BÎHHH nepeB3.)KHa 'laCTHHa 80JIHHCLKHX qexi8 8HH8HJia 6IDKaHHH
nepeceJIHTHCH 3 YKpaîHH (CPCP) Ha C80IO npaMaTÎpHy 6aTLKi8ll.IHHy, T06TO 8
4exocno0a'l'IHHy. YpH.ll CPCP noro.r1u0cH tta,naTH qexaM 3 BonuHi npa00 nepeîxaTH 3
pO.llHHaMH ):10 4CP, cno.r1iea10'IHCL 8 o6MiH Ha opraHi308aHHi1 npHÎ3.ll y uei1 perioH 3
4exocnoea'l'IHHH 8 OCHOBHOM)' oci6 yKpaÎHCLKOÎ, a TaKO)I( pocii1CLKOÎ Ta 6inopycLKOÎ
HauioHanLHOCTei1, Hi o6epYTL ( onryIDTL) Pa.ll"HCLKe rpoMa,nHHCT80. Pa.ll"HCLKoqexocno0a1.1LKa yro.r1a 3aKpinHJia .lleTanLHi nono:>KeHHJI npo nop.11.!lOK i MexaHi3M
3.llii1cHeHHH 03acM006MiHy HaceneHHHM Mi:>K CPCP i 4CP.
)l,aHe nepeceneHHH Hai16iJILllle 0uc0irneHe 8 icrnpiorpa$iî, ane 8 .r1eHKHX
,llOCJii.[l:>KeHHHX npO,ll08:>KYC no6YTy8aTH XH6He nepeKOHaHHH, ll.10 caMe l.IHM o6MiHOM
HaceneHHH i1 o6Me:>KYIOTLCH nicJU1eocHHi omauii1Hi npouecu Mi:>K CPCP i 4CP. TaK
noMHJIK080 883.)KaJIH 6iJILllliCTL 'leCLKHX i cno0a1.1LKHX icTopuKi8 70-80-x poKie. Ta i1
3apa3 aHanori'IHOi IlOMHJIKH .r1onycKaCTLCH, HanpHKJiaJ{, i Hai1cepi1o3HilllHW cy'laCHHW
4
'leCbKHW ,llOCJIÎ,llHHK icrnpi"i 4exOCJI08a'l'IHHH Il080CHHHX poKi8 - K.KannaH.
Ha6araTO MeHllle y0arn icTOpHKH 3eepTa10TL Ha nepe6ir omauii 8 3aKapnaTTÎ,
HKa po3noqanacH .r1emo paHillle - 3 cepe.llHHH 1945 p.i 6yna 3a 'IHCeJILHÎCTIO He 3Ha'IHO
MeHlllOIO, Hi:>K "0onuHCLKa aKUiH". Y:>Kropo.r1cLKi 8'1eHi M.MaKapa Ta l.Muroeuq
5
cnpa0e,llJIH80 3a3Ha'lalOTL, mo y uii1 onnuii "MiCTHTLCH 'IHMano He3"Hco0aHoro".
3oKpeMa, 'IiTKO He 8H3Ha'leHa Ha8iTL KiJILKiCTb onTaHTÎB l.ILOro nepio.r1y, npH'IHHH eu6opy
'leXOCJI08aQLKOro rp0Ma.ll"HCT8a 'IiJILHHMH npe,llCTa8HHKaMH 3aKapnaTCLKOi iHTenireHuii
TOll.10. He MO:>KeMO, 0,llHaK, noro,llHTHCH 3 neCHMÎCTH'IHHM 8HCH08KOM ,llaHHX a8Topi8 npo
CKJiaJ{HÎCTb 8HC8iTJieHHH Il080CHHHX OilTal.IÎHHHX npoueci8 y 3aKapnaTTi i HeMO)l(JIHBiCTL
6
Ta i1 He,llOl.liJILHÎCTL, HanpHKJiaJ{, 8CTaHOBJieHHH 'IHCeJILHOCTi OnTaHTie. AHanÎ3 HOBHX
MaTepiani0 3 apxi0i0 4exi'i, Cno0a'11IHHH, Pocii Ta YKpaiHH .ll0380JIHC HKll.IO i1 He
0i.r1no0iCTH Ha 0ci JanuTaHHH .r1iHcHo npo CKJI3J{HHi1 i JannYTaHHH npouec nepeMill.leHHH
THCH'I :>KHTeJii8 3aKapnaTTH, oco6JIH80 8 nepllli niCJIH80CHHi MÎCHl.li, TO, XO'la 6 p03KpHTH
KJllO'I08i MOMeHTH .llHilJIOMaTH'IH0°i Ta opraHhauiiiHoi ni.r1roTOBKH i nepe6iry onnuii 19451947 pp.8 3aKapnaTCLKiH YKpa'iHi, 8H3Ha'IHTH cneuu$iKy Ta KiJILKicHi napaMeTpH omaui'i
0 l.ILOMY perioHi, ponL i Micue 3aKapnarrH 0 omauiiiHHX npouecax Mi:>K 4CP i CPCP
neplllHX nicJIH80CHHHX poKi8.
OmauiiiHi npouecu 8 3aKapnarri 6ynu neplllHM ennoM omaui'i HaceneHHH Mi:>K
4exocno0a'l'IHHOIO Ta CPCP y .r1pyrii1 nono0uHi 40-x poKi8. Tipa00MipHo cT0ep.r1:>Ky0aTH,
ll.10 ue 6yna OKpeMa, npHHl.IHil080 ei.r1MiHHa 0i.r1 onnui'i Ha BoJIHHi, aKQÎH. Tio-nepllle, Ha
3aKapnarri (.r10 1945 p ..r1e-10pe - CKJla,l{OBiii 'laCTHHi 4CP) 'leXOCJI08al.ILKe 'IH pa,nHHCLKe
rpoMa,nHHCT80 o6upanu .r10He.r1aeHa rpoMa.ll"HH 4CP. TI0-.r1pyre, omauiH OKpeMHx rpyn
:>KHTenie 3aKapnaTTH Mana cneuu$i'IH)' MÎ:>KHapo.r1Ho-npaeoey 6aJy. Tio-TPeTC, 3 oma1.1ic10
nepennenHcH npouecu penaTPiaui'i, iMirpaui'i "" eMirpaui'i Ta i1 HeneranLHo'i 0Te'li 3a
Kop.r10H 'IHMano :>KHTenie 3aKapnarrH. Tio-'leTBePTe, eu6ip rpoMaMHCTea 4CP He JaB:>K.llH
6ye :>KOpCTKO pernaMeHT08aHHH HauioHaJILHOIO npHHaJie:>KHiCTIO OnTaHTie.

3
Slovensky narodny archiv (SNA), Bratislava. - Fond(F.) Urad Predsednictva Slovenskej Narodnej Rady.Inventame cislo(I.c.)433.- Karton(K.)518.
4
CSR a SSSR 1945-1948. Dokumenty mezivladnichjednani. Pripravili K.Kaplan, A.Spiritova.- Bmo:Doplnek.1997 .- S. 78(np11MiTKa 2).
5
MaKapa M.n.,M11roe11'1 I.I. KapnaTaM11 nopi.n11e11i: Hap11c CTHQnoniTH'IHOi iCTopii i cyqac11oro CTa11y
yKpai11c1>Ko-cnoeauLKHX BJaCMHH.- YJKropo.n:BAT'flaTeHT".-1997.-C.48 .
• TaM lKe.- CC.47-48.
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ilpaeo Ha omauiio 6yno Jaiq>inneHo Crnrreio 2 ilp<noKony .no .L{oroeopy MUK
CPCP i qcp npo 3aKapnaTCbKY YKpa"iHy em 29 qepBIDI 1945 p. 3rmHo 3 HCIO, ocofo.1
cnoeauLKoî Ta qecLKOÎ HauioHanhHOCTCH, HKi nocTiH:Ho npmKHBanH Ha TepHTopiî
3aKapnaTChKO"i YKpa"iHH, ManH npaeo onTaui"i rpoMa,llHHCTBa qcp .no l ci'IHJI 1946 p.
AHanori'IHO, yKpaîHui Ta pocumH 3 qcp (paH:oHie Cnoea'I'IHHH) MornH .no uid )!( .narn
o6parn pa.nHHCbKe rpoMa.nHHCTBO. nicnH OTPHMaHHJI JfO.llH YP'1.llY qcp 'IH CPCP Ha
OIITaUiJO, TaKi oco6H nOBHHHi 6ynH nepecenHTHCJI y Bi.!UIOBÎ.AHY Kpa"itty npOTHfOM 12
7
MicHuie. Ha npaKTHui e no.nanLwoMy onTauiH rpoMa.nHHCTBa qcp 6yna .noJeoneHa He
TinhKH qexaM 'IH cnoeaKaM, ane i qexocnoBaUbKHM BiHCbKOBHM yKpaÎHCbKOÎ i pociHCbKOÎ
HauioHanbHOCTi Ta 'lneHaM "ix po.nHH, HKi MCUJKanH B 3aKapnarri. Ane Hi TCKCT .L{oroeopy,
Hi ilpOTOKOn .no HbOfO TaKOfO He nepe.nfiaqanH.
Bnepwe npo6neMa MaH:6yTHhOÎ .noni JaKapnaTuie, HKi eoioeanH npoTH cpaUJHCTie
y CKJia,lli 'ICXOCnOBaUbKHX BiHCbKOBHX cpopMyBaHb nm KOMaH,UyBaHHJIM reHepana
JT.Ceo6o.nH, p03rnH.nanacH HexaH: i no6i)l(HO Ha neperoeopax 'ICCbKHX i cnoeauhKHX
noniTH'IHHX naPTiH no cTeopeHHJO ypH.ny Hauiottanbttoro cppottry 'lexie i cnoeaKie, mo
npoxo.nHnH y 6epe3Hi 1945 p.e MocKei. Ha JacmaHHi 24 6epeJHJ1 1945 p.HOJecp
.L{aeH.ll(qexocnoeaubKa HauioHanhHo-couianicrn'IHa napTi.JI), y xo.ni 06roeopeHHJ1 nHTaHHJI
npo 1facTHHY YII YPMOBO"i nporpaMH - T06TO npo noeoeHHY .nonio 3aKapnarrx, JeepHyec.11
iJ JanHTaHHHM .no ronoeyio'loro K.forreanL.na (Kil~: "Y qexocnoeauLKiH: apMiî c
6nHJbKO 7000 10Ha1<ie 3 KapnaTCbKoî Yiq>aÎHH. ilpo ue MeHi B'lopa CKaJae Ceo6o.na. ll.{o
6y.ne 3 UHMH lOHaKaMH? BoHH npocHTbCH .no rpoMa,llHHCTBa qexocnoeauLKoî Pecny6niKH,
8
HK .li qye. ll.{o 3 HHMH 6y.ne? l.l,e 6y.ne IIHTaHH.llM IIO,llanbWHX neperoeopie" (MaE:TbCH Ha
yeaJi - Mi)!( lJCP i CPCP - AeT.) . .L{atta TeMa, o.nttaK, He cTana npe.nMeTOM .nHcKycii1 Ha
1..J.bOMY i ttacrynttux 3aci.naHHJ1X 'ICCbKo"i Ta cnoeaUbKOÎ .nenerauii1. Ta .noKyMeHTH
JaCBÎ.ll'IYlOTb, l..UO npOT.llrOM nepwo"i nonOBHHH 1945 p.nHTaHH.11 omauiî rpOMa,llHHCTBa
lJCP con.naTaMH i ocpiuepaMH Î3 p.11.nie enaCHoro apMiHCbKOfO KOpnycy IIOCTÎHHO ni.niH:Mae
nepc.n 'lcxocnoeauLKHMH i pa.nHHChKHMH .nix'laMH rettepan Jl.Ceo6o.na. CaMe HOM)'
HanC)l(HTb BIBHa'lanbHa ponb y Ja6eJneqeHHi yqacri e omauii1HHX npouecax 1945-1947
pp. Mi)!( lJCP i CPCP eoîHie qexocnoeal..J,bKHX 36poi1Hux cHn iJ 3aKapnarrH Ta BonHHi.
ilHTaHHJI npo p031IIHpCHHJI KOna oci6 3 npaBOM omauiî, T06TO BKJIIO'ICHHJI .no
HbOfO i1 ,llCKinbKOX THCH'I JaKapnaTCbKHX BOÎHiB-yKpaÎHuie, HacaMnepe.n 3 1-ro
qexocnoeauLKoro apMiHCbKOro Kopnycy rettepana JT.Ceo60.n11, nocTano 29 qepemr 1945 p.
- 6eJnocepe.nHhO e .neHh ni.nn11caHHJ1 e MocKBi pa.nHHCbKo-qexocnoeauLKoro .noroeopy npo
3aKapnaTCbKY YKpaîHy. ilpH'IHHH BHHHKHCHHJI Ta xi.n BHpiweHH.11 ,llaHOÎ npo6neMH
noHCHJOJOTb .ne.11Ki Hoei apxietti .noKyMeHTH. Y CnoeauhKOMy HauioHanbHOMY Apxiei
(M.lipaTHCnaea) HaMH BHJIBneHO CTOCOBHO UbOfO TCKCTH 4-x TaE:MHHX nHCTÎB, HKHMH 29
'1epeHJ1 1945 p.o6MiHHJIHCH ni.n 'lac neperoeopie y MocKei HapKoM JaKop.noHHHX cnpae
CPCP B.M.Monorne Ta npeM"ep-MiHicTP lJCP 3.<l>ipniHrep.
0

ilpiopHTCT y ny6niKauiî TCKCTiB .naHHX nHCTiB HanC)l(HTb y)l(ropo.ncbKOMY
icrnp11Ky M.M.Eon.nIDKapy, JIKHH JHaHUJOBWH ui .n11nnoMaTH'IHi nocnaHHH e apxiei
MiHicTepcrea JaKOp.llOHHHX cnpae me E:.llHHOÎ lJexocnoea'l'IHHH, ane eHKJiae i
npoKOMCHTyeae îx y ,llCl..UO ÎHUJOMY paKypci - 3 TO'IKH 3opy BXO,ll)l(CHHJI 3aKapnarr.11 .no
7

npoTOKOll K J].oroeopy MelKJzy CoJ030M CoeeTCKHX COUHMHC'fH'leCKHX Pecny6nHK H 4exocnoeauKoii
Pecny611HKoii o 3aKapnaTCKoii YKpa1rne//3aKapnaTCLKa YKpaîHa-1945.- 30 '!epBHR.- C.I; J.1.oKYMelfTl,I H
MaTepHMLI no HCTOpHH COBeTCKO-'leXOCJIOBaQKHX OTHODJeHHii.- T.5.-C.80.
R Cesta ke Kvetnu. Vznik lidove demokracie v Ceskoslovensku.- Svazek 1.- Praha: Nakladatelstvi CSAV.- 1965.S.415.
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cKJiaizy CPCP i He 3ynHHJ1BCJ1 B KOpOTKiii ny6niKauiî Ha )leTaJibHOM)' aHani3i npo6neM, RKi
9
MiCTHnHCJI e ,llaHiii )lHnnoMaTwrniH nepenHcui. KpiM TOro, M.M.Eon,llH)l(ap .!lemo
HeTO'IHO roeopHTb npo 2 nHCTH. Hacnpaa.!li )I(, ue 6ynH .!lBi pa)lJIHCbKi )lHnnoMaTH'IHi HOTH
(nHCTH), Ta .naa ni)lTBep,n)l(eHHJI 'lexocnoaaUbKOÎ cTopoHH npo îx OTPHMaHHJI.
3 )l(OBTHJI 1945 MiHicrepcrao 3aKop.!lOHHHX cnpaa qcp Ha)licnano Tipe3H.!liî
CnoaaubKOÎ HauioHanbHOÎ P3.llH B 15-rn eK3eMnmipax Marepianu no pa)lJIHCbKO'lexocnoeaubKOM)' .noroaopy npo 3aKapnarrR, .nnR 03HaiioMJieHHJI 3 HHMH Kopnycy
YnoaHOB3)1(eHux (Ka6iHeTY MiHicTPiB) Cnoaa'l'IHHH. CnoaaubKi ,llep)l(aBHi opraHH
OTPHMaJIH ui .noKyMeHTH nHwe To.ni, KOnH nocrano nHTaHHJI npo BHKOHaHHJI .noroaipHHX
nono)l(eHb, a B Tipa3i npe3H)leHTCbKa KaHuemipiR,ypR.n Ta MiHiCTepCTBa MaJIH îx y CBOCM)'
p03nopJ1,n)l(eHHi B)l(e 9 nHnHJI 1945 p. JlHCTH 3 BKa3aHoro KOMnneKTY MaTepianie - ue
nepeKJia,ll 'leCbKOIO MOBOIO $aKTH'IHO .neox nap pociHcbKHX TeKcria: 2 3BepHeHHJI
B.Monornaa .no 3.<l>ipniHrepa Bi.!l 29 'lepBHJI 1945 p. Ta 2 ni)lTaep,n)l(eHHJI 3.<l>ipniHrepa
Uboro )I( .n;HR npo OTPHMaHHJI nucTiB B.MonoToea 3 uuryaaHHRM îx TeKcry. Y
cynpoBO.!l~BanbHOMY nucri M3C qcp ni.n;Kpecnioaano,
mo nepenHcKa MonoToB10
<l>ipniHrep - TaCMHa i He MO)l(e 6yrn onpHnlO)lHeHa.
B.MonOTOB OJJ:HHM 3 nHCTiB 29 'lepBHJI 1945 p. o$iuiHHo noBi)lOMJIJIB npeM"cpa
qcp 3.<l>ipniHrepa: "Y Bi.!lnOBi.!lHOCTi 3 noKJia,lleHHM BaMH nHTaHHJIM Ha,llaHHJI npaaa
onTauiî 'lexocnoaaubKOro
rpoMa)lJIHCTBa 'lexocnoaaubKHM
eiJicbKOBHM
oco6aM
yKpaîHCbKOÎ Ta pociiicbKOÎ HauioHaJibHOCTî, RKi 6panu y'laCTb y eiHHi nporn HiMe'l'IHHH 3a
BH3BOneHHJI qexocnoBa'llJHHH, i '!neHaM îx pO.!lHH, J!Ki MewKalOTb Ha TepHTOpiî
3aKapnaTCbKo'i YKpaîHH, Maio 'leCTb noai.noMHTH, mo pa,!l)IHCbKHH ypR.n He Mac 3anepe'leHb
nporn uicî npon03HUiî 3a YMOBH, mo y CXO)l(HX BHna,llKax, J!Ki CTOCYIOTbCJI pa)lJIHCbKHX
BiHCbKOBHX oci6 'leCbKOÎ Ta cnoBaUbKOÎ HauioHaJibHOCTi, 6y.!le 3aCTocoeyeaTHCJI npHHUHn
11
B3aCMHOCTi".
Cepe.n eumeBK33aHHX .UOKYMeHTiB M3C qcp HeMa o$iuiHttoro nHCbMoaoro
3BepHeHHJI qexocnoBaUbKOÎ CTOpOHH )lO pa)lJIHCbKOro KepiBHHUTBa UlO.!lO npo6neMH
Ha,llaHHJI eoîHaM-yKpaîHUJIM i pociRHaM npaaa mnauiî. HaH:iMoaipttiwe TaKe npoxaHHJI
6yno ycHo eHcnoeneHo B.Monorney KepiBHHKOM 'lexocnoaaubKOî )lenerauiî Ha
neperoeopax a MocKai 3.<l>ipniHrepoM. A masa 30BHiWHbOnoniTH'IHoro ei)lOMCTBa CPCP
ei.nnoeie Ha Hboro o$iuiiiHHM nHCTOM, RKHH Mac xapaKTep )lHnnoMaTH'IHOÎ HOTH. Hoai
.!lOK}'MeHTH 3 'leCbKHX apx1a1a cBi.!l'laTb, mo po3wupette TPaKTYBaHHJI onTauiî
y3ro)l~Banocb cniurno 29 'lepBHJI 1945 p., KOnH TeKCT p3.llRHCbKO-'lexocnoaaUbKOro
)loroaopy npo 3aKapnaTCbKY YKpaîHy 6ya y)l(e roTOBHH .!lO ni.!lnHcaHHJI .
.51K 3aCBi.!l'IYC 3-CTopiHKOBHH BHTJ!r 3 npOTOKony, mo 36epiracrbCJI y $oH.uax
KOnHWHboro Apxiay 1\K Km y 1\eHTPanbHOM)' ,llep)l(aBHOM)' apxiai qp(M.Tipara), epattui
29 'lepBHJI 1945 p.3acrynHHK npeM"cpa 'lexocnoaaubKOro ypR.ny K.rorreanb.!l(Krn) y
Tipa3i CKilHKaB Ha,ll3BH'laHHe 35-re 3aci.naHHJI Ka6iHery MiHiCTPiB i noBi.UOMHB, mo
o$iuii1:Ha .uenerauiR qcp 3aaepwyc neperoeopu e MocKei i 30 'lepBHJI ai.nniTac .!lO.!lOMy. 12
,ll,o noaepHeHHR Mac 6yrn ni)lnHcaHo pa)lJIHCbKO-'lexocnoaaubKHH .!lOroaip npo
3aKapnaTCbKY YKpaîHy Ta npoToKon .uo Hboro, npoeKT TeKcry JIKHX '1epe3 noconbCTBO
• 60llJlHlKap M.M. 3aKapnarr11 MÎ>K JIBOMa ceiroeHMH eiiiHaMH. MaTI:piaim no icropiî cycninbHO-noniTH'IHHX
BÎJIHOCHH.- 1:lacn1Ha J1pyra.- Y>KropOJI, 1996.- CC.65-67.
0
' SNA.- F.Poverenictvo skolstva. Prezidium.- J.c.5423.- K.261.
11
Ibidem.
•~ Viz.: Statni ustredni archiv Ceske Republiky, Praha (SUA).- Archiv UV KSC.- Fond 100124.- Svazek(Sv.) 137.Archivni jednotka(A.j.) 1494.
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CPCP y CTpaJi nepe.o:aHo K.rorreanb.o:y. )l.enerauiH 011iKyc Jroi:tH ypHi:tY llCP. TiicnH
Ja'IHTaHHJI TeKCTY BKaJaHHX .O:OKyMeHTiB p03rOpHyJiaCJI 6ypxJIHBa J:tHCKyciJI 'IJieHIB
Ka6iHery MiHicTpiB, oco6JIHBO HaBKOJIO TIOJIO)l(eHb npOTOKOJIY .o:o .o:oroeopy.
MiHiCTp <f>iHaHcie llCP B.lllpo6ap ()l.eM0KpaTH11Ha napTiH) HanpHKiHui
o6roeopeHHJI BKaJae, ruo JHa11Ha KiJihKiCTh npe.o:cTaBHHKie 3aKapnaTCbKOÎ YKpaîHH
CJIY)l(HTb B qexocJIOBaUbKiH apMiî i 6araTO 3 HHX nparHYTb 3aJIHWHTHCJI B llCP.
K.roTIBaJibJ:t npHnyCTHB, IUO BOHH 3MO~b onryeaTH qexocJIOBaUbKe rpoMai:tJIHCTBO.
MiHiCTp TpaHcnopry, reHepan A.racan (6eJnapTiHHHH) Janepe11He, BKaJaewH Ha npaeo
onrnuiî TiJihKH J:tJIJI 11exie i cnoeaKie, JaKpinneHe e TeKcTi.BiH eelDKae .o:ouinhHHM Hai:tarn
npaeo onrnuiî TaKO)I( JaKapnaTCbKHM yKpaÎHUHM-'leXOCJIOBaUbKHM BOÎHaM, TaK JIK "MaCMO
neeHi MopanbHi Jo6oe"J1JaHHJ1 nepe.o: UHMH JIJOJ:tbMH". A.racana nii:tTpHMae
<l>.rana(llexocnoeaubKa Hapo.o:Ha napTiH) - MiHiCTp 3e"J13Ky. Ane KaTeropwrno nporn TaKo'i
i.o:eî eHcrynHe MiHicTp iH<f>opMauiî, KOM)'HicT B.KoneuKi. BiH nonepe.o:He, ruo cepe.o:
eoîHie-JaKapnaTuie c aHTHpai:tJIHChKi eneMeHTH. ni.o: 11ac eiHHH BOHH BTiKanH ei.o: yropuie
.o:o PaJ:tHHChKoro CoroJy, KOTpHH Ja.llIDI enacHoî "6eJneKH" Hanpaemrn îx y rn6opH .O:AA
iHTepHoeaHHX. U:e BHKJIHKaJIO e HHX HeraTHBHe cmeneHHJI .uo CPCP. B.KoneuKi JaKJIHKae
eHpiwyeaTH .uaHe nHTaHHll o6epe)l(HO, noeHicTJO noro.u~JO'IH iioro 3 CPCP i YKpa'iuoro.
0.o:HaK, npHCYTHi 'IJieHH Ka6iHery MiHicTpiB llCP He noro)lHJIHCJI 3 noniTH'IHO
3MOTHBOBaHOJO JaJIBOJO B.KoneuKero i O.O:HHM 3 .O:BOX npHHUHnOBHX Jayea)l(eHb CTOCOBHO
npoeKry .o:oroeopy i npoTOKOJIY ypHJ:t JaTeepi:tHB 11eproee: "Y paMKax .o:oroeipHHX
noJIO)l(eHh npo .o:eoxCTopoHHJO omauiro 6y.o:e naM"J1TaTHCJ1 npo rnx yKpaîHuie h
3aKapnaTCbKOÎ YKpaîHH, llKi cJiy)l(aTb B qexocnoeaUhKiH apMiî i XO'IYTb JaJIHWHTHCJI e
lJeXOCJIOBa'l'IHHi. DeperoBOpH 6y.O:YTb BeCTHCJI B TaKOMY .uyci, IU06 THM 3 HHX, 3 l!KHMH
ei.o:noei.o:Hi opraHH CPCP 'IH YKpaîHCbKOî couianiCTH'IHOî pecny6niKH noroi:tHTbCll, TaKO)I(
6yna Hai:taHa MO)l(JIHBicn. onTauîi e llexocnoeaqqHHy".
Jlori'IHO BBIDKaTH, IUO 3.<l>ipniHrep, OTpHMaBWH UbOro )I( .llHll(29 qepBHJI 1945 p.)
y MocKei .o:aHe piweHHll ypll.UY llCP, OJHaHOMHB 3 HHM B.Monornea. A TaK JIK TeKCT
.o:oroeopy i npoToKony B)l(e iiwoe Ha ni.o:nHcaHHll, po3WHpeHe TpaKryBaHHll onrnuiî
npe.o:cmBHHKH CPCP i lJCP JaKpinHJIH HOTaMH-JIHCTaMH. BHi:taETLCJI, ruo pai:tJJHCLKa
cTopoHa noro.uHJiaCH 3 panToeoro .o:o.o:aTKOBOJO BHMororo ypH.O:Y llCP npo Hai:taHHJI npaea
onTauiî 11exocnoeaubKHM eoîHaM-JaKapnaTUJIM Ta 'IJieHaM îx ciMeH .o:aneKo He 3
aJihTpyîcTH'IHHx 'IH ryMaHHHX npH4HH. KepieHHUTBO CPCP 3po6Hno ueii )l(eCT weH.uwe y
ei.o:noeii:th Ha Jro.o:y qexocnoeaubKoî cTopoHH nocrynHTHCJI JaniJHH'IHHM eyJJIOM llon.
CaMe Ja nepe.o:aqy llona B.Monorne BHCJIOBHB B.O:Jl'IHicTb paJ:tHHCbKoro ypH.o:y ena.o:i llCP y
13
.upyroMy JIHCTi .uo 3.<l>ipniHrepa.
06H.o:ea
JIHCTH
B.Monornea
.uo
3.<l>ipniHrepa
6ynH
Ja'IHTaHi
.o:epX<ceKpeTapeM(JacrynHHKOM MiHicTpa) M3C llCP B.KneMeHTicoM 2 JIHTIHJI 1945 p. Ha
36-oMy Jaci.o:aHHi Ka6iHery MiHicTpiB, KOJIH 11exocnoeaubKa .o:enerauill Jeiryeana npo
pe3ynhTaTH neperoeopie 25-30 qepBHJI 1945 pp.e MocKei. )l.epX<CeKpcrap JaJHa'IHB, ruo
CTpoTOKOJIOM ecTaHoeneHo JaHai:tTO KOpOTKHH TepMiH i:tAA Ji:tiiicHeHHJI onmuiî (.o:o 1 ci'IHJI
1946 p.), TOMY ei.o:noei.o:ui qexocnoeaubKi npaeoei HOpMH .O:JIJI ueî npHHJ:teTLCH,
MOX<JIHBo,roryeaTH rue .o:o paTH<f>iKauiî napnaMeHTOM pai:tHHCbKO-'leXOCJIOBaULKOro
.o:oroeopy npo 3aKapnaTCbKY YKpaîHy. YpHJ:t lJCP noCTaHOBHB .o:opyqHTH MiHicTpy

n SNA.- F.Pover.skol. Prez.- l.c.5423.- K.261.
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Heo6xi.z:r;Hi

Ilpasoemo 6a3010 omauiî B llCP cTam1: ,ZJ,oroeip Mi'lK CPCP i qcp npo
3aKapnaTCbKY YKpaîHy i IlpoTOKOJI .no Hboro, KoHcrnryuiHHnH: .neKpC'r Ilpe3n.z:r;eHTa qcp
E.lieHewa N60 si.n 24 cepnHH 1945 p.,IloCTaHoea ypH.z:r;y llCP N61 ei.n 24 cepnHH 1945
p.npo ni.z:r;roTOBKY omauiî. 3ri.z:r;HO 3 OCTaHHiM i3 BKa3aHUX )lOl<yMeHTiB - ypH.z:r;OBOIO
nocTaHOBOIO N61 qexocnosaubKi rpoMa,l:IJ!Hn qecbKoî Ta cnoeaubKOî HauioHaJibHocTi, HKi
MaJIH .no 29 qepBHJI 1945 p.noCTiHHe Micue npO'lKHBaHHJI 'IH 6y.z:r;HHKOBOJIO.UiHHJI y JIKOMYCb
ttaceneHOMY nyHJrri 3aKapnarrH, OTPHMaJin MO'lKJIHBiCTb onryeaTn rpoMaMHCTBO llCP.
TaKe 'lK npaeo Ha.z:r;aeanocH oco6aM yKpaîHCbKoî Ta pociH:cbKOî ("pycbKoî") HauioHaJibHOCTi,
J!Ki BOIOBaJIH 3a BH3BOJieHHJI lleXOCJIOBa'i'IUHH B JiaBax i"i 36pOHHHX CUJI, Ta 'IJieHaM "ix
ciMeH: 3 3aKapnaTCbKoî YKpaîHH. Oco6aM, omauiiiHy 3MBY HKHX npniiWIB si.nnoei.z:r;HHH
'leXOCJIOBaUbKHH opraH, BH,!J;aBaJIOCJI onrnuiiiHe nocei.z:r;'leHHJI i nepeceneHHJIM B qcp 3a
15
HHMH 36epiranOCJI 'leXOCJIOBaUbKe rpoMa,!J;JIHCTB0.

y JIHCTona.ni 1946 p., qepe3 BHHHKHeHHJI nJiyTaHHHH 3 MaCOBHM HanJIHBOM 3aJIB
npo onrnuiIO si.n JKHTenie 3aKapnarrH, opraHn BHYTPiWHix cnpae Cnoea'i'IHHH Hanpaennn
6
Ha MicuH pm"HcHeHHJI mo.no crnTyca onTaHTia.1 BH3Ha'leHo, mo 29 qepBHH 1945 p.ocofo1,
J!Ki noCTiHHO MeWKaJIH B 6y.z:r;b-JIKOMY HaceneHOMY nyHJcri 3aKapnaTIJI, 3 ni.nnncaHHJIM
pa.UHHCbKo-<iexocnoeaubKoro .uorosopy, CTaJIH rpoMa,nHHaMH CPCP, To6To .UJIH llCP iH03eMHHMH rpOMa,!J;JIHaMH. Ilpaso Ha onrnui!O rpoMa,!J;JIHCTBa llCP 3-IlOMi'lK HHX MaJIH
TiJibKU qexn i CJIOBaKH a6o npe.ucTaBHHKH pociH:CbKOÎ, yKpaÎHCbKOÎ Ta Bnepwe 3ra.z:r;aHOÎ B
ocl>iuiHHHX .noKyMeHTax - pyCHHCbKOÎ HauioHaJibHOCTi, KOTPi BOIOBaJIU B CKJia.ui 36poHHHX
CHJI llCP nporn cl>awH3My. ,ZJ,o l KBiTHJI 1946 p.ui oco6H Mornn no.narn 3MBY npo onrnui10
MiHicTepCTBY BHYTPiwHix cnpae llCP i Cnoaa'i<iHHH a6o cneuianbHOMY npe.ncrneHnKy
MBC qcp 3 nHTaHb omauiî B M.YlKropo.n . .HKmo npeTeH.z:r;eHT Ha onTauiIO 3Haxo.nnscH
nma MeJKaMn llCP i CPCP, BiH Mir no.narn 3MBY B qexocnosaubKe .nnnnoMaTH'IHe
npe.ucTaBHHUTBO y KpaîHi npo'lKHBaHHJI. IlicnH no.uaHHJI .noKyMeHTiB 3MBHHK OTPHMyeae
omauiHHe nocsi.u'leHHH, ane KiHueBHM .z:r;oKyMeHTOM 6yno "OmauiiiHe ni.uTsep.z:r;JKeHHH",
J!Ke sn.uasann opraHH BHYTPiwHix cnpaa nicnH .UC'faJibHOÎ nepeeipKn oco6ncrnx
MaTepianiB OnTaHTa. BoHH H BHHOCHJIH KÎHUeBHH sep.umcr CTOCOBHO BH3HaHHJI oco6i
'leXOCJIOBaUbKOro rpoMa,!J;JIHCTBa.A.rre ii u:e po3"JiCHeHHJI 6yno cynepe'IJIHBHM, TaK JIK
'ieXOCJIOBaUbKe rpOMa,!J;JIHCTBO BH3HaBaJIOCJI nÎCJIJI no.z:r;aqi oco6010 OnTaUÎHHOÎ 3aJIBH i aJK
.no OCTaTO'IHOrO piweHHJI no Hiif. IlpH UbOMY 3aJIBHHK 6ye BO,!J;HO'iaC rpoMa,!J;JIHHHOM
CPCP.
Ilpo6JieMH 3 'lKHTeJIJIMH 3aKapnaTIJl-OilTaHTaMH BHHHKJIH me BOCeHU 1945 p.
Cnpaea B ToMy, mo 6araTo 3 HHX 3Haxo.unnocH me pattiwe Ha qexocnoeaubKiH: TepnTopiî npaUIOBaJIH, B'IHJIHCJI, CJIY'lKHJIH y BÎHCbKY TOlUO. y qcp BOHH CKOpHCTaJIHCJI npaBOM Ha
no.uaqy onrnuiiiHoi" 3aJIBH i nO<iaJIH p03CeJIJITHCJI B MiCUJIX, 3 JIKHX qexocnoBaUbKa ena.na
Macoeo .nenopryeana HiMuis, yropuie, i ocl>iuiHHo OTPHMysanu B pmnopH.U'lKeHHH
3annweHe snrnaHUJIMH MaHHO i enacHÎCTb. 7 nncrnna.na 1945 p. MBC llCP, a 26
JIHCTona.na 1945 p. - cnosaubKÎ opraHH BHYTPiwttix cnpae BH.UaJIH pmnopH.z:r;'lKeHHJI npo
He.nonyCTHMiCTb npmHa'ieHHJl 3aKapnaTQÎB po3nOpH.z:r;HHKaMU HauioHani3oBaHoro MaiiHa
Ta Ha,lJ;aHHJI ÎM y BnacHÎCTb 'lKHTJia Ha Tepnrnpiî llCP, JIKlUO ui oco6H ,!J;OKyMeHTaJibHO He

14

CSR a SSSR 1945-1948.- S.90.
Gajdos M. Poznamky k procesu optacie//Slezsky sbomik.- 1996.- N3.- S.210.
•H SNA.- F.Poverenictvo vnutra. Vseobecne.- Signatar(Sign.)IY/l .- l.c.129.- A.j.43069.- K.228.
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EiopoKparn'!Ha npoue.n.ypa po3rnll.D.Y onrnuiHHHX 3aJIB :>KHTenie 3aKapnaTTJI
opraHaMH BHYTPiUJHix cnpae 1..JCP 6yna 3aTJl:>KHOIO i .n.ocHTL :>KopcTKOIO. Ee3 eenHKHX
npo6neM nepe6irana omauill TinLKH .n.nll :>KHTenie cin, J1Ki nepecenllnHCJI e 1..JCP nicnll
ei.n.xo.n.y 'ix HaceneHHX nyHKTie .no CPCP Ha 6a3i pa.D.J1HCLKO-'lexocnoeauLKoro .n.oroeopy
e'i.n. 29 'lepeHJI 1945 p. TaK, 21 ci'IHJI 1946 p. Tipe3H.D.iJ1 CnoeauLKo'i HauioHanLHo'i Pa.n.H
cneuianLHO po3rnlllzyna nHTaHHJI npo nepeceneHHJI :>KHTenie c.Hoei KneHoeeu i3
3aKapnarrll .no Cnoea'l'IHHH Ta nocraHOBHna npHcKopeHo 3.D.ÎHCHHTH 'ix onTauiio i Ha.D.aHHJI
18
qexocnoeauLKoro rpoMa.D.JIHCTBa. Y iHUJHX - mcpeMHX nepcoHanLHHX BHna.n.Kax onrnuill
npo6irana CKJia.D.HiUJe.
Y CHA - <t>oH.D. "YnoeHoea:>KeHHH 3 BHYTPiUJHix cnpae CHP" 36epiracrLCJI
'IHMano onrnuiifHHX JaJIB :>KHTenie 3aKapnaTTJI, JIKHM 6yno ei.n.MosneHo y OTPHMaHHi
rpoMa.D.JIHCTBa 1..JCP. HanpHKJia.D., po6iTHHK IOpiH: EpoUJHJIK,pycHH, JIKHH Hapo.D.HBCJI y
191 O p. e c.BenHKHH TipHcnin, JaKapnaTCLKHH mcpyr Bonoee ( 3apa3 - c.TipHcnin
Mi:>KripcLKoro paH:oHy 3aKapnaTCLKo'i o6nacri), nHcae y onrnuiH:HiH: JaJJ:ei, mo MeUJKac e
Cnoea'!'IHHi y M.BpYTKi Typ'laHCLKOro OKpecy, o.n.py:>KeHHH Ha cnoea'lui i Mac CHHa. Tii.n.
'lac CnoeauLKoro HauioHanLHoro noecTaHHJI 1944 p., JIK noei.n.0MnJ1e IO.EpoUJHJIK, eiH
BOIOBaB y CKJia.D.i napTHJaHCLKO'i 6pHranH.Ane Ha 3BOj)OTi omauiHHO'i 3aJIBH 18 ci'!HJI 1946
p.'IHHOBHHKH IY ei.D..D.iny ynpaeniHHJI BHYTPÎUJHÎX cnpae Cnoea'!'IHHH Ha.n.pyKysanH
cTaH.n.aprny ei.n.Moey e Ha.D.aHHi IO.EpoUJHllKY rpOMa.D.JIHCTBa 1..JCP,y KOTprn
cTeep.n.:>KyeanocL, mo npaeo onrnui'i 'lexocnoeauLKOro rpoMa.D.JIHCTBa MalOTL TinLKH oco6H
'leCLKOÎ
Ta
cnoeauLKOÎ
HauioHanLHOCTi,
a 3aJIBHHK
Mac
HauioHanLHÎCTL
"pycHHCLKy"(enHcaHo ei.n. PYKH). 1..JHHOBHHKH e npHHUHni nopyUJHnH iHCTPYKUilO npo
npaeo onrnui'i .n.nll y'laCHHKiB aHTH$aUJHCTCLKO'i 6opoTL6H, CKOpHcryeaeUJHCL THM, 1.1{0
IO.EpoUJHJIK B'lacHo He no.nas ni.n.rnep.LOKeHHJI npo nepe6yeaHHJ1 y napTHJaHie 3 29 cepnHJ1
1944 p ..n.o 12 KBiTHJI 1945 p.(3allBHHK nHcae, mo .n.o.n.aTKOBO Ha.D.illIJie TaKi .D.OKyMeHrn). 3
HauioHanLHHX :>Ke npH'IHH 6yno ei.n.MoeneHo e omaui'i i ypo.n.:>KeHuio 3aKapnarrJ1 cepeio
CaMyeny KnJ1H:Hy, JIKHH 3 1926 p.MeUJKae y M.KoUJiue. IHUJHH JallBHHK noxo.D.:>KeHHJIM iJ
3aKapnaTTll - J].aeH.D. JleH:6oeH'I, xo'la H: JanHcas ce6e pycHHOM i npe.n.cTaBHB
ni.n.Teep.n.:>KeHHJI CoioJy naprnJattie npo aHTH$aUJHCTCLKY .D.ÎMLHiCTL, TaKO:>K caMe 3
HauioHanLHHX npH'IHH o<t>iuiHHo OTPHMae y Keirni 1946 p.HerarneHy ei.n.noei.n.L Ha
onTauiHHy Jalley. BHrnJ1.D.ac TaK, mo 'lexocnoeauLKi .n.ep:>KaeHi opraHH npHMyUJyeanH
onocepe.n.KoeaHo :>KHTenie 3aKapnaTTJ1-npeTeH.n.eHrie Ha omauiio JMiHioeaTH ceoio
HauioHanLHiCTL i .n.eKJiapyeaTH ce6e cnoeaKaMH 'IH '!exaMH.
TaK JIK o<t>iuiH:Ho npo Mo:>KnHeicTL omaui'i .D.nll :>KHrenie 3aKapnaTTJI e 1..JCP 6yno
nosi.n.oMneHo nHUJe y nHCTona.n.i 1945 p., npouec npHHOM)' Jalle, no noro.n.:>KeHHIO 3
pa.D.JIHCLKOIO CTOj)OHOIO, 6yno npo.n.oe:>KeHO Ha neplllHH KBapTan 1946 p. 3aranoM Ha 1946
p.npHXO.D.HTLCJI niK onrnuiHHHX npouecie y 3aKapnarri Ta BHxi.n.uie iJ Kpaio e 1..JCP. MBC
1..JCP 26 cepnHJI 1946 p., T06TO, me .no npaKTH'IHOro po3ropnrnHJ1 onrnui'i "eonHHCLKHX
'lexie", Ja$iKcyeano, mo 6yno OTPHMaHo Mail::>Ke 19 rnc.omauiifHHX JallB ei.n. rpoMa.D.llH
CPCP. HHMH 6ynH B ocHOBHOMY :>KHTeni 3aKapnaTTJI. PoJrnllHYTO 2,5 rnc.JallB, 3 HHX 1800
3aJIBHHKaM ei.n.MoeneHO B onrnui'i. Ane Hi O.D.HH 3 Hee.n.anHX OnTaHTiB He noeepHyeCJI B

"Ibid.- Sign.Yl/3.- I.c.137.- A.j.37171.- K.242.
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CPCP, a 3MiHHBWH Micue npoxrnaaHHJI, iuo6 iî:oro npHM)'COBO He .nenopl)'Bana noniuiJ1,
19
HaMaraBCJI 3arIHlllHTHCJI 6y.nb-JIKHM 'IHHOM Ha TepHTopi"i qexoc11oaaqqHHH.
Y l 946 p ..no qexocnoaaqqHHH npHHlll11H nepllli ellle110HH-TPaHcnoprn i3
3aKapnaTCbKHMH onTaHTaMH. MacoaHiî: BHÎ3.!l onTaHTiB i3 3aKapnarrJ1 3aaeplllHBCJI y 1947
p. 3ri.nHO 3 .naHHMH lf>oH.nie JJ.ep)({aBHOro apxiay 3aKapnaTCbKOÎ 0611aCTi(JJ.A30) BCbOro i3
3aKapnaTTJI olf>iuiiî:Ho BHîxario .no qcp B nepio.n nicM Bi.neHCbKoro ap6iTPa~ Ta
yropcbKOÎ OKYnauiî KpalO, rn6rn nicM 2 11HCTona.aa 1938 p ..uo 1 JIHCTona.aa 1944 p. 5078
ciMeiî: a6o IlOHaJl 15 THC.'1011., 6araTO 3 JIKHX ODTyBarIH qexoc110BaUbKe rpOMa,nJIHCTBO B
OCHOBHOMY Ha TepHTopiî qcp, no.nalO'IH 3aJIBH npJIMO B 4exoc110BaUbKe l{H C1IOBaUbKe
MBC, a 6e3nocepe.nHbO a xo.ui omauiî 1945-1947 pp. - 1551 ciM"JI 'IH noHa.a 5 THC.'1011.,
J1Ki no.naaariH 3aJIBH npo eH6ip qexoc11oeaubKoro rpoMa.!lJIHCTBa cneuianbHHM
20
npe.ncTaBHHKaM MBC qcp e 3aKapnarri.
Po3pax}'HKoeo, Ha 6aJi lf>parMeHTapHHX
apxiBHHX .!lOKyMeHTiB, ouiHIOEMO, mo n03a paMKaMH olf>iuiHHOÎ onrnuiî i3 3aKapnaTTJI
.uo.naTKOBO BHÎXarIO 'IH BTeKJIO He11eraJibHO B 1945-1946 pp.me .neKi11bKa THCJll{ l{01IOBiK.
TaKHM 'IHHOM, MO)({Ha eea)({aTH, mo onrnuiliHi npouecH Ha 3aKapnarri neplllHX
nic11J1BO€HHHX poKiB 6y11H He Ha6araTO MeHlllHMH 3a 'IHCeJibHiCTIO, Hi)({ Maca onTaHTiBnepece11eHuie "eoJIHHCbKOî aKuii"' Mi)({ qcp i CPCP 1946-1947 pp., i oxonHJIH MiHiManbHo
15-20 THC.'1011.3-IlOMi)({ )({HTe11ie Kpa!O.
MaKapa M.Il Ta MHroBH'I I.I„ nocH11a10'IHCb Ha cnoeaubKHX B'leHHX MylllHHKY
M.i Ealiuypy I„ nHlllYTb npo onrnui10 1945-1947 pp.: "3a ni.upaxyHKaMH c11oeaubKHX i
eiT'IH3HJIHHX .uoc11i.UHHKiB, TaKHM npaeoM cKopHCTarIHCJI ei.u 8 .uo 1O THCJl'I 'IOJioeiK, JIKi
OTPHMaJIH paJJ.JIHCbKe rpOMaJlJIHCTBO, i cTi11bKH )!( nepe6panocJ1 B qexocnoeaqqHHy. IIpoTe
Wl UHlf>pa )J.OCHTb Bi.D.HOCHa, OCKiJibKH B ri 'laCH )((0)1.Ha 3 CTopiH CTaTHCTH'iHHX .naHHX He
ny611iKyeana, a BCTaHOBJleHHJI TO'IHOro 'IHC11a Ha OCHOBi apxiBHHX MaTepiariie - KOJIHlllHix
pa)J.JIHCbKHX (Tenep -pociitCbKHX i yKpaÎHCbKHX) Ta qexoc110BaUbKHX (Tenep - 'leCbKHX i
21
C1IOBaUbKHX), Ha Hawy llYMKY, BTPaTH110 CMHC11."
JJ.o3B011HMO co6i He noro.UHTHCJI 3 TaKHMH TBep.u)f(eHHJIMH y)({ropo.nCbKHX B'leHHX.
flo-nepllle, HaBiTb y <PoHJJ.ax OJJ.A30 e .uoKyMeHTaribHi MaTepiariH npo 'IHce11bHiCTb
OilTaHTie-nepeceneHUiB 3 3aKapnaTTJI, JIKi, npae.ua, nowi6HO aHaniJyeaTH y lllHplllOMY
2
paKypci e3aeM006MiHy Hace11eHHJ1M Mi)({ CPCP Ta qcP.
3ee.ueHi CTaTHCTH'IHi JJ.aHi npo
Ki11bKiCHi xapaKTepHCTHKH paJlJIHCbKO-'lexoc11oeaubKHX ODTaUiHHHX npouecie MiCTJITbCJI y
<t>oH.ni "MiHicTepcTeo BHYTPilllHix cnpae qcp - HOBHH peecTP" U:eHTParibHOro
.uep)({aBHoro apxiey qecbKOÎ Pecny611iKH (u:JJ.A qp) e ITpa3i, .ue ni.n OKpeMHM
iHBeHTapHHM 'IHCJIOM (onHCOM) 36epiraCTbCJI 4 KapTOHH (cnpae), npHCBJl'leHHX onTauiî
23
)({HTe11ie 3aKapnaTTJ1. TYT 3i6paHi cnHCKH 3aKapnaTCbKHX onTaHTie Ta oco6oBHH CKJiaJl
ell1e110HiB-TPaHcnopTiB, JIKHMH BOHH BHÎ3)((aJIH B qexoc11oeaqqHHy, HOpMaTHBHi al\rn qcp
npo omaui10, nepenHCKa qexoc11oeaubKOÎ onrnuiliHoî KOMiciî e M.Y)({ropo.n 3 MBC qcp,
3aJIBH, CKaprn, IlOJICHeHHJI Ta iHllli llOKyMeHTH OnTaHliB 3 3aKapnaTTJI 3a nepio)J. 1945-1948
pp. KpiM Toro, y lf>oHJJ.i MBC u:JJ.A qp e oKpeMi onHCH JJ.OKyMeHTie 3 MaTepiariaMH
omauiHHHX cnpae 3aKapnaTuie-eoîHie qexoc11oeaubKHX 36poHHHX cHJI, ni.nTBep.n~IO'li
24
JJ.OKyMeHTH l{J]eHie îx po.D.HH, JJ.eJ1Ki ei.uxHJ1eHi i cxeaneHi onrnuiliHi 3aJIBH rnmo. Cepe.n

•• Ibid.- Pover.vnutra. Vseobec.- Sign.IY/1.- A.j.37754.- K.228.
}J.epll<asmtii apxîs 3aKapnaTCbKOÎ o6nacri (}J.A30).- ll>ol!JI P-236.- OIIHc 2.- 0.1urnm~11 J6epell<el!HJI 1.- CC.7,13.
21
MaKapa M.n.,MHroBH'I I.I. BKaJ.po6.-47-48.
22
}lHB.: }J.A30.- ll>.P-236.
21
SUA CR.- F.Ministerstvo vnitra-nova registratura.- Sign.A4170.- I.c.1232.- K.1161-1164.
2
' Ibid.-Sign.A471 I.- K.1187-1419.
20

https://biblioteca-digitala.ro

Ivan Vovkanici
Vasili Marina
Ivan Siusko
.noK)'MeHTiB no opraHiJa1..1iî oma1..1iî MiJK qcp Ta CPCP MiCT.!IThC.11 3Birn qexocnosa1..1hKHX
25
oma1..1iiiHHX KOMiciH B YKpaîHi.

384

MaTepianaMH 3 l}>oH.nis ~ qp Kopm:rysasc.11 Haiisi.noMirnHH cnosa1..1hKHH
cne1..1ianicr 3 icropiî yKpaÎHllÎB y CnoeaqqHHi l.BaHaT. CaMe siH i BBiB y HayKOBHH o6ir
llHl}>py 12015 qon., .llK 3arMbHY qHcenhHiCTb omaHTÎB-nepeceneH!liB Î3 yKpaÎHOMOBHOÎ
cxi.nHocnoBallhKOÎ Tip.11rniBIL1HHH (qCP) .no YKpaîHH, crsep.n~roqH, mo 3 iHrnHx perioHÎB
qexocnosaqqHHH BH°i3.n B CPCP 6ys HeJHaqHHM - 386 qon. 6 Tipas.na, y .npyroMy TOMÎ
.nocni.nJKeHH.11 l.BaHaTa "HapHCH HOBÎTHhOÎ icrnpiî yKpaÎHllÎB Cxi.nHoî CnosaqqHHH"( 1985
p.) BKpanac.11 TeXHÎqHa, JIK BBaJKaCMO, nOMHnKa. ABTOp nHrne: "8170 qonoBÎK BHKOpHCTMO
npaso oma1..1iî si.nnosi.nHo J],orosopy MiJK CPCP i qcp si.n 29 qepsH.11 1945 p., a 3845 27
si.nnosi.nHo Yro.ni sl.n IO nHnH.11 1946 p." l\i .naHi aBTOMarnqHo JaKpinHnHc.11 B po6oTax
cnoBallbKHX Ta yKpaîHCbKHX icropHKiB, .llKi no aHanoriî BBaJKalOTb, mo He MeHrne 8
rnc.qon. onrysano rp0Ma.n.11HCTBO qcp 3 3aKapnarr.11. Hacnpas.ni, BKaJaHi llHl}>pH noTPi6Ho
qHTaTH HasnaKH. To6To, iJ Cxi.nHoî CnosaqqHHH 8170 yKpaÎH!liB onrysanH rpoMa.D..llHCTBO
CPCP i nepecenHnHc.11 Ha BonHHL Ha 6a.Ji pa.D..11HCLKo-qexocnosa1..1LKoî Yro.nH 1946 P., a
3845 qon. - Ha ocHoei Jl.orosopy MÎJK CPCP i qcp npo 3aKapnaTChK)' YKpaîHy 1945 p. ~ro
noMHnKy BHnpaBHB y 1995 p.caM l.BaHaT, ony6niKyBaBllIH B JKYPHMi "Jl.yKJI.11" BenHKY
crarrro, cneuianhHO npHcsJ1qetty onTa1..1iî, .ne ttaso.nHTh po3ropHyri Ta6nHui 3 BJKe
npaBHRLHHMH .naHHMH CTOCOBHO o6ox rpyn cxi.nHocnoBallLKHX yKpaÎHUiB-OnTaHTis. 28
Ane
cnoBa!lhKoro .nocni.nHHKa MeHrne 1..1iKaBHnH npo6neMH onTa1..1iî
qexocnosa1..1LKoro rpoMa.n.11HcTBa JKHTen.llMH 3aKapnarr.11 i ii:oro po6orn l}>aKTHqHo
p03KpHBalOTb nHrne nepe6ir "sonHHCbKOÎ aK1..1ii"''. l.BaHaT BHXO.[lHTb 3 qeprosoro BHCHOBKY
mo.no poni 3aKapnaTTJI a onTa1..1iHHHX npo1..1ecax MiJK CPCP i qCP: "Xoq J],orosip npo
3aKapnaTChKY YKpaîHy 6ys neprnHM peanhHHM KpOKOM Ha rnn.11xy .no o6MiHy HaceneHH.llM
MiJK o6oMa KpaîHaMH, 0.[lHaqe npaeo onTa1..1ii" B OCHOBHOMY CTOcysanoc.11 rpOMa.[l.llH .[lBOX
29
cyci.nHix o6nacreii KORHllIHLOÎ cninLHOÎ .nepJKasu." Ta 3 MiJKHapo.nHo-npaaosoî ToqKH
3opy - oma1..1i.11, .11K su6ip JKHTen.11MH neeHoî TepHTopiî, y BHna.nKy nepexo.ny i"i .no iHrnoî
.nepJKaBH, rpoMa.[l.llHCTBa KORHllIHLOÎ qH HOBOÎ .nepJKaBH i ,si.nnosi.nHo, nepeceneHH.11 B
o6paHy .nepJKaay, - si.n6ynacJ1 B 1945-1947 pp. caMe B 3aKapnaTTi. A nosepHeHH.11
"sonHHCbKHX qexis" .no qcp Ta 3YCTPiqHe nepeceneHH.11 CXÎ.[lHOCROBa!lbKHX yKpaÎHllÎB Ha
BonHHL 1946-1947 pp.6ynH cKopirne a3acM006MiHOM HaceneHH.11 MiJK CPCP i l.fCP. TYT
TepHTopiî He nepexo.nHnH si.n o.nHid .nepJKaBH .no iHrnoî. XapaKTepy onTa1..1iî Ha.nana llHM
npo1..1ecaM pa.nJ1HChKo-qexocnosa1..1hKa yro.na si.n IO nHnH.11 1946 p., .ne 3 iHi1..1iaTHBH
qexocnosauhKOÎ cropottH 6yno 3aKpinneHo nottJ1TTJ1 onTa1..1i"i. XapaKTepHo, mo
MacrnTa6HHH nosocHHHH o6MiH HaceneHH.llM MiJK CPCP (YKpaîHoro, Ei.rropycicro Ta
JlHTeoro) i Tionhmero HMeHysasc.11 "esaKya1..1icro", xoqa TYT si.n6ysc.11 B3aCMoo6MiH
TepHTOpicro.

PeanhHHH nepe6ir npo1..1ecis oma1..1iî B 3aKapnaTTi npoT.11roM 1945-1947 pp.6ys
CKJla.[lHHM i cynepeqnHBHM. J],.rr.11 JKHTeniB KpaJO, .llKi o6panH me B .npyriH nonOBHHi 1945
p.qexocnosa1..1hKe rpOMa.[l.llHCTBO, nepeceneHH.11 .no qcp 3aT.11rnynoc.11 MaHJKe Ha nisrnpa
25

Ibid.-Sign.A4719.- K.1420.
BaHaT I. noeOCHHe nepeceneHHR Hapo.uie. BÎ)I. 6araTOH8l.IÎOHanbHOÎ .uo .!lBOH8l.IÎOHanbHOi .uepl1Caea//}fy1u111.l 995.- N22.- C.71.
27
BauaT I. Hap11c11 HOBÎTHbo·i icTOpiî yKpaîuuie Cxi.uuoi Cnoea'l'lllHll. KHHra .upyra (eepeceHb 1938 p. - mOTllH
1948 p.).- lipaTllcnaea-npRwie:CnoeaubKe ne.uarori'lue e11.uaeu11uTeo.- 1985.- C.265.
28
BaHaT I. noeocHHe nepeceneHH11 Hapo.uie.- C.72.
29
TaM lKe.- C.60.
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poK}'. I, cpllKTH'IHo, ornauiH Ha 633i noJio>KeHb )J.oroeopy Mi>K CPCP i qcp npo
3aicapnaTCbK}' YKpaitty ei.n 29 qepBHJI 1945 p.po1no1JaJiacJ1 3ycrpi'IHHM noTOKOM noeepHCHHJIM
Ha 6aTbKiBIUHHY 3aKapnamiB, JIKi BHMyuICHO BHÎXaJIH B 'ICCbKi Ta
cJIOBaI.lbKi o6JiaCTi niCID1 OK}'nauii YropIUHHOtO B 6epe1Hi 1939 p. 3aKapnaTTJI 'IH
nepecCJIHJIHCJI .no qexii, Mopaeii Ta CJioBa'l'IHHH 3 iHwHx npH'IHH me pattiwe. Ha >KaJib, 3a
ocpiuiHHOtO PaJJ.JlHCbKOtO CHCTCMOtO o6JiiK}' B 1945-1948 pp.Bcix îx 6yJio BÎ)lHCCCHO .no
Kareropii "penaTPiaHriB", OCHOBHY rpyny JIKHX I.lllKOM cnpaBe.IJ.JIHBO CKJI8,llaJIH
3aKapnami-KOJIHWHÎ e"J13HÎ cpawHCTCbKHX KOHUTa6opie 'IH oco6H, DpHMYCOBO BHBe3eHi
ni.n qac eiH:HH Ha po6ory e HiMC'l'IHHY Ta iHwi KpaÎHH rirnepiBCbKoro 6JIOK}'. I JIHwe
)leTaJibHHH nopiBHJIJibHHH aHaJii3 apxiBHHX .llOK}'MCHTiB )l03BOJIJIE: XO'la 6 opieHTOBHO
en.niJIHTH cepe.n 3araJibHOi Macn penaTPiaHrie 3aKapnaTCbKHx YKPaiHuie-oDTaHrie 3 qcp.
IlepwnH: TPaHcnoPT onTaHTÎe 3 qexocJioea'l'IHHH y cKJia,ui 97 'IOJI. npn6ye y
3aKapnarrJ1 11 rpy,nHJI 1945 p. Y 4>oH.nax O)J.A30 36epiracrbCJ1 cynpoeOJl>KYBaJibHHH JIHCT
.IJ.JIJI uid rpynH onTaHTÎB, en.naHHH 4 rpy.nHJI 1945 p. "KoMiTeTOM rpOMa,a,JIH 3aKapnaTCbKOÎ
YKpaîHH e Ilpa3i", JIKHH 6ye po3TawoeaHHH 3a a.npecot0 Ilpara 5, eyJI.)l{}fTHa 13. QnryeMo
H:oro, 36epirata'IH Moey opHrÎHaJIY:
"Ilpe,nMeT: TpaHcnopT penaTPiaHrie Ha 3aKapnaTCLKY YKpaiHy.
IloTeep>K,lleHHJI.
B npHJio>KeHoMy cnHCKY penaTPiaHTie Ha 3aKapnaTCbK}' YKpaitty BH'IHCJitOE:MO
iMeHa oci6, mo noeepTalOTbCJI 3 repuTOpii qcp Ha ece e 3aKapnaTCbK}' YKpaiHy, ee1yqn 3Î
co6ot0 yeecb ceiH pyxoMHH MaCTOK Ha OCHOBi .noroeopy 3 JlHJI 29 qepBHJI Mi>K
npaeHTCJibCTBoM qcp Ta CPCP.
3 THX npH'IHH npocHMO KOHTPOJibHi opraHH JIK Te>K i norpaHH'ltty CTOPO>KY He
po6HTH penaTPÎaHTaM Ha 3aKapnaTCbKY YKpaiHy HÎJIKHX nepewKo.n Ta ececTOpOHHbO
30
.nonoMaraTH Ha no.nopo>Ki Ha 6aTbKiBIUHHy".
IlocnnaHHJI Ha paJJ.JlHCbKO-'lexocnoeaubKHH .noroeip i TBCp.n>KeHHJI, mo
penaTPiaHTH noBePTatOThCJI B 3aKapnaTTJI Hll3aB>K,llH ("Ha ece"), JIK i 3ra)lKa npo BHBC3eHHJI
MaHHa y UHTOBaHOMY .noKyMeHTi, )l03BOJIJltOTb BBa>KaTH .naHy rpyny oci6 ODTaHTaMH. Te,
IUO cynpoeoJl>KYBaJibHHH JIHCT en.nae KoMÎTCT rpoMa.ZJ.JIH 3aKapnaTCbKoî YKpaîHH e Ilpa3Î
(JIKHH Ha)laJIÎ y penaTPiauiHHHX )lOKYMCHTax 6iJibWe He 3ra.ZJ.YCTbCJ1), MO>Ke DOJICHt083THCJI
TiJibKH Heni.nroToBJieHiCTt0 CPCP .no npaKTH'IHOÎ peaJii3auiî omauiî, To6To, ei.ncYTHiCTt0
ei.nnoei.nHoro paJJ.JlHCbKOrO opratty 6e3nocepe.nHLO B qcp, TaK JIK 3ri,nHO 3 IlpoTOKOJIOM .no
pa,nJIHCbKO-'lexocnoeaubKOro .noroeopy .no 1 ci'IHJI 1946 P·TPHBaJia me no,naqa onTaUiHHHX
3aJIB yKpaîHuie i pociJIH e qcP. A e>1<e 3 no'laTK}' 1946 p.ei.nnpaeneHHJI penaTPiaHTie 1
qexocnoea'l'IHHH 1.niHcttt0eae npe.ncTaBHHK YnoeHoea>Kettoro Pa.nn Hapo.nHHX KoMicapie
CPCP y cnpaei penaTPiauiî e qcp (ci'leHb-JIHneHL 1946 p. - ni.nnonKOBHHK )J.eee, 3 cepnHJI
1946 p. - ni.nnoJIKOBHHK Ky1mpxiH) qepC3 paJJ.JlHCLKHH 36ipHHH nepeCHJILHHH nyttKT(Ta6ip)
y Ilpa3i. 3araJIOM, 3rÎ.llHO i3 3BiTOM o6nacHoro ei.n.niny y cnpaeax penaTPiauiî BHKOHKOMY.
3aKapnaTCbKOÎ o6nacHoî Pa.un, Ha 1 ci'IHJI 1948 p.3 qexocnoea'l'IHHH e 3aKapnaTTJI
31
npn6ynn 1973 penaTPiaHTH.
Cepe.n BKa3aHoî Macn penaTPiaHrie 3 qcp HacrynHHMH onTaHTaMH MO>KHa
eea>KaTH cKopiwe nuwe TPaHcnoPT y cKJia,ni 70 qonoeixie, 36 >KÎHOK i 10 .niTeH:, JIKHH
32
npn6ye y 3aKapnarrJI 10 ci'IHJI 1946 p. 333BH'laH pa,nJIHCLKi penaTPiauiH:Hi opraHH e qcp
30

,l\A30.- <l>.P-236.- On.1.- O.n.16ep.S.- ApK. I.
TaM lKC.- O.n.16ep.19.- ApK.4.
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TaM lKC.- O.n.16ep.5.- ApK.18-25.
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BKa3)'BaJIH y CDHCKax no KO)l(HOM}' T(>aHcnopry, w;o ue, Hanpmrna.n., "paJ])IHCLKi
rpoMaJ])IHH 3aKapnaTCLKOi YKpaÎHH, 3BinLHeHi aiiî:ci.KaMH qepaottoi ApMi"i'', ro6ro,
KOJIHurni a"s13ni <t>awHCTCLKHX Konwa6opia, a6o, rno qepe3 Opary ai.n.npaamnon.cJI
3aKapnami, BHBe3eHi rirnepiBUJIMH Ha po6oTH B 3axmey €apony 'IH npe.n.cTaBHHKH
JaKapnaTCLKoi T(>y.n.oaoi eMirpauii nonepe.n.HLoro nepioey (HaÎÎ:'lacriwe 1ra.n.yencJ1
<l>pauuiJI Ta 6eni.riJI), a y .n.aHoMy BHna.n.Ky roaopHTLCJI Ti.J:ri.KH npo "pena1J>iaHriB 3 qcp y
3aKapnaTCLKY YKpaiey".
386

Ha.n.arri Ha 63.3i apxiBHHX .n.oKYMeHria 'liTKO ai,ll;Me)l()'BaTH ornaHTiB 3 qcp am
nOTOKy penaT(>iaHriB Ta 3aKapnaTuiB, JIKi noBePTaJIHCJI B o6nacn niCIDI Bi.nxHJieHHJI ix
ODTauiHHHX 3aJIB npo BH6ip rpOMaJ])IHCTBa qcp, MaÎÎ:)l(e HeMO)l(JIHBO. me B O,D.HOMY
BHna.n.Ky - KOJIH B 6epe3Hi 1946 p.3 4>iniarry paJ])IHCLKOro Ta6opy N230 I B M.Opara 6yno
Bi)l;npaaneHO B 3aKapnaTTJI T(>aHcnopT y CKJla,D.i 41 'IOJlOBiKa, 18 )l(iHOK Ta 3 .n.iTeiî:, MO)l(Ha
33
ra.n.aTH, rno ue 6ynH omaHTH 3 qcP. npoTJlrOM 1946 p.rnoMiCJIUJI a o6nacn npH6)'BarrH
2-3 T(>aHcnopTH penaT(>iaHTÎB 3 qcp, KO)l(eH 3 '1KHX MaB Bi)]; .n.eKinLKOX .n.ecRTKiB .n.o 100150 'IOJI. PenaT(>iauiJI 3aKapnamia 3.D.iiî:cmoaarracJI TaKO)I( qepe3 36iptti nepecHJILHi
nyttKTH(Ta6opH) B Paaa-Pyci.Kiiî:, CaM6opi, Koaeni Ta iHWHX MiCTax CPCP, ane ace-TaKH B
OCHOBHiH Maci - qepe3 Opary.
Cnpo6yeMo xoqa 6 opieHTOBHO BH3Ha'IHTH 'IHCeJILHÎCTL onTaHria 3 qcp i He
Ti.J:ri.KH cepe.n. oci6, J1Ki 6ynH pena1J>iiî:oaani B 3aKapnaTTJI y 1945-1947 pp. BHXÎ.n.HHMH e
.n.eKinLKa UH$p, 3a$iKCOBaHHX B apxiBHHX MaTepianax.
no-nepwe, 3ri.n.Ho 3 ni)l;CYMKOBHMH ,D.aHHMH o6naCHOi Ha.n.JBH'laHHOi KOMiciî 3
BIDIBJieHHJI i o6JiiKy HaCJii)l;KiB <t>arnHCTCLKOÎ OKynauiî, j3 3aKapnaTT'1 B poKH ,I4iyroî
CBiTOBOÎ BÎHHH 6yno BHBe3eHO 112500 eapeîB Ta 70895 oci6 iHWHx HauioHaJILHOCTeH.
To6ro, 3aranoM - 183395 qon. 3 uiei 'IHceni.Hocri 3arHttyno y rirnepiaci.KHX
34
KOHueHT(>auiiî:HHX Ta6opax 114982 'IOJl., B T.'1.104117 eapeia. 3tta'IHTL, BH)l(HJIH 68413
'IOJl. 3 HiMeULKOro pa6cTBa B 3aKapnaTTJI Ha no'laTOK 1948 p.noaepeyJIOC'1 20594 'IOJl., a 3
35
qexocnoaatf'IHHH npH6ynH 1973 penaT(>iaHTH. 3ararroM - 22567 qon. TaKHM 'IHHOM,
nOHa,D. 45 THC.3aKapnaTuiB, BHBeJeHHX HiMeULKHMH i yropcLKHMH <t>aWHCTaMH ni.n. qac
OKynauiî, He noaepttyJIHC'1 3-3a Kop.n.oey B CBOÎ ,D.OMÎBKH y 1945-1947 pp. Anpiopi, MO)l(Ha
BBa)l(aTH, rno qacTHHa 3 UHX oci6 3aJIHWHJlaCJI B qeXOCJlOBatf'IHHi, rno ni.ztmep.n.)l(yIOTL
.n.aHi .n.e»KHX omauiliHHX 3aJIB, no.n.aHHX .n.o MBC qcp, Ta ii: ocl>iuiiî:Hi qexocnoaaui.Ki
iHCT(>YKQiî 3 3a6opOHOIO BBa)l(aTH TaKHX 3aKapnamiB ornaHTaMH.
Oo-.n.pyre, l.BauaT, nOCHJlaIO'IHCL Ha MaTepiarrH fOJIOBHOÎ KOMicii no OnTaUÎÎ Ta
nepeceneuu10 qcp, J1Ki 36epiraIOTLC'1 B tmA qp, BKaJye, rno .n.o 31 6epe3HJI 1946 p.3
IlpJIWÎBIUHHH paJ])IHCLKe rpOMaJ])IHCTBO onryBaJIH 3845 'IOJI.(786 ciMeiî:) Ha OCHOBi
nOJlO)l(eHL IlpOTOKOJIY .n.o ,[{oroaopy MÎ)I( CPCP i l!CP npo 3aKapnaTCLKY YKpaîHy am 29
qepBIDI 1945 p. BiH HaBO.n.HTL KOHKpeTHY 'IHCeJILHÎCTL TaKHx omaHria no
cxi)l;uocJIOBaULKHX OKpyrax: -6ap.n.iiBCLKHH - 3046 'IOJI.(603 ciM'~i). fyMeHCLKHH - 83
qon.(19 ciMeiî:), Mi)l(Jla6ipci.KHH: - 543 qon.(131 ciM"J1), I1pJ1wiBCLKHH - 173 qon.(33 ciM'~i).
36
Tyr )l(e I.BaHaT BKa3ye, rno ui ornaHTH nepecenHJiuc.11 .n.o CPCP BO.D.HO'lac 3 THMH
oco6aMH, JIKi onryaarrH pa)J.JIHCLKe rpoMa,D.JIHCTBO 3ri)l;Ho 3 Yro.n.010 am 10 nHnHJI 1946
p.npo "BOJIHHCLKY aKUiIO". 3arani.ey 'IHCeJJLHiCTL cxi,D.HOCJlOBauLKHX yKpaiHuia-omaHriB,
11
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KOTPi rrepecerrHJIHCJI y 1947 p.Ha 3aKaprrarrR i BoJIHHh, l.BaHaT nocrmHo BH3Haqac
37
umt>pmo 12015 qon.a6o 2665 po,llHH. Bo.llHO'Iac, nocHna10'IHC1> Ha yKpaîHci.Ki apxiBH, aiH
38
CTBep,ll)l{yE:, IUO ,llO YKpaÎHH BHÎXaB 12401 'IOJI.(2841 ciM"Ji). Ili,llJIHCaHHH 25 qepBHJI
1947 p. pa,llRHChK0-1.feXOCJIOBaUhKHH npOTOKOJI npo pe3yJI1>TaTH onrnuiî Ha 63.3i yro,llH Bi,ll
IO JIHJIHR 1946 p.$iKcyc 'IHceni.Hicri. rrepecerreHuis 3 qcp Ha BonHHh y Kini.KocTi 8556
39
oci6 a6o 2055 ciMeif. TipH eneMeHTapHHX ni,llpaxyHKax i ryT "IHcerri.HiCTi. omaHTiB 3
LICP, RKi eH6panH pa.llRHC1>Ke rpoMa,llRHCTBO Ha ocHoei noJio)l{eHi. ,lloroeopy ei.ll 29 qepeHR
1945 p.,TaKO)I{ CKJia,llaE: 3845 "IOJI. TaKHM "IHHOM, MO)l{Ha 3 snesHeHiCTIO BBa)l{aTH, IUO CaMe
cTini.KH 6yno oit>iuiifHo onTaHTie 3 LICP e 3aKapnarrR y 1945-1948 pp.
TiopR,ll 3 UHM, JIO-'TpeTE:, Ha 633i MaTepianie 3 $OH,lliB )],A.30 "IHCeJihHÎCTh )l{HTeJiiB
3aKaprrarrR, RKi onryeanH qexocnoeaui.Ke rpoMa,llRHCTBO, MH BH3Ha'IaE:MO qeproBHM
"IHHOM:
Jl:eKÎJihKa p33iB - y 1947-1949 pp.Ta B 1956-1957 pp.Ha ,llBOXCTOpOHHhOMY piBHi
qcp i CPCP HaMaraJIHcR BH3Ha'IHTH TO"IHO Kini.KicTh oci6, KOTPi BHîxanH i3 3aKaprrarrR
,llO l.{exocJIOBa"l"IHHH y BOE:HHi Ta neprni JIOBOE:HHi pOKH. Qe 6yno noe"Ji3aHO j3
Heo6xi.llHÎCTIO 3aeeprneHHJI po60TH Ha,ll npo6neMaMH 4>iHaHCOBO-MaHHOBHX po3paxyHKiB
MÎ)I{ ,llBOMa ,llep)l{aBaMH BHacJIÎ,llOK BXO,ll)l{eHHR 3aKapnaTIJI ,llO CKJia.llY YKpaÎHH.
Pa.llRHChK0-1.fexocnosaui.Ka Yro.lla npo KiHueee po3a"J13aHHJI MaHHOBHX i $iHaHcoaHx
rrHTaHi., rroa"H3aHHX i3 ao33"c,llHaHHHM 3aKaprraTci.Koî YKpaîHH 3 YKpaîHChKOIO PCP, 6yna
ni,llnHcaHa Tini.KH 6 JIHJIHH 1957 p. Ane me y 1949 p. 3aKapnaTChKHH o6nBHKOHKOM
npoaHani3yaaB nepe,llaHi "leXOCJIOBaUhKOIO CTOpOHOIO oco6HCTi MaHHOBi ,llOKyMeHTH
KOJIHUJHÎX )l{HTeJiiB 3aKapnaTIH, HKÎ OJITYBaJIH qexocnoaaui.Ke rpOMa,llRHCTBO i BH.iXaJIH B
qcP. y 1957 p. 3aKapnaTChKHH o6JIBHKOHKOM 3HOBY noaepHyBCH ,llO ,llaHOro JIHTaHHJI, y
3e"H3K)' j3 rri,llroTOBKOIO pa.llHHChKO-'Iexocnoaaui.Koî yro,llH. Y3aran1>H1010'li .llOK)'MeHTH 3
MaHHoso-$iHaHcoBHX nHTaHi. 36epiraioucH y $OH.lli P-236 "BiMiJI y crrpaaax pena'Tpiauiî
3aKapnaTci.Koro o6nacHoro BHKOHaeqoro KOMÎTeTy" )],A.30. HaMH BHJIBJieHi TYT )l{e i
CJIHCKH OJITaHTiB i3 3aKapnaTIH y po3pi3i OKpeMHX paHOHÎB Ta MÎCT o6naCTi, a TaKO)I{ iHrni
,llOKyMeHTH, IUO CTOCylOThCH omauiî Ta penaTpiauiî 1945-1947 pp.y 3aKapnarri.
3aranoM, 3rÎ.llHO j3 3Be,lleHHMH ei,lloMoCTHMH no o6nacri, qexocnoeaui.Ka cTopoHa
nepe,llana 5171 3aRBY npo 3aJIHUJeHe MaHHO Ha TepHTOpiî 3aKapnaTIH Bi.ll $i3H"IHHX i
iopH.llH"IHHX oci6, HKi nepecenHJIHCH e LICP y nepio.ll OK)'nauiî - 3 2 JIHCTOna.lla 1938
p.,T06TO, nicnH Bi,lleHci.Koro ap6iTPa~ • .llO 1 JIHCTOna,lla 1944 p.- BH3BoneHHH TepHTopiî
o6naCTi l.{epBOHOIO ApMiclO( CTOCOBHO .llpyroî ,llaTH B ,llOK)'MeHTi 3po6neHi rrpaBKH, Ma6yu,
y 1957 p. - nepeKpecneHO ,llary "l JIHJIHH 1944 p."i BJIHCaHO i3 3HaKOM 3aJIHTaHHR
"JIHCTOJia,ll" Ta "ci'leHi.'', ane ,llaryaaHHR ÎHUJHX ,llOK)'MeTIB JIÎ,llTBep,ll~E: npaaHJihHÎCTh
,llaTH "l JIHCTOna,lla 1944 p."). Bi.ll rpOMa.llRH LICP - KOJIHUJHix MernKaHuie 3aKapnarrH
Ha,llÎHUJJIO 5078 3aJIB npo 3aJIHUJeHe MaHHO B o6nacri, 74 3aJIBH - BÎ,ll IOpH,llH'IHHX oci6
40
(ni,llrrpHE:MCTB), 19 - BÎ,ll opraHi3auiif, rpoMa,llChKHX 06"€,llHaHh Ta iHUJHx.
Bpaxoeyio"IH, mo MaHHoey 3aRBy, HK npaeHJIO, rro,llaeana O.llHa oco6a-KOJIHUJHiH
BJiaCHHK BÎ.ll ciM'pi, MO)l{Ha BBa)l{aTH, IUO i3 3aKapnaTIH B qeci.Ki, MOpaBChKi Ta cnoaaui.Ki
3eMJii nepeCeJIHJIHCH B rrepio,ll OKynauiî 6JIH3hKO 5 THC.po,llHH "IHCeJihHÎCTIO 6JIH3hKO 15
THC.'IOJI. Xoqa BOHH y 1945-1947 pp.B)l{e npO)l(HBaJIH B qcp, O,llHaK, $opMaJihHO-

TaM llCe.- C.71.
TaM llCe.- C.70.
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IOpH,LlH'IHO nOBHHHi 6y1m omyeaTH 'lexocnoea1..u.Ke rpOMaJJ,JIHCTBO,B OCHOBHOMY no.naJO'IH
onTauiifHi 3aeu e opraHH BHYTPiWHix cnpae y l..J:exii 'IH Cnoea'l'IHHi, TaK JIK 3
610poiq>aTH'IHOÎ TO'IKH 30py BOHH "nanepoeo" paxyeanHCJI MeWK3HllJIMH, a .ne11Ki i
enacHHKaMH ttepyxoMocTi (6y.znrnKoeono.niHHJ1) Ta 6yJIH 3anHcatti .no oct>iuiHHoro nepeniK)'
)f(HTenie KOHKpeTHoro ttaceneHoro nyH1cry e 3aKapnarri. Tiopx.n 3 I.lHM, o.nttaK, c ni.nCTaeu
cTBep.n~eaTH, mo e rpyny nepeceneHuie nepio.ny OK)'nauii BKJIIO'leHo i 3aKapnamie, JIKÎ
omyeanH rpOMa.D.JIHCTBO t.ICP y 1945-1947 pp.6e3nocepe.nH&O e Tipa3i Ta liparncnaei.
li.HM i noJICHIOCThCJI 3raJJ,aHa BHLI.le .nocHTh eeJIHKa I.lH1ppa npo 19 THC.3aJIB Ha onTaQiJO ei.n
pa.n.11HChKHX rpOMa.D.JIH, J1Ki Ha.D.iifwnH e MBC t.ICP B)f(e Ha nepwy nonoeHHY 1946 p.

388

MO)f(nHBO TaKO)f( KOpHryeaTH llH<l>PY 5078 ciMeH nepeceneHuie BOCHHOro
nepio.ny, JIKi HapaxoeyeanH LI.lOHaHMeHw 15 THC.'IOJI., Ha 'IHCenhHiCTh HeneranhHHX 'IH
Hanieneran&HHX eTiKa'lie i3 3aKapnaTTJI e t.ICP y 1945-1946 pp. Cnpaea e TOMY, mo
neeHHH 'lac - .npyra nonoeHHa 1945 p.pe)f(HM nepeMimeHHJI oci6 '1epe3 HOBHH Pa.D.JIHChKOqexocnoeau&KHH Kop.noH He 6ye )f(OpCTKHM, a 6iJihW-MeHW BiJihHHM. ,AaneKO He
noo.nHHOKHMH 6ynu BHna.D.KH, KOJIH )f(HTeni 3aKapnaTTJI po3ry6neHO KH.nMHCJI Mi)f( t.ICP i
CPCP,npO)f(HBaJO'IH MiCJll.lh TO TaM, TO ry, i He 3HaJO'IH J1Ke rpOMa.D.JIHCTBO eH6paTH. 3
nO'l3TKY 1946 p.pa.D.JIHChKi npHKOp,nOHHHKH no-cnpae)f(HhOMY "3aMKHYJIH" Kop.noH i .nnx
3aKapnaTuie, JIKHM He 6yna 'A03BOJieHa onTalliJI, c,nHHHM BHXO'AOM 3MHW3BCJI HeneranhHHH
nepexi.n Kop.notty a6o no'i3.nKa e t.ICP 3 JIKOÎCh oct>iuiHHoî npH'IHHH i HenoeepHeHHJI e
CPCP.
Micueei opraHH ena.n.H 3aKapnarr11 cnpo6yeanu y3aran&HHTH .natti npo oci6, J1Ki e
1946-1947 pp.6e3 'A03BOJIY BHÎXanH 33 KOp,noH, B OCHOBHOMY B t.ICP i 3MHWHJIHCJI TaM.
TaK, CTaHoM Ha 21 )f(OBTHJI 1946 p.rin&KH e M.XyCT ix Hapaxoeyeanoc11 428 'IOn. 41 13
iHWHX HaceneHHX nyHKTie XyCTc&Koro paifoHy 6e3 ,n03eony BHixano 3a Kop.noH 47 'IOJI.,
42
Paxiec&Koro - 81 'IOJI. To•rny UH$py eTiKa'lie, o.nHaK, TaK i He 6yno 3a$iKcoeaHo.
B iH$opMauii 3a 1946 p. Bi.n.niny no .nep)f(3a6e3ne'leHHJO i
no6yroeoMY
enalIJTYBaHHJO ciMeif eiifc&KOBOCJIY)IC6oeuie npu M}'Ka'liBChKOMY MiChKBHKOHKOMi
BKa3YCThCJI, LI.lO no M.MyKa'leBO 75% penaTpiaHTiB, JIKi noeepHyJIHCJI 3 <t>awHCTChKOÎ
Heeoni, '1epe3 ,neJIKHH '13C 3HOBY BHÎXanH 3a Kop.noH - y 6iJihWOCTi B t.Iexocnoea'l'IHHY i B
43
Mieri 3MHWHJIOCJI JIHWe 6JIH3hKO 800 KOJIHWHix penaTPiHOB3HHX oci6. (45.TaM )f(e.0.n.36ep.8.-ApK.32) To6To, TiJihKH 3 o.nHoro 3aKapnaTc&Koro MicTa - MyKa'leeo .no t.ICP
BHixano 2-3 THC.'IOJI. A o<t>iuiHHO 3a$iKCOBaHO, Il.10 3 M.MyKa'leBO OnryBanH
rpOM3,nJIHCTBO t.ICP BChOro 128 po.nHH a6o MaKCHMMhHO 500 'IOJI.
)1.ope'li, eapTO noeepHYTHCJI .no .npyroî llH$pH, KOTPa cTOcycr&c11 'IHCen&HoCTi
onTaHTÎB i MiCTHThCJI e o$iuiHHHX .noKyMeHTax. B y3aran&HJOJO'IHX .nattnx Bi.n.niny y
cnpaeax penaTpiauii 3aKapnaTChKOro o6JIBHKOHKOMY 3aran&Ha 'IHCeJihHiCTh CÎMeH )f(HTenie
3aKapnaTIJI, JIKi BHÎXanH no onTauii B t.ICP y 1945-1947 pp., 3a$iKCOBaHa JIK 1551 po,nHHa.
€ HaeiTh KOHKpeTHHH nepeniK ciMeif omaHrie no paifoHax o6nacri:
KiJI&KiCTh ciMeif, JIKÎ e nopx.nK)' onTauii' euixanu e t.ICP
44
j3 3aKapnaTChKOÎ o6JiaCTi B 1945-1947 pp.

41
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41
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KinbKiCTb ciMeH

Panou, Micro
EeperiecbKHH

57

BenuKo6epe3HHHCbKHH

37

BonoeeubKHti

9

Buuorpa.niecbKHH

18

IpwaecbKHH

53
280

MyKaqiecbKHH

3

Mi:>KripCbKHH
IlepeqHHCbKHH

110

C&a.JUIBCbKHH

70

PaxiecbKHH

22

Ţgqi&CbKHH

24
432

Y :>Kf'OpO,llCbKHH
XycrcbKHH

21

M.Y)l(ropo.ll

287

M.MyKaqeeo

128

Bcboro no 3aKapnaTCbKiH o6nacri

1551

BeaJKaeMo, mo BKaJaua 1551 ciM"x onTaHTÎe Î3 3aKapna1TII, ue - TÎ.rlbKH ri
po.llHHH, HKi no,llaeanu oma1..duui JMBH cneuianbuiH KOMiciî MBC qcp e M.Y:>Kropo.ll.
Ilo1J>i6uo MaTH TaKO)I( ua yeaJi, mo ui .llatti ni.llcyMoeyeanucx y 1957 p.i pa.zJ.HHCbKa
CTOpoua IlOCTÎHHO KOpHryeana y crnpouy 3HH)l(CHHH qucenbHiCTb omaHTÎe 3 3aKapnaTIH B
lJCP. 3a UHM croxnu 6auanbui nparueuux JMCHlIIHTH cyMy, HKY noeuueu 6ye
KOMneucyeaTH CPCP qexocnoeaqquui Ja enacuicTb JaJIHIUeuy omaHTaMH ua KOpHCTb
pa.nxucbKOÎ .llCp)l(aeu. TaK, Î3 eumeeKaJauux 5078 JMB Konuwuix lKHTenie 3aKapnarrx, HKi
noKuuynu Kpan e nepio.ll OKYnauiî, o6rpyurneauuMH 6yno BHJHauo TÎ.rlbKH 1329, a Î3 1551
JMBH omaurie nepio.lly 1945-1947 pp.1rnwe 556 ciMeH 01fsHManH niJJ.Teep,ll)l(eHHH, mo
5
eouu JanHllIHJIH e CPCP neeue Maiiuo ua KOpHCTb ,llep)l(aeu. To6rn, pa.zJ.HHCbKa crnpoua
onTaHTaMu-npeTeH,lleHTaMH ua $iuaucoey KOMneucauix euJuaeana riJibKH 1/3 ciMeH. AJie
ue a6co1110THO ue oJuaqac, mo iuwi 2/3 ciMeH ue 6ynu omauTaMu. Pa.llllHCbKÎ oprauu
BJia.zlH o<t>iuiHuo ei,llnoeinu qexocnoeaubKÎH cropoui, mo ui JMBHHKH ue eono,llinu
BJiacuiCTIO B 3aKapnaTri ,llO BHÎ3.llY B qcp. Ilpu UbOMY re, mo ,llaHi pO,llHHH c ciM"HMH
OilTaHTiB ni.n cyMHiB B)l(C He 6panocx.
Mo)l(Ha 6yno 6 noriquo npunycrHTH, mo ocuoeuy Macy 3 5078 JMB ei.ll rpoMa.zJ.HH
qcp, HKÎ BHMyweuo IlOKHHYJIH 3aKapnaTIH B nepio.n yropcbKOÎ OKYnauiî, CKJI3.1lal0Tb
Manuoei BHMOrH KOJIHlIIHix ,llCp'.lKa&HHX cJiy)l(60BUiB, B OCHOBHOMY qecbKOÎ
45
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HauiomlJILHOCTÎ, KOlJ>HX B 20-30 pp. Ilpara HanpaBHJia B KpaH. AJie neperJUlttyTÎ HaMH
MaHHosi 3aJIBH y <t>oHJJ:ax O.[lA.30 3acsi.nqy10TL, mo ue He TaK. liÎJILllIÎcTL 3aJIBHHKÎB npe.u.CTaBHHKH pÎ3HHX COUÎaJILHHX npolllapKÎB Ta HauioHaJihHOCTeH, cepe.u. JIKHX
lJ>anIDIIOTLCJI i oco6H, KOlJ>Î 3aJIHllIHJIH 3aKapnaTTJI 6e3 .ZJ.03BOJiy pa.u.JIHCLKHX snacTeii y
1945-1947 pp., a TaKO)I( Ti, K01J>i no.u.asanH omauiHHi 3WIBH npJIMo s MBC qcp y IlpaJi
Til liparncnasi.
390

TOM}' e neBHÎ IlÎ.LICTaBH BÎ.LIHOCHTII i OCHOBtty qacnmy nepeceneHUÎB BOE:HHoro
qacy 3 3axapnaTTJI s qcp .no omaHTis - .no.naTKoso .no o<t>iuiiitto BH3HaHHX 1551 po.nHHH
omaHTis 1945-1947 pp. Ix MaHHOBi 3aJIBH i.neHTH'IHÎ .no 3aJIB "o<l>iuiilHmc" omaHTis.
liÎJILUIÎCTh Î3 HHX no.naBaJIH 3aJIBH npo onTaUÎIO Ha TepHTOpiî 4CP, B)l(e <t>aKTHqHo
IIpO)l(HBalO'IH TaM. Ilpas.na, 'leXOCJIOBaQLKe rpOMa.u.J!HCTBO BOHH He 3aB)l(JlH 3,no6ysanH
l!epe3 npoue.nypy omauiî 6e3nocepe.nHLO B opraHax MBC y IlpaJi Ta lipaTHcnasi. IHKOJIH
3aKapnami 6ynH 3M}'llleHi ,nÎJITH o6xi.nHHM llIJlJIXOM - HanÎB3aKOHHO, HanpHKJia,n, KOJIH
omauiiltty 3aJIBY si,nxHJIJIJIH, 'IH y BHna.ney HeneranLHoro nepexo.ny Pa.u.JIHCLKO'lexocnosauLKoro Kop.notty TOmo. To.u.i Heo6xir1Hi .D.OKyMeHTH ,!l,JlJI OlJ>HMaHWI
rpOMa.u.J!HCTBa qcp IIpOCTO ni.npo6IDIJ1HC'1.
OpraHH BttyTpillIHix cnpas Cnosaq'IHHH, nepesipJIIOqH B 1949 p.npasoMipHÎCTL
Ha,naHWI qexOCJIOBaQLKOro rpOMa.u.JIHCTBa yKpaÎHU)IM IlÎCJIH 1945 p., BKaJysaJIH Ha
KOHKpeTHÎ IIpHKJia,LJ,H ni.u.po6KH oco6HCTHX ,!1,0KYMeHTÎB ,!l,JlJI KOJlHllIHÎX )l(HTeJiiB
3aKapnaTTH. TaK, s xo.u.i cni.u.cTBa no cnpasi "fYl!KO Ta ÎHllli" BIDIBHJIOCH, mo a.nsoKaT 3
IlparH .D.OKTOP Isaffqo npoT.llrOM 1946 p.roTysaB pi3Hi <t>anLllIHBi ni.nTsep.u.)l(eHWI ,!l,JlJI
yKpaîttuis, J1Ki me MellIKaJJH s 3aKapnarri, i sin îx iMeHi no.u.asas omauiilHi JaJIBH s MBC
qcP. IloTiM ,!1,0KYMeHTH l!epe3 3aJJÎ3HH'IHHKÎB nepe.naBaJJHCJI y 3aKapnaTTJI i ,!1,a.HÎ oco6H
BHÎ3)1(aJJH JIK omaHTH B qcP. y M.IJiaBa rpeKO-KaTOJIHUhKÎ CBJIIUeHHHKH BH,LJ,aBaJJH oco6aM,
KOlJ>Î npH6yJIH 3 3aKapnaTTJI i IloJILIUÎ, <t>anLllIHBÎ CBÎ.LIOUTBa npo Hapo)J.)l(eHHJI, Ha OCHOBi
'!Oro ix BKJllO'laJIH ,!!,O CilHCKY )l(HTeJIÎB KOHKpeTIIOro HaceJieHoro nyHKTY, a ,!1,aJJÎ BOHH
OlJ>HMysanH i rpoMa.u.JIHCTBO 4CP. Cnosaa:LKi opraHH BHYlJ>ÎllIHix cnpas ssa)l(aJIH, mo
HaH6ÎJILllle HenpaBOMÎpHHX ni.nTBep)J.)l(eHL rpOMa.u.J!HCTBa 4CP YKpaÎHU)IM Ha 6aJi
ni.u.po6JJeHHX .D.OKYMeHTÎB BH,!l,aJIH CXÎ.LIHOCJIOBaUhKÎ OI<p~Hi HauioHaJJhHi KOMÎTeTH B
46
Co6pa.tt1V1X, KpanLOBCKOMY XonMa:y, Me.D.JÎJia6opUJ1x, MmcanosQJIX i IlpJ!llleBi. ToM}'
qHcenLHicTL oci6, JIKÎ BHîxanH .no qcp Î3 3aKapnarrJ1 s 1945-1947 pp.,6eJ CYMHisy 6yna
BHIUOIO, HÎ)I( o<t>iuiHHO JapeE:ClJ>OBaHa KÎJihKÎCTh omaHTÎB .
..HKHM )l(e 6ys peanhHHH nepe6ir npoa:ecy omaa:ii B 3aKapnarri? .IJ:eJ1Ki csi.n'leHWI
npo iioro cKJia,nHÎCTL i npo6neMH MÎCTJITLCJI s .noKYMeHnx M3C qcp Ta MaTepianax
omauiHHoî KoMicii MBC qcp, mo npaU10sana s Y)l(ropo.u.i y 1946-1947 pp. Y 3BiTi
ronosH KOMicii Mailopa <l>paHTÎlllKa KypauiHa npo noi3.D.KY B Y)l(ropo.u. i neperosopH 28
)l(OBTHJl-26 JlHCTona.na 1946 p.3 npe,!1,CTaBHHKaMH 3aKapnaTCLKOrO o6JIBHKOHKOMY
CTBep,!1,)l(YCTLCJI, mo CTaHOBHme )l(HTeJIÎB 3aKapnaTTJI, KOlJ>Î OITTysaJJH rpOMa.u.JIHCTBO qcp
- HeBTÎlllHe. BoHH no.u.anH omaa:iiiHi JaJIBH me B .u.pyriii nonosHHi 1945 p.,ane nHTaHWI
npo ix BHi3.D. ,!!,O qeXOCJlOBa'l'IHHH 3aJJHllIHJIOCJI HeBHpÎllleHHM. liaraTLOX 3 omaHTÎB 6yno
n036asJJeHO MÎCUJI po6oTH Ta BHCeJieHO 3 KBapTHp, ,LJ,e BOHH MellIKaJJH. .HK MaH6YTHÎ
rpOMa.u.JIHH ÎH03eMHOi .u.ep)l(aBH, BOHH He MaJJH MO)l(JlHBOCTÎ OlJ>HMaTH KapraH Ha
npo.u.yK"m xap'l}'BattWl(B CPCP me .nffina KapTKosa c11creMa). Qi JIIO.U.H JaJJHllIHJIHCJI
MaibKe 6eJ 3aco6is .u.o icttysa.HWI i )J.JlJI TOro, mo6 BIDKHTII, JM}'llleHi 6y1111 npo.u.asarn
OCTaHHE: CBOE: MaHHO - Me6ni, 0.nJ!r, B3YTTJI Ta ÎHllle. ~eHH qexocJIOBal.lhKOi omauiHHOi
•• SNA.- Pover. vnutra. Sekretariat.- Le. I 02.- K. I 00.
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KOMicii" no,narrH npoxaHH.11 MiCQCBHM opraHaM BJia,nH npo BH,naqy OITraHTaM KapTOK Ha
.
npO.llOBOJibqJ. TOBapH. 3axapnaTCbKHH o 6JIBHKOHKOM BHplllIHB
LllO npo6JICM)'. 47
u

y
BKa.:JaHOM)'
BIUKKOMY
COQiaJibHO-eKOHOMiquoMy CTaHOBHUli
)l(HTeJiiB
3axapnaTT.11, .11xi onzyaarrH qexoc11oaaQLKe rpOMaJVIHCTBO, mouauneplll BHHHi 6y11H
o$illiHHi oprauH BJia,nH CPCP i qcP. Auarri3 llIHpoxoro xo11a noxyMeHTiB 3acai,nqyE:, mo
npoT.llroM npyroî noJIOBHHH 1945 p.i MaH)l(e BCLoro 1946 p.ui qexoc11oaaQLKa, ni
pa,!V!HCbKa CTOpoua cepH03HO ne 3aHMaJIHC.ll .llOJielO OnTaHriB y 3axapnaTTi. 3axapnaTQi,
.llKi BHHBHJIH 61UKaHH.ll CTaTH rpoMa,n.RHaMH qcp, <t>aKTHqHo CTaJIH 3apyqHHKaMH
6iopoxpaTHqnHx npoQenyp Ta 3aT.ll)l(HHX cnopia CPCP i qexoc11oaaqqHHH Ha
Mi)l(,nep)l(aBHOMY piBHi HaBKOJIO $iHaHCOBO-MaHHOBHX npo6JieM, noa".113aHHX i3
axon)l(eHH.llM 3axapnaTT.11 no Yxpa"iHH, Ta nepeceJieHHR "aoJIHHCbKHX 'lexia". IlpoT11roM
1946 p.a6COJIIOTHO He 6y110 me BH3HaqeHO nop.11.llOK i MexanhM BHÎ3.lly OIITaHTiB i3
3axapnaTT.11 a qcP.
Mocxaa i Ilpara, Ma6yTL,i He cxopo B3.llJIHC.ll 6 3a npaKTHqHy pearri3al.lil0
nepeceJieHH.11 onTaHTiB Ha 6a.:Ji paJJ..llHCbKO-'leXOCJIOBaQbKOro noroaopy Bi.ll 29 'lepBH.11 1945
p., .llKUlO 6 MiCQeBi opraHH BJia,nH B 3axapnaTTi He iHil.lilOBaJIH BJiiTKy 1946 p.BHÎ3.ll B qcp
nepllIHX -rpacnopTiB 3 onTaHTaMH. HaMH BHRBJieHo y <t>ounax O)],A30 cnHCOK 223
48
onTaHTiB, .llKi BHÎXaJIH 5 qepBH.11 i 23 cepnHll 1946 p.i3 3axapnaTT.11.
3 LlHMH nepllIHMH .llBOMa -rpaucnopTaMH OIITaHriB h 3axapIIaTT.ll IIOB".113aua Maca
IIpo6JieM.
fOJIOBa
3axapIIaTCbKOro
o6JIBHKOHKOMY
1.1.TypRHHLl.ll
CTBepmxyaaa
IIpe.llCTaBHHKaM 'leXOCJIOBaQbKOÎ OIITaQiHuo"i KOMiciî, UlO BiH IIi.ll BJiacuy ainnoBi.llaJibHiCTb
po3nop.11JJ.HBC.ll BJiiTxy 1946 p.Bi.llIIpaBHTH 2 -rpaHCIIOpTH OIITaHriB B l.JCP. Ane
qexoc11oaaQLKa cTopoua qHHHJia nepellIKO.llH y npHHoMi QHX oci6, TOMY no,narrbllla
Bi,nnpaBKa OIITaHriB i3 3axapnaTT.ll 6y11a THMqacOBO npHnHHeHa. ..HK IIOBi.llOMJl.llB
<l>.KypaQiH, 'IJICHaMH KOMici"i 6y110 BKa.:JaHO 1.1.Typ.llHHLli, UlO y CKJia,ni nepllIHX
-rpaucnopTiB 3Haxommoc11 6araTO yropQiB Ta oci6, .11xi 3 no11iTHqHHX npH'IHH ne MOrJIH
BBIUKaTHCR omaHTaMH. Ocmuuiit 3anepe'IHB, mo aci sinIIpas11eui MarrH IIi.llTBep,n)l(eHH.11
npo no.nani 3a.llBH Ha onTauiio i TOMY pa.llHHCbKi opraHH He 6a'IHJIH nepellIKO.ll .llO îx BHÎ3.llY
B qcp.49
MaTepiarrn i3 CnoaaQLKoro Hal.liOHaJibHOro apxiay cai,nqaTb, mo 18 cepIIHH 1946
p. M3C l.JCP o-rpHMarro Te11erpa$0M iu<t>opMaQilO IIpo 140 ciMeii OIITaHTiB, 11xi 'leKarrH y
M.Y:lKropoJJ. Ha BH i3.ll B qeXOCJIOBa'fqHuy. 19 cepIIHll 1946 p.BOHO IIOro.llHJIO i3
CJIOBaQbKHMH opraHaMH BHy-rpillIHix cnpaB .ll03BiJI Ha a'·i3.ll OIITaHTiB Ha repHTopiio qcp.
Ane nosi.n.0M11.11no, lllO .n.1111 oprauilal.li"i IIpaKTHqno"i Bi.llIIpaBKH OIITaHTia B Y:lKropo.ll 6y.lle
uaIIpas11eua cIIeuiarrLna KOMici.ll MBC qcp 3 3-x qo11., B T.q.i <l>.KypaQiu. 0.llHaK,
3aJii3HHqHHH ellleJJOH--rpaucnopT i3 3aKapnaTCbKHMH OIITaHTaMH apauui 23 cepnHll 1946
p.B:lKe IIpH6ys y M. KollliQe. B ii oro cKJia.lli 6y110 62 ciM'•i qHceJILHiCTIO 157 qo11. KowiQLKa
pecpepeuzypa oprauis suy-rpilllnix cIIpas .LIOIIOBi.llarra 25 cepIIH.11 1946 p.B EpaTHCJiasy, lllO
3aKapnaTCbKi onTaHTH BHMyllleHi :lKHTH y Barouax, TaK .llK B Mieri HeMa .n.e îx p03MiCTHTH, i
npocHJia .LIOB30JIY po3IIYCTHTH -rpaucnopT. 28 cepIIH.11 1946 p.KaIIiTau Mocop.11K
Te11erpaM010 3 KollliQe IIpononyBaB .ll03BOJIHTH onmHTaM caMHM no6HpaTHc.11 no MiCLlb
Maii6yruLoro noce11euu.11, TaK .llK 6ÎJiblllicTL 3 HHX Mat po.llHqis y Cxi.n.uiii Cnosaqqnui. 50
0

47

CSR a SSSR 1945-1948.- S.324>
l{A30.- ct>.P-236.- On.1.- 0.11.16ep.7.- ApK.31-38.
49
CSR a SSSR 1945-1946.- S.324.
50
SNA.- F.Pover.vnura.Vseob.- Sign.IY/1.- I.c.129.- K.228.
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Ivan Siusko
Ilpo6neMH 3 nepllIHMH )lBOMa 'I'paHcnopTaMH 3aKapnaTCLKHX onTaHTiB
npHM)'CHnH o<t>iuiHHi 11exocnosauLKi oprattH JliJITH 6inLm aKTHBHO no q,opM)'BaHHJO
iHq,pac:rpyicrypu JlJill npuiioM)' nepeceneHuis. Y >KOBTHi 1946 p.6yna CTBopeHa cneuianLHa
KoMicig JlnSI omaHTiB Î3 3aKapnaTCLKOi YKpaiHH npH o6nacHiH KaHii:eJIJIJ)ii YnpasniHHSI no
nepeceneHHJO JlJill Cnosa1111HHH B M.Komiue. 3aB)laHHJIM HOBOCTBOpeHoi KoMicii 6yno
51
nepeBe3eHHJI, p03ceneHHJ1 i BKnJO'leHHJI B TPY.UOBHH npouec onutHTiB Î3 3aKapnarrS1. 24
>KOBTHSI 1946 p.a M.JipaTHcnaaa B cnosauLKOMY YnpasniHHi no nepeceneHHJO 6yna
npoae)leHa cneuianLHa Hapa.ua no po3ceneHHJO JaKapnaTCLKHX omaHTiB. 28 >KOBTHJI 1946
p.11neHH 11exocnoaaULKoi omauiHHoi KOMicii BiJl MBC llCP npu6ynu JlO Y>KropoJly JlJill
opraHi3auii 6e3nocepe.llHLO Ha Micui Bi.llnpaaKH onTaHTiB. Ane, q,aKTH'IHO, .llO 6epe3HJI
1947 p.11exocnoBal.lLKHM opraHaM TaK i He B)lMOCSI norO)lHTH Î3 pa)lSIHCLKOJO CTOpOHOJO
npaKTH'IHi nHTilHHJI BHi3Jly a llCP >KHTenia 3aKapnarrS1, S1Ki o6panH 11exocnoaauLKe
rpoMa)lSIHCTBO. CPCP Jl03BOnHB noHOBHTH ai)lnpaaKY 'I'paHcnopTia Î3 JaKapnaTCLKHMH
onTaHTaM~ a llCP TinLKH TOJli, KOnH Ha BonHHL Î3 Cxi.llHOi Cnoaa'l'IHHH aupymunu
emenOHH 3 yKpaÎHl.lSIMH, SIKi onryBanH pa)lSIHCLKe rpoMa)lSIHCTBO.
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26 6epe3Hll 1947 p.B Ilpa3i BiJl6ynacg Mi>KMiHiCTepCLKa Hapa.ua no npHHOM)'
omaHTis-nepeceneHUÎB 3 CPCP. 28 6epe3HJ1 1947 p.cnosauLKa MÎ:llCMÎHÎCTepcLKa Hapa.ua B
YnpasniHHi no nepeceneHHJO (M.Jiparncnasa) po3rMHyna nHTaHHJ1:"IloceneHHS1 onnHTiB
i3 3aKapnaTCLKOi YKpaiHH". Jiyno BH3Ha'leHo, mo npuiioM i po3ceneHHJ1 onTaHTiB
3)liHCHJOCTLCSI 3a paxyHOK KOllITiB, cneuianLHO BH)lineHHX Jlep>KaBHHM 6JO)l>KeTOM llCP Ha
<l>iHaHcyaaHHSI peeMirpauii.)l..rrSI 171 pOJlHHH cenSIH-nepeceneHUiB Î3 c.Hosi KneHOBel.l
HanepeJl 6ynu BH3Ha11eHi MÎCl.lSI Hoaoro noceneHHJI h Ha,uaHHJIM y snacHÎCTL no 10-13 ra
JeMni Ha KO>KHY ciM"JO, >KHTna Ta peMaHeHry. IHmHx onnHTie-arpapiis i3 3aKapnarrg
nepe)l6a11anocS1 po3cenHTH B ocHOBHOMY a ripcLKHX paiioHax CnoBa'l'IHHH, 30KpeMa y
renLHil.lLKiii )lOnHHi, a TaKO>K nepe)laTH ÎM ca,uH6H ciMeii, SIKÎ onryaanH pa)lSIHCLKe
5
rpOMaJlSIHCTBO i BHixanH .llO CPCP.
Y JliHCHOCTi >K npouec nepeceneHHll onTaHriB 3 3aKapnaTTSI npoTiKaB )laneKo He
Ja cueHapicM, p03po6neHHM B 'IHHOBHHl.lLKHX Ka6iHeTaX. Maiiop <l>.KypauiH - ronosa
11exocnosauLKoi omauiiiHoi Micii a M.Y>KropoJl Ha Hapa.ui a Jiparncnasi 16 'I'paBHJI 1947
p.)lOnOBi)laB 11eprose: B 3aKapnarri e )lBa BH)lH OnTaHTiB - Ti, llKi no)laBanH JlOKYMeHTH Ha
omauiJO 11exocnoaauLKOro rpOMa)lSIHCTBa e Y>KroPOJlCLKe npeJlCTaBHHUTBO MBC llCP,
T06TO, O'IOnJOBaHy HHM KOMiciJO, Ta Ti, SIKi nepe)lanH onnuiHHi 3allBH 6e3nocepe.llHLO
opraHaM MBC llCP B IlpaJi Ta Jiparncnasi. Ilepmi, 3a ouiHKOJO <l>.KypauiHa, cKna,uaJOTL
rpyny npH6nH3HO B 2300 ciMeii 3 Maii>Ke 6800 'IOn. 3 HHX 10-12% pa)lSIHCLKa CTOpOHa He
)l03BOnSIC 3 pi3HHX npH'IHH onryBaTH. ll.lOJlO Jlpyroi rpynH - MO>KHa rinLKH npH6nH3HO
BH3Ha'IHTH i"i 'IHCenLHiCTL 6inll 4000 'IOn. ll.le Maii>Ke 1500 >KHTeniB 3aKapnaTTSI He
BCTHrnH y BH3Ha'leHHH C'I'pOK no)laTH onnuiHHi 3allBH i npOCllTL npOJlOB>KHTH ix
npHHHSITTSI. TaKHM 'IHHOM,Ha JlYMKY ronoBH 11exocnosauLKoi onnuiHHoi KOMicii, MO>KHa
BBa>KaTH, mo JlO llCP npH6yJle 6inS1 12000 onTaHTia h 3aKapnaTTSI. BiH noBiJlOMHB, mo JlO
cepeJlHHH 'I'paBHJI 1947 p.3 Y>Kropo.lla B>Ke 6yno BÎJlnpasneHo 3 'I'pattcnoprn omaHTiB i l 3
c.OHOKÎBui. roryJOTLCll 'I'paHcnopTH 3 iHllIHX HaceneHHX nyHKTiB. TO'IHHX cnHCKÎB
onTaHTIB Î3 3aKapnaTTSI HeMa, TOM)' HeMO>KnHBO Hanepe)l nepe)laTH B llCP i nepCOHMLHi
cnHCKH no KOHKpeTHOM)' 'I'paHcnopry. CKna,u KO>KHoro Î3 emenoHiB q,opMycrLCSI
6e3nocepe)lHLO Ha Micui j3 CÎMeii omaHriB, SIKi CaMOCTIHHO )li6panHCll )lO CTaHUii
11

Ibidem.
sz Statny oblastny archiv Kosice.- F.Oblastna uradovna Osidlovacieho urad11 a Fond narodnej obnovy v
Kosiciach.- Le. I 5.- K.16.
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JaeanTa'.lKeHH.11 - B OCHOBHOMY na 3aJii3HH'IHHH eyJon qon. 0.!lHH 3 onTaHTiB
npHJHa'laCTbCJI KepienHKOM TPaucnopry, HOMY '.lK epy•1a10Tbc.11 cnHCKH BHÎ3'.lKalO'IHX
po.nun.qexocnoeaubKa CTopoua npHttMae OnTanrie i3 3aKapnaTTJI na npHKop.nonuiH
53
CTanuiî lien ie M.Komiue.
Y emrna.neuiH iH1popMauiî Cl>.Kypauiuu 3eepTae na ce6e yeary TOH <t>aKT, mo
HaBITb qexocnoeaubKa OilTaUÎHHa KOMÎCÎJI B M.Y>Kropo.n He Mana TO'IHHX .naHHX npo
"IHcenbHÎCTb onTaHTÎB 3 3aKapnaTTJI. Y npoToKoni 6-ro 3aci.nanm1 ypJ1.noeoî
KOOp.!lHHaUÎHHOÎ KOMiciî no peeMirpauiî B IlpaJi BÎ.!l 24 >KOBTHJI 1947 p.3a<PiKcoeauo, lllO
npouroM 1947 p.i3 3aKapnaTTJI peeMirpyeano e qcp 4877 onTaHTÎB (1382 ciM'~i), ane
BH3HaCTbCJI i Ha.llBHÎCTb iumux peeMirpaurie-3aKapnaTuie, npo 'IHCenbHÎCTb .llKHX
54
in<PopMauilO o<PiuiHni qexocnoeaubKÎ oprauu ne MaJIH.
KonH Cl>.Kypauin nicm1 nepmo"i noÎ3.!lKH .uo Y>Kropo.uy (28 '.lKOBTH.11-26 JIHCTona.na
1946 p.) 3 rpy.n"" 1946 p. Jeiryeae y IlpaJi, eiu peKoMen.nyeae qexocnoeaui.KOMY YPJl.!lY
nÎ)J.HJITH nepe.n pa.nHHCbKOIO CTOpOHOIO IlHTaHHJI npo .!lO.!laTKOBY OnTaUÎIO oci6 "leCbKOÎ Ta
cnoeaubKOÎ nauiouanbHOCTÎ, KOTPHM Micueei pa.nJ1HCbKÎ opraHH pauime "IHHHnH
nepemKO.!lH .nn.11 no.naHH.11 OnTauiHHHX 3a.11e, a TaKO'.lK yKpaînuie Ta pocÎJIH-KOnumuix BOÎHÎB
qexocnoeaubKUX 36poH:uux cun, ei.n .11Kux Ja.11eu Micueea ena.11.a eJarani naMaranac.11 ne
npuitMaTU, npo BHÎ3.!l qexocnoeaubKUX rpOMa,nJIH, JIKÎ B .11.pyriit nonOBHHÎ 1945 p.3a
BÎ.!lKPUTOCTÎ pa.!lJIHCbKO-'lexocnoeaubKOro Kop.11.ony 6e3 oco6oeux .!lOKYMeHTÎB npuîxanu B
3aKapnarr.11, ane, Konu e 1946 p. CPCP Kop.non '.lKOpCTKO JaKpUB, ne 3Mornu noeepHYTHC.11
.!lO qcp (npe.nCTaBHUKH 3aKapnaTCbKOro o6neUKOHKOMY CTBeP.!l'.lKYBaJIH, lllO TaKÎ
rpoMa.n.llHU MO>KYTb BUÎXaTH B qcp nume 3a Ha.llBHOCTÎ qexocnoeaubKOro 3aKOP.!lOHHOro
nacnopry), npo npaeo noeepneuu.11 e qcp .nn.11 "lexocnoeaubKUX rpoMa.n.11noK->KÎHOK
'leCbKOÎ Ta cnoeaUbKOÎ uauiona.m.HOCTÎ, .llKÎ MaJIU "IOnOBÎKÎB yKpaînuie Ta poci.llH i 6ynu
penaTPiHoeaui paJoM 3 HUMH 3 qcp .11.0 CPCP, a noTiM pOJnyqunuc.11. 55
IluTauu.11 onTauiî Ta BHÎJ.!ly .no llCP uHX rpyn uaceneu"" nocrynoeo
eupiwyeanoc.11. Y <t>on.nax ,Ll.A30 JYCTPÎ'lalOTbC.11 Marepianu no o6niKY qexocnoeaubKUX
rpoMa.!l.llH, .llKÎ euna.nKOBO 3aJIUmUJIUCJI B 3aKapnarri nicn.11 npHnHHeHH.11 .niî pe>KUMY
einbHOro nepeTHHY pa.!l.llHCbKO-"leXOCJIOBaubKOro KOp.nony, TOIIlO. Ane CKopime
na.nMipHHM 6ye OnTHMÎJM ronoeu onTauiHnoî KOMiciî MBC qcp e Y'.lKropo.ni CTocoeuo
.noni înmoi rpynu oci6 - MO>KJIUBOCTÎ 3BÎnbHeHH.11 pa.!lJIHCbKHMH KapHUMH opranaMU 3
Micui. ye"J1JHenu.11 JaKapnaTuie-onTaHTÎB, JIKÎ neneranbHO naMaranucsi: nepettTU Kop.non e
qcp. 51K nume y JeiTi ei.n 3 rpy.nn.11 1946 p. Cl>.Kypauin, 3a nonepe.nnbOIO in<PopMauie10,
pa.n.11HCbKÎ cy.nH B 3aKapnaTCbKiH YKpaîui Jacy.nunH Maii>Ke 150 "IOn., 8 OCHOBHOMY
onTaHTie, na pi3ni CTPOKH ye".113ueuu.11 (ei.n 6 Mic.11uie .no 3 poKie) Ja cnpo6y ueneranbnoro
nepexo.ny pa.nst:HCbKO-"lexocnoeaubKOro Kop.nony. liinbmÎCTb i3 3acy.n>Kenux B>Ke 6yna
ei.nnpaeneua .no Ta6opie y pi3ni Kinui CPCP, ane 22 nuCTona.na 1946 p.ronoea
3aKapnaTCbKOro o6JIBHKOHKOMY l.l.Typ.11HHU.ll JaneBHUB "lneuie qexocnoeaubKOÎ
56
OnTauiitnoî KOMiciî, lllO BOBU pa30M 3 ÎHmUMU OnTaHTaMU 6y.!lYTb nepe.nani qcP.
Uett naca'.lK eu.naenc.11 .nuenuM, TaK .llK o6u.nea - pa.nHHCbKUH i qexocnoeaubKUH
npe.nCTaBHHKH He Mornu He 3HaTH .11.iHcuoro CTaHY 3 oco6aMu-nopymHHKaMU KOp.nony MÎ>K
CPCP i llCP Toro "lacy. CnoeaubKUH o<Piuep 3e"uKy npH "lexocnoeaui.KoMy apMÎHCbKOMY

51

Ibidem.
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Ibidem.
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KOMaH,D,yBaHHi "Tenniu;e" llJTa6c-KaniTaH IlaeenKa .D:Onoemae y lipaTncnaey 22 :>KOBlWI
1946 p„ mo iJ 3aKapnaTCLKoî YKpaîHH ,!l;ep:>KaBHHH KOp.D:OH llCP qacrn HeneranLHO
nepexo.zu1TL qexocnoeau;LKi rpoMa,!1;11HH, 11Ki TPHBanHH qac MernKanH Ha JaKapnaTCbKiH
TepHrnpiî. Pa.D:11HCbKi npHKOp.D:OHHHKH BHMararoTL HeraHHO nepe.D:aBaTH llHX nopywHHKiB
y îxHi pyKH. Cnoeau;LKi :>K opraHH BHYTPiWHix cnpae ei.n.D:aroTL TaKHX oci6 noniu;encLKOMY
cy.D:y, 11KHH nicn11 HaKna,!J;eHlUI WTPa<l>y qu H~HBanoro JaTPHMaHlUI He BH,D;ac .D:O CPCP, a
JBÎnblUIC nopywHHKÎB KOp,!l;OffY, MOTHByroqu THM, mo BOHH MalOTb IlOCTÎHHe Micue
npo:>KHBaHlUI Ha Tepurnpiî llCP. Pa,!J;)lHCbKÎ npHKOp,!l;OHHÎ opraHH, O,!J;HaK, BKaJYIOTb, mo
HaBÎTb qexH i cnoeaKH J CPCP MO:>KYTL BHîxaTH TÎnbKH neranbHO - wm1x-0M omau;iî.
O<t>iuep npocHB KepiBHHUTBO cnoeau;LKHX npaeooxopoHHHX opraHiB BH,D;aTH HaKaJ npo
nosepHeHIUI ecix oci6, 11Ki HeneranbHO nepeHwnH pa,!J;)lHCbKo-qexocnoeaQLKHH KOp.D:OH,
57
npHKOp.D:OHHHKaM CPCP.
31 :>KOBTHH 1946 p. YnosHOBa:>KeHHH J BHYTPÎIIIHix cnpaB
(MBC) CnoeaqqffHH BH,D;ae p03nopM:>KeHJU1 npo HeneranbHHH nepexm pa,!J;)lHCbKOqexocnoeau;LKoro KOp.D:oHy oco6aMH J 3aKapnaTCbKoî YKpaîHH, y 11K0My BKaJyeanocH, mo
BCÎX nopywHHKÎB KOp.D:OHy, HCJBa:>KalO'IH Ha Te 'IH BOHH MalOTb a6o He MalOTb UOCTÎHHe
Micue npo:>KueaHlUI Ha Tepttrnpiî llCP, Heo6xmHo noeepTaTH e CPCP. IlOKHffYTH
pa,!1;11HCbKY TCpHTOpiro 6y.D:b-11Ka oco6a qecbKOÎ qu cnoeau;bKOÎ Hau;ioHanbHOCTÎ MO:>Ke
58
C,!J;HHO qepe3 OUTaUiJ0.
394

KepiBHHUTBO cnoeau;bKHX npaeooxopoHHHX opraHÎB B:>Ke 5 rpy.D:lUI 1946 p.,
HanpHKna.D:, panopryeano B MBC llCP npo JaTPHMaHH11 23-25 nncTona,!J;a 1946 p.B
M.CttiHa JaKapnaTu;ie - AH,D,pÎH liaKaHcy, IeaHa KonKy,MHxanna lipHJHel.1;)1 Ta AH,D,pÎH
KapaMaHa Ja HeneranbHHH nepexm pa,!J;)lHCbKo-qexocnoeau;LKoro KOp.D:OHY 21 nncTona,!J;a
1946 p. 3aTPHMaHi Il011CHIOBanH CBÎH sqHHOK THM, mo 11K cnoBaKH Ja Hau;ioHanbHÎCTIO
no,!J;aBanH e 3aKapnarri JaHBH Ha omau;iro (e .D:OKyMeHTÎ 2 paJH - "o6Tau;iro"), ane "pycLKÎ
opraHH îx He XOTinH BÎ.D:DYCTHTH". ToMy BTÎKaqi i BHpÎIIIHnH HeneranbHO nepeHTH KOp,!l;OH
59
n l.JCP. 25 nHcrnna,!J;a 1945 p.ecix 4-x JaKapnaTu;ie 6yno noeepHyTO e CPCP. He 6yno,
npaB,!J;a, JaTPHMaHO n"uoro qneHa rpynH nopywHHKÎB KOp,!l;OHy, npÎ3BHIQe HKOro
TOBapHrni He HaJBanH i KOTPHH nepe6paec11 y l.Jexiro. A Te, mo BH,!J;aHi qexocnoeau;LKOIO
CTOpOHOIO pa,!1;11HCbKHM npHKOp,!l;OHHHKaM 4 JaKapnaTu;i BÎ.D:PaJY DOTPaUHnH B CPCP nm
cy,!J;, - He BHKnHKac cyMHÎBy. ToMy me pa3 nmKpeCnlOCMO, mo Ja TaKOro CTaHY peqen .D:o6pOBi-·.Ho·i nepe.D:a'li npaeooxopoHHHMH opraHaMH llCP pa,!J;)lHCbKÎH crnpoHI
JaKapnaTu;ie, 11Ki HeneranbHO nepeHIIInH KOp.D:OH, Ta HacrynHoro HeraHHoro îx cy,!J;oeoro
noKapaHHH B CPCP, poJMOBH <t>.Kypau;iHa J 1.1.TypHHHQero npo MO:>KnueicTb JeinLHeHHH
OUTaHTie-nopyIIIHHKÎB KOp,!l;OHY ÎJ ye"113HeHlUI, B T.'I. i B cyMHOJBÎCHHX CH6ipcbKHX
Ta6opax, caMc B TOH qac - nucrnna.D: 1946 p.BH.D:a10TLc11 npHHaHMi .D:HBHHMH.
,D;aneKo He "MonoqHi piKH J KHCÎnbHHMH 6eperaMH" qeKanH Ha qexocnoeau;LKÎH
TepHTopiî i ocHOBHY Macy omaHrie iJ 3aKapnarr11, 11Ki nepeea:>KHO e 1947 p.o<t>iuinHo
BHÎXanH B l!CP. lx HenpOCTe CTaHOBHIQe HaH6Înblll eî,neepTO JManbOBaHe B ,!J;OUOBi,ni
KoMiciî .D:nH omaHTÎB ÎJ 3aKapnaTCLKoî YKpaÎHH Ja 1947 p., 11Ka J6epiraCTLcH y <t>oH,D,ax
60
CXi.nHOCilOBaQLKOrO ,lJ;ep:>KaBHOro o6naCHOro apxiey B M.Kowiu;e.
K0Mici11 nmcyMyBana, mo Ja nepio.D: 3 1945 p.no 31 rpy.D:lUI 1947 p.B llCP
npH6ynu 27 TPaHcnopTiB J omaiITaMH iJ 3aKapnarr11 y CKna.D:i 1583 ciMen qff 5026 qon. Lij

~ 1 SNA.- F.Pover.vnutra.Vseobec.- Sign.IY/1.-1.c.129.- K.228.

ss Ibidem.
s• Ibidem.
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1.u1cppH 6nH3bKi )lO 3acpiKCOBaH0°Î pamrncbKOIO CTOpOHOIO 'IHCenbHOCTi B 1551 pO)lHHY
3aKapnaTCbKHX onTaHTiB, llKÎ BHÎXanH )lO qcP. TOM)' MO:>l<Ha BBa)l{aTH, mo qepe3
omauiHHy K0Mici10 MBC qcp B M.Y)l{ropoJl ocpiuiJ:iHo OTPHManH '"lexocnosaubKe
rpoMa)lllHCTBO B 1945-1947 pp. nOHa)l 5 THC.)l{HTeniB 3aKapnaTTll.
0)lHaK, ernenOHH-TPaHcnopTH i3 3aKapnaTCbKHMH onTaHTaMH npHXO)lHnH Ha
npHKOpJlOHHY '"!exocnosaubKY 3anÎ3HH'"IHY CTaHUÎIO Eena (nyHKT npHHMaHHll) 6e3 6yJlbJIKOro rpacpiKy Ta nonepe.!DICeHHJI i MaH)l{e 3aB)l{)lH 6ynH He'leKaHHMH, mo yCKJia)lHIOBano
po6ory KoMici"i no npHJ:iMaHHIO i snarnrysaHHIO peeMirpaHTÎB. QeHTPanbHÎ Ta Micuesi
opraHH )lep)l{aBHOÎ Bna)lH qcp 610pOKpaTH'IHHM nÎ)lXO)lOM 3aTJlryBanH p03rnll)l cnpaB
omaHTÎB i K0Mici11 Ta YnpasniHHll no nepeceneHHIO 3M)'llleHi 6ynH YTPHM)'BaTH UHX ocî6
no 2-3 Mic11ui. BHacni)loK UbOro omaHTH )l{HnH y cpiHaHcosiJ:i CKPYTÎ, BHMyrneHo
BHKOHyBanH Ba)l{Ky cpÎ3H'IHY po6ory, noKH He 6ynH HanpasneHÎ BÎ)lnOBÎ)lHHMH opraHaMH
Ha HOBe Micue npO)l{HBaHHll. HaJ:iriprne ManHCll pOJlHHH B'IHTeniB, cny)l{60BUÎB Ta
nettcioHepis, )lnJI KOTPHX Ha neprnHx nopax TaK i He 6yno BHpirneHo nHTaHHll npo
OTPHMaHHll nettciH s qcp.
qexocnosaUbKa onTauiJ:iHa KOMici11 B M.Y)l{f'opo.n cno'laTKY BBa)l{ana, mo
a6con10rny 6inbrnÎCTb omaHTÎB y 3aKapnarri - '"IH He 100% CKJia)lYTb cenRHH-cnosaKH. A
Hacnpas.ni, cepe.a 1583 po.nHH 3aKapnaTCbKHX onTaHTÎB, npHHHllTHX K0Micie10, 6yno
TÎnbKH 520 cenllHCbKHX ciMeH, a 6inblllÎCTb CKna)lanH B'IHTeni, niKapi, cny)l{60BUÎ,
cry.neHTH, peMÎCHHKH i Jlpi6Hi ni.nnpHeMui, nettcioHepH, oco6H 6e3 npocpeciî. Ee3 cyMHisy,
ue cBÎJl'"IHTb, mo qepe3 npoue.nypy omauiî iJ KpalO B qcp BTiKanH KBanicpiKoBaHi
cneuianicTH Ta aKTHBHi couianbHÎ eneMeHTH, llKHM, Ma6YTb, He 30BCÎM cno)lo6anHCll 8)1{e
neprni KpOKH CTanÎHCbKO-pa)lllHCbKOro pe)l{HMY B 3aKapnarri.
EnH3bKO 10% onrnHTÎB Î3 3aKapnarr11, B T.'l.i cenJIH, BHJIBHnH 6IDKaHHJI
nocenHTHCll B '!eCbKHX i MopaBCbKHX JeMn11x. K0Mici11 3afie3ne'IHna BHÎ3.!l UHX poJlHH y
t{exi10. A iHrni omaHTH 6ynH po3ceneHi no sciH TepHTopiî CnosalJllHHH. 3a6eJne'leHHJI
)l{HTnOM npHÎ3)1{HX y HOBHX Micu11x npo)l{HBaHHll K0Mici11 .nn11 omaHTÎB Î3 3aKapnaTCbKoi·
YKpaîHH BBIDKana HaJ:icKJia)lHÎlllOIO npo6neMolO. Tio-neprne, 3a BH3BoneHHll CnoBa'l'IHHH
TO'IHnHCll y )l{QBTHÎ 1944 p.-KBÎTHÎ 1945 p.3aneKJii 6oî i 3Ha'!Ha '!aCTHHa )l{HTnOBOro
cpOH)ly, oco6nHBO y CXÎ.!lHHX perioHax 6yna p03pyrneHa, TOMY npo6neMH 3 )l{HTnOM Mano
HaBÎTb i Micuese HaceneHHll. Tio-)lpyre, onTaHTH-cneuianicrn Ta ni)lnpHeMui, T06TO
ocHOBHa Maca, nparnynH nocenHTHCll TÎnbKH B Micrnx, HacaMnepe.n B M.Korniue. Tio-TPeTe,
)lJUI ceJUIHCbKHX pO.!lHH onTaHTÎB HenpOCTO 6yno 3HaHTH B 0.!lHOMY Micui i 3eMenbHÎ
Ha)linH, i )l{Hrnosi Ta rocno.napcbKi cnopyJlH.
ll.{o.no noceneHHll B Cnosa'!'IHHi cenJIH-onTaHTÎB Î3 3aKapnarr11 cKJianacJI
KOHcpniKTHO-KpHTH'IHa cHryaui11. K0Mici11, Ja )lOnOMOrolO .nep)l{aBHHx opraHiB, mo
3)lÎHCHIOBanH 3eMenbHY pecpopMy, HanpaBIDUia TaKHX onTaHTÎB y KOHcpiCKOBaHi MaCTKH
HÎMUÎB, yropuis Ta Kona6opaHTÎB. A.ne, KpiM Toro, mo TYT )lnll scix npHÎ3)1{HX po.nHH He
BHCTa'!ano )l{HTna, peMaHeHry i rocno.napcbKHX 6y.nos, .nep)l{aBa me paHirne 3)lana
KOHcpicKOBaHy 3eMnlO B opeH.!lY MicueBHM cen11HaM i si.ni6paTH BÎ)lpa3y o6po6neHi Ha)lÎnH
y HHX He Morna. y .nellKHX MÎCUllX .nep)l{aBHÎ opraHH cnpo6yBanH nepe)laTH 3aciJ1Hi
opeH.napJ1MH noJUI y snacHÎCTb onTaHTaM. BHacni.noK Uboro, JIK nHrneTbCll B )lonosi.ni
KoMiciî .nnJ1 omaHTiB Î3 3aKapnaTCbKOÎ YKpaÎHH Ja 1947 p., MÎ)I{ HOBHMH noceneHLIJIMH i
MÎCUeBHMH )l{HTeJUIMH BHHHKJia HeHaBHCTb, mo .!lOXO)lHna .no KpaHHOll(ÎB, HanpHKJia)l,
MaCOBOÎ 6iHKH OilTaHTÎB 3 cen11HaMH c.lllBe)lnap.
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Y aopollCo HarrauIToBaHe cepe.!loam.ue no-rpanwrn cemrnu-nepeceneHili j3
3aKapnaTn1, HKUX 6yno HanpaaneHo a cena CnoaalflfUHU, )le paHiwe MewKarru
T.38.KapnaTCbKi HiMui. Tipe)lCTaBHUKiB HiMeUbKOÎ MeHWUHU 6yno Il036aaneHO
rpOMa)lHHCTBa Ll.CP i nnaH)'BaJIOCH a3ararri )lenopzyaam 3a MellCi KpaîHu. Ane )leHKi 3
HiMuia 3HOBY Ol"pUMaJIU 1.fexocnoBaUbKe rpoMa)lHHCTBO i o<t>iuiHHO BUMararru noaepHeHHH
CBOÎX rocno.!lapcTB, )le 6ynu noceneHi onTaHTU, lfU HacunbHO BUraHMU OCTaHHix.
BHacni.noK Uboro y CKPYTHOMY cTaHoaumi onuHunucH 3aKapnaTCbKi nepeceneHui a cenax
MHiweK Ha.n fHinuoM,HmKHix i BuwHix Barriuax Ta iHwux. BoHu, HK TBep.nuTb KoMiciH
.nm1 onTaHTie i3 3aKapnaTCbKo"i YKpaîHu, llCunu Ha HaHHUllClfOMy couiarrbHOMY piaHi .
.LJ.iiiwno .no Toro, mo 6araTo cenHH-onTaHTia 3eepTarrucH .no KoMiciî 3 auMormo
nepecenum îx HeraiiHo Ha3a.!l a CPCP (a TeKcri .noKyMeHTy - "Pocit0"). BoHu
norpollCyeanu, mo HKmo couiarrbHe cTaHoaume îx po.nuH He noKpamuTbCH, TO
po3npo.na.IlYTb 3aJIUWKH Mai1Ha i eTelfYTb B CPCP. ToMy KoMiciH HacTiiinuao BHMararra ai.n
ueH-rparrbHUX i MiClleaux opraHiB .nep)KaBHoi· ana.nu CnoaalflfUHU Ta Ll.CP Ha.nam onTaHTaM
j3 3aKapnaTTH MaCKUMaJibHO MO~HBY .nonoMory, TaK HK ÎM He IlOBUHHO 6YTH 6ai1.ny)KUM
Te, mo nepeceneHui, HKi 36epernu CBOIO HauioHaJibHY CJIOBaUbKY i.neHTUlfHiCTb npOTHroM
200 poKia y iHwoeTHilfHOMY cepe.noaumi, 3 noaepHeHHHM Ha 6aTLKiamutty "couianbHO
BUHHmyt0TbCH".
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~Kmo TaKOIO CKna)lHOIO 6yna IlO)laJibWa .nonH onTaHTiB HKi o<t>iuiHHO
nepecenunucH a Ll.CP nocepe.nHHUTBOM 1.fexocnoaaUbKOÎ onTauiiiHoî KOMiciî a M.Y)Kropo.n
Ta MaJIH nimpuMKY cneuiarrbHo"i KoMicii" .nnH onTaHTiB i3 3aKapnaTCbKOÎ YKpaîHu a
M.Kowiue, TO mo MO)l(Ha roaopHTH npo noHeaipHHHH THCHlf 3aKapnaTuia, HKi BllCe
3Haxo.nunucH Ha 1.fexocnoaaubKiH Tepurnpiî i no.naeanu onTaUiHHi 3aHBH a Tipa3i Ta
EpaTucnaei? W.e 26 cepnHH 1946 p. MBC Ll.CP eu.nano uupKynHp, y HKOMY 3eepTano yaary
opraHie eHy-rpiwHix cnpae Ha Te, mo 3 po3rnHHYTHX 2500 omauiiiHHX 3llllB ai.n
pa,llHHCbKHX rpoMa)lHH 1800 6yno ai.nxuneHo, arre 3HaHTH i nepe.naTH pa.nHHCbKHM
penaTpiauiiiHHM opraHaM .nnH noeepHeHHH a CPCP e.narrocH TinbKH 320 lfOn.3 uux oci6.
IHwi - 3MiHHJIH Micue npollCueaHHH i HaMararrucH o-rpuMaTH 1.fexocnoaaubKe rpoMa.llHHCTBO
wnHxoM Hazypani3auiî. ToMy MBC Ll.CP euMarae me .no epylfeHHH 3llllBHHKaM o<t>iuiiiHoî
Bi.llMOBH Ha OilTaUilO nepe.naeaTH ei.noMOCTi npo npi3euma Ta Micue npo)KHBaHHH TaKHX
61
oci6 npmmoxopOHHHM opraHaM, .nnH îx HaczynHoî penaTpiauiî .no CPCP.

Y pe3ynbTaTi noTiK pena-rpiaHTie 3 Tiparu e 3aKapnarrH cyrre:eo 3pic: 13 eepecHH
1946 p.- 147 lfOn., 7,24 i 27 )1(08THH 1946 p. - 78,86 i 102 'IOn. 62 10 rpy.llHH 1946 p.,
HanpHKna.n, 3aKapnaTCbKHH o6nBHKOHKOM CXBaJIHB piweHHH npo BH)lalfy 0.llHOpa30BOÎ
rpowoeoî .llOilOMOrH 10 ciM"HM (45 lfOn.), HKi 28 )KOBTHH 1946 p.6ynu pena-rpiHOBaHi 3
63
Ll.exocnoealf'IHHH i noceneHi e c.BenuKi JlylfKH MyKalfiBCbKoro paiioHy.
0.nHaK, He aapTO BBallCaTH, mo 'leXOCJIOBaUbKHM npaaooxopOHHHM opraHaM
s.narrocH pena-rpit0aaTH .no CPCP lfepe3 pa.nHHCbKi 36ipHi Ta6opu acix 3aKapnaTuia, HKUM
He 3a.noainbHunu no.naHi 3llllBU npo onTauit0 Ha Tepurnpiî Ll.CP. BoHu .no6uaanucH
lfexocnoaaUbKOro rpOMa)lHHCTBa 3MiHOIO HauioHaJibHOCTi, yKna)leHHHM wnt06ia, B T.lf.
<l>iKTUBHUX 3 rpOMa)lHHaMU Ll.CP, Hazypani3auie:t0. W.e allC 13 rpy.nHH 1948 p.
YnoeHOBallCeHHH 3 BHy-rpiwHix cnpaa CnoaaubKo·i HauioHanbHOÎ Pa.nu (CHP) au.nas
po3nopH.ll)KeHHH: "Oco6u yKpaîHCbKOÎ HauioHanbHOCTi, HKi nepecenunucH 3 TionE.mi,

61

SUA.- Pover.vnutra. Vseobec.- Sign.IY/1.- l.c.129.- K.228.
,nA30.- <ll.P-236.- On.1.- 0.11.l6ep.S.- ApK.180-196; H200; 21 O; 231.
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CPCP i 3aKapnarrH nicJU1 2 JIHCTona.na 1938 p., He noeHHHi 6ym Harypani3oeaHi. He
.
6
6
.
. „64
Ba)KJ]HBO 'IH Ul oco " BKa3YIOTb CJlOBaUbKY a o 'ICCbKY HaUIOHaJibHICTb .
He nÎJJ.JIHrann penaTpiauil i 3aJIHWHJIHCJI e 4CP yKpaiHui-KOJIHWHi eoiHH
apMÎHCbKOro Kopnycy JI.Ceo6o)lH, JIKi npO)lOB)l(}'BaJIH cny'lK6y B 'ICXOCJlOBaUbKiH apMÎI, B
nepwy qepry - 3aKapnaTui-o$iuepH, )lCJIKi 3 JIKHX, JIK BÎ)lOMO, noTiM )lOCJlrJIH HaBÎTb
BHIUHX eiHcbKoenx 3BaHb, e T.'l.i reHepanbCbKHX. BoHH TaKO'lK onryeann qexocnoeaubKe
rpOMa.IDlHCTBO B llCP.
TaKHM 'IHHOM, yqacTb HaceneHHJI 3aKapnarrH e npouecax onTauil 1945-1947
pp.cyrn:eo nepeemuyeana KÎJibKicHi paMKH o$iuiHHo 3apeecrpoeaHoro noTOKY onnHTienepeceneHuie e 5 THC.'IOJI. a6o 6inhwe 1500 ciMeii. ~eii noKaJHHK ei.no6pa'lKae TÎJibKH
KOJlO 'lKHTCJIÎB 3aKapnaTIR, RKÎ IlO)laBaJIH OilTaUiHHi 3aRBH cneuianLHOMy npe.nCTaBHHUTBY
MBC Y:CP 3 nHTaHb omaui"i e M. Y'lKropo.n (.npyra nonoenHa 1945 p.-nepwa nonoeHHa
1946 p. - omauiHHHH KOMicap .noKTop ToMaH, 'lKOBTCHb 1946 p.-1947 p. - 3-'IJleHHa
omauiHHa KOMicix Maiiopa <I>.KypauiHH).
He MeHwa KÎJibKÎCTb 3aKapnaTuie onryeana 6e3nocepe.nHLo Ha TepHTopil Y:CP.
)l.exKi 3 HHX e'lKe TPHeano TaM 'lKHJIH, npauK>IO'IH, Hae'!alO'IHCL 'IH 3HaxOM'IHCb Ha
eÎHCbKOeiH cny'lK6i. 3ri.nHo 3 BHMoroK> MBC 4CP omauiHHi 3aRBH MaJIH no.naearn eci
oco6H, HKÎ 6ynH 3apeccrpoeaHi e 3aKapnarri, HC3Ba'lKalO'IH Ha Te, iuo BOHH MOrnH it 6araTo
poKie B'lKC TPHBaJIO MewKaTH e Y:exil 'IH Cnoea'l'IHHÎ.
Oco6HCTO a6o qepe3 .noeipeHHX oci6 6e3nocepe.nHbO e Tipa3i Ta liparncnaei
IlO)laBaJIH onrnuiifHi )lOKYMCHTH i )lCRKÎ 3aKapnaTUÎ, RKi CilO)lÎBaJIHCR TaK npHCKOpHTH
OTPHMaHHR qexocnoeauhKoro rpoMa)lRHCTBa a6o o6iiirn noro)l)l(}'BaJibH0-3a6opoHHi
npoue.nypH paMHCbKHX opraHie y 3aKapnarri. He eciM IM B)laJIOCJI neranbHO onryeaTH
rpoMa)lJIHCTBO llCP, TO)lÎ '-!-'YKaJIHCJI o6xi)lHÎ WJlRXH. llHMaJIO 6yno i BTÎKa'liB j3
3aKapnarrH, RKi HeneranbHO nepexo)lHJIH pa,nxHCLKo-qexocnoeauLKHH KOp.llOH. OKpeMy
rpyny OilTaHTÎB CKJla)laJIH i 3aKapnaTCbKÎ yKpaÎHUÎ-B0°iHH 'ICXOCJlOBaUbKHX BÎHCbKOBHX
q,opMyeaHb nepio.ny )l.pyrol ceirneoi· eiHHH.
~i Ta )lCJIKÎ iHwi rpynn 'lKHTCJliB 3aKapnaTIH, JIKi o6pann rpoMa)lJIHCTBO qcp i
BltlXaJIH 3 KpalO, He BKJllO'ICHi y BH1UeBKa3aHy 'IHCeJILHÎCTb o<t>iuiii:HHX omaHTÎB 1945-1947
pp. qexocnoeaubKHM )lep'lKaBHHM opraHaM He B)lanocx HaeiTL 3a$iKcyeaTH "ix 3aranbHY
'IHCeJlbHÎCTL, npo IUO CBÎ)l'laTb cnpo6H npaeooxopOHHHX opraHiB B)l(C y 1948-1949 pp.
B3HTH Ha 0611iK ecix yKpalHuie, HKi OTPHMaJIH s 1945-1947 pp. rpoMa,nHHCTeo qcP.
TipH6JIH3HHH ni.npaxyHOK KÎJlLKOCTi "Heo$iuiHHHX" omaHTÎB Î3 3aKapnaTIJI MO)l(Ha
3po6Hrn Ha 6a3i aHanÎ3y )lOKYMeHTie MBC qcP(Hoea pericrparypa) 3 cpoH)lie ~A 4P,
ane npOTHrOM )leKÎJlbKOX
OCTaHHÎX poKÎB BOHH 3aJIHWalOTbCJI HC)lOCTyilHHMH JJ.JIJI
)lOCJIÎ)lHHKÎB, y 3B"R3KY 3 nÎ)lroTOBKOIO
CaMC UHX apxiBHHX )lOKYMCHTÎB )lO
nepe.nHcnoKauil e Hoey 6y)loey y M.Ilpara.

ToMy, 3apa3 TÎJILKH opieHTOBHO MO)l(Ha Blt3Ha'IHTH, IUO He 5 THC., a IUOHaifMeHw
15-20 THC.'IOJl.3-IlOMÎ'lK HaCCJlCHHJI 3aKapnaTIJI 6panH yqaCTb y OilTaUÎHHHX npouecax Ta
BltlXaJIH B qexocnoea'l'IHHY npouroM nepWHX IlOBOEHHHX poKÎB. TipH'IOMy, OCHOBHY
'laCTHHY OilTaHTÎB i nepeceneuuie CKJ13,LlaJIH, HaHÎMOBipHiwe, He qexH 'llt CJlOBaKH, IUO y
HCBCJIHKIH KÎJlbKOCTÎ MCWKaJIH B 3aKapnaTTÎ, a yKpaÎHUÎ Ta oco6H ÎHWHX
HauioHaJibHOCTCH. BOHH p03CCJ1RJ1HCJI no acili 'ICXOCJlOBaUbKÎH repHTOpil i, He BHila)lKOBO,
IUO caMe B JlpyriH IlOJlOBHHÎ 40-x poKiB CKJlaJIHCJI yKpaÎHCLKo-pycHHCbKÎ CilÎJlbHOTH B
~ SNA.- Pov.vnutra.Vseob.- Sign.Y/l.- l.c.142.- K.253.
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3axÎ.UHOMy npHKOp.UOHHÎ Y:CP, 3BÎ.UKH Macoeo 6ynH BHCeneHi HÎMLd. liaraTbOM
3aKapnaTIJ,JIM e Y:exocnoea"!"IHHÎ, o.uHaK, .um1 Harypani3auiî Ta OTPHMaHHR rpoMa.uRHCTea
npHHWnOCR 3MÎHHTH HauioHanbHÎCTb
.ueKnapyeaTH ce6e npHHaHMÎ qexaMH "IH
cnoeaKaMH.
398

AernpH po6orn npo eTHononiTH"IHY icTopiID i cyqacHHH CTaH yKpaîHCbKOcnoeaubKHx e3aeMHH MaKapa M.TI. Ta MHrOBH"I I.I., 3ra.uyJO"IH npo noeoeHHY onTaUÎIO e
3aKapnarri, Kna,!lYTb pHTOpH"l HÎ 3anHTaHHR: "qoMy .uo "IHCJia THX 3aKapnaTuie, mo
OTf'HManH qexocnoeaubKe rpoMa.URHCTBO, noTPanHnH ronoea MyKa"IÎBCbKOro Hapo.uHoro
KOMÎTeTY M.,l4Jaryna, RKOMY 26.Xl.1944 p.6yno .uoeipeHo ypo"IHCTO ei.uKpHTH nepwHii
3'~i3.U
Hapo.UHHX
KOMÎTeTie,
nepurnii
peKTop
Y)l{fopo.ucbKoro
(rn.ui
3aKapnarnyKpaîHCbKOro) yHieepcHTery C.,[J;o6ow? lJ:oMy Ha TepHTopiî Y:CP onHHHnHCR
nHCbMeHHHKH: pyco<t>in A.Kapa6anew, yKpaîHo4>in B.fpeH.uJKa-,[J;oHCbKHH i THCR"li iHwnx
65
BÎ.UOMHX i MeHw BÎ.UOMHX 3aKapnaTuie "qecbKOÎ i cnoeaUbKOÎ HauioHanbHOCTi".
CTocoeHo M.,[J;parynH - iioro npi3eHme cepe.a rnx oci6 y cnHcKax 3 <t>oH.uie 0,LJ;A30, RKi
6e3 o<t>iuiiittoro .uo3eony noKHHynn e 1945-1947 pp. CPCP. A 3aranoM 3p03yMino, mo
I.JaCTHHa npe.ucrneHHKÎB 3aKapnaTCbKoi· ÎHTenireHui"i, no601010I.JHCb YTHCKie i penpeciii 3
6oKy cTanÎHCbKOro pe)l(HMy, y nepwi nicnRBOCHHÎ pOKH eonina 3a Kpame onryeaTH
qexocnoeaubKe rpOMa,!lRHCTBO i BHÎXaTH .uo Y:CP.
0

Y Hac BHHHKae .uemo ittwe 3an11TaHHR mo.uo nepe6iry omaui"i 1945-1947 pp. i e
3aKapnarri, i y Cxi.uHiH CnoeaI.JI.JHHÎ: I.JOMY npaKTHI.JHe nepeceneHHR onTaHTÎB 3 o6ox
6oKie po3ropHynocR caMe y 1947 p.? Xi6a He 6yn11 no.n.aHi i po3rnRHyTÎ omauiiiHi 3aRBH
JKHTenie 3aKapnarrR eJKe y .upyriii nonoeHHi 1945 p.-nepwiii nonoeHHÎ 1946 p.? lJ:H 6yna
HaranbHa Heo6xi.n.HÎCTb npOBO.!lHTH BO.UHOI.Jac nepeceneHHJI 5 THC.'lOJI.3 3aKapnaTTJI Ta
3845 qon.i3 Cxi.uHo"i Cnoea'l'IHHH, RKÎ onryeanH, ei.unoei.uHo, qexocnoeaubKe 'IH
pa.uRHCbKe rpoMa.uRHCTBO Ha 6aJi nonoJKeHb ,[J;oroeopy MÎJK CPCP i Y:CP npo
3aKapnawbKY YKpa"iHy ei.u 29 qepBHR 1945 p., Î3 nepeceneHHRM 40-THCR'IHOÎ MacH
OilTaHTÎB "eonHHCbKOI aKuii~', mo 3.UÎHCHIOBaJiaCR Ha ÎHWÎH OCHOBÎ - npHHUHilax
pa.uRHCbKO-'lexocnoeaUbKOI yro.UH BÎ.U 10 nHilHR 1946 p.? ,[J;nR peani3aui"i OCTaHHbOI yro.uH
CPCP i qcp CTBOpHnH cneuianbHHii anapaT ynoeHOBa)l(eHHX 3 nHTaHb omauii, ane xi6a
nHwe 3-'lJieHHa KOMicill Maiiopa <l>.KypauiHH e YJKropo.ui He cnpaeHnacl! caMoCTÎHHO 3
ei.unpaeKOIO MaiiJKe 5 THc.omaHTÎB Î3 3aKapnarrll y 1947 p.? RK Mir ronoea
3aKapnaTCbKoro o6nBHKOHKOMY I.I. TypRHHUR pH3HKHYTH i ni.a BJiactty ei.unoei.uanLHÎCTb
ei.unpaBHTH eniTKy 1946 p ..uea ewenoHH-TPaHCI10pTH 3 OilTaHTaMH Î3 3aKapnaTTR B qcp, B
Toii qac RK y nHCTona.ui 1946 p.eiH uinHn MÎCllUb TPHMae 'lJieHie qexocnoeaubKoî
onrnuiHHoî KOMiciî e Y)l(ropo.ui, noc11na10'lHCb Ha Te, mo Mac OTPHMaTH iHCTPYKui"i 3
MocKBH, KOTPÎ e KÎHueeoMy pe3yJibTaTi TaK i "He .uiiiumn", i rpyna <l>.KypauiHH
noeepHynacR B Y:CP 3 HÎ'IHM? lJ:H He 3aTllryBaBCR CBÎJJ.OMO y 1945-1946 pp. npaKTH'lHHH
o6MiH omaHTaMH Î3 3aKapnarrll, mo6 nepeHecTH iioro Ha 1947 p.? CKopiwe, caMe
TaK.,[J;OKYMeHTH 3aceiJJ.'lYIOTb, mo .uepJKceKpeTap M3C Y:CP B.KneMeHTic me 22 cepnHll
1945 p.o<t>iuiHHo ni.uHiMae nepe.u nocnoM CPCP y TipaJi B.3opiHoM nHTaHHJI npo
Heo6xi.uHiCTb HanpaeHTH .uo YlKropo.uy qexocnoeaubKHX 'IHHOBHHKÎB, 11Ki 6 npHHMaJIH
3aRBH npo omauiJO ei.u JKHTenie 3aKapnarrl!. Pa.Ul!HCbKHH nocon yx.HJIHBCR ei.u ei.unoei.ui i
TPa.uHuiiiHo-610poKpaTH'lHO 3aJHaI.JHB, mo 3 .uaHoro nHTilHHR 3anpocHTb ÎHCTPYKUiî 3
66
MocKBH.

05
MaKapa M.Il.,MHrOBH'I I.I. 8KaJ.po6.- C.48.
•• CSR a SSSR 1945-1948.- S.115.
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CJiiJJ. Hara.narn, mo CPCP i qcp nocriiiHo BBIDKaJIH omauilO B 3aKapnarri
oKpeMOIO BiJJ. "soJIHHCbKoî aKuii"'. Bi.u.MiHHiCTb îx 3aKpirn1eHo paJJ:llHCbKO-'lexocJioBaUbKHM
.norosopoM
1945 p.Ta yrbJJ.OIO 1946 p. Bnepwe, OJJ.HaK, npo oKpeMy
"3aKapnaTCbKoyKpaîHCbKY aKUilO" rosopHB oco6HcTO npe3HJJ.CHT qcp E.neHew 21
6epe3Hll 1945 p.y 6eci.ni 3 B.MonoTOBHM y MocKBi, 3anHc JIKOÎ y 1997 p.ony6JiiKOBaHHH y
BHJJ.aHHi HOBHX JJ.OKyMCHTiB 3 pociHCbKHX apxiBiB: "Ha JJ.YMKY oeHewa, IlHTaHHJI npo
yKpaÎHUiB Ha CJIOBaUbKiH TepHTOpi"i MOfJIO 6 6yTH BHpiweHe WJIJIXOM nepeceJieHHJI îx i
o6MiHy HaceneHHJIM 3 KapnaTCbKOIO YKpaîHOIO, .u.e TaKOJK npoJKHBae: qacTHHa CJIOBaKiB.
DCHCW 3anHryE, JIK TOB.MOJIOTOB CTaBHTbCJI .li.O TaKOfO BHpiweHHJI IlHTaHHJI. MOJIOTOB
3allBJIJIE:, IUO ryT HeMa HiJIKOro IlHTaHHJI i, 6e3yMOBHO, MOJKHa JJ.OMOBHTHCJI npo o6MiH
7
HaceneHHJIM.''6
To6To, E.neHew nparH)'B p03a"J13aTH YKPaîHCbKO-cJioaaubKe nHTaHHJI a "naKeTi"
BiJJ.pa3y. 3aTJlrHCHHJI )I( y 1945-1946 pp.3aKapnaTCbKO-CXiJJ.HOCJIOBaUbKOfO o6MiHy
HaceJICHHJIM Ha CTHi'IHOMY npHHUHni MOJKC IlOJICHIOBaTHCJI He TiJibKH MaJIOIO 'IHCCJibHiCTIO
o<t>iuiHHo 6a)l(alO'IHX onryBaTH Ha OCHOBi .noroaopy BiJJ. 29 qepBHJI 1945 p. - 4-5 THC.'IOJI. 3
KO)l(HOÎ CTOpOHH a6o nparneHHJIM Tiparn no36yTHCJI 'IHM 6iJibWOÎ KiJibKOCTi yKpaÎHUiB j3
TipHWiBIUHHH y XOJJ.i MaH6)'THbOÎ "BOJIHHChKOÎ aKuff'. y 3B"ll3KY j3 OCTaHHiM, cnpaB)l(HiH
noJiiTH'IHHH CKaHJJ.aJI BHKJIHKaJia 3aJIBa ynOBHOBIDKCHOro 'ICXOCJIOBaUhKO"i BJia)J.H no
nepeceneHHIO cnoaaKiB 3 YropruHHH )1,.0Kani 27 nHnHH 1946 p.npo Te, mo ypll.1lH qcp i
CPCP se.nyTh neperosopH npo nepeceJieHHJI scix cnoaaKiB i3 YKpaÎHH e CJioBa'l'IHHy, a
68
cxi.u.HocJioBaUhKHX yKpaîHuis - y CPCP.
Xoqa TBepJJ.JKCHHJI )1,.0Karri o<t>iuiiiHo 6yJio
cnpocToBaHe, 'IYTKH npo MO)l(JIHBe Macoae BHCeJil!HHJI yKpaîHuia j3 Cxi.a:Hoî Cnosa'l'IHHH
69
KonyeanH me .u.oaro.
HaeneKTPH3YBaJio CHTyaui10 a peri o Hi i npoae.neHHJI caMe s Ton
qac
CJIOBaUhKHMH
npaaooxopOHHHMH
opraHaMH
npHMYCOBOÎ
penaTPiauiî
iHo3eMuis.YnoBHOBa)l(eHHH CHP 3 BHYTPiwHix cnpaa BHMyweHHH 6ys o<t>iuiiiHo 3aHBHTH,
IUO JJ.aHi 3aXOJJ.H He HanpaeneHi Ha BHCCJICHHJI 3 qcp THX yKpaÎHUiB, JIKi IlOJJ.aJIH onrnuiHHi
3m1BH JJ.JIJI OTPHMaHHJI rpoMaJJ.JIHCTBa CPCP y ai.nnosi.a:Hocri 3 paJJ:HHCbKO-'lexocnoeauhKHM
70
.u.oroaopoM ei.a: 29 qepeHJI 1945 p.
0

y TaKHX YMOBax Hi paJJ.JIHChKa, Hi 'ICXOCJIOBaUhKa CTOpOHa B 1946 p. He
qiopcysanH o6MiH omaHTaMH. THM 6iJihWe, mo 26 TPaBHll 1946 p.B qcp ui.n6yJIHCJI
napnaMCHTChKi BH60pH, Ha JIKHX B Cnosa'l'IHHi nepeMorna KOHKypy10qa 3 KOMyHiCTaMH
)1,eMOKpaTH'IHa napTill, IUO nOCHJIHJIO Tepu MiJK TiparolO Ta E>paTHCJiaBOIO, 3aTJlrHYJIO
<t>opMyeaHHJI Hoeoro qexocnoeauhKOro ypHJJ.Y i 3aroCTPHJIO noniTH'IHY 6opoTb6y e KpaîHi.
y nepe.u.eH60p'liH 6opOTb6i BCCHOIO 1946 p.HCKOMyHiCTH'IHi CJIOBaUhKi IIOJiiTH'IHi CHJIH,
JJ.JIJI ni.npHey enJIHBY KTIC, cei.noMo JJ.HCKpeJJ.HTYBaJIH CPCP, 'IH, TO'IHiwe, po3noei.u.anH
npaa.u.y npo CTaJiiHChKHH Pa.a:HHChKHH Co103. YnoeHOBIDKCHHH (MiHicTP) BHYTPiwHix
cnpae CHP 16 KBiTHJl 1946 p.HanpaeHe cnoeaubKHM MicueeHM HauioHaJibHHM KOMiTeTaM
Ta npaeooxopOHHHM opraHaM po3nOpllJJ.JKCHHJI, y JIKOMY JJ.OBOJJ.HB JJ.O BiJJ.OMa, IUO
HaJJ:XOJJ.JITh iH<i>OpMauiî npo cnpo6H JJ.CJIKHX CJIOBaQhKHX ycTaHOB i oci6 ei.nroeopHTH
rpOMaJJ:JIH pOCIHCbKOÎ Ta yKpaÎHChKOÎ HauioHaJihHOCTi BiJJ. omauiî paJJ.HHChKOro
rpoMaJJ.JIHCTBa, 3aJillKYIO'IH "ix "Hi6H-TO )l(axJIHBHMH no.niHMH e CPCP". YnoBHOBIDKCHHH
BHMarae npHciicrn nowupeHHJI 'l)'TOK, HKi raHh6mrrh CPCP, i piwyqe noKapaTH îx

67

BOCTO'illaJI Eepona B AOKyMeHTax pOCCHHCKHX apXHBOB. 1944-1948 IT.-M.-HOBOCH6HpcK:Cu6HpcKHii
xpoHorpacf>.-1997 .-C.177.
68
.[{ue.:BaHaT I.noeocHHe nepeceneHHll HapoAiB.- C.66.
"'Gajdos M. Op.cit.- S.213.
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po3nOBCIO.llHHKiB. 0.nHaK, TaKa "wenrnHa" nponaraH.na cyrrcso 3HH3HJia 'IHceni.HiCTi.
71
6IDKalO'IHX omysaTH rpoMa.llRHCTBO CPCP cepeJI yKpaiHuis Cxi.nHoi Cnosa'l'IHHH.

400

Ta B)l(e 14 )l(OBTHR e MocKsi, a 22-23 nHcTona)la 1946 p.y Jli.sosi p3JIJIHChKi i
'lexocnosaui.Ki npe.ncrneHHKH noroJIHnH nopR.llOK onrnuii 3riJIHO 3 yroJIOIO ei.n l O nHnHR
1946 p.(npas.na, B ueu )l(e 'lac omauiHHa KOMiciJI <l>.KypauiHH B Y)l(ropo.ni 6e3ycniWHO
o66Hsana noporn 3aKapnaTCbKOro o6nBHKOHKOMy). 6 rpy.llHJI 1946 p.p3JIJIHCbKi
ynoBHOBIDKeHi no onrnuiî B paMKax "eonHHCbKOi aKuii"' npH6ynH y Cxi.nHy Cnosa'l'IHHy,
3Bi.llKH B)l(e y KiHui ci'IHJI 1947 p.BHpywHnH l'paHcnoprn 3 YKpa"iHUJIMH-onTaHTaMH Ha
BonHHb. Ha3yc1'pi'I - B qcp . Ha no'laTKY n10Toro 1947 p.sHixanH ewenoHH 3
"eonHHCbKHMH 'lexaMH''. BecHOIO 1947 p.noHOBHBCJI BHÎ3JI .no qcp i o<PiuiHHHX onTaHTiB
i3 3aKapnaTTJI. 3ri,llHO i3 CTaTHCTH'IHHMH Jl3HHMH nepeceneHCbKOrO UeHTJlY B M.Kowiue,
Han6ini.wa Kini.KiCTb omaHTiB i3 3aKapnaTci.Koî YKpaîHH - 2189 oci6 npH6yna s
72
qexocnosa'l'IHH)' y l'paBHi 1947 p.
3aranoM, WBH.llKO i .nocHTb opraHi3osaHo 3.nincHeHHH MacosHH BHÎ3JI e CPCP
yKpaîHuis i3 Cxi.nHoî Cnoea'l'IHHH, Ta "sonHHCbKHX 'lexis" i 3aKapnaTCbKHX onntHTiB .no
qcp caMe BeCHOIO-niToM 1947 p.BH,naBaBCJI 6 TinhKH n03HTHBHHM pe3yni.TaTOM
noro)l)l(eHHX JiiH p3JIJIHCbKOÎ i 'leXOCJJOBaUbKOÎ CTOpOHH. 0JIHaK, 'IOMYCb niK HaH6ini.woro
"nepeceneHHJI HapoJiis" Mi)!( qcp i CPCP Majf)l(e 'liTKo cnisna)lac y 'Iaci i3 npoee.neHHJIM s
cyci.nHiH UHM .nep)l(383M noni.mi "aKui"i Bicna"(KsiTeHb-JlHileHb 1947 p.). HaCHJlbHe
BHrHaHHJI IlOJlbCb{CHMH BiHCbKaMH yKpaiHUiB 3 JleMKiBIUHHH - y TJlHKYTHHKY Mi)!(
Kop.noHaMH CPCP i qcp 3 noni.me10, <t>aKTH'IHO si.n6ysanocJ1 nopR.n i3 Cxi.nHolO
Cnoea'l'IHHOIO Til 3aKapnaTTRM, HaceneHHJI RKHX, B ocHOBHOMY yKpaîHci.Ke, 6pano
aKTHBHY y'laCTb B pa.wiHcbKO-'lexocnosaui.KHX onrnuiHHHX npouecax Toro 'lacy.
TaKe O.llHO'laCHe i MacwTa6He nepeMiIUeHHJI n10.neu y 1947 p.s Me~IO'IHX
perioHax pi3HHX .nep)l(aB HaBpR.n 'IH MO)l(e 6YTH BHna.nKOBHM . .lI,rrR niKsi.nauiî noTeHUiHHOÎ
Macosoî 63.3H 6aH.nepieci.Koro pyxy (YxpaîHCbKOi noeCTaHCbKOÎ apMiî) s 3axi.nHiH YKpaîHi,
Ha TepeHax noni.ci.Koî JleMKiBIUHHH i cnosaui.Koî npRwiBIUHHH, Horo Morno iHcnipysaTH i
cxoop,nHHysarn craniHCLKe KepiBHHUTBO CPCP - siJIOMHH "n106HTenL" .nenopTauiî
Hapo.nis. Ane si.nnoei.ni. Ha .naHe nHTilHHJI .nacTb TinLKH .no.naTKOBHH rnH60KHH
nopiBHJlnbHHH attani3 HOBHX .llOKyMeHTiB 3 apxiBiB 6araTbOX cxi.nHocsponeHCbKHX .nep)l(aB.
,[{oKyMeHTanbHO .noK3.3aHe Ha TenepiwHiH 'lac iHwe - CTaniHCbKHH pe)l(HM
)l(OpCTOKO owyxas yxpaîHuis-omaHTiB i3 Cxi.nttoî Cnosa'f'IHHH, RKi y
1947
p.nepecenHnHCJI Ha BonHHb. THCR'li JJIOJieH HaÎBHO noeipHnH MOCKOBCbKHM KOMicapaMariTaTopaM, .11Ki p03'~i3)1(anH no cxiJIHocnosaui.KHx cenax i p03nosiJianH 6aHKH npo
Pa.nRHCbKHH Col03 i "macnHse" )l(HTTR TPY-WllllHX y HbOMY. OmaHrn siJI'~i3)1(anH s CPCP
ypO'IHCTO - ni.n Jiep)l(aBHHMH 'leXOCJJOBaUbKHM i pa,wlHCbKHM npanopaMH, nopl'peTaMH
JleHiHa i CrnniHa. He TiJJhKH 6i.nHi, ane H 3aMO)l(Hi cenRHH-yKpaÎHUi noKHHynH pO.llHHHi
6yJIHHKH, 3eMJJIO Ta ittwe MaHHo e qcp i 3ronocHJIHCJI JIO nepeceneHH.11 e YKpaîHy. I.BaHaT
.nac
.neTanLHY
CTaTHCTHKY
onrnHTis-nepeceneHuis
no
OKpyrax
CxiJIHOÎ
Cnoea'l'IHHH(npRwieIUHHH):
OnTaHTH 3 npRWiBIUHHH, .llKi nepecenHnHCJI Ha BonHHb{l947 p.) 73

11

SNA.- Pover.vnutra. Bezp.- Sign.111/3.- I.c.2882.- K.452.
SOAK.- F.Obl.ur.OU a FNO.- I.c.15.- K.16.
~ 1 BattaT I. HapttcH„.- C.265.
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qHCCJibHiCTb ('IOJI.)

liap.uiiBCbKHH

1281

5904

ryMeHCbKHH

238

1051

MhKJia6ipCbKHH

706

3088

IlpJ1llliBCbKHji

440

1972

Bcboro

2665

12015

O<t>iuiHHi npe.ucTaBHHKH paJlJIHCbKoro ypJl.!ly me a Cnoaa'l'IHHÎ o6irvurn
omaJITaM Ha,!laTH ace Heo6xi.uHe Ha HOBOM)' Micui noceJieHHJI B CPCP (Ha BoJIHHi) - B
ocHOBHOMY B cenax, .ue paHillle MCWKaJIH "aoJIHHCbKÎ 'ICXH". I, .uiHcHo, cno'laTKY .uemo
Ha,!laJIH - )l(HTJIO, 3CMJUO, peMaHCHT, T06TO Te, lllO 3aJIHWHJIOCJI nicJIJI BHi3.uy 3Bi.!lCH 'ICXiBKOJIOHiCTÎB .uo qcp. Ta Ha.!laJIH THM'lacoao - qepe3 .ueKiJibKa poKia ana.ua "ycycninbHHna"
MaH)l(C BCC, HaBiTb re, lllO 6yno npHBC3CHO CCJIJIHaMH 3 qcp, CTBOpHBWH B MiCUJIX
npO)l(HBaHHJI onTaJITiB KOJITOCnH.
IloBCJIK.!lCHHe )l(HTTJI nepeceneHuia Ha BonHHi a)Ke 3 1947 p.6yno )l(ax.JIHBHM.
OnTaHTH - nepeaa)l(HO npoCTi cxi.uHocnoaaubKi ceJIJIHH-yKpaiHui pamoso noTPanHJIH B
eniueHTP )l(OpCTOKHX 6ois Mi)I( YKpaîHCbKOIO noBCTaHCbKOIO apMÎEIO, noJibCbKOIO
"ApMiEIO Kpaifoso10" Ta paJlJIHCbKHMH KapanbHHMH BÎHCbKaMH. .[{o uLoro noniTHKOi.ueifHoro, Mi)l(HauioHaJibHOro Ta MÎ)l(KOH<l>eciHHoro 36poiforo KOH<l>JiiKTY nepeceJieHui 3
qcp HC MaJIH HiJIKOro Bi.!lHOlllCHHJI. )l;JIJI Bcix BoporylO'IHX CTOpiH, JIK 'IY)l(HHUi "HenpoxaHi npH6ny.uH", onTaHTH-yKpaiHui Ha BoJIHHi CTaJIH o6"EKTOM noCTÎHHoro
HaCHJIJIJI i rpa6e)l(y. Maif)l(e lllO.!lHJI i lllOHO'IÎ y îx oceni BpHBaJIHCJI 036poe:Hi JIIO.!lH i
BÎ.!l6HpanH BÎ.!l CCJIJIH HIDKHTC Ba)l(KOIO npaue10.
P03'1apyBaHHJI y peanbHOCTi "paJlJIHCbKOro pa10"' JIKHH TaK BHXBaJIJIJIH OnTaHTaM
CTaJIÎHCbKÎ ariTaTOpH y Cxi.uHÎH Cnosa1.:1'1HHÎ nepe.u BHi3.!lOM B CPCP, 6yno HaCTÎJibKH
senHKHM, mo 3Ha'!Ha 'laCTHHa nepeceneHuis Ha BoJIHHb B)l(e BJIÎTKY 1947 p.BHpiwHna
nosepHYTHCJI HaJa.u B qcP. Bi.u6yeanHCJI TaCMHi J6opH-rpoMa.UH, .ue npHHMaJIHCJI 33JIBH .uo
ueHTPaJibHHX .uep)l(aBHHX opraHie CPCP i YKpaiHH, 3 npoxaHHJIM .!l03BOJIHTH JBoporniH
BHÎ3.!l onTaHTaM y qCXOCJIOBa'l'IHHY. KoJIHWHÎH OnTaHT n.3aKYTJIHCbKHH CTBCP.!l)l(yBaB y
1997 p.' lllO Ha npoxaHHJI CBOÎX 3CMJIJIKÎB BÎH HanHCaB BJIÎTKY 1947 p. 0.!lHY 3 TaKHX 33JIB .
.[{o TCKCTY 6ynH .!lO.!laHi apKYWÎ 3 ni.unHCaMH .!lCKÎJibKOX COTCHb nepeceJICHUÎB Î3 qcp 3
pÎ3HHX cin, paHOHÎB i o6JiaCTeH YKpaÎHH. U.e 3BCpHCHHJI n.3aKYTJIHCbKHH y cepnHÎ 1947
p.si.ueiJ .uo MocKeH i oco6HCTO spy'IHB ronosi Tipe3H.!liî BepxoaHoî Pa.uH CPCP. Y
6epe3HÎ 1948 p.TI.3aKYTJIHCbKHH nepe.uas .upyry - p03WHpeHy 33JIBY aHaJIOrÎ'IHOro 3Micry
ronosi Pa.uH MiHiCTPiB YPCP y KHcai. 3a ue, JIK "ari-rarnpa i 6)'HTÎBHHKa",
TI.3aKYTJIHCbKOro pa.!lJIHCbKHH cy.u n036aBHB BOJIÎ Ha 25 poKÎB (Ha maCTJI, BÎH BÎ.!lCH.!lÎB y
74
B"J13HHUÎ TÎJibKH 2 pOKH).

15 JIHnHJI 1948 p. 75 ciMeif omaHTie eHpyllIHJIH BaJIKOIO eOJÎB iJ
c.KBaCHJIOBO(PÎBHCHCbKa o6naCTb) ".uo.uoMy" - B qcp. U.eif BÎ,!l'laif.uywHHH noxi.u 6ya
JynHHCHHH paJlJIHCbKOIO Miniuic10 i BÎHCbKOBHMH, JIKÎ Ja6JIOKYBaJIH ceno i JaapewryeanH
3aK)"Tl!HC!.KHH n. }l,om1 6yna D.)'lKC CK}'TIOIO. /JJ.o 50-pi'l'IR nepeceneHHR-oma~ii" li CnOBa'l'IHHlf B YKpai"H)'/ //
Hoee lKHTill (npRwie,CP).- 1997.- 2 TpaBHR.- C.5.
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H.CTpouo,M.lllKyMaHH'i,C.fanafu:J.eK
CrnniHCLKHH pe)l(HM lKopcroKo p03npaemmcft 3 6y.ZJ:L-JIKOIO oco6oio, KOlpa ariryBana Ja
noeepHemui: nepeceneHuie y 1ICP. CaMe Ja TaKHH "JnO'iHH" OlpHManH 25 poKie fYJIAry
76
IO.Ky6iHJ1 Ta 20 poKie - A.1.Jyqeapa.
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)l;oTenep y ciM"JIX KOllHlllHix OITTaHTiB lKHBYTL nepeKaJH apo iHlni Hee.nani
cnpo6H nepeceneHuie noeepHYTHCJI .no 1Iexocnoeaq'iHHH, JOKpeMa, apo Te, J1K JanHll!HBUIH
'iH po3npo,naeUIH ece oco6m;re Maillio Ha BonHHi, BOHH iop6aMH i noo,nHHl.li npo6HpanHCJI
no6nHlK'ie .no Kop.notty CPCP 3 1ICP a6o CTon1.me10 i HaMaranHCJI HeneranLHO nepeTttyTH
Horo, JIK HIDKHBanHCJI Ha l.lLOMY no.neJ1Ki "npoei,nHHKH" - 3.llHpanH OCTaHHi rpollli 3 nio.neii,
J1Ki enanH y ei,nqaii, Ja re, mo Hi6H-TO nepeee.nYTL îx qepe3 Kop.noH, a Hacnpae.ni noKH,nanH
eTiKal.lLKi ciM"î 3 ManHMH ,niTLMH y rnyxttx KapnaTCLKHX nicax i ropax. AJJe ii ro.ni
OlllyKatti onTaHTH HaH6inLllle npOKnHHanH He lllaxpaîe-npoei.nHHKiB, a CTaniHCbKHX
arirnrnpie 1946-1947 pp. y Cxi.nHiH Cnoea'i'iHHi, KOlpi cnoKYCHnH îx "pllJJ)IHCLKHM pacM".
MaiilKe 20 poKie - .no KiHl.l" 60-x poKie OnTaHTH 3 BonHHi Macoeo ni.nuryeanHcft .no
pa,zvi:HCbKO-'iCXOCllOBal.lLKOro Kop.noHy,
HaMaralO'iHCb
npae.naMH i
Henpae.naMH
noeepHYTHCll .no 1IexocnoeaqqffHH. IiinLllliCTL 3 HHX THM'lacoeo, a ,neJ1Ki ii HaJaBlK,ZJ;H
noceJUinHCJI e 3aKapnaTCLKiH o6nacTi. TinLKH 3 no'iaTKY 60-x poKie Ta, oco6nHeo, ni.n qac
IlpaJbKOÎ eeCHH 1968 p. HeHa,noero ei,nKpHnaCJI MOlKnHBiCTL ,ZJ;JUl BHÎ3.llY KOllHUIHix
onTaHTie 3 CPCP Ha ceoio KOllHUIHIO 6aTLKiBll.lHHy.
Ilocrynoeo iJ nepeceneHuie Ha BomrnL, J1Ki noeepHynHCJI .no 1IexocnoeaqqffHH, y
Cxi.nHiH Cnoea'l'IHHi CKnanacJ1 ceocpi.nHa, JIKll.lO - He qieHoMeHanLHa rpyna TaK 3BaHHX
peomaHTie. Y .npyriii nonoeHHi 90-x poKie Ha TepHTOpiî Cnoeau1.Koî Pecny6niKH eoHa
Hapaxoeyc 6nH3LKO 20 THC.'iOn. i BKnlO'laC KOllHlllHix OITTaHTie, 'UleHiB îx ciMeH Ta
Hama.nKie, oci6, 3 llKHMH nepeceneHui nopi.nHHnHCH BlKe e YKpallii.
PeonTaHTH y
6inLlllOCTi CBOJH BlpaTHnH, 'IH, TO'iHillle, B pe3yn1.Tari ceoro ripKoro lKHTTCBOro .nocei.ny
nepe6yeaHHll Ja craniHCbKHX qacie e YKpaîHi - caMoei,nMoeHnHCll ei.n yKpaÎHCbKOÎ
HauioHanbHOÎ i.neHTH'iHOCTi. Oroqyioqe CllOB81.lLKe HaceneHffj(, 0,llHaK, .no TenepiUIHLoro
qacy Hepi.nKo HMeHyc peonTaHTie "6ilKeHUHMH-eKJynattTaMH" Ta "pycaMH". 1IaCTHHa
noeepHeHuie Ta îx H811.la.ZJ:Kie 3ronolllycr1.cH JapaJ .no pycHHie. )l;opelli, pa,zvi:HCLKi eMicapH
me e 1946-1947 pp., He p03yMiIO'IH naui0Hanperionan1.noî cneuH«l>iKH Ta caMOHaJBH
yKpaÎHCLKOMOBHoro HaceneHHJI Cxi.nHoî Cnoealf'iliHH - "pyc1.Ki", JanHcyeaJIH e
onTal.liHHHX .llOKYMeHTax, llKi c e po3nOpj(.ZJ:)l(eHHi aeropie, HauioHanLHicTL nepeceneHuie "pociHHH". IiinLllliCTb peomattTiB He Mana 3MOrn noeepHYTffCH y pi.nHi .llOMiBKH, TaK JIK
BOHH îx npH BHÎ3,ni .no CPCP y 1947 p.Hi6H-TO .no6poeinLHO nepe.nanH qexocno&al.lLKiH
.neplKaei. ToMy nepeeIDKHa 'iaCTHHa KOnHUIH~x eonHHCLKHX onTaHrie y cyqacHiH
Cnoea'i'iHHi npolKHBac e MiCTax i lllBH.llKO eTHilfHO HieenIOCTLCJI y cnoeauLKOMOBHOM}'
yp6atti30BaHOMY cepe,nOBHil.li.
Y pix 50-niTTJI OnTal.liî yKpaÎHl.liB i3 Cxi.nHoî Cnoealf'IHHH Ha BonHHL - y 1997 p.y
cxi.nHocnoeal.lLKOMY Mieri IlpJ1Uiie 6yno JaCHOBaHO Koop.llHHauiilliHH KoMiTeT peonTaHrie
77
i npoee.neHo ceMiHap-JyC'Ipilf npe.ncTaBHHKie uici rpynH Hacenembr Cnoea'i'iHHH.
CeKpeTapeM Koop.nHHauiiiHoro xoMiTery peoITTaHTie C.KpYUIKO Ha oc~oei .noxyMeHrie 3
yKpaîHCLKHX, cnoeal.lLKHX i qecLKHX apxieie, cnora.nie yqacHHKie no.niH ni.nroroeneHa

7
l

TaM lKe.

Ky:iMllKOea A. Ormum.i KY ceoM}' I06ine10 li HapoltllH HOBHRKH.- 1997.- 17 cemcM6ep.- C.6.
n K}".IMllKOBa A.8Ka:J.po6.- C.6.
'Mi
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KHHra "OmaHTH", npo .nomo nepece.neHuis 1947 p. 3 1..{CP Ha BonHHb. C.Kpyunco, nonpu
Bei HeraTHBH omauiî nepwux OOBOCHHHX poKiB, He BÎ,nKH.LzyE: i i"i 003HTHBHi Hacni,nKH,
30KpCMa, WHpOKHH .nocryn .no OCBÎTH )lJIJI .nireu KOJIHWHÎX 6i.nHHX cemrn-nepeceJICHUÎB B
YKpaiHi. BoHH 3aKiH'IHJIH yKpaÎHCbKÎ WKOJIH i BY3H, TOMY nicJU1 nosepHeHHJI .no
Cnosa'l'IHHH 3 pR.nÎB ocsi'leHHX peonTaHTiB BHHWJIO 6araTo B'IHTenis, aKTopis TeaTpis,
78
B'ICHHX, IOpHCTÎB, BÎHCbKOBHX, cneuianiCTiB Hapo.nHoro rocno.napcTBa. 0,nHaK, 3araJIOM
si.nHoweHHJI i BOJIHB OTO'fYIO'loro cepe.nosuma caMe B Cnosa'l'IHHi Han6inbwe
cnpH'IHHHBCJI Ha WBH,nKOMY OCJIOBa'ICHHi THCJl'I peonTaHTÎB.
TaxuM 'IHHOM, i 3a icHylO'IHX reorpa4>i'IHo-npoCToposux Ta qacosux
si,nMiHHOCTCH Mi)K npaKTH'IHHM nepe6iroM onTauiî Hace.neHHJI 3aKapnarrJ1 i Cxi,nHoî
Cnosa'l'IHHH B 1945-1947 pp.Ta iCTopH'IHHM si.nnyHHJIM uux npouecis y C)"laCHOCTi
cniJibHOIO, Ha )KaJib, 3anHwacrbCJI BTPaTa onTaHTaMH yKpaîHCbKOÎ HauioHanbHOÎ
i,neHTH'IHOCTi. 3aKapnami, JIKi ODT)'BaJIH y nepwi nÎCJIJIBOE:HHi pOKH rpoMa,nJIHCTBO 1..{CP,
BHMyweHi 6ynu ,neKJiapyeaTH ce6e 'ICXaMH a6o CJIOBaKaMH. TiepeceJIHBWHCb .no
1..{exocnosa1111HHH, TaKi omaHTH 3a3BH11au u i,neHTn4>iKYBaJIH ce6e B no,nanbWOMY 3
,nep)KaBOTBOp'IHMH HauillMH uiE:i KpaîHH. BHHllTKOM JaJIHWaJIHCll BOÎHH Kopnycy
JI.Cso6o.nu iJ 3aKapnarrll, KOTPi OTPHMYBaJIH 11exocnosaQbKC rpoMa,nllHCTBO HeJaJIC)KHO
si.n HaQiOHaJibHOCTi. Ane po3KH,naHi no Beiu 'ICXOCJIOBaUbKiH repuropiî, BOHH TaKO)K
Maff)KC DOBHiCTIO CTHÎ'IHO HiBe.nlOBaJIHCll .no TenepiWHbOro 'lacy. ~o.no ODTaHTÎBnepece.neHUiB 31..{CP y 1947 p.Ha BoJIHHb - BH,naBaJIOCll COO'laTKy, IUO BOHH OOBHHHi 6yJIH
o,nHOJHa'IHO CaMoi,neHTH4>iKYBaTH ce6e 3 yKpaÎHUJIMH. Ane peaJibHHH nepe6ir
eTHOOOJiiTH'IHHX npoueciB BH.llBHBC.11 Ha6araTO CKJia,nHiWHM. BOJIHHCbKi OOTaHTH .npyroî
OOJIOBHHH 40-x poKiB nepeTBOpHJIHC.11 y nepeBa)l(HiH 6iJibWOCTÎ B CJIOBaUbKHX peonTaHTÎB
.npyroî OOJIOBHHH 90-x poKiB. l.lJI cneuuit>i'IHa rpyna MaE:, 6a:iy10'IHCb Ha BJiaCHOMY.
)KffTTE:BOMY .nocsi.ni, HC HaHKpami cnora,nH npo YKpaîey, .l!Ka, O,nHaK, HaBpR,n 'IH JaBHHHJia
nepe.n o.nHOOJICMÎHHHKaMH-nepeceneHQ.llMH 3 qcp y 40-50-ri pOKH 'IHMOCb, caMa
3HaxO,n.ll'IHCb ni.n MOCKOBCbKHM .nHKTaTOM. Ta CHH.npOM "icTOpH'IHOÎ KpHB.nH" WTOBXaE:
peonTaHTÎB .no si,nMOBH ei.n yKpaîHCbKOÎ i,neHTH'IHOCTi Ta nowyKY HauioHaJibHOÎ
npHHaJIC)KHOCTÎ no11aCTH B pyCHHCTBi(ue MO)KC .nemo 00.llCHHTH cy'laCHY yKpaîH04>06i10
cnosaubKoro noniTH'IHOro pycuHcTea), ane Han6inbwe - B caMoi,neHrn4>iKauiî ce6e j3
cnosaKaMH, mo se.ne .no acHMÎJIJ1Uiî. ToMY onTaui.11 HaceneHH.11 3aKapnarr.11 i Cxi,nHoî
Cnosa11'1HHH B 1945-1947 pp.,.11K cKJia.nosa qacruHa wupoKoMacwTa6HHX npouecis
"seJIHKOro nepeceneHHll Hapo.nis" nepwux nicn.11socHHHX poKÎB y €sponi, e
cynepe'IJIHBOIO
Ja
Hacni,nKaMH,
3aJIHWHBWH
B cna,noK
C)"laCHOCTÎ
'IHMaJIO
npo6neM,HacaMnepe.n, eTHODOJIÎTH'IHHX.

,[\)Kepena i nireparypa

~• Kpywxo C. Orrral.{i.A - aci "3a" i "npoTH" (p03.QYMH niCJ111 50-TH poxia) li Hoae lKHTTll.- 1997 .- 11 JIHIIHll. - C.6.
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Populaţia Transcarpatiei şi Slovaciei de răsărit în "Marea Migraţie a
popoarelor" de după cel de-al doilea război mondial: opţiunile din 1945-1947
După terminarea celui de-al doilea război mondial, pe continentul european, în
primul rând, din cauze etnopolitice are loc un proces intens de strămutări a milioane de
oameni, din ţările central europene şi Republicile Baltice au fost strămutaţi forţat 12
milionae de nemţi. Schimbări în masă de populaţie, în anii 1944-1947, au loc între URSS şi
Polonia, Cehoslovacia şi Ungaria Ţările Balcanice. ln ştiinţa istorică contemporană aceste
procese au primit denumirea - "marea migraţie politică a popoarelor".
Populaţia Transcarpatiei, care în urma tratatului sovieto-cehoslovac din 29 iunie
1945, trece de la Cehoslovacia la URSS; şi Slovacia de Răsărit este atrasă în "marea
migraţie a popoarelor " prin intermediul procesului "optării". Optarea este alegerea
benevolă din partea populaţiei a anumitor ţări, dacă teritoriul pe care locuiesc, trece de la
o ţară la alta. Optanţii se strămută în ţara, cetăţeniei căreia au ales-o.
ln relaţiile sovieto-cehoslovace în perioada 1945-1947, opţiunile erau tratate ceva
mai larg şi de fapt se reduceau la strămutarea populaţiei pe criterii etnice. Optarea clasică
poate fi considerată strămutarea cehilor, slovacilor şi a persoanelor de alte etnii, care au
locuit în Transcarpatia (parte componentă cândva a Cehoslovaciei), în Cehoslovacia în
perioada 1945-1947. lnsă în documentele de drept internaţional, parţial în acordul sovietocehos/ovac din JO iulie 1946, optare era denumită şi strămutarea "rehilor olâneni"
(colonişti cehi, care au venit în gubernia volâni cândva încă în veacul XIX) în Republica
Socialistă Cehă şi a ucrainenilor din vestul Slovaciei - în Volâni (Ucraina)
ln baza materiale/or noi obţinute din arhivele Cehiei, Slovaciei, Ucrainei şi rusiei,
în articolul de faţă, se analizează detaliat procesul, puţin studiat din partea ştiinţei istorice,
a optării şi strămutării populaţiei Transcarpatiei. Aceasta a fost prima etapă a procesului
de optare între Cehoslovacia şi URSS. Ea cuprinde anii 1945-1947. A doua etapă a fost aşa
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volând", scopul cdreia era schimbul cehilor din volâni cu ucrainieni

Dreptul la optarea cetdţeniei cehoslovace a populaţiei din Transcarpatia era
fixatd prin Articolul 2 al Protocolului anexd Tratatului dintre URSS şi Republica
Cehoslovaca despre Ucraina Transcarpatica (29 iunie 1945) conform cdreia, persoanele
de origine slovaca şi cehiJ care au locuit permanent în Transcarpatia, aveau dreptul optdrii
cetdţeniei cehoslovace pând la 1 ianuarie 1946. Prin analogie, ucrainienii şi ruşii din
Cehoslovacia, puteau pând la aceeaşi datd sd-şi aleagd cetdţenia URSS. Dupd obţinerea
acordului din partea organelor respective persoanele în cauzd, puteau sd se strdmute pe
parcursul a 12 luni.
Dupd cum se vede dintr-un document, gi1sit de autorii acestei lucrdri, în Arhiva de
Stat din Transcarpatia, primul transport de optanţi veniţi din Cehoslovacia, alcdtuit din
ucrainieni şi ruşi, în numdr de 97 de persoane, ajunge în URSS la 11 decembrie 1945. În
fondurile aceleiaşi arhive se gdsesc documente, care enumerau 223 de optanţi plecaţi în
doud ture - 5 iunie şi 23 august 1946, spre Cehoslovacia.
Conform documentelor de arhiva ucrainene, în total din 1945 pând la 1947, din
Transcarpatia în Cehoslovacia au optat 1551 de /amili, sau peste 5000 de persoane.
Documentele din arhivele slovace fixează, că numai pe parcursul anului 1947 în
Cehoslovacia au sosit 4877 de optanţi din Transcarpatia (1382 familii). Autori considera,
că aceste date se referd doar la numdrul optanţilor oficiali. Procesul optanţilor fiind mult
mai complex, şi dificil, iar cantitativ mai numeros.
Ministerul de Interne a Cehoslovaciei a delegat în Ujgorod o comisie pentru
optare speciala (1946-1947) în frunte cu maiorul Curatin în .funcţiile ei intrau studierea
demersurilor legate de optarea locuitorilor din Transcarpatia. Însd un număr mare de
populaţie originară din Transcarpatia depunea cereri pentru opţiuni nemijlocit la organele
de interne din Bratislava şi Praga. Deja la mijlocul anului 1946 organele de poliţie
cehoslovace au înregistrat peste 19000 de cereri din partea cetăţenilor URSS cu asemenea
rugdminţi. Cereri pentru opţiune au depus şi emigranţii din Transcarpatia, care au fugit de
teroare hortistd (1939-1944) în număr de peste 5078 familii, s-au nu mai puţin de 15 mii de
persoane. Materialele din arhivele slovace şi ucrainene, atesta că exista şi aşa numita
"optare neagră" (semilegala şi ilegală}
O parte din Transcarpatieni, vdzând primii paşi represivi din partea regimului
stalinist ţinut cu orice preţ sd emigreze în Cehoslovacia: trecerea ilegală a frontierei,
neîntoarcerea acasă dupd vizitele efectuate la rude etc. Pentru obţinerea cetdţeniei
cehoslovace aceşti "optanţi neoficiali "falsificau documentele, se autodec/arau cehi sau
slovaci. Din aceste motive autorii consideră că numărul optanţilor din Transcarpatia în
Cehoslovacia a fost de aproximativ 15-20 mii persoane.
Pe lingă aceştia din Valînia sau strdmutat peste 33 mii de "cehi valâneni ", iar în
direcţia inversă în jur de 8500 persoane, majoritate ucraineni din Slovacia de rdsdrit în
total regiunea Vo/dnia a primit 12015 optanţi din Cehoslovacia soarte for în Ucraina a fost
de regulă tragică. Ucrainenii-imigranţi din Cehoslovacia au nimerit în miezul luptelor
dintre naţionaliştii ucraineni şi polonezi contra trupelor sovietice. Către vara lui 1947 o
parte din optanţi cer oficialitdţilor sovietice permisiunea de-a se reântoarce în
Cehoslovacia însă iniţiatorii acestor cereri sânt trimişi în gulagurile staliniste. Peste 20 de
ani, optanţii din Volânia au fdcut încercarea de a se reîntoarce în Cehoslovacia, unora
dintre ei le-a reuşit în anii 60. Astăzi în Slovacia de Rdsiirit există un grup specific de
reoptanţi - cei întorşi din regiunea Volâni. Numărul lor este de pâniI la 20.000.
În concluzie se afirmă, cd în cazul când procesul de optare avea o acoperire
politică, în condiţiile dictaturii comuniste el a fost urmat de un şir naţionale interetnice,
sociale, culturale de tragedii specifice regimurilor totalitare.

https://biblioteca-digitala.ro

Ivan Vovkanici
Vasili Marina
Ivan Siusko

406

Transcarpathian and Eastern Slovakian Population in the Great Migration after
Second World War: the Optionsfrom 1945-1947
When Second World War ended, first of al/, in Europe, from ethno-political
reasons, it took place an intense process of transfer of mii/ion peoples. From Central European countries and Baltic republics were transfered, by force, 12 millions of Germans
Massive population exchanges during 1944-1947, took place between USSR and Poland,
Czechoslovakia and Hungary, Balkan countries. In contemporary history, these processes
got the name "The great politica/ migration ".
Transcarpathian population, as a resuit of Soviet - Czechoslovak agreement from
1945, June 29 passes from Czechoslovakia to URSS; Eastern S/ovakia, too, is attracted in
the "great migration" through the "option" process. The option is a voluntay decision took
by a population of a certain country, if that territory is belonging to another country. The
optants are removing in the country similar to the chosen citizenship.
In Soviet - Czechoslovak relationships, during 1945-1947, the options were, in
/act, population removing on ethnical criterions. It's the case of Czechs, Slovakians a.s.o.
that lived in Transcarpathia (one day constitutive part of Czechoslovakia) that were
removed in Czechoslovakia during 1945-1947. However, international law and, partially,
in Soviet - Czechoslovakian agreement /rom 1946, july 1O, option was named, likewise, the
removing of "Volinian Czechs" (Czech colonists that came in Volonia province in XIX-th
century) in Socialist Republic of Czechia and of the Ukrainians from Western Slovakia, in
Volini (Ukraine).
On the basis of the new materials /rom archives of Czechia, Slovakia, Ukraine and
Russia is described in detail the process of option and removing the population of
Transcarpathia. That was thefirst stage ofthe option between Czechoslovakia and URSS. It
is included in 1945-1947. The second stage was so cal/ed "Volini action" that had the
purpose to exchange the Czechfrom Volini region with Slovakian Ukrainians.
• The right to make one's option for Czechoslovak citizenship was fixed through
Article no.2 of Annexe Protocol of the Agreement between USSR and Czechoslovakia
concerning Transcrpathian Ukraine (1945, June 29). In accordance with this protocol, the
persons with Slovakian and Czevh descent, that permanently lived in Transcarpathia, had
the right to decide for Czechoslovak citizenship until 1946, January 1-st. By analogy, the
Ukrainians and Russians from Czechoslovakia could decide for USSR citizenship. Afier the
consent /rom the respective authorities was obtained, the persons could remove in 12
months.
As it may be seen in a document found by the authors of this paper in the State
Archive from Transcarpathia, the first optants from Czechoslovakia, consisting of
Ukrainians and Russians (97 persons) arrived in URSS in 1945, December 11. In the same
archive there are documents that enumerates 223 optants that lefi in two transports in 1946
- June 5 and August 23, having the destination Czechoslovakia.
Proceeding from Ukrainian archive documents, in 1945-1947, from
Transcarpathia lefi for Czechoslovakia 1551 families or over 5000 persons. The documents
/rom Slovakian archives are fixing that only in 1947 arrived in Czechoslovakia 4877
optants /rom Transcarpathia (1382 families). However, the authors are considering that
this number comprises only the ofjicial optants, this process being a complex and difficult
one, and, quantitatively much greater.
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The Czechos/ovak Ministry of Home A.ffairs was sending in Ujgorod a committee
for special option (1946-1947), directed by major Curatin. Its prerogatives were to
investigate the approaches connected by the options of Transcarpathi'an inhabitantts. But a
big number of Transcarpathian natives were sending petitions directly to Bratislava and
Prague. At the half of 1946, Czechos/ovak authorities a/ready registered over 19.000
petitions /rom USSR citzens. Such petitions were sent by emigrants /rom Transcarpathia,
who were runningfrom Horthy's terror (1939-1944), namely over 5078/amilies or 15.000
persons. The documents /rom Slovakian and Ukrainian archives are certifying that existed,
a/so, a "black option" (semi-lawful and unlawful).
A part of Transcarpathians, remarking first repressive steps of Stalin's regime,
wanted to emigrate in Czechos/ovakia ("the unlawful passing of the border, not returning
home after visiting relatives a.s.o.). In order to get Czechos/ovak citizenship, these
unofficia/ optants" were falsifying documents, dec/aring themselves Czechs or Slovakians.
For these reasons, the authors are considering that the number of optants from
Transcarpathia in Czechos/ovakia was about 15.000-20.000 persons.
There were removed, a/so, 33.000 "Volinian Czechs" andin opposite direction,
about 8500 persons, mostly Ukrainians /rom Eastern Slovakia. In al/, Volinia got
12. Ol 5optants from Czechos/ovakia. Their destiny in Ukraine was, as a ru/e, dramatic. The
Ukrainians refugees from Czechoslovakia were in the center of fights between the
Ukrainian and Polish nationalists against Soviet troops.
In the summer of 1947, a part of the optants were asking the permission to return
in Czechoslovakia. But the initiators of these petitions were sent in Stalin 's gulags. After 20
years, the optants from Volinia tried again to return in Czechoslovakia, some of them
succeeded in 60's. At present, in Eastern Slovakia there is a typical group of re-optants those who returnedfrom Volini region. (about 20.000 persons).
As a conc/usion, it is asserted that the option process had as resuit national, interethnica/, social and cultural misfortunes, typica/ of authoritarians systems.
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CnirILue i oco6JJHBe B eeommdl qexocJJoea-.-.uuu, PyMyuii Ta iuwux
,a;epxcae Cxmuol €eponu ei.a; .a;eMoKpaTil ,a;o ,a;uKTaTypu
y 1944-1948 pp.: cy-.acua icTopiorpacl»iH
I BoeKaHu'I
CycnirIE.uo-noninrrni JMittu, llI<i sin6ynuc11 B .lJ.ep)l(aBax Cxinuoî €aponu Ta ua
nocrpa,zvrncbKOM)' npocTOpi auacninoK peaomouiihmx nepenoMiB py6e)l{a 80-90-x poKia
XX cronirr11 i p03naey CPCP(1991 p.) npuM)'lll)'lOTh y HOBOM)' - 6inblu o6'eKTHBHOM)'
PaKYPCi p03r~aTH HOBiTHIO icropilO Hapo)J.iB uid qaCTHHH rnponeHCbKOro KOHTHHeH'I)'.
Ilornu6neHHM auaniJoM ainHocuo He)J.aBHboro icropuqHoro MHH}'noro cycni.ribCTBO Ha
nepexi.ztHOM)' eTani IlOCTCOUianicruquoÎ lpaHc<l>opMaUiî nparne 3HaHTH smnoai~ Ha
CKn~i nHTaHIUI Cboro)J.eHHJI, uacaMnepen, BHJHaqHTHCJl 3 HaHOTITHManbHiWHM l.llIDIXOM
npocyBattHJl )J.0 UHBiriiJOBaHHX BapiaHTiB )J.eMOKpaTiî i rpoM~HCbKHX CB060)J.,
Ha.MaraCTbCJl He .ll.OnyCTUTH nOMHilOK y icropuqHOM)' BU6opi e<t>eKTHBHOÎ MO)J.eni
MaH6YTHbOro p03BHTKY. IleBHi icropuqui BHCHOBKH, llI<i MO~ Jano6irm cyqacHHM
xu6aM y nepexoni sin TOTaniTapUJM)' no neMoKpaTiî, cxinuoeaponeucbKi nep)l{aau i
uapo,LJ;H 3)].aTHi 3po6HTH iJ npouecy CBO€Î <t>aTanbHOÎ 3BOpOTHbOÎ eBOillOUiî y 1944-1948
pp., KOnH 3BinbHeHe Bi)]. <t>awUJM)' cycninbCTBO Ja Bi.ll.HOCHO KOpOTKHH qac CKOTHnOCJl Bi.ll.
Bi.ll.pO)J.)l{eHOÎ )J.eMOKpaTiî )J.0 KOM)'HicrnqHoî ,Ll;HKTaTypH.
ToM)' npe.ll.MeTOM nocni)J.)l{eHHJl aennKoî Macu icropuqHux po6iT, ony6niKoBaHux
npOTJlroM 90-x poKiB XX croniTIJl JlK Ha Cxoni, TaK i Ha 3axoni, e npouecu i noniî y
cxintto€BponeiicbKHX Kpai"Hax nepioey nepwux poKiB nicJig ~yroî cBiTOBoî aiiiuu.
3aB)J.JIICH KoniTKiH po6oTi icropuKiB y apxiaax B uayKOBUH o6ir BBe)J.eHO a6conlOTHO HOBi,
pauiwe IlOBHiCTIO JaKpHTi )J.IlJl nocni)J.HUKiB Ta WHpoKOÎ rpOMa)J.CbKOCTi .ll.OKYMeHTH i
MaTepianu. BlpaTHJJH ceuc cxeMaTuquo-uaeyMaui Kouuenuiî npo KOM)'HicmqHi nap'I"iî, llI<
«€.lJ.HHO nporpecuaui» noniTuqHi cunu noaornuoî CxinHoî €aponu. Pea6iniToaauo
6aran.ox nep)l{aBHHX nigqia i noniTHKiB 3 ueKoM)'HiCTH'lHHX napTiii cxi,mioeaponeucbKHX
nepiony
1944Kpaîu
1948 pp. - uecnpaaennuao Ja6YTUX qu Ji penpecoaaHHx. qacTKOBO aucairneHo npouec
«p~HiJauiî» nep)l{aB periouy cTaniucbKHM KepiBHHUTBOM CPCP.
Y uinoM)', icropuqHa uayKa B 90-Ti poKH aucyuyna uoai inel Ta c<t>opM)'nlOBana
npHHUHilOBO BIDKJIHBi noniaapiaumi ni)J.XO)J.U )J.0 BHBqeHIDl cycninbHO-noniTH'IHOÎ icrnpiî
KpaîH Cxinuoî €aponu y 1944-1948 pp. Bonu JacnyroByJOTb Ha )'Bary i rnu6oKuii
nopiBHJIJlbHHH auaniJ. Bpaxoayioqu, iuo ny6niKauiî npo aci cxinHocaponeiicbKi Kpa"iHH i
po6om aqeuux acix nep)l{aB no TeMi Mafulce HeMO)l{IlHBO npoauaniJ)'BaTH y ueaenHKOM)' Ja
06c11roM icropiorpa<l>i'IHOM)' nocni)J.)l{eHHi, BBa)l{a€MO Ja nouim.ue CKOHUeHlp)'BaTHCJl Ha
ouiuui piBHJl auaqeHHJl cyqacHUMH icTopuKaMH Pocii, YKpaîHn, qexiî, Cnoaaqquuu Ta
PyMyuiî noniii nepwux noaornHHX poKiB y qexocnoaaqqnHi Ta PyMyHiî Ha wupoKoMy mi
eBOillOUiî nep)l{aB Cxi)J.HOÎ €aponu TOro qacy Bi)]. )J.eMOKpaTiî )J.0 KOM)'HiCTU'IHOÎ
,LJ;HKTilTypH.
Ilpo6neMH poJBUTKY Kpaîu CxinHoî €aponu y nepwi nicn11aornHi poKu
Jttaxo)J.J(n.c11 y ueHlpi )'Baru cyqacHoî pociiicbKOî icTOpuquoî HayKH. BnponoB)I{ 90-x
poKiB y PociucbKin <l>enepauiî 3 icropiî cxinuoeaponeucbKHX nep)l{aB nepioey 1945-1948
pp. ony6niKOBaHO HHJKY cepnOJHHX HayKOBHX nocni)J.)l{eHb paranbHIOIOqoro Ta
KpaîH03Ha&qoro xapaKTepy i BH)J.aHO J6ipHHKH HOBHX .ll.OK}'MeHTanbHHX MaTepianiB 3
pociiicbKHX apxiaia. Ilpe.ll.MeTOM icTOpnquoro aHaniJy aqeHHx P<I> uaJiqacriwe e nHTaHIDI
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si.D.HOCHH
CPCP
3
KpaîttaMH
perioHy
niCJUI
1945 p., npo6neMH ix BHyrpiwm.ononiTH'IHOro po3BHTK}', <t>aicropu «pa.zvrniJauii» uux
.nepllCaB i BCTaHOBneHWl B HHX TOTaniTapHHX pellCHMiB y KiHui 40-x poKiB. Oco6nusy yaary
B LJ.bOMY paK}'PCi pOCIHCbKi icropHKH 3BepTalOTb Ha no.niî 1945-1948 pp. y
LJexocnosa'l'IHHi Ta Tionhlld, nopiBH!IHO MeHwe - Ha npouecu 1944-1948 pp. B I>onrapiî,
PyMyHiî, IOrocnasiî Ta Yropuumi. Ko~emyanhHO nepeBallCHa 6inhwiCTb icTOpH'l.HHX
po6iT, ony6niKOBaHHx a P<l> npoTJ1roM 90-x poKis 3 AaHOÎ TeMaTHKH, ttanpaeneHa Ha
<t>opMysaHIUI MiUHOÎ 6aJu BJaCMHH cyqacHoî Pocii 3 nocTcouianiCTH'IHHMH .nepllCaBaMH.
Tio.ni6HHH nparMaTH3M pOCIBCbKOÎ icTOpiorpa<!>iî, OAHaK, npHBHOCHTb e.JieMeHTH
noniTH'IHOÎ KOH'IOHrCrypu y BHCBiTneHH!I Mmrynoro.
Tiposi.D.Hy ponb y BHB'leHHi cxi.nHocsponeH:cbKoî icTOpiî .npyroî nonoBHHH 40-x
1
poKie XX CT. e TenepiwHiii Pocii rpac IHCTHTYT cnoe J1H03HaecTea i 6anKaHiCTHKH
PociH:cbKo·i AKaueMiî HayK (M.MocKsa). BiMin cyqacHoî icTOpiî i couianbHo-noniTH'IHHX
npo6neM !Cili PAH (3asi.ny10•rnH:-.noKTop icTOpH'IHHX HayK IO.C.HosonawiH) npoTJITOM
1

nepwoî nonoBHHH 90-x poKiB 3-noMillC n J1TH npo<!>inhHHX HayKoso-.nocni.nHHX npo6neM
cneuianbHO BHB'laB TIHTaHHJI p03BHTKY Bna,llH i cycninbCTBa Ha eTani CTaHOBneHIUI y
cxi.nttocaponeiicbKHX Kpaîttax cucTeMH paJlJIHCbKOro THny. Y .npyrin nonoeuHi 90-x poKie
si.u..ninoM peani3yCTbC!I .nocni.nHHUbKHH npoeKT «CTanÎHÎ3M y Cxi.nHiii Csponi.1944-1953
pp».1
HaH:cepH:o3HÎlll.HM .nopo6KOM rpynu B'leHHx, JlKa npaUIOc no BKaJaHOMY npoeKTY
ni.n KepÎBHHUTBOM f.TI.MypaIUKO - BÎAOMOro cneuianÎCTa 3 nOBOCHHOÎ ÎCTOpÎÎ
4.exocnoea'l'IHHH, c 2-TOMHHH 36ipHHK «Cxi.nHa €spona B .noKyMeHTaX pocÎHCbKHX
apXIBIB. 1944-1953 pp.», nepIUHH TOM !IKOro - AOK}'~eHTH nepio.ny 1944-1948
pp.ony6niKoeaHuii y 1997 p.(TOM .npyrnn - nepio.n 1948-1953 pp. y 1998 p.nepe.naHHH: .no
2
.npyKy). ,[J;aHa ny6niKal..{Î!I MÎCTHTb TIOHa,ll 300 .noKyMeHTÎB 3 TIOBOCHHOÎ icropiî TionbIUÎ,
LJexocnoea'l'IHHH, Yropmuttu, PyMyttiî, I>onrapiî, IOrocnaeiî Ta An6aHiî, 6inbll1ÎCTb 3 JlKHX
paHiwe He 6ynu .nocrynHHMH AnJI B'leHux, HanpHKnaJl, Ti, mo 36epiraIOTbCJI a ApxiBi
Tipe3u,neHTa P<l> 'IH Apxiei 30BHÎll1HbOÎ noniTHKH P<l>.
U.10 ny6niKaui10 noTPi6HO BBallCaTH He npocTO 36ipHHKOM HOBHX .noKyMeHTanbHHX
.n>Kepen 3 icrnpii" KpaîH Cxi.nttoî Caponu 1944-1948 pp.'IH .n>Kepeno3HaB'IHM
,nocni.n>KeHHJIM. Tio-neplile, KO>KeH 3 ,D;OKyMeHTiB cynpOBO.llllCYCTbCJI ,D;eTanbHHMH
KOMCHTapJIMH, mo ai,u.06pallCa10Tb nornJI,n pociH:cbKHX B'leHux Ha npo6neMy. Tio-.npyre,
uen 36ipHHK AOK}'MeHTÎB MaTHMe Ha <t>opMyeaHIUI ni.D.xo.niB ÎCTOpHKiB y P<l> i 3a KOpAOHOM
.no BHB'leHWl nOBOCHHOro p03BHTKY cxi.nHoceponeHCbKHX .nep:lKaB He MeHIUHH BIIDHB, HÎllC
cneuianbHÎ MOHOrpa<!>i'IHÎ .nocniA)l(eHHJI. 3p03yMino, mo aBTOpCbKHH KOneKTHB 3Myll1eHHH
6ye ceneKTHBHO Bi.ni6paTH nulile HaHBallCnHBÎllli ,noKyMeHTH 3 eenHKOro MaCHBY apxiBHHX
MaTepianie no uiniH: rpyni cxi.nHocaponeH:cbKHX KpaîH. CaMa MCTo,nuKa ni.n6opy, o,nHaK,
3aCBÎA'IYC cneuu<t>i'IHiCTb ni.nxo.ny pociHCbKHX HayKOBUiB .no euceirneHH!I nOBOCHH0°Î
icropiî, HanpuKnau, LJexocnoea'l'IHHH.
Bi.nHocHo HesenuKa ni.n6ipKa Hoeoony6niKosaHHX ,noKyMeHTie 3 icTOpiî LJCP 19441948 pp. 3 nepliloro ToMa «CxiAHa €spona B .noKyMeHTaX pociH:cbl<HX apxisis» 3a
BallCnHBÎCTIO He nocrynaCTbC!I opTOAOKCanbH0-3ai.neonori30BaHOMY AOK}'MeHTanbHOMY
3
eu.naHHIO 1988 p. npo paJlJIHCbKO-'lexocnosauhKi si.nHocuHH. l.l(o.no 4.exocnoea'l'IHHH y
HOBOMY 36ipHHKY aneplile ny6niKylOTbcJ1 nosHi 3anucu 6eci.n Ta nepenucKa tî.CTaniHa,
B.MonoTOBa Ta ÎHWHX paJlJIHCbKHX ni.D.epiB 3 .o.ep:lKaBHHMH AÎJI'laMH LJCP, nHCTHiH<!>opMauiî K.foTeanh,na, P.CnaHCbKOro y UK BKTI(6), 3BÎTH paJlJIHCbKHX .nmmoMaTie y
LJCP npo 3YCTPÎ'IÎ i p03MOBH 3 'leCbKHMH i cnoBal..{bKHMH noniTHKaMH TOll.lO. Ane
6inbll1ÎCTb AOKYMCHTÎB - TCHACHUiHHa KOMyHiCTH'IHa 'IH .ne<t>opMoeaHa Pa.nJIHCbKa ouiHKa
cycninbHO-noniTH'IHHX npoueciB y LJCP Ta .naneKO He noBHa TO'IKa Jopy CTanÎHCbKOro
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KepiBHHLlTBa CPCP Ha Clff)'auiK> e qexocnoea'l'IHHi Ta Ha CTilH pa.IVIHCLKO'lexocnoeauLKHX
ei.uHOCHH.
,[\oei,llKOBO-aHaJiiTH'IHi
MaTepianH,
J!Ki
roryeaJIHCJI
pa.IVIHCLKHM Jlep)l(aeHHM i naPTiHHHM anapaTOM, Ta cepuo3HO BilJIHBWIH Ha cpopM}'&aHIDI
n03uuii ni.uepie CPCP l.LlO.llO qexocnoea'l'IHHH, .llOK)'MCHTH TaE:MHOÎ Pa.IVIHCLKOqexocnoeauLKoi .uunnoMaTii npeJlCTaBJieHi y 36ipHHK)' e o6Me)l(eHiH KiJILKOCTi.
TOM}', HanpHKJia.ll, Ha TJii «6paTCLKHX» B3aE:MHH pa.llJIHCLKHX i qexocnoeauLKHX
KOM}'HicTiB nepurnx nOBOE:HHHX poKiB JlHCOHaHCOM 3BY'IHTL HHl.LliBHa KpHTUKa 3 JlOBi.llKH
LU< BKII(6) «Ilpo .lleJIKi noMHJIKH KoM}'HiCTH'IHOÎ napTii' qexocnoea'l'IHHH»,
4
ni.llroToBJieHa JlJIJI M.A.Cycnoea B)l(e nicnH «nepeMO)l(HOro JlK>TOro» - 5 KBiTHH 1948 p.
BHJ1BJIJ1ITLCJ1, mo e 1945-1948 pp., Ha .llYMKY anapary QK BKII(6), KJiq He .llOCHrna
'IOrQCL cepH03HOro B noniTH'IHiH 6opOTL6i, TOM}' mo «aHTUMapKCHCTCLKH» BBa)l(aJia
MO)l(JJHBHM MHpHHH nepexi.u qcp JlO couiani3My, 6yna B «IlOJIOHi napnaMeHTCLKl'IX
iJIK>3iH», irnopysana npuHunnH «6inLrnoemMy» e opraHi3auiHHiH po6oTi, TeopiK> i
npaKTHKY «CTaJiiHCLKoi HauioHaJI&Hoi noniTHKH» Tomo. Pa.llJIHCLKHM «TosapurnaM»
He.llOCTaTHLO 6yno 3axOIIJieHIDI KJiq BJla)lH B t<paiHi, BOBU peKOMeH,llyeanu 6iJILUI pirnyqe
Jl06HeaTH «KJiacoeoro eopora».
Te, mo B KHH3i «Cxi.uHa €epona B .llOK)'MCHTax pociHCLKHX apxieie» OXOIIJieHe
UIHpOKe KOJIO CXi.llHOE:BponeuCLKHX .uep)l(aB, HaUIMOBipHirne, 3aBa)lHJIO aeTOpaM
piBHOMipHO no KpaiHaM i 3a xpOHOJIOrieK> BUKJiaCTH ,ll)l(epeJILHY 6a:iy, 30KpeMa 3 icrnpii
qcr. MaeMo ni.llCTaBHTH rnep.llHrn, mo ni.u6ip .llOK)'MeHTie iHO.lli 3.lllHCHeHo
cpparMeHTapHO i y 'laCOBOMy, i y 3MiCTOBOMY BHMipi. y LlbOMY nepeKOHye nopiBHJIJILHHH
aHani3, He MeHUI uiKaeoro Hi)I( pociHCbKHH, 36ipHUKa HOBHX MaTepianiB 3 apxieie qeCLKOÎ
Pecny6niKH «qcp i CPCP. 1945-1948 . .L\OK)'MeHTH MÎ)l()'J>Jl.llOBHX neperoeopie» (lipHo,

1997).5
Ony6niKoeaHi pociiicLKi ,ll)l(epena, 30KpeMa, Hi'loro He roeopHTL npo eKOHOMi'IHi
npo6neMu e3aeMnH Mi)I( CPCP i qcp, HKi rnHpoKo euceirneHi y 'lecLKOMY eH,llaHHi no'lnHaK>'IH ei.z:t ceoeeiJILHoro TPaKTysaHHJI pa.IVIHCLKOK> crnpoHOK> .llBoxcropoHHLoî
yro.uH npo TPOcpei e 1945 p. - i .uo YTPHMaHHJI CPCP ni.ll enacHHM KOHTPOJJeM .llO cepe.llHHH
1946 p. ceiicpie qexOCJIOBaULKHX 6aHKiB, Ta JaKiH'IYK>'IH KOMIIJieKCOM pa)lJIHCbKO'leXOCJIOBal.lbKHX eKOHOMi'IHHX yro.ll 1947 p. HaepH.ll 'IH e .llOCl)'IlHHX JlJIH e'leHHX apxieax
P<t> 6y.ue 3HaH.ueHo i me O.llHH eeJJ&Mu uiKaeHH .z:toKyMeHT, ony6niKoeaHuii y qecLKOMY
36ipHHK)' - nrnHy Yro.uy MÎ)I( yPH.llaMH qcp i CPCP npo po3rnHpeHIDI BH.ll06YTKY PY.ll i
KOHUeHTPaTiB i3 BMiCTOM pa.lliJI Ta iHUIHX pa.uioaKTHBHHX eJieMeHTiB y qeXOCJIOBa'l'IHHi Ta
6
îx nocraeK)' e CPCP i IIpoTOKOJIY .llO Heî ei.n 23 nucrona)la 1945 p. Y pociHcLKOMY
BH.llaHHi TiJILKH pa:i i no6i)l(HO 3ra.z:tYK>TLCJI npo6neMH eu.uo6YTKY ypaHoeoî PY.llH Ha 3axo.ui
7
qexii JlJIH CPCP. A.ne ny6niKauiH e qp noeHoro TeKcry .llOK)'MeHTie npo noCTa'laHHJI
qexocnoea'l'IHHOK> 3 1945 p. ypaHy JlJIH pa.IVIHC&Koro aTOMHoro npoeK'I)' Ta noHea
cneuianLHHX po6iT 'leCLKHX icTOpHKiB 3 .uaHoro IlHTaHHJI, .ll03BOJUIE: IlO-HOBOMY
8
nepernHHYTlf .z:teJ1Ki crepeornnu npo nicnJ1eornHi e3aeMHHH CPCP i qcP.
qepe3 pOJIL Jl)lepHoro cpaKTopy 3p03yMiJIHM CTaE: «OCo6JIHBHH» CTal)'C qcp y
30BHimHiii nonirnui CPCP y Cxi.z:tHiii €eponi Ta BHM}'llieHo CTPHMaHe craeneHHH
pa.IVIHCLKoro KepieHHLlTBa .z:to 6eHerniec&Koî .ueMot<paTiî Ta ii «onopryHi3MY» Km y neprni
nicJU1eornHi poKH. 3apa.llu peani3auiî CTPaTeri'IHoro 3ae.z:taHHJ1 - niKBi.nauii MOHononii
CWA Ha Jl)leptty 36poK> CPCP roToeuii 6ye THM'lacoeo nocrynHTHCH npuHuunaMH i
po6urn eu.uuMiCTL «pieHonpaettocri» y ei.z:tHOCHHax 3 qcr. A mo6 .uiCTaTHCH .uo
'lexocnoeauLKHX ypaHOBHX rnaxT - pa.llHHCLKe KepieHHLlTBO B)l(e y JIHCTOna.lli 1945 p.
eueeno BiHCLKa 3 qcp, )l06HBUIHCb 0,llHO'laCHOro BHBO.lly 3 KpaiHH aMepuKaHChKHX
erncLKOBHX qacruH, HKi 3aHMaJIH JiiHiK> Kapnoei Bapu-IIJIJeHL, .z:te i 3Haxo.uunucH
Haii6inLrni nOKJia.llH ypaey. ,[\IDI YTaE:MHH'leHHH ypaHoeoi yro.z:tH Ta creopettoro 3
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paJVlHCbKOIO yqacr10 cneuianbuoro ni.nnpHEMCTaa a M.jlxiMoa, CPCP npHMycHB
'iCXOCnOaa.IU>KY CTOpOtty ai~oaHTHCJI am napnaMCHTCbKOÎ paTH<PiKaull IIÎ,D,nHca.HHX
L(OKyMeHTÎa, MOTHBYJO'iH THM, IUO ue - MillcypJIL(Oai L(OMoaneHOCTi. ,l1;aOXCTOpOHHE:
cniapo6iTHHQTao no aHL(06YTKY ypauoaoî PY.ll.H a qexocnoaa'i'iHHÎ TPHaano .z:i.o 1989 p.
O.z:i.uaK, a icropH'iHHX ny6niKauixx y P<I> noaoeuue Mepue cniapo6iTHHQTBO CPCP
i qcp ue aHcairneue. Ta a UbOMY i1 nomtrae oco6nHaiCTb cyqacuoî icTOpiorpa<Piî P<I> camoMe YHHKHCHH.ll L(HCKyciH HaBKOnO <<.z:i.eniKaTHHX» npo6neM, JlICÎ DOK3.3aJIH 6 y
uenpHaa6nHaoMy paKypci noaornuy noniTHKY CPCP a qcp i y CxiL1.HiH €aponi a uinoM)'.
CTocoauo pa.z:i.xucbKo-qexocnoaaubKoro ypauoaoro npoeKTY e «HeaenHKHii» uenpHeMHHi1
u10auc - ypauoay py.z:i.y L(n.R CPCP a rnaxTax jlxiMoaa aH.z:i.o6yaanH 3 npHXO.ll.OM .z:i.o ana,nH
l(IIq qexocnoaaUbKi noniTH'iHi a'uui, 6inbrniCTb 3 .RKHX TaM i 3arHHyna. CneuTa6ip 6ya
opraui3oaaHHH 3a pa.z:i..RHCbKHM «a3ipueM».
Tipaa.z:i.a, npoT.RroM .z:i.pyroî nonoaHHH 90-x poKia y pociii:cbKÎH icTOpiorpa<Piî
3'.RaIDllOTbC.R nacaJKi IUOL(O noaoeuuoro po3aHTKY qexocnoaa'i'iHHH, .RKi aHKnHKalOTb
npHHaHMÎ 3L(HayaaHH.ll. ,l1;o 50-pi'i'i.R nlOTHeaoro (1948 p.) DYT'fY a qcp f.TI.MypaUIICO
ony6niKyaana cTaTTIO npo no3HUÎIO paJVlHCbKoro KepiaHHQTBa y Kpmoai .z:i.Hi.
TiocHnaIO'iHCb, npaa.z:i.a Î3 3acToporaMH, ua cnora,nn CTaJIÎHCbKOro ni.z:i.pyquoro
TI.Cy.z:i.onnaTOaa, aqeua DHllIC npo cneuampJl.!J)KCHH.ll UbOro reuepana HKBC 3
«KOMaHL(OlO» a 400 qon. LI.O TiparH y ci'IHÎ 1948 p.3a HaK3.30M B.MonoTOaa - JJ.JUI
3a6e3DC'iCHH.ll nnHHHOro «nepexo.z:i.y ana,n1n> am 3aKOHHOro npe3HL(CHTa qcp E.lieuerna .li.O
9
nmepa qexocnoaa.IU>KHX KOMyttiCTia K.fOTBanbL(a. Y aHIIa,nKy amMoaH npe3HL(eHTa qcp
«rmHo noKHHYTH nocn>, TI.Cy.z:i.onnaToa noaHueu 6ya 3a.RaHTH E.lieHerny, IUO CPCP
3Hai1.z:i.e cnoci6 .RK p03nOaCIOL(HTH 'iYTKH «npo o6cTaaHHH i1oro aTe'ii 3 KpaÎHH i Ha,nauy
i1oMy <PiHaHcoay .11.onoMory JJ.JUI Uboro, TaeMHY yro.z:i.y npo cniapo6iTHHUTao qecbKOÎ Ta
paMHCbKOÎ
p03amoK,
nmnncauy
a
1935 p. a MocKBi, TaE:MHHH .11.oroaip npo nepe.11.aqy HaM KapnaTCbKOî YKpaîHH i npo yqaCTb
caMoro lieHerna a ni.11.roroaui noniTH'iHOro nepeaopozy 1938 p. i 3aMaxy Ha npeM"ep10
MiHÎCTPa IOrocnaaiî... »
PocilicbKa .z:i.ocnmHHU.R 3ayaaxcye, IUO cepi1o3HHH qecbKHH
icTOpHK jl.BaneHTa a 1997 p.npoaHani3yaaa y npe3HL(eHTCbKiH KaHuenxpiî cnHCOK oci6, 3
.RKHMH 3YCTPÎtfaac.R E.lieuern y ci'IHÎ 1948 p., i He 3Hai1rnoa ni.z:i.TBep.z:i.lKeHH.R npo 3ycrpi'I
npe3HL(CHTa 3 cy.11.onnaTOaCbKHM ni.z:i.nernHM 3y6oaHM. Ane f.TI.MypallIKO TaepL(HTb, IUO
TaKi .11.ocamtfeHi npe.11.CTaaHHKH HKBC «MOrnH 3Hai1TH caoî KaHanH .li.ID! opraHi3auiî
11
TaE:MHOÎ 3YCTPÎ'ii 3 lieHellIOM».
y UHTOaaHHX nacaJKax, Ha Harny .ll.YMKy, a6conlOTHO He aalKnHao 'iH JYCTPÎ'iaBCJI
E.lieHellI y CÎ'iHÎ 1948 p.3 aHCOKODOCTasneHHMH 'iHHaMH 3 amOMCTaa Jl.liepiî - 6y.ll.b-.RKHH
KepiaHHK CXmHOE:BpODeHCbKOÎ .z:i.eplKaaH TOro tfacy He pH3HKHya 6H amMoaHTH y 6ecmi
reHepany HKBC. Ane ni.z:i. cyMHia cei.z:i.oMo "" Hecai.11.oMo 6epeTbC.R no.RnbHÎCTb
qexocnoaaUbKOro npe3HL(CHTa anacuii1 .11.eplKaai Ha ocuoai 6inbllI HilK cyMuiaHHX cai.11.qeub
rope3aicHoro aHKOHaaU.R noniTH'iHHX y6HaCTB, 3aMOaneHHX CTaniHCbKHM KepiaHHUTaOM,
TI.Cy.11.onnarnaa, y cnora,nax .RKoro, BHLl.aHHX .z:i.o pe'li y MocKBi nHrne y 1996 p., 3MirnaHo
.z:i.n.R .ll.HCKpe.11.HTauiî E.lieHerna ace - IDK .11.0 «TaeMHOÎ» yro.D.H npo nepe.11.aqy CPCP
3aKapnaTI.R .
pe'li, rnaHTIDKyaaTH npe3HL(eHTa qcp y CÎ'iHi 1948 p., HanpHKnaL(, JIKOIOCb
TaE:MHOIO yro.11.010 cTocoaHo KapnaTCbKoî YKpaÎHH 6ya noaHIDi a6cyp.z:i.. TiparHeHH.R
E.lieHerna 3a6e3ne'iHTH L(n.R qexocnoaa'i'iHHH cnÎnbHHii: Kop.11.oH 3 CPCP 3a paxyHOK
nepe.z:i.aqi «IlmKapnaTcbKOÎ Pyci» YKpaîui 6ynH JaranbHoamoMi IUe J 1939 p.i npe3HL(eHT
qcp aHcnosnIOaaa îx He rinbKH a nepenHcui 3 H.CTaniuoM, ane i1 ny6ni'IHO He
npHxoayeaa i .11.eKnapyaaa. A THM 6inhrne, Ha 1948 p. 3aKapnarr.R alKe noua.11. 2 poKH

.n;o
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o<t>iuiHHo BXO)lHJIO ,[10 cKJia)ly YKpaÎHH Ha OCHOBi pa)lHHCbKO-'leXOCJIOBaUbKOro )loroeopy
Bi)l 29 qepBHll 1945 p.
CeocpiJlHO r.Il.MypaWKO BHCBiTJIIOE i MicilO B.3opiHa )lO Ilparn B JIIOTOMY 1948 p.
Cno'!aTKY JlOCJii)lHHUll CKap)l(HTbCll: <<):Vui pociiicLKH'.X icTOpHKie Kopnyc JlOKYMeHTie,
noe'll3aHHX j3 BH3Ha'!eHWlM 3aB)laHb i JliH 3opiHa B Ilpa3i, ,[10 UbOro qacy 33.llHWacrLCJI
12
«TaEMHHUelO 3a ciMoMa ne'laTllMH». Ta )lani CKJlOMHO noei,1:10MJU1e, mo eono,1:1ie neBHHM,
npae)la, )lOCHTb o6Me)l(eHHM KOJIOM MaTepianie, lllO 3acei,[l'lyJOTb llKi apryMeHTH
3acrocoeyeana p3JlllHCLKa cTopoHa JlJlll noTPi6Horo iif po3BHTKY noniTH'IHO°i KpH3H e llCP.
I.. .Ha TPLOX cropiHKax JleTaJILHO UHTYE noei)loMJieHHll B.3opiHa 3 Ilparu, iHCTPYKui"i
B.MonoToea 3 MocKBH BiJl 19-22 mororo 1948 p., nocunalO'IHCb Ha Apxie 30BHiWHLOÎ
13
noniTHKH P<l>, T06To, Ha TOH caMHH YT3EMHH'leHHH «Kopnyc .z:IOKYMeHTie».
U:iKaBHH y UbOMY 3B"ll3KY iHWHH <t>aKT - KOJIH Bi)lOMHH pociHCbKHH icTOpHK
1.1.0pnHK cnpo6yeae HelllOJla&HO npoauani3yeaTH npo6neMy 3 iHworo 6oKY - )lenewi
'leXOCJIOBauLKOro nOCOJlbCTBa 3 MOCKBH y Ilpary 3a KpH30BHH nepio)l JllOTOro 1948 p., TO
e TenepirnHLOMY Apxiei M3C llP eiH 3Haiirnoe TiJILKH TenerpaMH JlO 7 J110Toro 1948 p.i
nicnll
1O
6epe3Hll
1948 p. 3riJlHO 3 nopllJlKOBHMH HOMepaMH, 3HHKJIO noHa)l 60 renerpaM, OTPHMaHHX e
14
nepio)l JIIOTHeeoî KpH3H 3 noconLCTBa llCP y MocKei.
3aranoM, BB3)1(a€MO, He BaPTOIO TaKOÎ BeJIHKOÎ yearn, llK îH Ha)lalOTb pociHCLKi
B'leHi, MicilO B.3opiHa JlO Ilparu e JIIOTOMY 1948 p. Xi6a mocb 3MiHHTLCll y euceirneHHi
nepe6iry KpH30BHX no)liH B llCP TOro qacy, llKUlO 6yJlyTb 3HaH)leHi )leTaJILHi iHCTPYKuiî
pa)lHHCbKOro KepiBHHUTBa 3acrynHHKY HapKOMa npo )liî B Ilpa3i? llH He llCHO JIKHMH BOHH
6ynH? Koop)lHHyeaTH eHcryn qexocnoeauLKHX KOMYHicTie 3a HaKaJaMH 3 MocKBH. ll.{o,
JlO pe'li, ni)lTBep.LOKylOTb i Hoei JlOKyMeHTH 3 pociiicLKHX apxieie, llKi UHTYE
f.Il.MypawKO.
Il033llK cyqacHa pociHCLKa icropiorpa$ill noBOEHHOÎ llexocJIOBa'l'IHHH KOHuefiTPYE
Ha)l3BH'laHHY yeary Ha JIIOTHeeux no)lillx 1948 p. Ta poni CPCP i paMHCLKoî )lHnJioMaTiî e
HHX, cnpo6yeMO ece-TaKH )leTaJibHiwe p03i6paTHCll B npo6JieMi. J].nll icTOpiî B3)1(JIHBi
$aKTH'IHi pe3yJlbTaTH )liJIJILHocTi B.3opiHa e Ilpa3i y JIIOTOMY 1948 p. - cnpH.llHHll
ycniwHOMY KOMyHiCTH'IHOMY nepeeopory e llCP. A MeTa Micii p3)lHHCLKOro
npe)lCTaBHHKa B)l(e TO)li 6yna )l06pe Bi)lOMOIO 33Xi)lHHM )lHnJIOMaTaM y Ilpa3i. 3ri)lHO 3
Hemo)laBHO ony6niKoeaHHMH MarepianaMH 3 apxiey M3C <l>paHuiî, $paHuyJLKHH nocon e
qcp M.,[l;i)l(OH noei)lOMJillB 27 JIIOTOro 1948 p.e IlapH)I(, mo Jlep)l(aBHHH nepeeopoT y
KpaîHi roryeaecJ1 3a 3rOJlOIO CPCP )laBHO - me 3 rpyJlHJI 1947 p., a B.3opiH Mae O)lHe
15
3aB)laHHll - oroJIOCHTH MOMeHT, KOJIH KOMyHiCTaM nOTPi6HO nepei1TH B Hacryn.
Ta e llKOCTi KOHTPapryMeury pocii1CLKi icropHKH, 30KpeMa ei)lOMHH )locni)lHHK
noeoEHHOÎ noniTHKH 3axo)ly y Cxi.z:1HiH €eponi 1.1.0pnnK {IHCTHryT Mi)l(HapoJlHHX
eKOHOMi'IHHX i noniTH'IHHX )lOCJii.lVKeHL PAH), nocrii1Ho HaBOJlllTb )lOKyMeHTaJILHY
ouiHKY HeHTPaJibHOÎ poni B.3opiHa B JllOTHeBHX 1948 p. no)lillX B llCP, llKY )laB HiXTO
16
iHwui1, llK oco6ucTO TOrO'laCHHH nocon ClllA e Ilpa3i J1.ll1Tei1HrapJlT. ,[l;iHcuo, <t>aKToM
e, mo aMepuKaHCLKHH nocon 30 Keirnll 1948 p.HanpaeHB y ,1:1ep)l(JlenapTaMeHT ClllA
aHaJiiTH'IHY 3anHCKY i3 16 p03)liJiiB, y llKÎH TBep)lHB, mo: no-nepwe, HeMa npllMHX )l0Ka3ÎB
paMHCLKoro BTPyqaHHll y qexocnoeauLKi no.z:1iî JIIOToro 1948 p.; no-Jlpyre, HaeiTL Jliî
p3)lHHCLKoro nocna B.3opiHa, llKHH npuneTie y Ilpary 19 moTOro, He MO)l(Ha HaJBaTH
npHMHM BTPY'laHWlM (J1.ll1Tei1urapJlT 3aneBWlE Jlep)l()lenaPTaMeHT, mo nocoJILCTBO ClllA
Mano JlOCToeipHy iH$opMaui10 npo npa3LKi neperoeopu B.3opiHa, llKi Hi6H-TO cnpas .;
cTOcyeanncll nHTaHHll nocraeoK 3epHa 3 CPCP y llCP); no-TPen:,BÎJlCYTHi 6yJlL-xe:i
17
cei)l'leHHll npo THCK CPCP Ha llCP no ypllJlOBÎH niHiî.
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Arre, JIKlll,O JJ.eTILJibHiwe npoauani3ysaTH auaniTwrny ii.osi,nKy aMepuKaHCbKoro
nocna Ta npH'mHH i o6CTaBHHH i"i uanHCaHIDI, TO BiJJ.KpHBaJOTbCJI uiKasi HJOaHCH.
~oKyMeHT 6ys uanucamm JI. lllTeiirapii.ToM nicnJ1 n10Tues11x noii.Hi 1948 p. i
3axonneuID1 KOM)'HiCTaMH sna,nH - nepeii. 3aKiH':leHIDlM iioro nepe6ysaHID1 y pau3i nocna
ClllA s qcp (sniTKy siu noKHttys Kpaîuy i 3 oceui 1948 p.6ys npH3Ha'leHHH nocnoM
ClllA s Kaua,ni). AMepHKattCbKHH nocon y 3anucui ii.ep)l(,!J,enapTaMeury HaMarascJI
OCMHCJIHTH npH1rnHH nopa3KH qexOCJIOSaQbKOÎ ii.eMOKpariî i CJlraE y CBOHOM}' auani3i IPK
ii.o «6inoropcbKoro nepioii.y», apryMeHryJO'IH nepeMory KOM}'Hicris 1948 p., 30KJ>eMa, i
icropH'IHHMH cf>aKTOpaMH Ta ncuxonori'IHHMH pHcaMH qecbKOÎ uauiî. Ha uaiisHlll,OMY
ii.ep)l(asHOM}' pisui ClllA nepeMora KoMyuicTis y qcp 6yna p03uiueua JIK KaTacrpocf>iqua
nopaJKa ii.eMoKpaTiî y Cxi,nuiii €sponi. Ue nHTauIDI 6yno suueceuo uasiTb ua
06rosopeHID1 s OOH.
JI.lllreiiHrapii.ry y auaniTH'IHiii 3anucui ueo6xmuo 6yno nesunM 'IHHOM
snnpasii.arncJI 3a oco6ncry suuy y nposani aMepHKaHCbKOÎ JJ.HnJIOMaTiî s nosornuiii
qexocnosa'l'IHHi. Tiocny ClllA uenpnnycTHMO 6yno nporneii.im niii.sHIUeuy aKTHBHÎCTh
CPCP 1947-no'laTKy 1948 pp. no ii.eMOHTIPK} KOHCTnryuiiiHo-ii.eMoKpaTH'IHOÎ cnCTeMH B
qcp, a panTOsuii npuî3A B.3opiua ii.o Tiparn, JIKHH y 1945-1947 pp.npau10sas nocnoM
CPCP y "LJCP,He Mir He Hacropo)l(HTH aMepnKaHCbK)' cropouy. Tiosipnrn y <oepHosi»
ÎHTepecn B.3opiua 6yno sIDKKO (J1Klll,O,npasii.a, TaKa 6aiiKa ue 6yna csiii.oMo ni,ncyHyra
aMepHKaHCbKOMY nOCOJibCTsy s Tipa3i ,lJ,JlJI ii.e3iucf>opMa1.tii). JI.lllreiiurapii.T oco6HCTO He
iHiui10sas noii.aHIDI 20 JIJOTOro 1948 p. 12 MÎHÎCTpaMH sin qexocnosaUbKHX
npasonoMipKosauux napTiH 3Ms npo si.ncTaBK)' i cnpo6y BHKJIHKaTn ypJl)l.osy KpH3y s
"LJCP. Ha.nani siH p03UÎHJOsas TaKHH xiii. qexocnosauLKHX ii.eMOKparis JIK HemacHnii,
KOTporo i l.feKann KOMYHÎCTH ,lJ,JlJI 3axonneHHJ1 BJia,nn.
€)1.HHHM nOJICHeHIDIM uenpaBHJibHOÎ JllHll, noMHJIOK lfH 6e3)1.ÎJUibHOcTI
aMepHKaHCbKOro nOCOJibCTsa y Tipa3i y KJ>HTH'IHÎ JIJOTHesi )I.Hi, JIK snnpasii.aHHJI nepeii.
ii.ep)l(,!lenapTaMeHTOM ClllA, Morna 6yru oco6ucra HeiHcf>opMosaHiCTb nocna npo
noniTH'IHY cnryaui10 s Kpaîui, THM 6inbrne, mo siH noHa,n ii.sa MicJ1ui 6ys siii.cyrHiii y "LJCP
- 3uaxo)l.HBCJ1 y siii.nycrui s ClllA ii.o 19 JIJOToro 1948 p. TioM'J1Krny10qo10 o6CTasHHOJO
6yno 6 i o6rpyurysaHHJI KOMyHiCTH'IHOro nepesopory nepeslPKHO qexocnosaUbKHMH
SHyTpÎllIHbOnOJIÎTHlfHHMH lfHHHHK3MH i xu6aMH ii.eMOKpaTHlfHOÎ on03HUÎÎ, a He BilJIHSOM
CPCP, ii.iJIMn Ta iucrpyKUÎJIMH B.3opiHa. ToMy s aHaniTH'IHiii 3anucui JI.lllreiiHrapii.T,
HaiiiMosipuirne, i 3acf>iKcysas smcyrHiCTb )l.0Ka3Îs npo npJ1Me P3JJ.JIHCbKe STpylfaHIDI y
noniTH'IHY 6opOTb6y s qcp y Jil:OTOMY 1948 p.Ta csiii.oMO BKa3aB TÎJibKH ocf>iuiiiHHH
acneKT Micii B.3opiua s ITpary. UiKaso, mo s ocf>iuiiiHo suii.aHnx y 1974 p. icTOpH'IHHM
siii.ii.inoM ii.ep)l(,!lenapTaMeHry ClllA AOKYMeHTax aMepnKaHcbKOÎ 30sHillIHbOÎ noniTHKH
HeMa Hi oii.Horo nosiii.oMJieHHJI JI.lllTeiiHrapii.Ta 3 Tiparn 3a nepioii. niKy noniTH'IHOÎ KpH3H
s "LJCP - 21-24 JitoToro 1948 p., xoqa siii.oMo, mo siu uanpasJIJ1s y BarnuHITOH 3 20
JIJOToro no ii.si renerpaMH s ii.eHb. IToii.anLwi ii.oKyMeHTH Ta nepenncKa JI.lllTeiiurapii.Ta
3acsi,nqy10Tb, ll.1,0 3aJIHUias siH qcp npurnilfeHHM - i3 nO'lyrTJIM HeMO)l(JIHSOCTi 3MÎHH
curyauiî Ta 6e3CHJIJIJI moii.o Ha,nauHJ1 ii.onoMorn qexocnosauLKHM ii.eMoKpaTaM nicJIJ1
SCTaHOBJieHIDI KOMyHiCTH'IHOÎ )l.HKTaTYJ)H.
JI.lllTeiiurapii.T 6ys npn3Ha'lettnii nocnoM ClllA s qcp i np116ys y ITpary s nnnui
1945 p. Biu 6ys 6nH3bKHM TOsapurnoM .[(JK.<l>.~anneca - Maii6yrHLoro ii.ep)l(CeKpeTapJ1
ClllA, 3 JIKHM pauiwe npautosas y a,nsoKaTCLKili KOHTopi «KpoMBeJIJI i CannisaH»
18
(M.Hbto-HopK). ITocon nocriiiHo 6oM6apii.ysas YPJIJI. ClllA Ta aMepHKattCbKi 3aco6u
Macosoî iucf>opMauiî nosi,noMJieHHJIMH 3 Tiparn, mo6 npnsepHyrn 6inbrny ysary ii.o "LJCP
33,llJIJI 3)1.ÎHCHeHIDI «OC06JIHSOÎ» noJIÎTHKH 3axoii.y ii.o uid 'IH" He uaii,neMOKpaTH'IHirnoî y
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Cxi.n.HiH €eponi neplllHX nicJUieocHHHX poKie .n.ep)l(aeu, BBa)l(aJO'lli, mo qepe3 Tipary
MO)l(Ha ei.n.emoearn .ll.JUl 3axi.n.Hoi' .n.eMoKpaTii' noHeeoneHi CPCP Kpai:HH.
Y 1947 p. <t>pamd.11, BenuKo6pHTaHiJI Ta CllIA aKTuehyeanu ceoî ei.n.HOCHHH 3
Y:CP. BenucH neperoeopu npo yKJia.a;eHH.11 qexocnoea.J..(bKo-cl>pattUY3bKOro coI03Horo
.n.oroeopy. HaMiTHJIOCH po3wupeHHH cl>iHaHcoeo-eKoHoMi'iHOÎ .n.onoMorn BenuKo6puTaHiî
Ta CllIA Y:exocnoea'i'IBHi, HKa C.U.HHa 3-noM~ KpaÎH 30HH erurney CPCP roTOea 6yna
BKJIIO'iHTHCH e «nnatt Mapwanmm. Ha py6elKi 1947-1948 pp. aMepmcattCbKa a.n.MiHicrpauiJI
cxeanHJia piweHH.11 npo npucKopeHy ni.n.roTOBK)' i yKJia.a;eHH.11 TOpriBenbHOÎ Ta KYJibTypHoî
yro.n. 3 lJCP. oiJlhWiCTb UHX 30BHlluHbOilOJiiTH'iHHX KpOKiB po6HJIOCJI .ll.JUl IlÎ.ll.TPHMKH
npo3aXi.D.HO HaJiawTOBaHHX 'ieXOCJIOB3UbKHX noniTH'iHHX CHJI.
l{e He MOrJIO He BHKJIHKaTH 3aHeilOKOCHHJI y pa,ll..llHCbKOro Kepiemurrea. y Hi'i 3 9
Ha 1O JIHilH.11 1947 p. e MocKei p03rnieaHHH Î1.CTaniH oco6ucro npHMycue qexocnoB3UbK)'
.n.eneraui10 nepe.n.aTH qepe3 Ilpary Ha 3axi.n. ocl>iuiiiey ei.n.Moey Y:CP ei.n. yqacri y <mnaHi
Mapwanna». ,L(Jul CPCP, JlKHH B)l(e Haca.n.ue pelKHMH pa,ll..llHCbKoro THnY y cyci.n.Hix
IloJibIUi Ta YropIUHHi, HacTae qac .n.iii: i B Y:CP. Y nucrona.a;i 1947 p.6yno BHKpHTO
«aHrn.n.epllCaetty 3MOBy>> y Cnoea'i'iHHi i KOMYHicTH npHMyCHJIH ,[J;eMoKpaTH'iH)' napTiJo
eiD..n.aTH ÎM 6inbwiCTb MiHicTepcbKHX nopTcl>eniB y Kopnyci ynoBHOBa)l(eHHX CHP
19
(cnoeaubKOMY ypH.n.i). TiicJUI e.n.ano'i reHepanbHOÎ penernuiî y Eparncnaei Ha qep3i 6ye
KOMyHiCTH'iHHH nepeeopoT JaraJibHO.D.ep)l(aBHOro MacwTa6y.
Ane e Y:exocnoea'i'iHHi nocTiHHa 3 1945 p. 3arpo3a 3axonneHHJ1 KOMytticTaMH
BJill,!l;H CTaJia 3BH'iHOIO i BH,ll.aBaJiac.11 ManopeanbHOIO .ll.JUl npaKTH'iHOro 3.D.iii:cHeHHJI.
JI.llITeii:Hrap.n.T IlWOTOBHB .ll.JUl .n.ep)l(.lJ.enapTaMeHTa HanpHKiHUÎ 1947 p. qeprOBHH aHaJIÎ3
noniTH'iHOÎ CUTYauiî e Y:CP, y JIKOMY 333Ha'llie, mo waHCH Ha KOMYHÎCTH'iHHH 33KOJIOT He
pocryTb, ane i He JMeHwy10TbcH, i noîxae y ei.n.nyCTK)' e CllIA. ,[J;o Ilparn eiH nnaHyeae
noeepHYTHCH 15 CÎ'iHJI 1948 p. i HaBiTb 3aMOBHB KBHTOK Ha naponnae .li.O €eponu Ha 9
ci'IH.11. Ta y KiHui rpy.n.HR 1947 p. JI.llITeiittrap.D.T noTPanue .n.o niKapHi, .n.e 3 ci'IH.11 1948
p.iioMy 3po6unu onepaui10, i nuwe 18-19 JIIOTOro eiH nnattyeae noeepHYTHCH e
20
Y:exocnoea'i'iHHy. ToMy e nepio.n. HapocraHHJI nonÎTH'iHOÎ KpHJH e Y:CP nocon CIIIA He
6ye y Ilp33i.
KoMyHÎCTH'iHa icrnpiorpacpiH .n.paMaTH'iHO 3MaJiboeyeana HK JI.lllreiiHrap.n.T Hi6uTO TepMiHoeo nepepeae ei.n.nycTK)' e ClllA i noM'iaecH roryearn eucryn «peaKuiiiHux
CHJI» y Y:CP, noo6iugelllH qexocnoea.J..(bKHM nonirnKaM 3a eurHaHHJI 3 ypH.ll.Y KoMyHicrie
21
- nocon
Herautte
Ha.a;xo.lJ.)KeHH.11 Kpe.n.ury e 25 MJIH. .n.on. H acnpae.n.1. )I( aMepuKaHCbKHH
npu6ye niTaKOM .n.o Ilparu 19 nIOToro 1948 p. o 17.00 3a cepe.n.Hbot:eponeiicbKHM qacoM qepe3 .n.ei ro.D.HHH nicJUI npunbOTY ry.n.u B.3opiHa i, 3YCTPiewucb 3 npaeoueHTPHCTCbKHMH
0Il03HUÎHHHMH IlOJiiTHKaMH Y:CP, 3Mir noo6iugTH ÎM TinbKH MOpaJibHY i ,ll.HilJIOMaTH'iH)'
ni.n.TPHMK)' 3 6oKy ClllA y 6opoTb6i npOTH 3arpo3u KoMyHiCTH'iHOÎ .D.HKTaTYPH. A e Toii:
)l(e qac, - JIK nuwe r.TI.MypawKo,- pa,ll..llHCbKHH eMicap B.3opiH y Ilp33i B)l(e eie aKTHBHi
neperoeopu 3 '-lexocnoeaubKHM MÎHÎCTpOM 3aKop.n.oHHHX cnpae .H.MacapHKOM, KOTPOMY
eKaJae, mo CPCP HeraTHBHO cTaBHTbc.11 .n.o cnpo6 HeKOMYHiCTH'iHHX naPTiii: po3KOJIOTH
YPH.ll. Y:CP, a B po3MOBÎ 3 npeM"cpoM JaKJIHKae K.foTBaJib.D.a TBep.n.o npoTHCTOJITH npaBHM
22
IlOJIÎTH'iHHM CHJiaM, He HTH ÎM Ha IlOCTyilKH i He XHTaTHCH.
PociHcbKa .n.ocni.n.HHUH nparne .n.oeecru, mo ue i 6yno ronoBHOIO npH'iHHOIO
npul3.n.y B.3opiHa .n.o Ilparu. Pa.D.JIHCbKe KepiBHHUTBO cyMHieanocH y 3.D.aTHOCTi
KOMyHiCTHt{HHX ni.n.epie Y:exocnoBa'i'iHHH JaXOilHTH BJia.a;y, BBa)l(alOt{H ix CXHJlbHHMH .li.O
KOMnpoM1c1e 3 KOaJIIUIHHHMH 6ypllCYa3HHMH napTHepaMu. ToMy B.3opiH r-.1 ,
ni.n.wTOBXffYTH eepxiBK)' KTI1I .n.o piwyqux .n.iii. BiH i cnpae.n.i 20 n10rnro 1948 p.
)I( nicnH 3aHBH 12
JYCTPÎ'ii 3 K.foTBaJib.ll.OM Ta reHceKOM KTI1I P.CnaHCbKHM, ei.n.p
MiHiCTPÎB-,ll.eMOKpaTiB npo BÎ.ll.CTaBKy, BHMarae BÎ.ll. KOMYHÎCTiB .n.iHrn He 3Ba)l(yBaTH Ha
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MO)IC.]JHBiCTb nopymeHHJI .neJIKHX «<t>opMaJibHHX» noJIO)l(eHb KOHcnrryuiî Ta 3aKOHiB qcp,
qoro, JIK .nonoBi.nae pa.nHJ:lCbKHH eMicap e MocKBy, «qexH )l(axJIHeo 60J1TbCR». 23
)l.aJii f.Il.MypaWKO HaMaraCTbCR .LleTaJlbHO BHKJiaCTH CBOIO OCHOBHY i.zteK> K.roTBaJib.LI Ta iHwi KepiBHHKH Km caMi HanoJIRraJIH Ha BTPyqaHHi CPCP y 6opoTb6y 3a
BJia.ztY B KpaîHi y JIK>TOMY 1948 p. i, BHqiKyBaJIH, cno.niBaJOqHcb 3axonHTH ii qH ne
«pa.nHHCbKHMH pYJCaMH». 3a noBi.ztoMJieHHRMH B.3opiua, K.foTBaJib.zt npononyBae CPCP
npoBeCTH 3aJIRKyK>qy .neMOHCTPauiK> BiHCbKOBOÎ CHJIH
noqam KOHueHTPauiK>
pa.nHHCbKHX LiacTHH 6inJ1 Kop.noniB qcp B ABcTPiî Ta HiMeqqJ.tni, .LIJIR THCKY na
npe3H.zteHTa E.lienewa i npa»i napTiî. B.3opiu npocHB MocKBY cnonyKaTH K.foTBaJib.zta .no
6iJibW piwyLIHX CaMOCTiHHHX .niH BKa3iBKaMH no «naPTiHHiH niniî», a qepe3 pa.nio Ta npecy
CPCP (6a)l(auo raJeTY «IlpaB.na») .nam ouinKY no.niii B qcp, ni.ztTPHMaTH «HawHx .npy3iB»
i BHKpHTH npaBHX.
Pa.ztRHCbKe KepiBHHUTBO ui6H-TO «Bi.ztMOBHJioc.11» 3aCTocyBaTH cHJioBe 3aJI.RKYBaHH.R
Ta iuwi MeTO.LIH rpy6oro THCKY Ha qcp. Y cnrri naBO.LIHTbCR Bi.nnoBi.ztb B.MonoTOBa na
imj>0pMauiK> B.3opiua Bi.LI 20 JIK>Toro 1948 p.: <<IlpaB.na>> 22 JIK>Toro BHcrynHTb 3 ouiHKOK>
no.niH: B qeXOCJIOBaqqJ.tui. npon03Huiî npo nepeMimenHR pa,LIJIHCbKHX BiHCbK B HiMeqqJ.tui
Ta ABcTPiî, a TaKO)I( npo uanpaBJieHHR BKa3iBoK foTBaJib.LIY no napTiHniH niuiî BH3Hani
24
ne.nouinbHHM». B.MoJIOTOB, 6yuiMTO, 3a6opOHHB B.3opiuy 3YCTPiqaTHCR 3 npe3H,LleHTOM
qcp E.lienewoM .no OTPHMaHHR .no.naTKOBHX BKaJiBOK 3 MocKBH.
Becb 3anaJI noBoî Kouuenuiî qexocnoBaubKoro nK>TneBoro nepeBopory, 3a
BH3HaHHRM caMoi· r.n.MypawKo 3 P<l>, cnpRMoBaHHH npom yCTaJienoî B cyqacuiii qecbKiii
iCTopHLIHiH Hayui TOLIKH 3opy, mo caMe B.3opiu npHBi3 foTBaJib.LIY HaKa3 CTaJiiHa
BHKOpHCTaTH YPR.LIOBY KpH3Y B 4CP ,LIJIR OCTaTO'IHOro BHpiweHHR nHTaHHR npo Bna.ny Ha
KOpHCTb KOMyHiCTiB i peKOMeH.nauiK>, y BHna.ztKY Heo6xi.nHoCTi, 3BepTaTHCR .no MocKBH 3a
25
BiHCbKOBOIO ni.ztTPHMKOIO.
fleBHOIO MipOIO f.fl.MypaWKO, BHnpaB,LIOByJOqH pa.nHHCbKY ,LIHnJIOMaTilO i
oco6HcTo B.3opiua 3a .niî B nepio.n JIJOTHeBoî (1948 p.) KpH3H B qcp, cynepeqHTb
npHHUHnOBO npaBHJibHHM BJiaCHHM TBep.n)l(eHHRM 3 UIE:l )I( ny6niKauiî npo Te, mo
qexocnoBaubKa KpH3a 6yna: «npRMHM pe3yJibTaToM peaJii3auiî Km HOBoro Kypcy
MocKBH Ha q,opcoBaue npocyBaHHR KOMnaPTiH .no BCTaHOBJieHHJI BJia.D:HOÎ MOHononiî B
.nep)l(aBax Cxi.nHoî CBponH. Qeii Kypc CTaB noniTHLIHOIO peanbHiCTIO 3 cepe.nHHH 1947 p. i
Bi.no6pa3HB Bi.LIMOBY pa.nHHCbKoro KepiBHHuTBa Bi.LI Konuenuiî «nauioHaJibHHX wm1xiB .no
couiaJii3My». 26
r.n.MypawKO
me
B 1993
p.,
pa30M
3 BoJIOKiriHOIO
T.B.
Ta
HocKOBOJO A.<l>., y nopiBHJIJibHO-iCTopHLIHOMY .nocni.n)l(eHHi npo Hapo.nHy .neMoKpaTiJO
1944-1948 pp.npoaHani3yBaJia aJlbTepHaTHBHi KOHUenuiî cycniJibHOro p03BHTKY y
noBOE:HHiH Cxi.nniii CBponi i c<f>opM}'JIIOBaJia i.neJO mo.no CXHJibHOCTi KepiBHHUTBa CPCP i
Mi)l(Hapo.nnoro KOMYffiCTHqHoro pyxy y 1944-1946 pp. BH3HaTH MO)IC.]JHBiCTb MHpnoro
nepexo.ny cxi.ztHOE:BponeHCbKHX Kpa"iu .no HOBOÎ cycniJibHOÎ CHCTeMH - 6e3 BCTaHOBJieHHR
«.LIHKTarypH nponeTapiary i pa.nHHCbKOro na.ny». 3 noLiaTKY 1947 p., o.nHaK, pa.nHHCbKi
.nep)l(aBHi i napTiiiui ni.nepH Bi.nMOBHJIHCJI Bi.LI ni.ztTPHMKH HauioHan-cneuH<l>iLIHOro
couiaJii3My,
a
nicnR
ycytteHHR
e
1947 p. KOMyHiCTiB y <l>paHuiî Ta Inniî i3 CKJia,ny KOaJiiuiHHHX ypR.nie Ta 3aroCTPeHHR
ei.nHOCHH Mi)I( CPCP i 3axo.noM, B3araJii 3a6opoHHJIH y Cxi.nniii CBponi couianicrHqni
eKcnepHMeHTH 3a «<f>OPMYJIOIO lieuewa»: MHpHa eBOJIIOUiR Bi.n 6yp)l(ya3HOÎ .no Hapo.nHo!
.neMOKpariî, a noriM - .no couiani3My. C.nHno «npaBHJibHOK>» CTaJia pa.nHHCbKa Mo.nenb, a
27
MeTO,LIOM ri peaJii3auiî - peBOJIIOUiR i KOMyHiCTHLIHa ,LIHKTaTYPa.
)l.OCHTb uiKaBO, mo KopiHHJI cyqacHHX TeopeTH'IHHX BHKJia.D:OK r.n.MypawKO mo.no
3apO,Ll)l(eHHR
(1944-1946
pp.)
Ta
ycyHeHHR
(1947https://biblioteca-digitala.ro

Particularitdţi şi tangenţe

în

evoluţia

Cehoslovaciei, României

417

1948 pp.)ani.TepuaTHBHHX KOHQenQiu cycni.ni.uoro po3BHTKY y nosocuuiu Cxi.zluiu €sponi
i auanori'IHHX ,nsox Bi.zlMiuunx nepio,niB y ni.zlxo.ni KepiBHHQTBa CPCP .no MeTO,niB
6y,nÎBHHQTBa coQiani3MY B .nep)((aBax periouy, Jie)((HTh B OCHOBHOMY y KpHTHQÎ QÎCIO )((
.nocni.zlunQeJO y 80-Ti poKH «npasopesi3iouicTChKHX» i.zleu qeci.KHX icTOpHI<iB 5l.OnaTa Ta
K.KaIIJiaua, BHCJIOBJieHHX HHMH me y 60-Ti pOKH( o6n,nsa B'leHi nicJIJI 'IHCTOK
«HOpManiJaQÎÎ» 6ynn y 70-Ti pOKH BHrHaHÎ B eMirpauiJO, a 3apa3 - o.nui 3 uaiiBi.zloMÎIIIHX
qechKHX B'leunx: .H.OnaT - .nnpeKTop lucnrryry T.-r.MacapnKa, K.Karuiau - cniBpo6irnnK
IHCTHTYfY cyqacuoî icTOpiî AH qp). Y Mouorpacl>i'IHOMY .nocni.zl)((ettui 1986 p. npo
IlOJIÎTH'UIY 6opon.6y B qcp y 1944-1948 pp., [.Il.MypaIIIKO KpHTHK)'Bana TBep,n)((eHHJI
.H.OnaTa npo re, mo TinhKH 3arocTPeHW1 Moouapo.nunx Bi.zluocnu y 1947 p. nepepsano
npoQec Ticuoro cnispo6iTHHQTBa noniTH'IHHX cHJI B qcp i npnBeno .no JIIOTHeBoî KpH3H
1948 p., a K.Karuiauy .nicTanOCJI )li( 3a auanori'IHÎ «npHMHpeHChKÎ» .nYMKH, TaK i 3a
BHCHOBOK, mo COQianhHO-eKOHOMÎ'IHÎ i IlOJIÎTH'IHÎ nepenopeHHJI, JIKi 3,nÎHCHIOBMHCJI B
Kpaîui, B)((e BOCeHH 1945 p. CKJIMH 6aJy ,nJIJI TaK 3BaHOÎ HOBOÎ MO,neni COQiani3MY B
28
qeXOCJIOBa'l'IHHi. 3apa3 [.Il.MypaIIIKO p03BHJia QÎ, pattÎIIIe KpHTHKOBaHi HelO i.zleî Î,
BHKOpHCTOBYJO'IH TaKO)(( nponaroBauy 3 Ki~ 80-x pOKÎB pociHChKHM ÎCTOpHKOM
II.B.Bono6ycBHM TeopilO ÎCTOpH'IHOro BH6opy, BHcyuyna KOHQenQÎIO npo IlOBOCHHÎ
cycni.ni.ui ani.TepuaTHBH i uaQiouani.ui Mo,neni coQiani3MY Ta npo 1947 p., RK
nepenoMunu, y noniTHQi CPCP mo.no Kpaîu Cxi.zluoî €sponn. Ilpas,na, napa,noKCOM E:, mo
r.rr.MypaIIIKO .norenep noneMÎ3YE: 3 QHMH )(( qechKHMH onoueuTaMH, uacaMnepe.n 3
K.KaruiaHOM, ane B)((e npo KOMYffÎCTH'IHHH Il)'T'I JIIOTOro 1948 p. i MÎCÎIO B.3opiua B qcP.
BncsirneHWI cyqacuolO pociiichKOIO icTOpiorpacl>iclO poni CPCP y uaca,n)((ettui
KOMYHÎCTH':lHOÎ ,nnKTaTYPH B qexocnoBalJ'IHHi noTPe6yt: .no.naTKoBoro rnn6oKoro auaniJy.
Cnpasa B ToMy, mo 3MÎCTOBHO pi3Hi oQÎHKH Ta ni.nxo.nn .no ,nauoro nHTaHHJI .nemo y
IIIHplIIOMY - cxi.zlHOE:BponeHChKOMY KOHTeKCTÎ, T06To npo6neMa BilJIHBY «pa,nRHChKOro
cpaKTopa>> ua B~ÎIIIHi npoQecn y Kpaîuax Cxi.zluoî €sponH, 3apa3 po3,nÎJIHJIH icTOpHKiB
2
P<l> ua .nsi rpynn.
IIepIIIa BBa)((ac BHpiIIIanhHOIO poni. CPCP ( 30BHÎIIIHhoro «i>aKTopa) y uaca.n)((euui
pa.nRHChKOÎ MOJteni coQiani3MY B Jtep)((asax periouy B nepIIIi nicJIJIBOCHHÎ poKH i TOMY
CKeITTH':lHO CTaBHThCJI JlO TeoperH3)'BaHh I.QOJlO MO)((JIHBOCTÎ MhTepuaTHBHHX BapiaHTiB
esonJOQiî cxi.nuornponeuci.Knx ,neMoq>aTiu y
Jtpyriu IlOJIOBHHÎ
40-x
poKÎB
(IO.C.HosonaIIIiH, JI..H.ri6iauci.KHH, O.C.AuiKecs) .
.[ij>yra rpyna pociHci.KHX icTOpHKÎB TBep,nHTh, mo y nepIIIi poKH nicJIJ1 .[ij>yroî
CBÎTOBOÎ BÎHHH KO)((Ha cxi.zlHOE:BponeHChKa Kpaîua, y KO)((HHH KOHKpeTHHH MOMeHT Mana
cneQn«Pi'IHHH 6anauc BHYTPÎIIIHhoro i 30BHÎIIIHhoro «PaKTopiB. Iî npeJtCTaBHHKH,
uanpHKJia,n, Ti )(( r.n.MypalIIlCO, T.B.BonoKiTiHa i A.<l>.HocKOBa, nepeKouaui y
MO)((JIHBOCTi nonisapiaHTuoro 'IH ani.TepuaTHBHoro po3BHTKY Jtep)((aB Cxi.zluoî €sponn y
1944-1947 pp. Ta HaRBHOCTi B TOM qac peanhHHX MhTepuaTHB nepcneKTHBi BCTaHOBJieHWI
MOHOilOJlhHOÎ BJia,nH KOMYHÎCTIB.
Bi.nnosi.zluo .no KOHQenryani.uoî cnpRMOBauocTi i sapTO 3rpynysaTH JlO .nsox 6noKiB
uosirni pociuci.Ki ny6niKaQiî no nicJIJIBOE:HHiii icTOpiî cxi.zluocsponeuci.KHX .nep)((aB.
IlepIIIHH BKJIIO'laE: KoneKTHBHi JlOCJii.zl)((eHWI 3 n~o6neM noniTHKH CPCP y 1944-1949 pp.y
0
Cxi,nuiu €sponi Ta nepioJlY «xono,nuoî BÎHHH». .[ij>yrnu - 3ra,naua po6oTa npo uapo.uui
1944-1948
pp.,
JlOCJI~eHWI
IIIHplliOfO
'laCOBOro
nary
npo
,neMOKpaTiî
31
«CXi.zlHoE:BponeiichKHH COQÎanÎ3M» i TOTaniTapH3M.
Cyqacua .nn«PepeuQiaQÎJI pociuci.KHX icTOpHI<iB 3a .nsoMa npHHQHnOBO Bi.zlMiHHHMH
ni.zlxo,naMH JlO BHB'leHWI cycninhHO-IlOJIÎTH'IHOro p03BHTKY cxi.zlHOCBponeiichKHX .nep)((aB
y 1945-1948 pp. E: npORBOM MeTO.nonori'IHOro nmopaniJMy B icTOpH':lHÎH HaYQi P<l>.
,[{HcKYciî MOO npe,nCTaBHHKaMH .nsox Te'liu, 6eJYMOBHO, 6y.nyTh npo,nOB)(()'B3THCR, TOMY
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mo npo6neMa eaomouiî )leMoKpaTiii: Cxi)lHOÎ €aponH JlO )lHKTaTypH y nepwi nicnRBO€HHi
pOKH, RK cnpaBe)lnHBO BKa3Y€ lO.C.HoaonamiH, TinbKH Hemo.uaBHO crana O.UHHM 3
•
•
•
•u
•• •
••
J2
.uocm,UHHUbKHX nptopHTeTIB pOCIHCbKOI ICTOpHqHOJ HayKH.
Ta B CHny Tpa,UHUÎHHoro KOHCepBaTH3MY poCÎHCbKHX, oco6nHBO MOCKOBCbKHX
icropHqHHX mKin, crapmoMy noKoniHHto icropHKiB P<l> Henpocro si.uiHTH si.u cxeM, RKi
o6rpJ'HTOBysanHcR
npoTRrOM )leCRTKiB
nonepe)lHix poKiB.
HanpHKna.u,
TeqiR
«anbTepHaTHBHHKiB», T06To .upyra 3 BHIUeBKa.JaHHX 11>Yn sqeHHX P<l>, TinhKH
Ha6nH)l(a€TbCR .uo MeTO.uonoriî si.uKpHTOCTi cycniJibCTBa Ta icTOpiî. ToMy 3a rnH6HHOto
KOMnapaTHBHOro aHani3y po60TH i"i npe.ucTaBHHKiB CYTffBO nocrynatoTbCR cyqacHHM
.uocni)l)l(eHHRM icTOpHKiB 3axo.uy i t<pa"iH U:eHTpaJibHo-Cxi.uHo"i €sponH.
KoHKpeTHO no .uaHiii: TeMi - aKa.ueMiqHi ycraHOBH tfoxiî B 1993 p., a CnoaaqqHHH B 1997 p. - npoaenH Mi)l(Hapo.uHi KOH<PepeHuiî 3 npo6neM «pa,URHÎ3auiî» Ta MO)l(JIHBHX
aJibTepHaTHB, HaCaMnepe.u HeKOMYHÎCTHqHHX, p03BHTKY qexocnosaqqHHH Ta ÎHllIHX
CXÎ.UHO€BponeiicbKHX .uep)l(aB y nepmi pOKH nicnR .[Wyroî CBÎTOBOÎ BÎHHH. Ha KOH<PepeHuiî
B qecbKOMY IHCTHT)'TÎ cyqaCHoi· icTOpiî <PiHCbKHH aqeHHH X.JlapMona 3po6HB
nopiBHRnbHHH aHani3 cycninhHo-noniTHqHHX npouecis y qexocnosaqqHHÎ Ta <l>iHnRH.Uiî
33
nepwHx noso€HHHX poKis. TaKHH opHrÎHMbHHH nÎJlXÎJl .U03BOnHB po3rnRHYTH npo6neMy
icTOpiî qexocnoaaqqHHH y 1945-1948 p. y HOBOMY paKypci - He RK <PaTanbHY
npHpeqeHiCTb qexocnoaaubKOro nosornHoro cycniJibCTBa Ha KOMYHÎCTHqHy JlHKTarypy,
n03aRK, HanpHKna,U, <l>iHnRH.UÎR, RKa y ui pOKH 3H3XO)lHnacb TaKO)f{ y cipepi )f{OpCTKOro
snnHBY CPCP (RK i AscTpiR), 3Morna sce-TaKH niTH aJibTepHaTHBHHM - HeKoMyHicTHqHHM
llIJUIXOM.
CyqacHa pociiicbKa iCTopHqHa HayKa noKH mo He cnpoMornacR Ha aHanoriqHHH
MeTO.uonoriqHo HOBHH ni.uxi.u .uo ÎCTopi"i nicnRBO€HHOÎ Cxi.uHoî €sponH. TipoaHaniJoBaHi
HaMH BHlUe ny6niKauii" icTOpHKiB P<l>, oco6nHBO Ja 1997-1998 pp., 3acsi.uqy10Tb, mo i
«MO)lepHÎCTCbKH)) HaJiaWTOBaHi npe.uCTaBHHKH .UOCJIÎJlHHUbKOÎ Teqff B pociHCbKÎH
icTOpHqHm
Hayui,
KOTpa
BH3Ha€
MO)l(JIHBÎCTb
MbTepHaTHBHOro
p03BHTKy
qeXOCJIOBaqqHHH Ta iHllIHX CXÎ.UHO€BponeiicbKHX .uep)l(aB y 1944-1948 pp., CBÎ)lOMO qff
HeCBÎ.UOMO BHKOpHCTOBYIOTb HOBi MeTO.uonoriqHi ni.uxo.uH .um1 qaCTKOBOÎ pea6iniTauiî
nosornHoî noniTHKH CPCP no «paJlRHÎ3aui"i» lfCP Ta iHmHx KpaîH Cxi)lHOÎ €aponH i
Haca.u)l(eHHIO y ai.upo.u)l(eHHX nicnR BÎHHH )leMOKpaTÎRX TOTaniTapHHX KOMYHÎCTHqHHX
pe)l(HMÎB.
BapTO Hara.uaTH npo HeB)laqy KOHuemyanhHOro npoeKTY pociiic1>KHX icTOpHqHHX
.uocni.u)l(eHb py6e)l(a 80-90-x poKiB, RKHH 6eJnocepe.uH.bO crocycr1>cR noBO€HHoro
po3BHTKy t<paîH Cxi.uHoî €sponH. 3 1987 p. no 1993 p. B MocKBi 6yno ony6niKosaHo
ÎHTeJ'l>OBaHi HayKoBi MOHOJ'l>a<PiqHi po60TH - KOpOTKi icropiî l>onrapiî, PyMyHiî,
qexocnosaqqHHH, YropmHHH, An6aHiî Ta Tionhmi 3 Haii:)laBHimHx qacia .uo KÎHUR 80-x
34
poKiB XX cTOnÎTTR. U:i y3araJibH1010qi .uocnÎ)l)f{eHHJI 6ynH Ja.uyMatti B cepe.UHHi 80-x
poKiB RK OHOBneHe npO.UOB)l(eHHR 6araTOTOMHHX icTOpiii: CXÎ.UHO€BponeiicbKHX KpaîH
BH.UaHHX me B 50-60-ri pOKH. Ane, RK BH3HatoTb caMi pociii:CbKÎ sqeHi, ony6niKOBaHi
KopoTKi icTOpiî Haii:6inbllIOIO XH60to MMH Te, IUO 3aKnJOqHi p03)linH npo nicnRBO€HHHH
p03BHTOK )lep)l(aB Cxi.UHOÎ €aponH y KO)l(HÎH KHH3i He BHXO.UHnH 3a 3aran1>HonpHHHRTi
35
paMKH «MapKCHCTCbKO-JieHiHCbKOÎ icTOpio11>a<l>iî».
Cl>yH.UaMeHTMbHi HapHCH icTOpiî t<paÎH perioHy no6aqHnH CBÎT B TOH MOMeHT, KOnH
B U:eHTpMbHo-Cxi.uHili Ta Tiis.ueHHO-CXiJlHÎH €aponi Bi.u6ynHCR aHTHTOTaniTapHi
nepenoMH i .ueMOKpaTHqHi pesomouiî. CaMe )l(HTTR cnpocTYBano BHCHOBKH asTOpia )laHHX
KHHr
npo
nepexi.UHHH
xapaKTep
<<HapO.UHOÎ )leMOKpaTiî»,
«npOJ'l>eCHBHÎCTb»
couianicTHqHHX peaontouiii: Ta <<JlHKTarypH nponeTapiary» y nepmi nicnRBO€HHi poKH, Ta
ii s3arani ynepe.u)l(eHy ouiHKY iCTopiî cxi.uHo€sponeiicbKHX .uep)l(aB y XX CTOnirri.
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Tipoaan TaKOro IIIHpOKOMaCUITa6Horo MOCKOBCbKOrO npoeK"I)' py6e>Ka 80-90-x poKiB ny6niKaQiî cepiî KOpOTKHX icTopiH: KpaÎH QÎCÎ qaCTHHH €aponH 3aCBÎJlt!HB, w:o B
1

iCTopnqHiH Hayu:i IIIKÎ,!UIHBHMH c noniTHqHO-KOH lOHICT)'pHi ni.nXO,llH Ta opTO,llOKCaJibHOCXOJiaCTH'IHi reopcrwrni KOHQenQiî MOHoi.neonoriqHoro 3a6apaneHHJ1. BH.llaCTDCJI, w:o
pociHCbKa icTOpHqHa HayKa ,llO TenepiIIIHbOro qacy w:e He onpaaHJiaCJI BÎ.n CHCTeMHHX
npoaaniB y ,llOCJIÎ.n>KeHHÎ CXÎ.nHOCBponeH:cbKOÎ icTOpiî UOBOCHHHX poKÎB. TinbKH 3
cepe,llHHH 90-x poKiB pociH:cbKÎ icTOpHKH noqnHaIOTD $opM)'BaTH Hoay ,ll)l(epenE>H}' Ta
MeTO,llOJIOriqHy 6a.Jy BHBqeHHJI UbOro nepio,lly.
Cxi,llHÎH €aponi HaHecno TaKO>K
Tia,lliHHJI KOMyttiCTHqffHX pe>KHMÎB y
HenonpaBHMHH y.llap no CTBOpeHiH me B KOMYHÎCTHqHi qacH CHCTeMi CTepeOTHnHOÎ OQiHKH
MO,lleni cniapo6iTHHQTBa CPCP Î3 BH3BoneHHMH ,llep>KaBaMH y nepIIIi poKH nicM ,ZWyroî
caiToaoî BÎHHH. U,10 KOHQenQiIO, RKY YMOBHO MO>KHa Ha.JBaTH - «BeJIHKO.llynrnicTb CPCP»,
MOCKOBCbKa ÎCTOpHqHa IIIKOJia necryaana Ha npOTJ13Î 20-pjqqg - B 70-80-ri pOKH. rpaioqH
Ha noqyrrgx W:HpOÎ B.ll)l'IHocri Pa,lljJ:HCbKOMY Co103y cxi.nHocaponeH:cbKHX Hapo,lliB Ja
BH3BOJieHHR Bi.ll <t>aIIIHJMy, pa,llRHCbKa Hayxa nponaryaana H: aci iHIIIi .lli.RHH.11 CPCP
nicJI.llBOCHHOro nepÎO.llY B perioHi - .llK «6naro», BHJIB «ÎHTepHaQÎOHaJIÎ3My» i «6paTepCbKOÎ
,llOilOMOrH». y 80-ri pOKH 6yJIH nepeBH,llaHi 3aHOBO ni.ni6paHi i ai.n4>inE>TP0BaHi
6araTOTOMHi 36ipHHKH .llOKYMeHTÎB
i
MaTepiania npo BÎ.nHOCHHH CPCP
Î3
cxi.nHocaponeH:cbKHMH ,llep>KaBaMH. Ix noriqHHM npo,llOB>KeHHJIM - TeopeTffqHHM
o6rpyHryBaHH.llM «HeIIOPYIIIHOÎ ,llp}')((6H» Ha 6a.Ji 6araTOro $aKTH'IHOro MaTepiany MaJIH
CTaTH MOHOrpa4>iqHi ,llOCJIÎ.n>KeHffjf MOCKOBCbKHX aqeHHX npo ,llBOXCTOpOHHi BÎ.nHOCHHH
6e3nocepe,llHbO nepiO.llY ,ZWyroî CBiTOBOÎ BÎHHH Ta nepIIIHX IlÎCJI.llBOCHHHX poKiB:
36
pa,lljJ:HCbKO-IlOJibCbKÎ,
pa,lljJ:HCbKO-IOrocnaBCbKi,
pa,lljJ:HCbKO-'leXOCJioBaQbKÎ.
U,i
.llOCJIÎ.n>KeHWI - ai.naepTO cepainE>Hi .llO KOMyttiCTH'IHoro pe>KHM)' CPCP - He HaiiKpaw:nH:
npo.llYKT MOCKOBCbKOÎ iCTOpH'IHOÎ IIIKOJIH.
3a 3aCTapÎJIHMH cxeMaMH 3MaJibOBaHHH IlOBOCHHHH nepio,ll i
.(MYHCbKOro
MHHynoro B «KopoTKiH: icTOpiî PYM}'Hii'», ony6niKoBaHiH y MocKBi B 1987 p. <l>aKTnqHo,
aHaJIÎ3 IlO,llÎH 1944-1947 pp. B PYMyttiî y ,llaHiH po6oTi HÎ'IHM He Bi.llpÎ3IDICTbC.ll BÎ.n
opTO,llOKCaJibHO-MapKCHCTCbKOro ,llOCJIÎ.n>KeHffjf MOCKOBCbKHX sqeHHX 1985 p. npo HapO,llHÎ
38
4>poHTH 40-x poKiB (TeKCTH Hepi.llKO BJarani cniBna,llaIOTE>). TIQTPi6Ho He Ja6)'BaTH, w:o
qayIIIeCKiBCbKe KepiBHHQTBO npon1rOM 80-x poKiB ,llOCHTb peBHHBO CTe>KHJIO 3a IlOJIBOlO B
CPCP icropH'IHHX po6iT 3 HoBiTHbOÎ icTOpiî PYMyttiî, i mo6 He ,llpaT)'BaTH «KOH,llyKaTOpa»
pa,lljJ:HCE>Ka KoMyttiCTH'ltta QeH3ypa peTeJibHO peryIIIyaana i ytti4>iKyaana He TÎJibKH oQiHKH,
ane H: BHKJia,ll no.lliH: nepio.lly 40-80-x poKiB B .llOCJIÎJl)l(eHH.RX 3 PYMYHCE>Koî icTOpiî, HaBiTE>
MOCKOBCbKHX B'leHHX. ToMy, MO>KJIHBO i He 6yno B CPCP 6inE>III <PanE>cn$iKoBaHoî
HOBiTHE>oî icTOpi"i cxi.nHornponeH:cbKoî Kpai'HH, B T.q.i nepio.llY 40-x poKiB, HÎJK PYMyttiî, Ta
HenpaB,llHBiIIIoro, JIK pa,lljJ:HCbKO-pyMyttCbKÎ, Jo6pa>KeHHJI p03BHTKy ,llBOXCTOpOHHix
Mi)l(,llep)l(aBHHX Bi,llHOCHH.

f

PYMYHiJI 6yna O,llHoIO 3 nepIIIHX cxi.nHocaponeH:cE>KHX KpaîH, Ha TepnTOpîio .11Koî
acrynHJIH y 1944 p. pa,lljJ:HCE>Ki aiHcE>Ka i KOTPa cTana JICKpaBHM npHKJia,lloM HeraH:Horo
np.11Moro BTPyqaHWI CPCP y BH}'TPiIIIHE>ononiTffqHHH po3BHTOK .llep>KaaH. MacI1ITa6n,
$opMH i MeTO.llH BCTaHOBJieHffjf pa,lljJ:HCbKOÎ .llOMiHaQiî B PYMyttiî y 1944-1947 pp. TÎJibKH
3apa.J MO>KYTb 6YTH po3KpHTi 6iJibIII-MeHIII TIOBHÎCTlO. PociHCbKi ÎCTopHKH ,llJIJI
BHCBiTJieHffjf QHX «6ÎJIHX IIJI.llM» ni.nroTOBHJIH ,llO .llPYKY cneQiaJIE>Hi .llOKYMeHTaJibHi
J6ipHHKH «Tpn Micii' A..H.BHIIIHHCE>Koro a liyxapecn> Ta <<.l:{oM TpaHCÎJIE>Battiî (YropcE>Ko39
PYMYHCbKHH KoH$niKT i noJHQÎJI CPCP)».
Ta a6con10mo HOBi MOMeHTH po3BHTKY PyMyHiî i PYMYHCbKO-pa,lljJ:HCbKHX
BÎ.nHOCHH 40-x poKiB po3KpHBaIOTD i ony6niKoBaHi y JaraJibHOMY 36ipHHI<Y no Cxi,llHiH:
€aponi ,lloKyMeHTH 3 pociHcE>KHX apxiaia. B>Ke nepunrii: J HHX - ,lloBi.nKa Jaamyioqoro IV
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€aponeH.cbKHM aiMinoM HK3C CPCP B.3opiHa ai.A 19 cepmui 1944 p.npo neperoaopu y
Kaîpi Ta CTOKrOJibMi cTocoaHo auxo.ny PyMyHiî 3 aiHHH, .ne a1ucna.u.eHo xpoHonorilO i cyTb
06roaop10aaHHX npo6neM 3 12 Kainui no 9 cepnIDI 1944 p., 3acai.Aqyc, mo 3 4 nHnHJI 1944
p. CPCP cai.AoMo 3a6noKyaaa xi.A po3Moa, mo6 npHMYCHTH PYMYHCbK)' cropoffY npHHHJITH
40
ynbTHMamaHi auMom coK>3HHKia, c<t>opMynboaatti a ocHoaHOMy MocKaOK>. 3anucH iJ
mo.neHHHKÎa HapKOMa B.Monoroaa Ta H.oro 3aCTynHHKa A.BHWHHCbKOro Micnrrb
.neTanbHHH aHKJia,ZJ; neperoaopia 3 pyMyttcbKOK> ypJI,1J,oaoK> .nenerauic10 31 cepnIDI i 1
41
aepecHJ1 1944 p.a MocKai 3 nHTaHb yro.nu npo nepeMup"JI.
A.BuwHHCbKHH noTÎM cTaa "xypaTopoM" PYMYHCbKoro HanpJ1MKY p3,ZJ.JIHCbKOî
30aHiWHbOÎ noniTHKH i ai.Airpaa 'IH He KJllO'IOay pOJlb y peanhauiî arpeCHBHOro Kypcy
CPCP y .naHiH KpaîHi. BiH 3'JIBJIJiaCJI a Eyxapecri y HaHKpHTH'IHiwi MOMeHTH 3arocTpeHHJ1
aHyrpiWHbO-noniTH'IHOÎ 6opoTb6H, HanpHKJia,ZJ;, y JlHCTona.u.i 1944 p.Ta HanpHKÎHI..d
mororo - Ha no'laTKy 6epC3HJI 1945 p.i npJIMO ,!J;HKryaaa ypJI,!J;y, KOponK> i noniTH'IHHM
cunaM PyMyHiî «npaauna noae.nittKH» y ai.nnoei,ZJ;HOCTi .no aHMor craniHCbKOro
KepiaHHuTaa. Ane He aapTO nepe6inbwyaaTH ponb A.BHWHHCbKOro, JIKHH 6ya CKopiwe
TinbKH auKoHaeueM aoni H.CTaniHa ni B.MonoTOaa, KOTPi 6e3nocepe,Z1;Hbo aH3Ha'lanH
3arap6HHUbKY noniTHKY CPCP mo.no PyMyHiî, mo ni.nTBep,!J;)K)'IOTb .noKyMeHTH iJ 36ipHHKa
MaTepiania 3 pociHcbKHX apxiaia. ToMy, .nemo HaîaHHMH aurnJI,ZJ;alOTb ToroqacHi
3aepHeHHJI ni.nepia PYMYHCbKHX «icTOpH'IHHX naPTÎH» no 3rurncry .neMoKpaTiî a xpaîHi .no
,ZJ;aHHX p3,ZJ.JIHCbKHX ao)K)J.ia. y ,!l;OK)'MeHTaJibHOMY 36ipHHK)' c, 3-noMÎ)!{ iHworo, JlHCT
lO.MaHiy ,!J;O i1.CTaniHa ai.n 23 cepnHJI 1946 p. npo nopyweHHJI ,ZJ;eMOKpaTH'IHHX
npHH1..umia ypH,!l;OM PyMyttii", 3aeptteHHJI IO.Mattiy, K.1.K.()l.itty)EpeTiaHy Ta K.TiTenbIlerpecKy .no B.MonoTOaa ai.A 13 6epe3HJI 1947 p.npo Tepop mo.no on03HUiHHHX naPTiH a
42
KpaîHi, Ha JIKÎ pa,!l;JIHCbKa CTOpOHa npOCTO He ai.Anoaina.
EaraTO Î3 .noKyMeHTie aKa.Jattoro J6ipHHKa ni.nTBep.n)!{yK>TL, mo CPCP caM
npoaoK)'aaa attyrpiwHLononiTH'IHY Hanpyry a PyMyHiî 3 MeTOIO «p3,ZJ.JIHÎ3auiî» .naHoî
KpaîHH. Ilpu ULOMy, .no3aonHMO co6i He noro,ZJ;HTHCJI 3 .neJIKHMH aucHoaxaMH PYMYHCLKHX
icrnpH'IHHX po6iT, HanpHKJia,ZJ;, TBep.n)l(eHHJIMH H.Eaqiy, npo Te, mo <l>.-):l.Py3aenLT i
Y.qepL!ÎJib nocTynunucJI caMoainbHO Cxi,ZJ;HoK> €apono10, a T.11.PyMyHic10, Ha KopHCTL
43
CPCP y 40-i poKH. (3a nK>6"JI3HHH nepeKJia.u. 3 PYMYHCLKOÎ MoaH octtoaHHX nono)!{eHL
KHHm H.Eaqiy Ta iHwHx MaTepiania MH IUHPO a,!J;JI'IHi x.i.H. B.MapuHi) I..J;inKoM cnywHHMH
c 3ayaa)!{eHHJ1 H.Ea'liy CTOCOaHO 6e3ycniwHHX cno.niaaHb ono3HUÎHHHX napTiH Ha aHrnoaMepHKaHCbK)' .nonoMory a 3a6e3ne'leHHi .neMoKpaTH'rnoro nepe6iry napnaMeHTCLKHX
au6opia 19 JIHCTona.u.a 1946 p. Ta 3axucT îx ni.nepia ai.A KOMYHÎCTH'IHHX pecnpeciii y 1947
44
Ane He aapTO KaTeropH'rno 3auttyaaqyaaTH KepiaHHUTao ClllA ni
p. TOIU0.
Ben11Ko6p11TaHiî
3a
<<Jpa.u.y»
PyMyHiî
y
19441947 pp. 3a <t>aKTY 3Haxo,!J;)l(eHHJI pa,ZJ;JIHCLKHX aiiicLK Ha PYMYHCLKÎH TepuTopiî 3axi.A He
Mir ennuaaTH Ha CPCP iHWHMH, Hi)!{ .nunnoMaTH'IHi MeTO,ZJ;aMH. Xi6a )!{ He THCK ClllA ni
BenHKo6pHTaHiî y rpy.nHi 1945 p. npuMycua CPCP aHJHaTH Heo6xÎ,ZJ;HiCTL .nonoaHeHHJI
ypH,ZJ;y npe.ncTaaHHKaMH «icTOpH'IHHX napTiH» Ta noro,ZJ;HTHCJI Ha npoae,ZJ;eHHJI y 1946
p.napnaMeHTCbKHX au6opia? A xi6a ue 6yno Ja aurno-aMepuKaHCbKOÎ niATPHMKH me y
JllOTOMY 1945 p. cnpo6u He .nonyCTHTH «KOMYHÎ3auiî» PyMyHii"'? Ane MOCKOaCbKa
.nunnoMaTiR cnHpanacJI Ha pa,!J;JIHCLKi oxynauiiiHi CHJIH i niaux careniTia y PyMyHiî,
aHKOpHCTOayK>'IH XHTaHHJI i Tepu cepe.n on03HUÎÎ.
AHaniJ Hoaoony6niKoaaHHX .noKyMeHTÎa Î3 pociHcLKHX apxieie 3acei.nqyc, mo
paMHCbKHH ,ZJ;HKTaT e PyMyHiî 6yno acTaHoaneHo B)!{e 3 KÎHUJI cepnIDI 1944 p., a noeHoro
KOttTponK> H3,ZJ. aHyrpiwHLononiTH'IHHMH npouecaMH y KpaîHi CPCP .nocJir ei.Apa.Jy )!{
nicm1 ycyueHHJI ni.n 6e3nocepe.nttiM HarJ1JI,!J;OM A.BuwHHCbI<Oro ypJI,!J;y reHepana
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H.Pa.uecK)' (KiHeUL mOToro-no11aTOK 6epe3HJI 1945 p.). 3ymrnHMOCJI Ha ULOMY
OCTaHHLOMY lf>aKTi.
y 36ipHHK)' «CXi.llHa €apona B JlOKyMeHTaX pociHCbKHX apxiBiB» 1lPYKYCTbCJI
Tenelf>oHorpaMa npauiBHHKa Cmo3uoî KoffTPOJILuoî KoMiciî (CKK) a PyMyuiî
C.Kipcaiioaa eiJl 25 mornro 1945 p. npo noJliî e EyxapeCTi, 3 JIKOÎ eunnueae, mo
paJlJIHCbKi npeJlcTaBHHKH 3a6opoHHJIH ny6niK)'BaTH y ecix PYMYHCbKHX ra:ieTax
paJlÎ03aJIBY npeM'epa H.Pa.uecK)' Ta ÎHWÎ MaTepianu npo cnpo6y nyrqy 24 mornro 1945 p .
.lVIJI ny6JiiKauiî 3a KOpJlOHOM 6ynu eunymeui TÎJlbKH Marepianu, B JIKHX roeopHJIOCJI, lUO
MHptta ]leMoucrpauiJ1 e EyxapeCTi 6e3 6yJlL-JIKOÎ npu11uuu 6yna 06crpinJ1ua ypJ1JlOBHMH
eiiicLKaMH. Kipcauoe JlOnoei]lae npo THCK MiHiCTPiB eiJl HauiouanLHO-JleMOKpaTH'rnoro
lf>poHTy (H,lJ,<l>), oco6nueo, KOMYffÎCTie, Ha KopoJ1J1 MixaJI, .LUIJI rnro, mo6 cKuuyrn ypR.ll
H.Pa.uecK)'. Y IlpuMiTui 2 .llO ny6niKoeaHoro reKcry pocHicLKÎ e11eHi TaK KOMeury10n.
nepe6ir no.lliii: «MalOTbCJI Ha yea:ii Macoei .lleMOHCTPauiî i CYTH'IKH Ha eyJIHUJIX Eyxapecrn
Ta iuwux MÎCT, mo cynpoeoJl)K)'BaJIH ycyHeHHJI ypR.llY H.Pa.uecK)' i npHXÎ.ll .llO ena.uu YP".llY
IlTp03H. 0CTaHH€ HeMaJIHM 'IHHOM 3a6eJnettyeaJIOCJI IlOJIÎTH'IHHM Î BÎHCbKOBHM THCKOM
MocKBH. Ane, y .llaHOMY euna.uK)', JIK 3aceiJl'l)'C ony6niKoeaHHH .llOK)'MeHT, cHJia
BHKOpHCTOeyeanacJI BCÎMa yttaCHHKaMH KOHlf>JiiKry: npH6ittHHKH Pa.uecKy BÎ]lTJlrHYJIH 3
lf>poHry e EyxapeCT eHicE.Koei ttaCTHHH; H,lJ,<l> eueie Ha eynuui 600 rnc. ttaCTKOeo
45
036pO€HHX JllO)leH.» 3a6yeaCTbCJI, lUO me 21 JllOTOrO 1945 p. Il.[p03a Ha 3aCÎ.llaHHi
Ka6iHery MÎHÎCTPÎB BÎ.ll ÎMeHi H,lJ,<l> (mo cnupaecJI Ha 70 rnc. 036pocuux npHXHJibHHKie)
euMarae Heraiiuoî ei)lcTaeKH YP"JlY Pa.uecKy, a MOCKOBCbKa «Ilpae)la» 22 JIIOTOro
noMicTHJia crnrrio npo «peaKuiH:uy KJIÎK)' reHepana Pa.uecK}'>>, )laewu curnan .llO
46
BÎJlKpurnro eucryny nieux nporn YP".llY PyMyHiî.
27 JIIOTOro 1945 p . .llO Eyxapecry npu6ye A.BHWHHCbKHH, JIKHH l 6epe3HJI BÎ.llBÎ.llaB
KoponiecbKHH nanau i .llO 6 6epe3HJI npHMYCHB KoponJI MixaJI 3aTeep.llHTH uoeuH: YP"Jl
«MeHWOCTÎ» O'IOJllOBaHHH npeM'epOM n.rpo3a.° y .llBOX IlOBÎ.llOMJleHHJIX B.MOJIOTOBY B
MocKay(2 i 4 6epe3HJI 1945 p.), ony6niKoeaHHX y 36ÎpHHKy, A.BHwHHCbKHH .llOnoei)lae
npo XÎJl KOHCYJibTaUiH KoponJ1 3 pyMyHCbKHMH nonirnttHHMH JIÎ.llepaMH i BKa.Jyeae, mo
47
n.rp03a «rpuMaCTbCJI paHiwe BH3HatteHoî no3uui'i».
He eapTo rnep.llHTH, mo 3axi.uHi COI03HHKH TÎJibKH nacueHo cnocTepiranu 3a
PYMYHCbKHMH IlO.llÎJIMH. nonÎTH'ltty KpH3Y KÎHUJI JllOTOrO-IlO'laTK)' 6epe3HJI 1945 p.,
uanpHKJia.!l, H.Eattiy p03rnJl)lae ttepe3 npH3MY .lliii pa.!lJIHCLKo·i Ta aurno-aMepuKaHCbKOÎ
.llHnnoMaTiî i caM HaBO.llHTb lf>aKTH npo olf>iuiHHi .lleMapwi ClllA i AHrniî e MocKBÎ Ta
liyxapecTi mo.uo HenpunycrnMocTi Pa.!lJIHCLKoro BTPyttaHHJI y BHYTPÎWHE.Ononirn11Hy
6opOTE.6y e PyMyuiî (.uo petti, JIHCT-npoTeCT aMepuKaHCLKoro npe.llCTaeuuKa EapToHa I.
lieppi .llO A.BHWHHCLKoro BÎ.ll 28 JIIOToro 1945 p. e y 36ipHHK)' JlOK)'MeHTie 3 pociil:CLKHX
48
apxieie).
Ilpae)la, y .lle-raJlbHOMY noeiJlOMJieHHi KepieHHKie HKJJ.E-HKBC CPCP Ha iM'll
JI.liepiî npo noJIÎTH'IHe CTaHOBHIUe i IlOJlÎÎ B PyMyuiî Ha 4 6epe3HJI 1945 p., BKa.3YCTbCJI:
«Koponb, MaHiy i EpaTiaHy euKJ110ttuo ue3a,uoeoneHi THM, mo aHrniHui i aMepuKauui He
49
BTPyttalOTLCJI y no.uiî, llKÎ ei.ll6yea10TLCJ1 e PyMyHiî». TYT llCe 3a.3HattacrLcJI, mo ui6u-To 3

• YpJ1.ll qcp e eMirpauiî (M.JlOH.llOH) 3 .llOCToeipHux .llllCepen OTPHMae iHlf>opMaui10, mo
nepe.ll KopniBCLKHM nanauoM y liyxapeCTi 6yna BHCTaBJieHa Pa.!lJ1HCLKa aprnnepiHcLKa
6aTapeJ1
i
"BuwuHCbKHH
HaKa:iae,
mo6
YPJl.ll
H.Pa.uecK)'
3HHK
3a
JlBÎ
rO.llHHH"(QHT.no:Ciema-Lantajova D. Sovietska politika v Strednej a Juhovychodnej
Europe pohladom ceskoslovenskej diplomacie ( 1944-1949)// Stredna a Juhovychodna
Europa v politike velmoci(Sondy do vyvoja II).- Br.:Historicky ustav SAV.- 1994.-S. l 2).
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6epe3IDI 13 KoponiecbKOro nanau.y e JloH,LJ.oH HanpaeneHa TenerpaMa, 3MiCT HKOÎ
Heei,noMHii, o.n;Ho'lacHo 6ynH ei,nnpaBJJeHi i TenerpaMH ape3H,neHry qcp E.lieHemy 3
50
apoxaHIDIM BTPYfHTHCH y capaeH PyMyHiî Ta aoei.n;oMHTH apo HHX H.CTaniHa. 0.n;HaK, y
ei.n;oMHX HaM ay6niKauiHx Ta ,noKyMeHrnx apo aeperoeopH 17-31 6epe3IDI 1945 p.
51
E.lieHerna y MocKei 3ra,n;K11 npo TenerpaMH i PYMYHCbKi no,niî HeMa. Ane MO)J(JJHBiCTb
3eepHeHID1 pyMyHcbKHX noniTHKiB 3a ai.nTPHMKOIO .no ape311,neHTa qcp ai,nTBep,n)l(yc
aoei.n;oMJJeHHH qexocnoeaUbKOro aocna 3 AHKapH eMirpau.iuHoMy YPMY B JloH,noH apo Te,
iuo 1O 6epe3IDI 1945 p. uoro ei,nei,nanH ape.n;CTaBHHKH PYMYHCbKOÎ rnproeoî .nenerauiî i
apoxanH, iuo6 E.oeHern ai.n qac MaH6YTHbOro eÎ3HTY .no MocKBH Hara,nae H.CTaniH)', mo
I.MaHiy no3HTHBHO crne11ecH .no CPCP me 3 1929 p., i 3a ue PYMYHCbKHH aoniTHK 6y.ne
,ny)l(e BM'IHHH qexocnoeaUbKOMY npe311,neHTy, TaK HK e PyMyHiî l.MaHiy, 306pa~10Tb
«il>arnHCTOM>>. 52 To6TO, e PyMyHiî 6yno ei.n;oMo, iuo npe311,neHT qcp Hau6JJH)l('IHM qacoM
aoiue e MocKBy i 3YCTPi'laTHMCTbCH 3 H.CTaniHOM.
Bi,noMCTBO JI.liepiî aKTHBHO BKJJIO'IHJJOCH y 3a6e3ae'leHID1 apHxo.ny .no BJJa.n;H
apopa,n;HHCbKOro ypH,ny TI.fpo3y j roryBaJJO «OpraHÎ3aUiffHi 3aXO,!l;H» ,!l;JJH HaCa,!l;)l(eHIDl
Hoeoro Ka6iHeTy i 6c3 3ro,n;H PYMYHCbKoro KoponH. 4-5 6epe3IDI 1945 p. Ha OKOJJHUi
53
6yxapecrn noeHHHi 6yn11 nepe,n11cnoKyearncH 3 pa.n;HHCbKi .n;Hei3iî.
RK 3acei,nqyc
noei.n;oMJJeHHH JI.6epiî ei.n 6 KBÎTIDI 1945 p. paMHCbKOMY BO)l(,!l;IO, ue 3,!l;iHCHIOBaJJOCH 3a
npHMHM HaKa30M i1:.CrnniHa: «B nepio.n Hanpy>KeHoro CTaHOBHIUa e M.liyxapecT no Barniu
54
BKa3ieui HaMH 6ynH ni,nTJtrnyTi 2 .n;Hei3iî eiiicbK HKBC.» TipH'IOMy, ,no pyMyHCbKOÎ
CTOJJHUÎ eo,n;HO'lac 6ynH ni,nee,neHi me i 2 ,!l;HBÎ3iî qepeoHoî ApMiî, HK 3a3Ha'laCTbCH y
UbOMY )I( ,noKyMeHTÎ. 3a rnKoro CTaHY .n;HnnoMaTH'IHÎ HOTH-npoTecrn CIIIA i
BenHKo6pHTaHiî HaepH,n 'IH MOrnH 3ano6iITH ei,ncTaeui YPMY H.Pa,necKy i apHxo.ny .no
ena.n;H cepeiJJbHOro .no CPCP Ka6iHery MiHicTPÎB TI.fp03y. Ane iHrnHx MCTo,nie ennHey Ha
pa,n;HHCbKY CTOpoHy aHrnO-aMepHKaHCbKa ,!l;HTIJJOMaTIB He Mana. THM 6iJJbrne, IUO B €epoai
iue He 3aKÎH'IHJJHCH 6ouoei .niî no p03rpoMy it>arnHCTCbKOÎ HiMe'l'IHHH.
TiopiBIUIJlbHHH aHanÎ3 ,!l;)l(epen Ta HayKOBHX po6iT 3 icrnpiî qeXOCJJOBa'l'IHHH Ta
PyMyHiî y 1944-1948 pp., ony6niKoeaHHX npoTHroM 90-x poKie, 3acei,nqyc, mo o6H,nei
KpaîHH, noTPanHBIIIH e JOHY ennHey Pa.nHHCbKoro Co103y, npournJJH rnnHx ei.n ,neMOKpaTiî
.no KoMyHiCTwrnoî .nmrraryp11. 6e3yMoBHO, npouec «pa,nHHÎ3auiî» Ta «KoMyHi3auiî» u11x
,nep)l(ae Cxi,n;Hoî €epon11 ei.n6yeaecH ai,n )l(OpCTKHM THCKOM CPCP, ane icHyeae i
KOMIIJJeKC BHYTPÎlllHÎX, HauioHaJJbHO-cneuHii>i'IHHX it>aKTopiB, HKÎ npHBeJJH .no nopa3KH îx
nicJJHBOCHHoî ,ncMoKpaTH'IHOÎ CHCTeMH. BHe'leHIDl CKJJa,!l;HHX apouecie noniTH'IHOÎ
6opOTb6H y cxi.n;HoceponeiicbKHX KpaîHax niCJJH ,[{pyroî CBÎTOBOÎ BiHHH Ha npHHUHIIOBO
HOBHX MCTO,!l;OJJOrÎ'IHHX 3aca,nax y 90-Ti pOKH TÎJJbKH p03ropTaCTbCH. XH60IO, Ha Harny
,nyMKy, cxi.n;HoceponeHCbKHX icTOpHKÎB c ,lleIUO 3By)l(eHHH noKpaÎHHHH ni.nxi.n y
.nocni,n)l(eHHÎ npo6neM aeprnHX aoeOCHHHX poKiB. BOHH JaHa,nTO JarnH6JJIOIOTbCH y
Mi)l(aapTÎHHÎ Ta iHrni apOTHpÎ'l'IH TOro aepio.ny, 3aJJHlllalO'IH aoJa yearolO UIHpOKe TJJO
it>opMyeaHHH HOBOÎ CHCTeMH Mi)l(Hapo,n;HHX Bi,llHOCHH. y aOBOCHHiH €eponi. CyqacHa
pOCIHCbKa icrnpiorpail>iH 6ÎJJblll lllHpOKO aHanÎ3yc 30BHÎ1llHbOaOJJÎTH'IHÎ acneKTH
BCTaHOBJJeHIDI KOMYHÎCTH'IHOÎ ,!l;HKTarypH y Cxi.n;HiH €epoai. Ane i Ha,nani MOCKOBCbKa
icrnpiorpail>iH cxHJihHa aeeHOIO Mipo10 eHnpae.noeyearn .niî CPCP y perioHi y noeoCHHHH
aepio.n, 306pa)l(ylO'IH 'IH He OCHOBHHMH BHHyeaTugMH aHTH,neMOKpaTH'IHHX JMÎH He
30BHirnHiH, rn6rn pa.nHHCbKHH, a BHYTPÎrnHiH eanHe i 6opoTb6y MÎ)I( HauioHanhHHMH
aapriiî:Ho-noniTH'IHHMH CTPYKTYPaMH i aHTaroHÎCTH'IHHMH couianhHHMH npornapKaMH
ecepe.n;HHÎ cxi.n;HocepoaeHCbKHX ,nep)l(aB.
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Pardcularităţi şi tangenţe

în evoluţia Cehoslovaciei, României şi a altor state
est europene de la democraţie spre dictatură în 1944 -1948:
Istoriografie contemporană

Analiza comparativa a izvoarelor şi lucrărilor ştiinţifice consacrate istoriei
Cehoslovaciei şi României din 1944 - 1948, publicate pe parcursu/ anilor '90, vin sa
argumenteze faptul că ambele ţări fiind în sfera de influenţa a Uniunii Sovietice au parcurs
calea de la democraţie la dictatura comunista. Bineînţeles, procesul "sovietizării" şi
"comunizarii" acestor ţari a avut loc sub presiunea drastici! a U.R.S.S„ însi'J a existat şi un
complex de factori interni de ordin specific - naţional, care au dus la lichidarea sistemelor
democratice. Studierea acestor procese în istoriografia contemporani! este doar la început.
lnsă se pot constata anumite lacune în această direcţie. Un mare neajuns al
istoricilor est europeni este abordarea pe ţdri a fenomenelor postbelice. Ei sunt preocupaţi
îndeosebi de conflictele interpartidice şi a conflictelor de alti'J naturi!, /asând în urmi! o
gami'J largi! de procese generale legate de crearea relaţiilor internaţionale în Europa
postbelici!. La momentul actual istoriografia rusi! analizează pe larg aspectele legate de
politica externi! în instaurarea dictaturii comuniste în ţările est europene. lnsi'J şi în
continuare istoriografia moscovitd înclini! într-o anumită măsuri! înspre justificarea
acţiunilor U.R.S.S. în această zonă, descriind schimbari/e de la democraţie spre dictaturi!,
ca rezultat al factorilor interni şi nicidecum al celor interni.
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Specific F eatures and Similitudes in the Evolution of Czechos/ovakia, Roman ia
and other Eastern European Countries /rom Democracy to Dictatorship in
1944-1948. Contemporary historiography
Comparative analyse of sources and scientific works dedicated to
Czechoslovakia's and Romania's history in 1944 - 1948, published in 90's, are motivating
that both countries, being under USSR influence, traversed the way /rom democracy to
Communist dictatorship. Of course, the process of Soviet and Communist power in these
countries is connected by drastic insistence /rom USSR, but there were severa/ national
internai and externai factors that had as resuit the abolition of democratica/ system. The
research of these processes in contemporary historiography is stil/ incipient. But one can
find certain gaps in this matter. A draw - back of Eastern European historians is the
division into fragments, the breaking up for each country of the post-war phenomenon, so
we can 't have a global picture. The historians are concerned especially by inter-party or
other kind of conjlicts, overlooking the general processes connected by the setting up of
international relationships in post -war Europe. At presen!, Russian historiography is
analysing in great detail the aspects of externai politics in the establishment of Communist
dictatorship in Europe. But, further on, the historiography from Moscov incline to a
certain extent towards justification of USSR actions in this area, describing the changes
from democracy to dictatorship as a resuit of internai and not at al/, externai factors.

https://biblioteca-digitala.ro

.LJ:o icTOpii CT8HOBJieHHH CY'l8CHOro
yKpaiHCbKO-PYMYHCLKOro KOp,ll;OHY
C.Kyll&'lUiţ&KUU

2 qepBHJI 1997 p. Ha KJ'POpTI «Hemy1rn no6mny KoHCTaHUH npeJH,neHT YKpaiHH
JI.KyqMa i npeJH.neHT PyM)'Hii E.KoHCTaHTHHecKy ni.n:nucanu MbK.n;ep)l(aBHHH .n:oroaip npo
.n:p)')K6y, cniapo6imuuTBo Ta .n:o6pocyci.n:CTBo. Y .n:oroaopi BKaJatto, mo CTopmrn: He
MIUOTh o.n:Ha .n:o o.D;Hoi repHTopianLHHX npeTeHJiH. ·3aKiwuurncJ1 cynepeqIOf TPHBanicno y
80 poKia mo.n:o yicpaiHCLKO-p)'MYHCLKoro Kop.n:mzy. Ilonin1<rni .n:iJ111i, J1Ki npe.n:C'ta.BID110TL
o6u.n:ea Hapo.u;u, oronocHJiu TepHTopiam.tty npo6neMY BH'lepnaHOIO.
lcTOpHIOI .n:iCTaJIH MO)ICJIHBiCTh BHB'lam repuTopiani.He npomCTOJIHHJI 3
p03B1Jl3airn:MH pyKaMH, 061E:KTHBHO i Heynepe.ZJ;)l(eHO. PaHiwe BOHH <l>OPMYJIIOBaJilf CBOi
BHCHOBKH 3 OrJIJl.D;KOIO Ha nonimKiB, mo6 He JallIKO.D;HTH, JIK BBa)l(aJIOCJI, HaQiOHaJihHHM
iHTepecaM. Tenep BOHH 6ini.w )'Ba)ICHO npucnyxaTHM)'TLCJI .n:o apryMeHria iHwoi CTopoHu.
Ilo.n:ii noqanu p03ropTamcJ1 B paMKaX PociH:ci.Koi peaoJI10uiî. Eeccapa6ci.I01H:
npe.n:cTaBHHULKHH opraH C$aryn U:epiH: (Pa.n:a KpalO) 2(15) rpy.ll:HJI 1917 p. nporonocua
YTBOpeHHJI Mon.n:aeci.Koi Hapo.D;Hoi Pecny6nim. BoHa yTBop10aanacJ1 m <t>e.n:epaTHBHa
qacTHHa, B)l(e He icttyIO'IOi nicnJ1 )ICOBTHeaoro nepeaopory y IleTpOrpa.n:i PociH:ci.Koi
.n:eMOKpaTH'IHOi pecny6JiiIOf. l{JI iHiuiaTHBa MOJI.D;aBChKHX noniTH'IHHX napTiH JYCTPiJia
cxaaneHHJI U:eHTPam.Hoi Pa.u;u, JIKa MeHIIJ Hi)IC Ja MiCJIUL .n:o Toro nporonocHJia YKpaiHCLKY
Hapo.n:tty Pecny6niKy.
Bi.n:paJy JaJHa'IHMO, mo 3 YTBOpeHIDIM YHP i MHP Mi)IC HHMH BHHHICJIH
Tepuropiam.Hi cynepe'1KH. Buxo.D;Jl'IH 3 emorpa$i'IHOro cKJia.n:y HaceneHHJI Eeccapa6ci.Koi
ry6epHii, YHP JaJIBHJia npereH3ii Ha TP" 3 .n:ee1J1m i"i noairiB - Haif6ini.w niBHi'IHHH
(XomHCLKHH) i .n:ea nie.n:eHHi, 6iru1 ripna )fyHaJO. Y caoio qepry, MHP npeTeH.ZzyBana Ha
niao6epe)l(Hi paifoHu ,l(Hinpa - IlpH.n:HiCTPQB 1J1. l.l(e .n:o BKJIJO'leHHJI Eeccapa6ii B Kop.n:oHH
Pocii y 1812 p. cio.n:u riKano ei.n: rypeui.Koro rno6neHHJI 6araro Mon.n:aeaH. TepuTopiani.Hi
npeTeHJiî, o.D;HaK, 6yno eupiweHo JaMopoJum .n:o CKJIHKaHHJI YcraHOB'IHX J6opie B o6ox
.n:ep)l(aBax. 1
PociJI 6pana yqacn y eiH:Hi nporn U:effTPaJILHHX .n:ep)l(aB y co10Ji 3 PyMYHicio.
IlpucymiCTL Ha pociHChKOMY PyMyHcLKOMY <t>poHri yicpaiHiJOBaHHX 'laCTHH, JIKi
ni.n:nopJ1.D;KOB)'BaJIHCJ1 YP".ll:Y YHP, nepellIKOJJ;)l(ana MOJI.D;aBCLKOMY napnaMeHry
BCTattoaum KOffTPOJih Ha.D; acicio Eeccapa6ic10. Mon.n:aeci.Ki HauioHam.Hi naprii, J1Ki
IlaH)'BaJIH y C$aryn l{epiH:, HaBa)ICHJIHCJI cKopucTamcJ1 B uiH: curyauii .n:on0Moro10
P)'MYiiii. 0.n:paJy nicru1 yTBopeHHJI MHP BOHH .n:onyCTHJIH npoCO'l)'BaHHJI p)'MYHCLKHX
aiH:ci.K y Eeccapa6i10. 3a 2,5 Micmi, .n:o cepe.n:HHn JIIOToro 1918 p., Eeccapa6iJI 6yna
$aKTH'IHO JaHHJITa p)'MYHCLKaMH eiH:ci.KaMH. Tepuropiam.Hi cynepe'IIOI MDK YHP i MHP,
ro6ro .n:ep)l(aBHHMH YTBOpeHHJIMH acepe.u;uHi KOJIHillHLOi Pociii:ci.Koî iMnepii, nicru1 ui.oro
Ha6ynu MDKHapo.n:Horo xapaKTepy. C$aryn l{epiH: $aicrH'IHo nepeCTaa .n:iJirn JIK c.n:uHIDi:
nonim'IHHH opratt. ,l(emi H:oro 'IJieHH, JIKi BHCT}'IIHJIH npOTH npHCYTHOCTi p)'MYHChKHX
aiH:ci.K, 6ynu pOJCTPimrni, .n:eJ1Ki Ha neBHHH qac niilllln y ni.n:ninnJI.
Ilporn aee.n:eHHJ1 B Eeccapa6i10 PYMYHCLKHX eiH:ci.K BHCTyIIllJlH m ypJl.D; YHP, TaK i
aopo)ICHH HOMY pociH:ci.IOIH ueffTPaJILmt:H: ypJ1.n:. Pa.D;HapKoM npeTeH.ZzyBaa Ha Te, mo6
Ji6paTH ni.n: CBOiM ynpaaJiiHHJIM Bei JeMJii iMnepiî, IUO p03nanacJI. PyMyHcLKOMY
nocnaHHHKY y IleTPorpa.n:i ,l(iaMaH.D;i 16 (29) rpy.n:HJ1 1917 p. 6yno apyqeHo HOTY npoTecry
y JB'JIJKY 3 BToprneHHJIM BiHci.K Ha Tepuropiio Pocii. Ha PYMYHCLIOIH JOJIOTHH Janac,
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eeaK)'iioeaHHH ni.D. 11ac eiHHH e MocKey, 6yno HaKJia,D.eHo apewT. 13 (26) ci11HJ1 1918 p.
2
PociJ1 p03ipeana .llHilJIOMaTH'IHi ei.D.HOCHHH 3 PyMyHict0.
Bce ue He cnpaBHJIO Bp!l)((eHHJI Ha KOponiBCbKHH ypJl)J.. 3 Bi)J.OMa i CXBaJieHHJI
AHTilHTH eiH MeTO.llH'IHO Hapomyeae ceot0 npHCYTffiCTh y lieccapa6iî. To.D.i Pa,D.HapKoM
CTBOpHB BepxOBHY aBTOHOMHY KOJieritO 3 pociHCbKO-PYMYHCbKHX cnpae Ha 'IOJii 3
x.r.PaKOBCbKHM. u;e 6ye aBTOHOMHHH opraH Pa,D.HapKOMY, JIICOMY B.l.JleHiH Ha,D.aB aci
Heo6xi.D.Hi noeHOB!l)((eHHJI .llJlJI caMocriiiHux .lliii Ha Micui. BiH Mas .lliJITH JIK eiiichKOBHMH,
TilK i )J.HilJIOMaTH'IHHMH 3aco6aMH. Ilepe.ll THM, JIK nepeHTH y 1917 p. Ha CJiy)l(6y )J.0
6iJibWOBHKiB, PaKOBCbKHH 6araTO poKiB )l(HB y PyMyHiî i 011ont0eae Micueeux couian,D.eMoKpaTiB. BiH 11y.lloeo 3Hae PYMYHCbKY noniTH'ltty eniry.
x.r.PaKOBCbKHH )J.OMirCJI Bi.LI rnaBH PYMYHCbKOro YPJl.llY reHepana AeepeCK)'
306oe'J13aHHJ1 eueecTH eiHcbKa 3 lieccapa6iî. 5 6epe3HJI e 5Iccax i 9 6epe3HX e 0,D.eci 6yna
ni.llnncatta ei.llnoei.llHa pociiichKo-pyMyHcbKa yro.lla. PyMyHiJI 6pana 3o6oe'x3aHHJl
«O'IHCTHTH lieccapa6it0 npoTJ1rOM )].BOX MicJIUiB». 3
AJie O.D.Ho11acHo PyMyHill npoea,D.una neperoeopu npo yKJia,D.eHHJI MHPY 3
HiMe'l'IHHOtO i AecTPo-YropI.QHHOIO. 9 6epe3HJI, T06TO 11epe3 MicxQb nicnx lipeCTCbKoro
MHPY Mi)I( YHP i I.J;effTPaJibHHMH .D.ep)l(aBaMH e liyxapeCTi 6yno yKJia.D.eHo MHpHHH
)J.Oroeip. PyMyHiJl nponyCTHJia 11epe3 CBOfO TepHTOpitO aBCTPO-HiMeQbKi BiHCbKa B
YKpaîHy. Koponb ei.D.npaeue reHepana AeepecK)' y ei.D.CTaBK)' i npH3Ha11ue npeM'cpMiHiCTPOM MaprinoMaHa, JIKHH KopucryeaecJ1 niJJ.TPHMKOtO I.J;eHTPaJibHHX ,D.ep)f(aB. ni.LI
THCKOM aBCTPO-HiMeQbKHX )J.HBi3iH BiHCbKa pa,D.llHCbKOÎ Pocii Bi.D.cryilHJIH 3 TepHTOpiî
YKpaÎHH, T06TO nepecTaJIH 3arpo~eaTH PyMyHiî.
YKpaîHChKa .llHnnoMaTill He BHJ1enxna oco6nueoî aKTHBHOcri nicnx 3axonneHHJ1
lieccapa6iî PyMyHict0. BiiicbKa YHP 3MyweHi 6ynu ei.D.crynaTH 3 YKpaÎHH ni.ll THCKOM
36poiiHHX cHJI pa)J.JIHChKoî Pocii. Konu ypJ1.D.Y ll;effTPaJibHoî Pa.D.H 3a ,D.on0Morot0
HiMeQhKHX eiHChK B.D.aJIOCJI noeepHYTHCJI y Kuîe, eiH .D.icrne MO)f(JIHBiCTb 3aHHJlTHCJI
IlOTO'IHHMH cnpaeaMH.
3 6epe3HJI 1918 p. ronoea Pa.D.H Hapo.D.HHX MiHicTPiB i MiHiCTP 3aKOp.D.OHHHX cnpae
4
B.O.fony6oeu11 Ha,D.icnae PyMyHiî i I.J;eHTPaJibHHM ,D.ep)f(aeaM HOTY npoTecry.
Ilpo CTaeneHHJI KepieHHQTBa YHP .D.O 6eccapa6CbKOÎ npo6neMH MO)f(Ha .lli3HaTHCJI 3
npoMoeu M.C.fpyweecbKOro Ha 3aci.D.aHHi I.J;eHTPaJihHOî Pa.D.H 15 6epe3HJI. «3 yKpaîHCbKoî
CTOpOHH HiXTO He Mac npeTeH3iî Ha Ti 11acTi lieccapa6iî, B JIKHX 6inbWiCTb CTaHOBHTb
MOJI)J.aBCbKa JlfO)J.HiCTb, i OCKiJihKH .D.iHCHO Micueea JlfO)J.HiCTb BHJlBHTb CBOfO oxory
3JIY'IHTHCJI 3 PyMyHicio, - Micueea nt0.D.HiCTb, a He PYMYHCbKe npaeuTeJibCTBO, ni,D.11epK)'t0
Jl, - JJ.yMatO, IUO 3j CTOpOHH HawHX noniTHKiB He 6yno HiJIKOro HaMipy o6Me)f(HTH Te
3aKOHHe npaeo KO)l(HOÎ JlfO.llHOCTI, KO)l(HOro Hapo.D.y, JIKHH JIBJIJICTbCJl Xa3JIÎHOM 3eMJii,
3JIY'IHTHCb 3. TOtO 'IH iHWOtO .D.ep)f(aeot0. Moea MO)f(e 6Y™ TiJihKH npo Ti repuTOpiî, e JIKHX
MOJI)J.aBCbKa JIIO)J.HiCTb He Mac a6cont0TH0°i 6inbWOCTi. u;e c MOBa npo nieHi'IHY 'laCTHHY
5
lieccapa6iî if nony.D.Heey».
9 KBiTHX y npHCYTHOcTi npeM'cp-MiHiCTPa PyMyHiî i PYMYHCbKHX con.D.aTie, x1<i
«OXOpOHJIJIH» MOJI)J.aBCbKHH napnaMeHT, ,D.enyTaTH Bi.D.KpHTHM ronocyeaHHJlM BHCJIOBHJIHCJI
<<3a YMOBHe npHC)J.HaHHJI)) lieccapa6iî .llO «MaTepi-PyMyHiî». ronocyeanu 3a npHC)J.HaHHJl 86, npoTH - 3, YTPHMaJIHCX - 36, He 6ynu npHCYTHi - 13. He ronocyeanu no3HTHBHO
y1<paÎHCb1<a, HiMeQbKa i 6onrapCbKa 4>pa1<uiî, JIKi 3MBHJIH, mo nHTaHHJI TaKOÎ Ba)l(JIHBOCTi
MO)f(e eupiwHTH TiJibKH pe$epeHJJ.yM. XapaKTepHo, O,D.HaK, mo He ronocyeanu if npoTH.
)l;onJ1 l.E.fpnH$enb,D.a, B.M.PyJJ.bCBa Ta iHwHx .D.e"YTaTie, xKi 6ynu po3CTPinxHi 3a
npoTeCT npoTH eee,D.eHHJI pyMyHCbKHX eiifChK, He .D.O,D.aeana ÎM ei,D.eam.
IH$opMauit0 npo «yMoeHe npuc,D.HaHHJI» lieccapa6iî .D.O PyMyHiî y Kucei o,D.ep)f(aJIH
Ha 'leTBepTHH .D.eHh. 12 KBiTHJI ei~6ynocJ1 e1<CTPeHHe 3aci,D.aHHJI Manoî pa.D.H 3 nopJl.llKOM
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.ueHHHM <<AHeKci.11 6eccapa6il». IlpOMOBUi ecix noniTH'IHHX Hanp.llMKiB 3acy.UHJIH piweHHJI
Clf>aryn ll,epiH. PyMYHCbKOMY ypJl.lloBi i ypJl.llaM ll,eHlpanbHHX .uep)l(aB 6yno 33.llBJieHo, mo
YHP BHMarae npHcnyxaTHCJI .uo MewKaHuie THX qacTHH 6eccapa6iî, .11Ki B)l(e BHJIBHJIH a6o
7
63)1(al0Tb BiJibHO BHJIBHTH CBOIO BOJIIO npHJIY'IHTHCJI .llO YKpaÎHH.
He M310'IH eiucbKoeoî cHJIH, ll,eH1panbHa Pa.na 06Me)l(HJiac.11 UHM nporeCTOM i
eHpiwHna .ui.11TH .UHnnoMaTH'IHHM wn.11xoM. Y 6yxapecr 6yno ei.unpaeneHo nocna
M.M.ranaraHa.
feTbMaH Il.Il.CKopona,ucbKHH, JIKHH npHHWOB .UO BJia.!lH HanpHKiHUi KBiTHJI,
3aHHJIB 6inbW )l(OpCTKY no3Huiio. M.M.fanaraHa HerauHo ei.UKJIHKanH. MiHiCTP
3aKop.UOHHHX cnpae )l;.l.)l;opoweHKO 33.llBHB, mo YKpaÎHCbKa )l;ep)l(aea npeTeH.uye Ha ecio
6eccapa6iio. ll,JI 3aJIBa CTaJia ei.unoei.u.uio Ha apryMeHTH p)'MYHCbKOÎ CTOpOHH Bi.UHOCHO
TOro, ll.10 B 6pecTCbKiH yro.ui 3 ll,eHTP3nbHHMH .uep)l(aBaMH ei.u 9 JIIOTOro 1918 p., JIKY
ni.unHcana ll,eHTPanbHa Pa.na, 6eccapa6i.11 He 3ra,uyeanac.11 JIK KpaH ni.u cyeepeHiTeToM
YHP. 8
)];o eperynioeaHHJI nHTaHHJI npo .uonio aHeKcoeaHoî npoeiHuiî 6yno 3a6opoHeHo
BHBiJ TOBapie B PyMyHilO. IJ.e noCTaBHJIO PyMyHilO B CKPYTHe eKOHOMi'IHe CTaHOBHlJ.le.
PyMyHCbKHH YPJl.U 3BepHyecJI i3 CKaprolO Ha YPJl.ll n.Il.CKopona,ucbKOro .uo ll,eH1p3nbHHX
.uep)l(ae. BoHH ei.u no'laTKY no.uiu 36epiranH HeHTPaniTeT y KOH<f>niKTHiH cnpaei, ane
nopa,uHJIH )l;.l.)l;opoweHKY He 3aroCTP10BaTH cHryauiio. ll,e 3MYCHno ronoey Pa.uH
MiHiCTPiB <1>.A.J1H30ry6a i MiHicTPa 3aKOp.UOHHHX cnpae )l;.l.)l;opoweHKa 5 qepBHJI .uaTH
6iJibW pmropHyry apryMeHTaUilO Bi.UHOCHO TOro, 'IOMY npH€.UH3HHJI 6eccapa6iî .uo
PyMyHiî e YKpaîHi cnpHHHJIJIH JIK aHeKciio.
Y HOTi 3aJHa'lanocJ1, mo Clf>aryn ll,epiu «33B)l(.UH ei.uxHJIJIB HaHpiwy'IHM cnoco6oM
JIKe 6 TO He 6yno ni.unopJ1.UKYBaHHJ1 ceoro noniTH'IHoro 6yrrJ1 ni.u ena.uy PYMYHCbKOro
KOponiBCTBa». )];ani BKaJyeanoc.11: C<t>aryn ll,epiH HeO,UHOp330BO ni.uKpeCJIIOBaB, ll.10
«nHTaHHJI npo ocTaTO'IHY noniTH'IHY opraHiJauiio 6eccapa6iî 6y.ue e npaei po3e'J13aTH
nHwe HopManbHe Hapo.uHe npe.ucTaBHHUTBO, 3JIO)l(eHe npH yMoeax noeHoî ceo6o.uH Ta 3
noeHHMH ynoeHoea)l(eHHJIMH .uo TOro». Moea HWJia 3BH'laHHO, npo YCTaHOB'li 36opH.
BKaJyeanocJ1 u Ha Te, mo KoponiecbKHH ypR.U .uaeae rapaHTiio noniTH'IHOÎ He3aJie)l(HOCTi
Mon.uaecbKOÎ pecny6niKH 6eccapa6iî ei.u PyMyHiî, a npHxi.u PYMYHCbKHX eiucbK Mae
BHKJIIO'IHO TY Mery, mo6 36epiITH îx eiHCbKOBe MaHHO Ha TepHTOpiî 6eccapa6iî i
.uonoMOITH 30praHi3yeaTHCJI caMOCTiHHiH MOJI,UaBCbKiH pecny6niui. BHCHOBOK 6ye TaKHH:
«Bce, mo cTanoc.11 e KHWHHeei ni.u HaTHCKOM 3aee.ueHoro e TOH qac p)'MYHCbKOIO BJia,uoio
eiHCbKOBOro CTaHY 3 yci€IO CTPOriCTIO B uiniH 6eccapa6iî i npH BHMyweHiM
3opraHiJoeaH010 arhaukio .11eHiM (T06TO ei.uxpHTOMy. - aeT.) ronocyeaHHi e Oparyn
ll,epiH, yxeanH C<t>al)'JI ll,epiif He MO)l(H3 yea)l(aTH npaB.UHBOIO BOJielO HaCeJieHHJI
9
6eccapa6il» .
ni.u qac po3na.uy Aecrpo-Yropll.IHHH y JIHCTOna.ui 1918 p. 3 iHiuiaTHBH
PYMYHCbKoro xoponiecbKOro YPJl.llY Jae'.113aec.11 me O.UHH ey3on MaH6YTHboro
TepHTOpianbHOro KOH<f>JiilCT)'. AecTPo-yropcbKY npoeiHuiio 6yxoeHuy 3 ueHTPOM y
t.fepHiBUJIX HaceJIJIJIH nepeea)l(HO yxpaîHui (e nieHi'IHiu 'laCTHHi) i PYMYHH. Y npoeiHuiî
BHHHKJIH napaneJibHi opraHH BJI3.llH, YTBOpeHi MicueeHMH noniTH'IHHMH napTiJIMH yxpaîHCbKHMH Ta PYMYHCbKHMH. YxpaîHCbKHH KpaHOBHH KOMiTeT opi€uryeaecJ1 Ha
3axi.uHoyxpaîHCbKY Hapo.uuy Pecny6niKY, a PYMYffCbKa HauioHaJibHa pa.na - Ha P)'M}'Hiro.
3 JIHCTona.ua y t.fepHiBUJIX ei.u6ynocJ1 6yxoeHHCbKe Hapo.uHe ei'le. Cepe.u 40 THC.
npHCYTHix 6ynH npe.ucTaBHHKH ei.u ycix yKpaîHCbKHX HaceneHHx nyHKTie npoeiHuiî. Ha
10
UbOMY rpaH.uio3HOMY 3i6paHHi nponyHae 3aKJIHK «Xo'leMo .uo YKpaÎHH!».
BoneeHJ1BJieHHJ1 6yxoeHHCbKHX yxpaîHuie ni.llTBep.uxcyeano .ueKJiapauiio, YTBOpeHoî
18 )l(QBTHJI 1918 p. y JlbBOBi, y KpaÎHCbKOÎ HauioHaJibHOÎ pa.uH npo CTBOpeHHJI
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Hau,ioHa.rrbHOÎ .nep)l(aBH Ha scix yKpaiHCbKHX 3eMJIJ1x ABclpo-YropIJ.UillH. Y ,neKJiapau.Ui:x,
30KpeMa, HaJHsa.rracJl niaHi'IHo-:iaxi,nHa liyKoBHHa 3 MiCTaMH qepHiau,i, CTapO)l(HHel.l,b i
11
CepeT. 1..Qo6 3YnHHHTH HecnpID!rnHBHH ,!J.JUI ce6e po3aHTOK no.ni.ii:, KoponiacbKHH YPM
HeraiiHo Ha,nicnaa aiiicbKa, Jll(i 3aHHJIJIH TepHTopiio acid liyKoaHHH. Hau,ioHa.JlbHa pa.na
nporonocHna ce6e c,nHHOIO ana,noio a Kpaî.
IlopaJKa QeHlpa.JlbHHX .nep)l(aB y cairosiii: aiiiHi 3MiHHna aoCHHO-noniTH'IHY
CHTYau,iio a YKpalHi. BiiicbKa qepsoHol Pocii no'la.rrH TicHHTH 36poiiHi CHnH ai.nHoaneHol
YHP. HanpmciHu,i ci'llUI 1919 p. 6inbWOBH.l.l,bKi ni.nninLHi ocepe.nKH opratti3ysa.rrH a
XoTHHi noaCTaHIUI. YTaopHnaCJI XomHCbKa ,nHpeKTopUi:, JIKa aH,na.rra p03nopJl.Ll)l(eHIUI npo
Mo6ini3au,iio a noacrattCbKY apMiio. liyno p03rpoMneHo pyMyHCbKi npHKop,noHHi 'laCTHHH,
mo ,nHcnoKyaa.rrHcJI B XOTHHCbKOMY noaiTi, c$opMOB3Ho KinbKa nonKis Ta 3aroHiB
'IHCneHHiCTIO 6nH3bKO 30 THC. 6iifu,ia. floaCTaHU,i 3aXOilHnH Maif)l{e COTHIO HaCeneHHX
nyHKTia y XomHCbKOMY i CopoKCbKOMY noaiTax lieccapa6iî. O.zu1aK CHnH 6ynH HepiaHi, i
12
y'laCHHKH noacraHHJI He3a6apoM si.ncrynHnH '1epe3 )l;Hicrep Ha TepHTopiio YKpalHH.
Haaectti 1919 p. aiiicLKa 'iepaoHol Pocii ni,niiiwnH .no )l;Hicrpa. Heraiitto Ha
niBo6epe)l()l(i (ro6ro a Me)l(aX XepcOHCbKOI ry6epHii) 6yna nporonoweHa lieccapa6cbKa
cou,ia.rriCTH'IHa pa,nJIHCbKa pecny6niKa. YTBopHBcJl THM'lacoaHii po6iTHH'lo-ceIDIHCbKHH
YPM Ha 'ioni 3 l.KpHaopyKoaHM. IlnaH 6ys npoCTHii: Ha.naTH y po3nopJl.Ll)l(eHID1 l.l,boro
13
«ypH.ny» aiiicbKoay cHny, 3 RKOIO aiH yaiHwoe 6H a KHwHHie. TaKHH cu,eHapiii .nai'li
3aCTOcoayaaacJI npH 3axonneHHi 6inLwoaHKaMH YKpalHH. 0,nHaK Hacryn 6inoraap.niiiu,ia
reHepa.rra A.)l;eHiKiHa Ha MocKBy npHJais .no 3HHKHeHHJI lieccapa6cbKOÎ CPP.
nicIDI rpoMa,LlllHCbKOI siiiHH pa,nJ1HCbKHH YPM po6Ha cnpo6H piJHHMH lllJUlXaMH
po3a'll3aTH 6eccapa6CbKY npo6neMy. Ilpoaa.rr pa,nJIHCbKO-PYMYffCbKOI KOH$epeHu.il y
KBiTHi 1924 p. y Bi,nHi cnottyKaa iioro 3Hoay nocTaaHm Ha nopR,nOK ,neHHHH cHnoei
3aco6u. )];IDI l.l,bOro 3HOay-TaKH 6yno IlOlpi6HO opratti3yaam MOn,LlaBCbKe .nep)l(aatte
yrnopeHIUI Ha niBoMy 6epe3i )l;Hicrpa. 3 'JiaHnacJI i..Hiu,iamaHa KOMicUi: Ha 'Ioni 3
r.I.KoTOBCbKHfv', nepe.n JlKOIO nocraaHnH 338,LlaHIDI aH3Ha'IHTH TepHTOpilO MOn,LlaBCbKOÎ
aaTOHOMil y cKna,ni YCPP. O,ntto'lacHo YTaopHnacJI rpyna 3 p)'M)'HCbKHX KOMYHiCTis Ha
'Ioni 3 l.Jl:iKY, A.6y.nynecKY Ta iH., JIKa 3aKnHKa.rra yrnopHTH He aaTOHOMtty, a coio3tty
Mon.naacLKY pecny6niKY Ha 3eMnllx YKpalHH 3 THM, mo6 y MaH6YTHhOMY aKnlO'iHTH .no
Hei He TinbKH lieccapa6iio, a.rre ii acio PYMyHilO. KepiaHHKH PKII(6) He ni.nlpHMa.JlH l.l,IO
i.neio llK Hepea.rrbHy. ~eHH rpynH 6ynH 3aHttysa'leHi y nparneHHi «opicHTysaTH
14
MOn,naacbKHH Hapo.n Ha PYMYHCbKY xynLTYPy>>.
B.l.CepriH'IYK
aa3)1(ac
rn1u,1aropoM
nHTaHIUI
npo
YTaopeHHJI
MACPP
15
r.I.KoTOaCbKOro.
Hacnpas.ni YTaopeHHJI aaTOHOMHOI pecny6niKH nnattyaa.rrOCj[ a U:K
PKII(6), .ne nHTaHHJIMH Hau,ioHa.rrbHo-.nep)l(aaHoro 6y,niBHHI.1,Taa 3aifMaacJ1 H.B.CraniH.
)l;opy'ieHHll opratti3yaaTH MACPP o.nep)l(aa xoMaH,LlYJO'IHH 36poiiHHMH CHnaMH YxpalHH i
KpHMY, 3acrynHHK ronoaH Pa,nHapxoMY YCPP, ,..:on.naeaHHH 3a noxo,n)l(eHHJIM,
M.B.<l>pytt3e. OcrattHiii: 3aepHyacJI .no caoro ni,nnernoro r.I.KoroaCbKOro 3 KOHKpeTHHM
3aB.LlattIDIM: aH3Ha'IHTH Me)l(i MaH6YTHbOI asTOHOMHol pecny6niKH Ha repHTopil YCPP. 16
M.0.CKpHIIHHK i ,neJIKi iHwi 'ineHH KOMnapTiiiHo-pa,nJIHCbKOro xepiaHHI.1,Taa YCPP
,noCHTb npoxonO.LlHO nocraaHnHCll .no i,neî YTaopeHHJI aBTOHOMHOÎ pecny6niKH. BoHH
naM'JITa.rrH npeTeH3iî C$aryn Qepiii Ha yKpai'Hcbxe IlpH,!IHiclpoa'JI. IlpOTe ,nHpeKTHBH
MocKBH lpe6a 6yno BHKOHysam. Y nHcrona.ni 1924 p. MACPP 6yna yrnopeHa. 3a
,naHHMH nepenHcy 1926 p. a Hiii Ha.rriqyaa.rrocJI 546 mc. qonoeix, y TOMY tfHcni 48,5%
yKpalttu,ia, 30, 1% Mon,naaatt, 8,5% pocUi:tt, 8,5% capela.
Y noCTaHoai noniroiopo UK PKII(6), JIKOIO .naaanacJI caHKI.1,Ui: Ha YTBopeHHJI
aBTOHOMHoî pecny6niKH, ni.nKpecniosa.rrocJI: «B aKTi YTaopeHHJI AsroHOMHOÎ Mon.naacbxoî
17
CPP noBHHHO 6YTH JaJHa'leHo, ll.l,O 3axi.u.HHM i"i xop,noHOM c .nep)l(aBHHH xop,noH CPCP».
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MoBa iiWJJa, 3BH'iaiiHo, ue npo Kop.nou no ,[{Hic-rpy, llKOro p~HCbKHH yp~ He BH3HaBaB,
a npo Kop.noH no Tipyry.
.
t{epe3 niBTopa .necllTHJiiTTll, 23 cepDHll 1939 p., Hal.lHCTCbKa HiMeqqHHa i
P~HCbKHH Co103 yKJiaJIH naKT npo HeHana.n i TaE:MHHii npoTOKOJI .no Hboro, llKHM
no.ninHJIH cqiepH snnHBY B €sponi. Peani3ylOqH ni.nnHcaHHH KepiBHHKaMH 3aKop.noHHHX
Bi.nOMCTB M.Pi66ettTponoM i B.M.MoJIOTOBHM .noMoBJieHocri, CPCP 3aepHyacJ1 y qepaHi
1940 p . .no PYMyHiî 3 ynbTHMaTHBHOIO BHMOrolO 3a niqeHi ro.n"HHH noeepttyTH lieccapa6i10
i ai.n.naTH HOMY yKpaÎHCbKY qacTHHY liyKOBHHH. PyMyttCbKHH yp~ 3Haa, mo 3 qaCTHH
l<HîBCbKOro i 0.necbKOro eiHCbKOBHX OKpyriB CTBOpeHO Tiia.neHHHH qipoHT Ha qoni 3
r.KJKyKOBHM. A.firnep DOBi,nOMHB KepiBHHUTBO PyMyttiî, U.1,0 He MaE: MO)l(JIHBOcTI
npHiiTH Ha .nonoMory i nopa.nHe npHHHJITH ynbTHMal)'M. PyMyHCbKa apMiJI 6e3 6010
ei.niHUIJia 3 TepHTopiH, BKaJaHHX y p~HCbKHX HOTaX.
Y nHnHi 1940 p. KepieHHKH MAPCP i YPCP• noqaJIH .ninHTH 3axoIDieHy y PyMyHii
TepmopilO. BHacni.noK p036i)l(HOCTeH, llKi BHJIBHJIHCll, cnpaaa po3Tlll"Hynacll Ha TP"
MiCllLd.
KepiBHHKH MAPCP nponoHyBaJIH BKJIIOqHTH a Mon.naBCbKY COI03HY pecny6niKY
BCIO TepHTopiio aeTOHOMiî, 3a BHHllTKOM TPbOX paHOHiB. lieccapa6iio BOHH nponOHYBaJIH
Ha .nei TPeTHHH BKJIIOqffTH .no cKJia.ny ceoci COI03HOÎ pecny6niKH. YKpallia Mana .nicTaTH
XoTHHCbKHH nosiT i .nea nia.neHHi noaiTH - AKKepMaHCbKHii Ta hMaÎJibCbKHH. 0.nHaK p~
MicueaocTeii y nie.neHHHX noaiTax, a TOMY qHcni M. hMa"iJI, nponouyaanocJ1 ai.n.naTH
Mon.naecbKiH PCP.
KepienHKH YPCP HanonllraJIH na no.nini Tepuropiî c-rporo 3a eTHorpaqiiqnoio
03HaKOIO. B AKKepMaHCbKOMY noaiTi uaniqyaanocll 368 THC. qonoeiic, 3 HHX 19,6% Mon.naaaH, 39% - yKparnuie Ta pociJIH, 43% - 6onrap, HiMuia, raraYJiB i E:Bpeîe. B
hMaUibCbKOMY noaiTi npO)l(HBaJIO 256 THC. qonoeiic, 3 HHX 32% - MOJI,nOBaH, 34,7% yKpaiuuia Ta pociJlu, 33,3 - 6onrap, raray3ia Ta iu. HauiouanbHOCTeH. Y Mon.nascbKiii
APCP naniqysanocll 3a nepenHcoM 1939 p. 572 THC. qonoaiK, 3 HHX 30% - Mon.naean, 57%
- yKpa·iuuis i 13% - iuwHx uauioHaJibHOCTei1. 3ai.ncH po6wm aucuosoK, mo .no YKpai'ttu
TPe6a npuE:,nuaTu nieuiquuli i .naa nia.neuuux noBiTH lieccapa6iî y noauoMY cKJia.ni, a
18
TaKO)I( ciM pauouie MAPCP 3 nepeBIDKHO yKpaiucbKHM uaceneHHJIM.
Bepxoeua Pa.na CPCP 3aTBep.nHJia Kop.nmrn YPCP i MPCP 3 MaKCHMaJibHHM
ypaxyaauHJ1M eTHorpaqiiquoro npuuuuny. Tiiauiqua liyKOBHHa 3 MaibKe niaMinhiiOHHHM
uaceneuullM pa30M 3 XOTHHCbKHM noeiToM YTBOpHJIH qepHiaeUbKY o6naCTb, a .naa
nia.neuui noBÎTH lieccapa6iî - hMaÎJibCbKY o6nacTb YPCP.
Y Mon.naecbKY PCP yuiHUIJIH paHmm niso6epe)l(HOro Tiptt.nHic-rpos' li 3 MiwaHHM
uaceneHHJIM, llKi pauime 3aB)l(,nH exo.nHJIH .no Me)I( YKpalliH. Y nicnJ1Bornmm nepio.n
ai.n6ynacll npHcKopeua iu.nyc-rpiani3auiJI Jliao6epe)l()l(Jl, y 3B 'll3KY 3 qffM KinhKiCTb
pocrncbKOMoauoro uaceneHHJI cTana nepesa)l(aioqoio.
YKpaîHui
MOJI.naBaHH
niao6epe)l(HHX pauouia Mon.naaii WBH.nKO pycuqiiKyeanucll.
<l>aKT YTBopeHHll .naox HOBHX o6nacreu YKpai'HH B xo.ni peani3auiî naicry
Pi66ettTpona - Monoroaa 3a paxyuoK Tepmopiî PYMYHiî - 3 Kareropiî 6e3nepeqHHX. Ilicnll
Toro, llK YKpallia 3,no6yna He3aJie)l(HiCTh, PYMYHCbKa rpoMa,nCbKiCTb noqana BHMaraTH si.n
ueî noaepueuHJ1 uux 3eMeJib. Tii.nKpeCJIIOBaJIOCll, mo YKpaîHa Mopanbuo 306oa'Jl3aHa

• Ilicnll npHHHllTIJI KoHCTHl)'UÎi CPCP 1936 p. nopll,nOK cnia y HaJBax coio3uux i
aBTOHOMHHX pecny6niK 3MÎHHBCll: CJIOBa «COUÎaJIÎCTH'iHa» i «pa.nRHCbKa>> noMiHJIJIHCJI
MÎCUJIMH. Bi.zu10ai.nuo 3MÎHHJIHCll a66peaiarypu.
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noaepH}'TH îx, JIKIUO BOHa He XO'le coni.AapH3yBaTHCJI 3 Mep3eHHOIO CYTTIO naicry
Pi66eHTPona - Monomaa.
IOpH.ll.H'IHa HiK'leMHiCTL Hacni.zucia ULoro naicry He MO:>Ke 6}'TH ocnopeHa.
3BH'laHHo, mo XOTHHIUHHa, IlpH,!J.yHaiicLKHH Kpaii i Iliatti•rna liyKOBHHa c 'laCTHHaMH
yKpaÎHCbKOÎ eTHorpalf>i'IHOÎ TepHTopiî. Qe - cepiiOJHHH apryMeHT Ha KOpHCTb BKnlO'leHHJI
BKaJaHHX TepHmpiii y cKnaJJ. YKpaÎHH. Ta iioro He MO:>KHa 6paTH .11;0 yaarn, JIKIUO TaKe
BKnlO'leHHJI cnpH'IHHeHe TinbKH .D;iCIO JnO'IHHHHUbKOro naicry.
IlpoTe ue He TaK. IlaKT Pi66eHTPOna - MonoTOBa tteo6rpyHToBaHo BHcyaaBCJI Ha
nepllIHH nnaH ni.11; 'lac 6arampi'IHOÎ ni.D;rOTOBKH .11;oroaopy npo .D:PY:>K6y, cniapo6iTHHl..l.TBO
Ta .11;06pocyci.AcTBo Mi:>K YKpaîHOIO i PyMyHicio .
.[{onR TepHTopiii, J1Ki TYT c npe.D;MeTOM p03rmmy, BHJHa'lanacJI Hacni.zucaMH Ilepllloî
i .[{pyroî CBiTOBHX BOCH. HaapJl.D; 'IH MO:>KHa ocnopHTH UIO eneMeHTapH}' .D:YMKY. IlicnJI
nepllloi· ceiToeoî eiiiHH ui TepHmpiî yeiHlllnH .11;0 CKnaJJ.Y PYMyHiî. .HK caMe yeiiirnnH - 6yno
noKaJaHo eHme. IlicnR .[{pyroî caimeoî eiiiHH PyMyttiJI no36ynacJ1 UHX TepHTopiii.
OcTaTO'IHHM apryMeHTOM, 3 JIKHM TPe6a paxyeaTHCJI, e .11;aHOMY pa3i c He naKT
Pi66eHTPona - Monomaa, JIKHH po3e'J1Jae .[{pyry ceimey eiiiey, a nicnReorntti MHpHi
.11;oroeopH.
Ilepe.11;a'la lieccapa6iî i Ilietti'IHOÎ liyKOBHHH Pa.D;JIHCLKOMY Coio3y 6yna
cmnpoueHTHO neriTHMÎJoeatta TiapH3bKHM MHpHHM .11;oroeopoM. PyMyttiJI e nlOTOMY 1947
p. JMyllleHa 6yna yKnacTH iioro 3 06'c.11;HaHHMH HauiJIMH, J1Ki o.11;ep)l(anH nepeMory y eiiiHi.
TiapH3bKHH MHpHHH .11;oroeip CTaHOBHTb naHKY B uinicHiH CHCTeMi niCnJIBOCHHOro
ceponeiicLKoro YCTPOIO, HenopyllIHiCTL JIKOro JaKpinneHa fenbCHHCLKHMH yro.D;aMH.

1. Iioc'IKO 8., faH:>Ka O., 3axap'lyK li. Kop.D;OHH YKpaîHH: icTOpH'IHa
cyqacHHH CTaH. - K., 1994. - C. 36.

p~ocneKTHBa Ta

2. .[{oKyMeHTH eHellIHeH. nonHTHKH CCCP. - T. 1. - M., 1957. - C. 66-67.
3. BonKOBHHCLKHH B.M., KynL'IHULKHH C.B. XpHCTHaH PaKOBCLKHH. TioniTH'IHHH
nopTPeT. - K., 1990. - C. 56-61.
4 . .[{opollleHKO .[{. YKpaîHCLKa reTLMaHCLKa .11;ep:>Kaaa 1918 p. - HL10-HopK, 1954. - C. 201.
5. YKpaîHCLKa QeHTPanLHa Pan.a. ,[{oKyMeHTH i MaTepianH y .neox roMax. - T. 2. - K.,
1997. - c. 206.
6. TaM :>Ke. - C. 271.
7. TaM :>Ke. - C. 273.
8. JlaJapee A.M. Mon.11;aecKaJ1 coeeTCKaJI rocy.11;apcTBeHHOCTL H 6eccapa6clCHH aonpoc. KHllIHHCB, 1974. - c. 123.
9 . .[{opollleHKo .[{. YKpaÎHCLKa reTLMaHCLKa .11;ep:>Kaea 1918 p. - C. 204.
10. KoeanL M.B., KynL'IHUbKHH C.B., KypHocoe IO.O. IcropiJI YKpaîHH. - K., 1992. - C.
104.
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11. YKpaîHCbKa cycninbHo-noniTH'IHa .LIYMKa s 20 CTonirri. JJ.oKYMCHTH i MaTepianH. - T. 1.
- MKlHXCH, 1983. - C. 404.
12. Kosanb M.B., Kynb'IHUbKHH C.B., KypHocos IO.O. ICTopix YKpaîHH. - C. 104 - 105.
13. 60C'IKO B., ramKa o., 3axapqyK 6. Knop.LIOHH YKpaÎHH: icTOpH'IHa peTpOCilCKTHBa
cyqacHHH CTaH. - c. 42.

Ta

14. PenH.z:1a A. 06pa3osaHHe Mon.z:1ascKOH ACCP. - KHmHHes, 1974. - C. 98.
15. CepriifqyK B. Erni'IHÎ Me)f{i i .Llep)f{aBHHH KOp.LIOH YKpaîHH. TepHoninb, 1996. - C. 120.
16. 60C'IKO B., raH)f{a O., 3axapqyK 6. Kop.LIOHH YKpaîHH: icTOpH'IHa PC'IJ'OCilCKTHBa Ta
cyqacHHH CTaH. - C.64-65.
17. PenH.L1a A. 06pa3osaHHe Mon.uascKoii ACCP. - KHmHHes, 19974. - C. 111.
18. 60C'IKO B., raH)l(a O., 3axapqyK 6. Knop.LIOHH YKpaÎHH: iCTopH'IHa PC'IJ'OCilCKTHBa Ta
cyqacHHH CTaH. - c. 74-75.

Din istoria formării actualei frontiere ucrainiano-române
Teritoriul României, ca urmare a primului rdzboi mondial, s-a mdrit considerabil,
inclusiv pe contul teritoriilor locuite în majoritate de Ucrainenii din Nordul Bucovinei,
judeţul Hotin din Basarabia şi a pdmânturilor de pând la Dundre. ln perioada interbelica
unul din focarele tensiunii internaţionale din Europa a fost conflictul teritorial dintre
România şi Uniunea Sovieticd referitor la Basarabia.
Realizând pactul Ribbentrop-Molotov, Uniunea Sovieticd în 1940 prin forţd ia de
la România Basarabia şi Bucovina de Nord. Pdmânturile locuite de ucraineni au fost
incluse în graniţele U.R.S.S. Dupd obţinerea independenţei Ucrainei, opinia publica
româneascd începe să ceard restituirea pământurilor ocupate, facând trimiteri la
imoralitatea pactului Ribbentrop-Molotov.
Însd, teritoriul României în urma celui de-al doilea rdzboi mondial a fost stabilit
prin Tratatul de pace de la Paris (februarie 1947). Acest tratat cu Naţiunile Unite, care
obţinuse victoria în rdboiul mondial, este o parte a construcţiei europene postbelice.
Schimbarea frontierei României este legatd de Tratatul de pace de la Paris şi nu de pactul
Ribbentrop-Molotov.
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Aspects Concerning the Forming o/Current Ukrainian-Romanian Border
Romania 's territory, as a resuit of First World War it considerably increased,
inclusively the territories inhabited in majority, by Ukrainians from Northem Bucovina,
Hotin county from Basarabia and the lands until Danube.
During interwar period, a focus of intemational strain in Europe was the
territorial conflict between Romania and Soviet Union in the issue of Basarabia.
By signing the pact Ribbentrop-Molotov in 1940, Soviet Union took from
Romania, by force, asarabia and Northem Bucovina, The territories inhabited by
Ukrainians were comprised in USSR borders. After Ukraine obtained its independence,
Romanian public opinion began to demand the restitution of occupied territories, invoking
the amorality of Ribbentrop-Molotov pact.
But the territory of Romania after Second World War wasfzxed by the Paris Peace
Agreement (February, 1947). This treaty, signed with the United Nations, that had obtained
the victory in the World War is part of postwar European structure. Modification of
Romania 's borders is connected by the Paris Peace Agreement and not by RibbentropMolotov.
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PyMLIHbl Ilo,11;KapnaTcKoii Pycu - 3aKapnaTLH u ux e1auM00TuoweuuH
c HlblKOBOH po,11;uuoii. (1919-1991 rr.)
B.MapuHa
Ha Teppnropmt Tio;:ncapnaTCKOH Pycn nocne ee npncoe.nnHeHHJI K qexocnoBaKHH
ocTaJIHCb 13 ThlCJiq pyMhlH, KOTopble npo:>KHBaJIH B qeThlpex cenax: Hn:>KHJIJI Amna,
Cpe,nHJ1J1 Anwa, EenaJI QepKOBb H ConoTBHHO. B 1921 r. pycnHbI-YKPaHHIJ,bl cocTaBJIJ1JIH
62,3%, BeHrpbI 17,3%, eBpeu 13,3%, qexn 3%, CJIOBaKH 4,8%, .npyrne (B TX H
1
pyMbIHbI) 3,8%. TipnpocT HaceneHHJI B Kpae 6bIJI CaMbIM BbICOKHM H3 Bcex YKPaHHCKHX
JeMeJib. B 1926-1930-x rr. Ha 1OOO )J(ffTeneii OH COCTaBJIJIJI 19,6%. Ha nepaoM Mecre
2
CTOJIJI MapaMopowcKnH pemoH.
ueJiblO BOCCTaHOBJieHHJI o6meii KapTHHbl COQHaJibH0-3KOHOMHqecKoro,
.neMorpaclrnqecKoro H eynbrypHoro cocTOJIHHJI PYMbIHCKHX cen B KOHUe 20-x ro.noB
3
npHBe,neM HeKOTOpbie .naHHbie OTHOCHTeJibHO 3THX ceJieHHH.
MaJiaB ConoTsuua. B ManoM ConOTBHHe npo:>Knaano 2335 :>KHTeneii, H3 HHX 1166
My:>KqnH u 1169 :>KeH11IHH. CornacHo BeponcnoBe.naumo 70% HaceneHHJI JIBJIJ1JIOCb
poMaHo-KaTOJIHKaMH, a 30%
rpeKO-KaTOJIHKaMH. B cene .neiiCTBoaana OJnJa
rocy.napCTBeHHaJI qewcKaJI" O.D;Ha BeHrepCKaJI WKOJia c 547 yqeHHKaMH.
:>Kwrenu cena JIBJIJ1JIHCb ncKJDOqnTeJibHO waxrepaMH. 0611IaJI IlJIOllla.z:tb naxoTHoH
JeMJilt
407 iorepoa, KOTOpaJI npuHa,nJie:>Kana rocy.napcTBy. Bce Hanom noKpbIBaJIHCb
ceJibCKHMH npu6blJIJ1MH, Il03TOM}' c 1926 ro.na OHH 6hlJIH OTMeHeHLI.
B cene Haxo,nHJIOCb ynpaBJieHue waxraMH, no<rra, Tenerpa$, a raK:>Ke )J(ail,!l;apMCKaJI
CTaHUHJI .
.[{ocTonpuMeqaTeJlbHOCTblO cena JIBJIJ1JIHCb coJIJIHble waxTbl, e,nHHCTBelil!ble B
qeXOCJIOBaQKOH pecny6JIHKe, KOTOpble nocemano MHOro TJ'PHCTOB.
ConoTBHHO. Ceno nMeno 3946 :>KHTeneii, H3 HHX 1933 M}'Jl!:'IHH H 2013 )J(eHIUHH.
CornacHo aeponcnoae.naunio 45% JIBJIJ1JIHCb rpeKo-KaromncaMH, 45% ny,neJIMH, 10%

c

.npyrnx.
B cene cymeCTBoaana OJnJa rocy.napCTBelil!aJI qemcKaJI H OJnJa p)'MldHCKaJI IlIKOJibl
c pacqeroM Ha 740 MecT.
CornacHo JaHJITOCTH, HaceneHHe pacnpe,neJIJ1J10Cb cneJlYIOllIHM o6paJoM: 30%
qaCTHHKH-3eMJieBJia,neJibUbl, 15%
«60KOpameH», 5%
maxTepOB, 20%
roprOBUbI H
npe.nnpHHHMaTeJIH, 30%
peMeCJieHHHKOB H 6e3pa60THLIX. 0611IaJI IlJIOma.Itb naxOTHOH
JeMJIH 1808 iorepoB.
Ceno cpaaHHTeJILHO 6oraToe. PaJBHBaJIOCb CTpOHTeJlbCTBO. Tipu6LIJIH noKphIBaJIH
pacxo,nhl, Il03TOM}' c 1926 r. OHH 6hlJIH OTMeHeHbl.
B CoJIOTBHHe pa3Me11IaJIHCL: HorapcKoe ynpaBJieHne, TaMO)J(eHHaJI CJIY)IC6a,
IlO)J(apHLIH H $HHaHCOBhIH HHCileKTOpaTbl, a TaK)J(e )J(eJie3H0.!1;0po)J(HaJI CTaHUHJI.
lieJiaB D;epKOBb. B cene npO:>KHBaJIO 1632 )J(HTeJIJI. fu HHX 828 M}'>IC'IHH H 804
:>KeHIUHHbl. 95% )J(HTeJleH cena HCilOBe.D;OBaJIH rpeKO-KaTOJilfCleCIC)'IO aepy, 5%
ey.neiiclC)'IO. 318 yqeHHKOB nocemaJIH .nae rocy.napCTBeHHbie mKoJILI: qemclC)'IO H
PYMbIHCIC)'IO. no BH.Zzy 3aHJITHH HaceneHHe pacnpe,neJIJIJIOCb cne.zzyioIUHM o6pa30M: 35%
«6oKopawH>>, 30% qaCTHHKH-JeMJieBJia,nem.Ubl, 1% roproBQbl, 1% peMecneHHHKH, a
ocram.HLie 6e3pa60THble.
KpynHoro poraroro CKOTil B cene 6h1Jlo 650 ronoa. Jleca, npHHa,nne)J(amHe ceny, He
npHHOCHJIH HHKaKOH npn6hlJIH. Me.nneHHo pa3BHBaJiocb u ceJibCKoe xo3JIHCTBO.
B cene Haxo)J;HJlaCb $HHaHCOBaJI H norpauuqHaJI crpa:>Ka.
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HH>KHHH Anwa. Ceno HmKHJUI Anwa BXO.IlHJIO B T.11'1eBCKHH mcpyr H HMeno 5947
>KHTeneii: H3 HHX 2976 M)')K'IHH H 3071 >KeHIUHH. B 1926 r. 3.necb npo>KHBano 1300 espees.
DOJlbWHHCTBO >KHTeJieH OTHOCHJIHCb K rpeKO-KaTOJIH'leCKOH Bepe, 400 'leJIOBeK
npasoCJiaBHbIX H 150 ceKTaHTOB.
B cene 6bIJIO TJ>H WKOJibI: 3-x ro.nn'IHa.11 PYMbIHCKa.11, 2-x ro.nH'IHa.11 qewcKa.11 u
0.IlHOrO.IlH'IHa.11 pyCbKa. HaceJieHHe 3aHHMaJIOCb, B OCHOBHOM, 3eMJie,IleJIHeM, OCTaJibHbie neco3arOTOBKaMH. Ceno HMeJIO 11 OOO !OrepoB naxOTHOH 3eMJIH, 1OOO IOrepoB nacroum H
4000 IOrepoB JieCOB.
B X03.llHCTeax HH>KHeanwnHues HaC'IHTLIBaJIOCL 700 KopoB u 600 KOHeH. B uenoM
>Ke CeJIO HaxO,IlHJIOCb B T.ll>KeJIOM $HHaHCOBOM COCTO.llHHH.
B Hu>KHeH Anwe Haxo.nunucb HOTapcKoe ynpaeneHue, norpaHH'IHa.11 CTJ>a>Ka .
.lJ.eHCTBOBaJIH .nee uepKOBHbie <t>apLI: rpeKO-KaTOJIH'leCKa.11 H npaeocJiaBHa.11.
CpeJJ.HHH Anwa. CornacHo nocne.nHeH nepenucu 1921 r. s cene HaC'IHTbIBaJIOCb
3541 >KHTeneii, H3 HHX 45% MY>K'IHH u 55% >KeHIUHH.
92% HaceJieHH.11 - rpeKO-KaTOJIHKH, 8% - uy.neu. 3.necb .neHCTBOBaJia O,IlHa 3-x
ro.nn'IHa.11 pyMbIHCKa.11 wKona Ha 500 MeCT. TionosuHa TJ>y.nocnoco6Horo HaceneHu.11 6Lma
3aH.llTa s ceJILCKOM X03.llHCTBe, OCTaJILHbie - «6oKopowaMH». B cpe.11.HeM Ha o.nHoro >KHTeJI.11
BbIXO.IlHJIO no 24 IOTepoB 3eMJIH. DOJlblllHHCTBO ceJibCKOH TeppHTOJ>HH 6bIJIO nOKpLITO
JieCaMH. 0HH 3aHHMaJIH OKOJIO 14000 !Orepoe; nacroHIUa - 4000 IOrepoB; naxOTHOH 3eMJIH
- 2000 10repoe.
B cene HaC'IHTLIBaJIOCL 1250 ronoe KpynHo-poraToro CKOTa, npeHM}'lllecTBeHHO
anraBCKOH nopO.Ilbl, 300 ropHbIX JIOllla,IleH, 500 CBHHeH, 1000 K03 H oeeu. HaceJieHHe
eb1pamueano KyKypy3y, osec, nweHnuy.
Ha Teppuropuu cena Haxo.nunocL HOTapcKoe ynpaeneHue, >KaH.11.apMepu.11, .nse
uepKOBHbie <t>apLI.
Liro 1CacaeTc.11 B3aHMOOTHomeHHH J>YMLIH Tio.n1CapnaTCKOH Pycu c .ll3LI1Coeou
po.nnHoH - PyHblHHen, cne.nyeT OTMeTHTb, 'ITO B Me>KsoeHHLIH nepuo.n xo3.11HCTBeHHO.nenoeb1e H po.ncTBeHHbie KOHTaKTbl Me>KJJ.y JIIO)J.bMH 6LIJIH eecLMa aKTHBHbIMH. fpattuua
6Lma HaCTOJILKO npo3pa'IHOH H .IlBIDKeHHe qepe3 Hee c o6eux CTOJ>OH CTOJIL HHTeHCHBHLIM,
'ITO BJiaCTH, pa.nu coxpaHeHH.11 nop.11.n1Ca H CTa6HJILHOCTH Ha nponyCKHLIX nyHKTax,
.noJI>KHbl 6bIJIH H.IlTH Ha p.11.n orpaHH'IHTeJILHbIX Mep. B nHCbMe Ha'laJibHHKa nonuuuu
ropo.na CureTa, a.npecoeaHHOro npe<t>eKTY MapaMopowa coo6maeTc.11, 'ITO qewc1Cue
TaMO>KeHHLle CJI)')K6LI nponycKalOT CBOHX rpa>K,!1.aH qepe3 rpaHHUY TOJibKO .11.ea pa3a B
He,IleJIIO. <<llpH'IHH, no KOTOpbIM qexu nOWJIH Ha TaKOH war MHOro, - nuweT Ha'laJILHHK
noJIHUHH, HO OCHOBHa.11 - HeB03MO>KHOCTL ocymecTBJieHH.11 Ha,IlJie>KaIUeH npoeepKH H3-3a
Maccoeoro HannL1ea HaceneHH.11». OH npocuT npHHHMaTL OTBeTHbie MepLI, u6o HHa'le
pyMbIHCKHe norpaHH'IHLle cny>K6L1 He CMOryT coxpaH.llTL HOpMaJILHLIH nop.11.IlOK Ha
4
rpattuue u o6ecne'IHTb ee 6e3onacHOCTb.
.
KpoMe npo6neM, -ce.113aHHbIX c nepe.nsn>KeHneM HaceneHH.11 qepe3 rpaHuuy,
B03HHKaJIH H X03.llHCTBeHHble cnopbl. 0HH 6LUIH BLl3BaHLI TeM, 'ITO cornacHO
.noroeopeHHocrn Me>KJJ.y pyMLIHCKHM u qexocnoeauKHM npaeurenLCTBaMH rpa>K,!1.aHe
o6eux CTJ>aH coxpaH.llJIH CBOH 3eMJIH Ha npOTHBOnOJJo:lKHOH CTOJ>OHe. Tio:nOM)', 3aqacry10,
peweHH.11, npHH.llTLJe KaK Ha MeCTax TaK H B ueHTpe 6e3 yqeTa HHTepecoe 3THX
co6CTeeHHHKOB, npueo.nunu K pa3Horo po.na He.nopaJyMeHH.llM. B no.l{l'eep>K.neHue 3rnx
cnoe npuee.neM co.nep>KaHue nucLMa HOTap.11 H3 cena Teqeyn MHK (PyMLIHH.11),
HanpaeneHHOe npe<t>eKTY ye3.na, B KOTOpOM coo6maeTC.ll, 'ITO, Ha'IHHa.11 c 14 OKT.116p.11 1938
r. 'lelllCKHe TaMO>KeHHLle CJI)')K6bi 3anpeTHJIH nepeeo3 qepe3 rpaHHUY JII060H BaJIIOTLI .
.lJ.aHHa.11 Mepa npnHOCHT 6onbwou ymep6 rocy.napCTey, TaK KaK rpa>KJJ.aHe 1.Jexocnoea1Cuu,
HMelOIUHe 3eMJIH Ha reppHTOJ>HH PyMLIHHH, He HMelOT B03MO>KHOCTH ynnarnTL HaJIOrH B
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ceJibCKHH H rocy,D.apcrseHHbJH 6io.LJ)KeT. B Ka'iecrse npe,D.sapuTeJibHOH OTBeTHOH Mepb1
npuMap cena ( crnpocra) 3anperHJI BbJBe3TH qepe3 rpauuuy ypo)KaH JIIO,Ll.JIM, He
pacc'iHTaBlllHXC.R c HanoraMH. AsTop nHCbMa npocHT npe<t>eIITa B03HHKlllYIO
KOH<l>JIHIITHYIO cnryaumo p33pelllHTb no ,Ll.HilJIOMaTH'ieCKOH JIHHHH.
28 ,neKa6p.11 1938 r. 3aKapnaTCKa.R ,nenerauHJ1, KOTopu no6blsana s PyMhlHHH,
OT'iHTblBaJiaCb nepe.n CBOHM npaBHTeJibCTBOM: «Mbl corJiaCHJIHCb c O,LJ.HHM ycJIOBHeM, 'iTO
KYKypy3a He ,LJ.OJI)KHa 6MTh .nopo)Ke, 'ieM K 3TOMY speMeHH, T.e. 1 Kr Ja 1
K'i.(qexocJIOBal..{Ka.R KpOHa - aBT.), 'iT06bI HaceJieHHe He HMeJIO HHKaKHX )KaJI06 H
6
HapeKaHHH s 3TOM HanpaBJieHHH». Ha nponoKeHHH 0IIT.116p.11 PyMhlHHJI 06.113anacb
7
nocTaBJI.RTb Ha 3aKapnaTbe 220 saroHoB KYKYPY3hl, a B Ho.116pe 1938 r. - 250. Tor.na 6b1Jla
,LJ.OCTHrHyra ,norosopeHHOCTb c pyMhIHCKHM npasuTeJihCTBOM, qTo ttalllH KpecTh.RHe «Moryr
8
KynnTh e PyMhIHHH KYKYPY3Y n 6e3 HHKaKux 3aTPaT nepeeo3HTb .no HalllHX cen». 3To
OTHOCHJIOCb H K ,npyrnM npo,nyIITaM nnTaHH.11. TaKoe pellleHHe 6naronpHJ1THO OTP33HJIOCb
Ha COCTO.RHHH HaceJieHHJI npurpaHH'iHbIX paHOHOB.
HecMOTP.R Ha HOpMaJibHhle KOHTaKThl c .R3b1Koeoi1: po,LJ.HHOH - PYMhlHHeii, s
PYMbIHCKOH cpe,D.e npaeoro 6epera THCCbl noCTO.RHHO cyw:ecrnosano TeqeHHe,
CTPeMHBllleec.11 K o6oemrneHHIO. Otto ycnnneaerc.11 no Mepe p33BHTH.R npoueccos pacna,na
4exocnosauKoro rocy.D.apcTsa 11 yKpenneHHJI XOPTHCTCKo-peeaHlllHCTCKHX cHJI. Pa6oTa.R e
rocy,napCTBeHHOM apXHBe ropo,na Ea.R Mape, HaM Y.LlaJIOCb HaHTH HeCKOJibKO ,Ll.OKyMeHTOB,
no,nTBep>K,11,a10w:HX CK33amioe. B O,LJ.HOM H3 HHX rpa>K,11,aHHH 4exocJIOB3KHH pyMbIHCKoro
npoHcxo>K,11,eHHJ1, MOTHBHPYH csoii nepeeJ,LJ. B PyMhlHHIO naTPHOTH'ieCKHMH 'iYBCTBaMH,
06paw:aerc.11 K rocy.narcTseHHbIM oprattaM PyMhlHHH c npocb6oi1: oK33aTb eMY
MaTepHaJibHYIO noMOW:b.
14 HOR6pR 1938 ro.!la PYMbIHbI H3 4exocnoeaKHH, npo)KHBaiow:ue B PyMbIHHH,
0Tnpaen.1110T TenerpaMMY MHHHCTPY BHYTPeHHHX .11en, MuHHCTPY HHOCTPaHHbIX ,LJ.en,
H11KoJia10 Hoprn, Koponio Kapony II, TiaTPHapxy PyMhlHHH c npocb6oii «„.B3.RTb no.n
oneKy ,neno pyMhlH H3 4exocnoeaKHH H cnoco6crsoeaTb nx eo3spaw:eHHIO K Po,nuHeMaTepH».10
nocne 33XB3T3 npaso6epe)KHOH qacTH MapaMopollla xopTHHCKHMH BOHCKaMH
Ha'ianacb H,LJ.eonornqecKa.R o6pa6oTKa npHrpaHH'iHblX ttaceneHHbIX nyHIITOB PyMhlHHH. B
nHCbMe npeq,eIITa MapaMopo!lla, a,npecosattHOM pyKoso,ncTBy lllecTOro apMeiicKoro
Kopnyca, coo6w:aercR, 'iTO nocne OKKYDauHH 6b1Blllei1: Ilo,LJ.KapnaTCKOH YKpaHHbl
eeurepcKHMH BOHCKaMH ,LJ.BH)KettHe qepe3 rpauHuy B TeMHoe speMH cyrnK HHOr,LJ.a cTasano
6onee HHTeHCHBHblM, 'ieM ,LJ.HeM,. KOr,LJ.a JIIO,Ll.H H3XO,LJ.HJIHCb Ha ceJibX03pa6oTaX.
«IlpHe3)KHC, - IlHllleT npe<t>eIIT, - 'iaCTO pacnpocrpaH.RIOT CJiyxH o B03MO)KHOM Hana,LJ.eHHH
seurepcI<Hx soiicK Ha TpaucHJibsaumo. Tiepexo,nbl 'iepe3 rpaunuy, B o6e cTOpoHbl
npHKphlBaIOTC.R ew:e H nepesoJKaMH KYKYPYJhl, CTaBlllHMH xopolllHM noso,noM ,llJUI
33HJITHH KOffTPa6au,noii».
CchlJia.RCb Ha TO, "ITO H3-3a HO"IHbIX nepeXO,LJ.08 H KOffTPa6aH,LJ.bl, HaceJieHHe
H3XO,Ll.HTCR B B036y>K,11,eHHOM COCTOJIHHH, a TaIOKe Ha HCB03MO)KHOCTb ocyw:ecrnJieHHJI
Ha,LJ.Jie)Kaw.ero KOffTPOJUI Ha rpauHue, npeq,eIIT npocHT 3anpemTb nepe,nsIDKeHne qepe3
Tncy OT 3axo,na ,LI.O BOCXO,LJ.a COJIHL{a. TaKHM o6p330M, KOffTPOJlbHO-nponycKHble CJI~6bl,
11
no MHeHHIO npe<t>eIITa, CMOrJIH 6bl BhUIBHTb HHOCTPaHHblX areHTOB.
Tiocne soccoe,nntteHHJI 3axapnaTb.R c Yiq>aHHCKOH CCP s iq>ae p33eepttynacb
3ICI'HBH3.R
IlOJIHTH"leCKa.R
H
X03RHCTBeHHa.R
pa6oTa.
Tipoueccy
CTaJIHHCKOKOMMYHHCTH"leCKHX npeo6p33oBaHHH s PYMbIHCI<HX cenax ceoH:cTBeHHbI Te )Ke o6w:ue
'lePTbI, xapaKTepHhle ,LJ.JI.R scex pemottoB, exo,LJ.HBlllHX B CCCP nocne BTopoH: MHposoii
BOHHbI. Ha nepeoM 3Tane B pyMhlHCI<HX cenax 6blJIH H36paHbl Hapo,nHble KoMHTeTbI,
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C03.UaBaJIHCb
nepeHqHbie
napTHHHbie
opraHH3aUHH,
KOTOpbie
3aHHMaJlHCb
dcymecTBJieHHeM Ha MeCTax JIHHHH KOMnapTHH.
B pe3yJibTaTe BOHHbI H OKKynauHH CHJibHO nocrpa.naJio HaceneHHe ecex pyMbIHCKHX
cen H, e nepeyt0 O'lepe.nb, ConoTeHHO. B TO epeMJI e nocenKe npmKHBaJIO 4518 'lenoeeK, e
12
TOM qHcne 2770 pyMbIH, 1265 eeHrpoe, 355 yKpaHHuee, 56 pyccKHX, 70 qexoe, 2 eepeH.
13
Ymep6, npHqHHeHHbIH BOHHOH, cocTaBJIJIJI 1583 TbIC. neHre. Tipe.ncTOJIJIO eocCTaHOBHTb
pa3pyweHHYIO waxry, B0306HOBHTb .no6b1qy H nepepa60TK)' COJIH, HaJ13.ZlHTb no-HOBOMY
X03JIHCTBeHffYIO :>KH3Hb noceJIKa.
KpoMe :JToro, conoTBHHUbI nocrpa.naJIH H oT yCTaHoBJieHHJI :>KeJie3Horo 3aHaeeca,
TaK KaK OHH noTepJIJIH ceoe He.UBH:>KHMOe HMYllleCTBO, pacnoJIO:>KeHHOe Ha TeppHTOpHH
PyMbIHHH. qTO KacaeTCJI 3eMeJibHblX yqaCTKOB, TO cornac1-1y nHCbMY npect>eKTa
MapaMopowa OT 3 MM 1946 r., HanpaeneHHOro npHMapaM cen, OHH He MOrJIH 6bITb
HCnOJib30BaHbl 'IY:>KHMH JIHUaMH. «3-rH 3eMJIH MOryT 6bITb o6pa60TaHbl TOJibKO 6JIH3KHMH
po.ncTBeHHHKaMH (oreu,
CbIH,
6paT,
cec'Tpa)
ena.nenbua,
npo:>KHBat0mero
Ha
Tio.nKapnaTCKOH YKpaHHe. B cny'lae, Kor.na ena.neneu He HMeeT 3.UeCb 6JIH3KHX
po.ncTBeHHHKOB, 3TH 3eMJIH COBeTCKHX rpa:>K.ZlaH HH no.n KaKHM npe.ZlJlOrOM He MOryT 6LITh
oT.naHbI qy:>KHM nHuaM. ITpHMepHH .non:>KHbI HX coxpaHHTb .ZlJlJI ena.nenbuee H nepe.naTb e
14
pacnopJl:>KeHHe Col03HOH KOH'fPOJibHOH KOMHCCHH.
K CO)ICaJleHHIO, KaK 3eMJIH, TaK H OCTaJlLHOe HMylUeCTBO, 6bIJIH noTepJIHbl. 11 3TO
npH TOM, qro TeXHWieCKHe B03MO:>KHOCTH npo.noJI:>KHTL .noeoeHffYIO nOJIHTHK)' B o6JiaCTH
npHrpaHH'IHoro COTJlY.UHH'leCTea 6bmH. TaK, e TenerpaMMe npecl>eKTa MapaMopowa,
HanpaeJieHHOH MHHHCTpy BHYTJleHHHX .nen 21 HIOHJI 1946 r., coo6maeTCJI, qTo nepeXO.Ubl
rpaHHUbI Ha ceJILCKOX03JIHCTBeHHbie pa6oTbI e Tio.nKapnaTcKyt0 YKpaHHY MOryT
ocymeCTenncJ1 qepe3: Te'leyn MnK-TJ1L1ee, CHreT K3Mapa-CnaTHHa, lioqKot0n Mapa15
BenHKHH liLiqKoe, JlyHKa na THca--Jlyr, BaJIJI BHweynyu-Tpe6ywa. ECTeCTeeHHO, qro
TaKOe COTJlY.UHHqeCTBO He MOrJIO BXO.UHTb B nnaHLI COBeTCKHX BJiaCTeH.
HecMOTflJI Ha TO, qTO PyMblHHJI BXO.UHJia B COUHaJlHCTHqecKHli narepL, ee
OTHoweHHH c CCCP 6LmH caMbIMH npoTHeope'IHBbIMH. 3-ro OTHOCHTCJI oco6eHHO K
nepHo.ny npaeneHHJI H. qaywecK)'. B CBJ13H c 3THM nepe.n MeCTHbIMH napTHHHbIMH
opraHH3aUHJIMH CTaBHTCJI 3a.naqa ynyqwHTL KaqeCTBO H.neonomqecKOH pa60TLI.
y CHJieHHe nponaraH.Ubl no na'TpHOTHqecKOMY H HHTepHaUHOHaJlLHOMY BOCnHTaHHIO
c uenLIO noeb1weHHJ1 6.nHTeJibHOCTH pyMLIHCKoro HaceneHHJI o6naCTH, no MHeHHIO
3aKapnaTCKOH o6naCTHOH naPTHHHOH opraHH3aUHH, BbITeKaJIO H3 cne.nyt01UHX
06CTOJ1TeJibCTB: reorpacl>HqecKoro nono:>KeHHJI o6naCTH, ee HCTopHqecKoro npownoro,
MHOroHaUHOHaJlLHOrO COCTaea HaceneHHJI, lllHpOKHX po.ncTBeHHLIX CBJI3eH c rpa:>K.ZlaHaMH
16
.npyrnx C'TpaH, peJIHrH03HOH o6CTaHOBKH.
B .neHCTBHH?JibHOCTH, 3TH H .npyrne npHqHHbl npHBeJIH K TOMy, qro H.UeOJIOrHJI
cMeHJllOlllHXCJI enacTeH TaK Tutceno eocnpHHHMaJiacb HaceneHHeM o6naCTH. HeCMO'fPJI Ha
TO, qro 3a py6e:iic Bbie3:>KaJ10 oqeHb MaJlO JIIO.UeH (K npHMepy, B 1977 r. 3a rpaHHUeH
no6bIBaJ10 7 TbIC. qenoeeK), HMeHHO coce.nCTBO c JI3blKOBbIMH pO.UHHaMH 6bIJIO JJ.JIJI
npe.nCTaeHreneu HauHOHaJibHbIX rpynn o6naCTH, e TOM qHcne H pyMLIH, e.ZlHHCTBeHHbIM
HCTOqHHKOM, KOTOpbIH cnoco6CTBOBaJl He TOJibKO coxpaHeHHIO HauHOHaJibHOH
CaM06LITHOCTH H .nyxoeHOCTH, HO H npHo6meHHIO nocpe.nCTBOM TeJieBH.UeHHJI, pa.nHo H
.npyrHX cpe.ncTB MaCCOBOH HHcl>opMaUHH K HX coepeMeHHOH K)'Jibrype.
Ho H .UaHHaJI reH.neHUHJI He oCTa.Jiac& 6e3 BHHMaHHJI ocl>HUHaJibHblx BJiacreu.
Ha'IHHaJI c 70-x ro.noe, ee.neTCJI ueneHanpasneHHaJI pa6orn no 3aMopIDKHBaHHIO coeeTcKoPYMLIHCKHX OTHOllleHHH. 11 3TO HecMO'fPJI Ha ro, qro 3aKapnaTCKaJI o6naCTL HMeJia Ha
ocHOBaHHH peweHHH QK KITCC H QK KTIY «„.reCHLie CBJ13H c Cary-MapcKHM ye3.UOM
CPP». K co:>KaneHHIO, CBJl3H pacnpocrpaHJIJIHCb TOJI&Ko Ha naPTHHHbIX, coeeTCKHX,
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npoq,col03HLIX H KOMCOMOJILCKHX aKTHBHCTOB. K npHMepy, B 1974 r. no JIHHHH
.Ap)')KeCTBeHHLIX cs113eif B coce,AHHX CTpaHax (BHP, l:lCCP, CPP) no6L1sanu 193
,Aenera11uu H cneurpynnL1. C o6paTHLIM BH3HTOM K HaM npuexano 197 ,Aenerauuu.
Ho sepHeMcx K cosercKo-pyMLIHCKHM OTHOllleHIDIM. B CBJ13H c nonHTHKOH,
npoBO.AHMOH H.l:layrnecKy, U:K KTICC npHHHMaeT noCTaHosnem1e cne.zzy10111ero HaJBaHHJl:
«0 ,AOnOJIHHTeJILHLIX Mepax B o6JiaCTH H,Aeonom'leCKOH pa6oTLI B CBJl3H c ycHJieHHeM
pyMLIHCKOH Ha11HoHanHcTw:1ecKoif nponaraH.ALI, JaTPamsaiomeu HHTepecL1 CCCP». 3rn
nocTaHOBJieHHe B ycJIOBIDIX HallleH o6JiaCTH 03Ha'lanO npHHJITHe )f(eCTKHX Mep c TeM,
'IT06L1 HCKnlO'IHTL scxKoe BOJ,AeucTBHe pyMLIH nesoro 6epera THCCLI Ha pyMLIH,
npO)f(HBa10mHx B 3aKapnaTbe. B ,AoKyMeHTe, npHHJITOM o6KOMOM napTHH, yKaJLIBanocL Ha
Heo6XO,AHMOCTL ycHJieHHJl amTallHOHHO-nOJIHTH'leCKHX aK11HH: HayqHLie ny6JIHKallHH,
ynyqllleHHe co.n:ep)f(aHID! nepe.n:a'I Mon.n:ascKOH pe.n:aKllHH o6nacTHoro KOMHTeTa no
pa.n:uoTeneeemaHHIO, yKoMnneKToBaHHe 6u6nHOTeK JIY'IIIIHMH nponJee.n:eHHJIMH pyccKnx,
yKpaHHCKHX H Mono.n:aecKHX asrnpos, coJ.D:aHHe B cenax ~H6poea H Cpe.n:Hee Bo,rvrnoe Ha
o6mecTBeHHblX Ha'lanax HCTOpHKO-Kpaeee.n:'leCKHX MyJeee. B nocTaHOBJieHHH ,AaBanHCb H
npJIMLie YKaJaHIDI npasooxpaHHTeJILHLIM opraHaM, B 33J:13'1H KOTOpLIX BXO.D:HnO npeceKaTL
n106L1e
nonLITKH
pyMblHCKOH
CTopoHLI,
HanpasneHHble
Ha
nponaraH.D:y
«HallHOH3nHCTH'leCKHX» H.D:eH. Ilepe.n: naPTHHHO-KOMCOMOJILCKHMH opraHH3311HJIMH
cTasnnacL Ja.n:aqa YJIY'IIIIHTh no.n:6op H coCTas «asrn6ycoe .n:p)')K6LI», TYPHCTH'lecKHx
rpynn. <l>aKTH'leCKH xono.n:mu1 BOHHa pacnpoCTpaHJlnaCL H Ha COBeTCKo-pyMLIHCKHe
KYJILTYPHLie KOHTaKTLI.
B TO )f(e BpeMJI co CTOpOHLI pyxoso.n:CTBa o6nacrn He npe.n:npHHHM3nHCL HHKaKHe
nonLITKH .n:nx ycTaHOBJieHHJl KaKHx-nn6o KYJILTYPHLIX KOHTaKTOB c MCCP, Ja
HCKn10qeHHeM 11ettTpanH30BaHHOH noCTaBKH qepe3 U:K KIICC H I.U<. KIIY IIIKOJILHLIX
yqe6HHKOB, nponar3HJ:1HCTCKO-nOJIHTH'leCKOH H xy.n:o)f(eCTBeHHOH JIHTepaTypbl.
Ta.KHM o6pa3oM, PYMLIHCKWI H311HOHanLHWI rpynna OKa3anacL e H30n1111HH KaK oT
Jl3LIKOBOH poJJ:HHLI, Ta.IC H oT Mon.n:asHH. PYMLIHCKHe xy.n:o)f(eCTBeHHO-caMo.n:eJ1TenLHL1e H
npoq,eccHOHanLHLle KOJIJieKTHBLI, npHeJ)f(aBIIIHe B HalllY o6nacTL no JIHHHH «6paTCKHX
CBJl3eH», KaK npasuno, BLICTynaJIH nepe.n: 3pHTenJIMH yKpaHHCKoro H BeHrepcKoro
nponcxo)f(J:leHHJl, HO He .n:o6HpanHCL .n:o pyMLIHCKHX cen. Y CTaHOBHJiacL )f(eCTKWI 11eH3ypa
Ha xy.n:o)f(eCTBeHH}'IO H HayqHyio JIHTepazypy, nocrynaionzy10 H3 PYMLIHHH.
KoHe'IHO, HeCMOTPJl Ha OipattH'leHHJl <i>HJH'lecKoro KOHTaKTa Me)f(J:ly JDO.D:LMH,
KYnLTYPHLie CBJ13H npo.n:oJI)f(anH HMeTL MeCTo. K npHMepy, ace pyMLIHCKHe cena HMeJIH
B03MO)l(}IOCTL CMOTPeTL H cnyrnan PYMLIHCKoe Tenepa,D;Hose111attne. IlYTeM KOHTPa6aH.ALI
nepeB03HJiaCL qepe3 COBeTCKO-p}'MLIHCKYIO rpattHuy penHm03H3'1 JIHTepaTYPa, KaCCeTbl H
nnaCTHHKH c necHJIMH JII06HMLIX pYMLJHCKHX ncnoJIHHTeneif.
B 11enoM )f(e, s OTJIH'!He oT qexocnosa11Koro npaBJieHIDI Ha 3a.Kapnane, Ha
npoTJ1)f(eHHH ecero nepno.n:a cymecTBOBaHIDI CCCP H CPP, B3aHMOOTHOII1eHID1 Me)f(J:ly
KOHKpeTHLIMH rp3)1()J;attaMH, a TaK)f(e pa3JIH'IHLIMH opraHH3311HJIMH, npe.n:CTaBJIJ1101UHMH
3TH CTOpOHbl, npOHCXO.D:HnH B .n:yxe He.n:oaep'IHBOCTH, B3aHMHLIX ynpeKOB H npeTeH3HH,
'ITO B KOHe"IHOM HTOre HerarnBHO OTPaJHJIOCL Ha npe.n:CTaBHTenJlX .n:aHHLIX 3THOCOB,
npo)ICHBalOll{HX B conpe.n:enLHLIX TeppHTOpIDIX.
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Românii din Ucraina Subcarpatică regiunea Transcarpatică şi relaţiile lor cu
patria mamă
În lucrare se face o analiza generala, a relaţiilor dintre românii din nordul
în urma Primului rtfzboi mondial componenţa Cehoslovaciei) cu
patria mama. Documentele de arhiva, expuse mai sus, atesta legdturi foarte strânse între
populaţiile de pe cele doua meleaguri ale Tisei în perioada de pând la 1944. Ele au fost
favorizate de o politica externa de bund vecindtate provocata de România şi Cehoslovacia.
Cu toate acestea în satele româneşti din Ucraina subcarpatica a existat un curent
unionist care îşi intensifica activitatea în special la sfârşitul anilor ' 30, adica pe mdsura
destrdmdrii Cehoslovaciei. Odata cu alipirea acestor doua zone la U.R.S.S peste frontiera
româno - ucraineana (de fapt sovietica) se /asa cortina de fier. Legaturile dintre românii
din dreapta Tisei cu confraţii lor de sânge din România sunt privite prin prisma relaţiilor
sovieto-române. Dupa cum e bine de ştiut aceste relaţii devin foarte încordate, în special
începând cu sfârşitul anilor ' 60.
În perioada respectiva organele de control şi partit, primesc instrucţiuni concrete,
menite sa efectueze un control riguros faţd de populaţia de origine româneasca din zona şi
de cei veniţi din România, în vederea lichiddrii oricdrui pericol de influenţa naţionala. În
lucrarea prezentata se formuleazd concluzia cd perioada de dominaţie sovietica prin
politica promovata de organele de partid şi de stat faţd de România a ldsat urme profund
negative şi asupra românilor locuitori în cadrul imperiului.
Maramureşului (ramaşi
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The Romanians /rom Subcarpathian Ukraine - Transcarpathian Region
and their Relationships with Homeland
The paper makes a general analysis of relationships between Romanians /rom
Northertf Maramureş ( remained after First World War in Czechoslovakia) with their
homeland. Archive documents are certifying strong relations between the two populations
/rom both sides of river Tisa, until 1944. They were promoted by a neighbourliness foreign
policy between Romania and Czechoslovakia.
ln spite of al/ this, in Romanian villages /rom Subcarpathian Ukraine there was an
unionist tendency, especially at the end of 30 's, according as Czechoslovakia was
dissolved.
At the same time with annexation of this zone to USSR, over the Romanian Ukrainian ( in /act, Soviet ) border it was "droped the Jron Curtain ". The relationships
between Romanians on the right of Tisa and their brothers from Romania are considered
/rom Soviet- Romanian angle. As we know, these relatoins are becoming very tensed,
especially at the end of 60 's.
During that time, control and party authorities are receiving concrete instructions,
destined to exert a rigorous checking of Romanian population from the area and the ones
that came /rom Romania, in order to eliminate any nationalist danger.
The conclusion resu/ting /rom this work is that Soviet domination, through the policy
promoted by the party and state authorities, as concerns Romania, had profoundly negative
results regarding the Romanians from the empire, too.
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YKpaÎHCbKO-PYMYHCbKÎ emuoCHHH

y 1araJibHOE:BponeucbKOMY

KOHTeKCTÎ

C.BiOHRHCbKUU

Pesi3iî raponeikLKHX Kop.n:oHiB nicm1 Ilepwoî csiTosoî BÎHHH .n:o i ni.n: qac ~yroî
CBÎTOBOÎ BÎHHH 3aKmurn CKJia.n:HHH icTOpHqHHH cna.n:oK B npou_ec p03BHTKY yKpaÎHCLKOPYMYHCLKHX BÎ.D:HOCHH.
IIa.n:iHH.11 .D:HKTarypu qaywecKy, po3na.n: Pa.n:.RHCLKoro Cm03y 3po6Jrnu
MÎ)[(J:lep)l(aBHi si.n:HocHHH MÎ)l( nocTKOMYHÎCTHqHoio PYMYHieio Ta He3aJie)l(HOIO YKpaîHoio
.n:y)l(e HenpoCTHMH. B .n:e.llKÎH Mipi nepio.n: .n:o ni.n:rrncaHH.11 .n:orosopy 1997 p. MO)l(Ha
BH3HaqHTH .llK «MÎHÎ XOJIOJUcy BÎHHy» MÎ)l( o<t>iuiHHHMH l<HeBOM Ta I>yxapecTOM.
IIi.n:nucaHHH B
1995 p. B Ilapll)l(i IlaKT MHPY Ta CTa6im.HOCTi a €sponi BH3Haqas
yKpaÎHCLKO-PYMYffCLKi TepHTOpÎaJILHÎ npompiqq.I( 3a CKJia.D:HÎCTIO Ta He6e3neqffiCTIO
aHaJioriqHHMH .n:o PYMYffCLKo-yropci.KHX.
ToMy 3 HayKosoî TOqKH 3opy o6'eKTHBHO p03rJI.llttyrn YKpaÎHCLKO-p}'MYHCLKÎ
BÎ.D:HOCHHH MO)l(JIHBO JIHWe Ha <Potti 3araJILHOE:BponeHCLKOro IlOJIÎTHqHoro npouecy, T06TO
tteo6xi.n:Ho îx npoattaJii3ysaTH He nuwe 3 TOqKH 3opy .n:socTOpoHHix KOHTaKTis, a H y
KOHTeKCTÎ periOHaJILHOro cnispo6iTHHQTBa Ta qopHOMOpcLKOÎ reoCTpaTeriî, OCKÎJILKH
crn6iJii.He cnispo6iTHHQTBO MÎ)l( YKpaÎHOIO Ta P}'MYHieio si.n:nosi.n:ae iHTepecaM
€sponeHCLKoro Coio3y Ta IIisHiqHoarnattTHqHoro am..11Hcy, 3MÎQIDOIO'IH HOBHH yCTpiH
o6'e.n:HaHo'i €sponH y 6e3nocepe.n:HiH 6Jrn3LKOCTÎ .n:o su6yxosoHe6e3neqHHX liaJIKaH.
Hara.n:aeMo, mo PyMYHi.11 si.n:MoBHJiac.11 BH3HaTH pe3yJILTaTH peq,epeH.llYMY npo
He3aJie)l(HÎCTL YKpaÎHH y THX paHoHax, Ha TepHTOpiio .llKHX soHa npeTeH.n:yBaJia. Xoqa TaKa
Il03HQÎ.ll o<PiuiHHOro I>yxapeCTa, .llKHH HaQÎOHaJIÎCTHqHHMH racJiaMH HaMaraBC.11
KOHCOJii.n:ysaTH po36ypxatte peq,opMaMH IlOCTICOMYffÎCTHqffe cycniJILCTBO, He si.n:nosi.n:aJia
npHHQHny HenopyWHocTi Kop.n:oHiB, mo HaMaracri.c.11 3axHCTHTH OI>C€. Y KBiTHi 1993 p.
P}'MYHÎ.11 HanpasHJia M3C YKpaÎHH Hory, .n:e, nocHJiaio'IHCL Ha <t>aICT p03na.n:y KOJIJDIIHLoro
CPCP, nporonocuna HenpasoMipHHM ,[{orosip npo pe:lKHM pa.D:.llHCLKO-p}'MYHCLKoro
.n:ep)l(aBHOro KOp.D:OH}', IQO 6ys ni.n:nHCaHHH 27 JIIOTOro 1967 poKy. A.ne HaroJIOCHMO, IQO
YKpaîHa .llK npasoHaCTynHHU.11 CPCP, ycna.D:KysaJia BH3HaqeHHH Ha TOH MOMeHT
.n:ep)l(aBHHH KOp.ztOH, IQO QÎJIKOM si.n:nosi.n:ae CTaTTi 11 Bi.n:eHCLKOÎ KOHBeHQÎÎ npo
npaBOHllCT)'IlHHQTBO .n:epxcas mo.n:o .n:orosopis
23 cepnIDI 1978 POKY.
Onlce, BHHHKJia ncrrpe6a npose.n:eHllJl Mbic,nep)[(aBHHX neperosopis, J11Ci MaJIH
CilpH.llTH nornyxy KOMilpOMÎCÎB y JtBOCTOpOHHÎX BÎ.!tHOCHHax. Jbrwe ni.n: qac WOCTOro
paYH.D:Y YKpaÎHCLKO-p}'MYHCLKHX neperosopis, mo Bi.n:6yscJ1 y JIIOTOMY 1996 p. y
I>yxapecri, 6yno noro)t)[(eHo yci craTTi 6a3osoro .n:orosopy, Ja BHHJlTICOM rid Horo
qaCTHHH, mo CTOCYCTLCJI BH3HaHHJl Henopynrnocri KOp.ztOHÎB Ta B3aCMHOÎ BÎ.!tMOBH BÎ.!t
TepHTOpÎaJILHHX 3a3ÎXaHL, BHMOrH p}'MYHCLKOÎ CTOpOHH BBeCTH y TeKCT JtOK}'MeHTa
q,opMYJIIOBaHIDI npo ocy)t)[(eHHJI IlaKTY MonOTOs-Pi66eH'IpOn Ta Horo Hacni.D:Kis. .[{o pe'Ii,
attaJioriqHi iCTopuqHi npeTCH3iî Morna 6 BHCYHYTH YKpaîHa, a.D:)[(e AHToHecKY Te)[(
ni.n:nucas 23 JrnCTona.n:a 1940 p. IlaICT 3 rirnepoM.
IMnepaTHBHa no"Ipe6a HaJiaro)t)[(eHH.11 nparMaTif'llloro YKpaîHCLKO-p}'MYHCLKoro
cnispo6iTHHQTBa CilOH}'KaJia l<HîB Ta l>yxapeCT CTHMyJIIOBaTH CKJia.n:HHH neperosopHHH
npouec. Y 6epe3HÎ 1996 p. a hMaîni si.n:6ynaci. po6oqa JyCTpiq npeM'ep-MiHiCTpiB
YKpaîHH i PyMYHiî, pe3yn1.TaTOM JIKOÎ CTaJIO ni.n:rrncattH.11 n'JITH MÎ)l(JPJl.ltOBHX yro.n:,
30KpeMa mo.n:o cnispo6iTHHI{fBa y MÎ)[(Jlapo.ztHOMY aBTOM06iJILHOMY 'IpaHcnopri,
IlOBÎ'IpJIHOMY cnonyqeHHÎ, B raJIYlÎ Ha)'KH, oxopOHH 3.ltOpos'JI, cnpomeHH.11 IlOPJIJUCY
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nepeTHHY Kop.1:10Hie rpoMa.zvrnaMH npHKOP.llOHHHX paiioHie. A TaKO)I( 6yno ni.1:1nucaHo
B3)1(JIHBY KOHeeHU.ilO npo yHHKHeHHJI no.1:1eiHHoro ono.1:1aTKyeaHHJ1. KiJibKicTb nponycKHHX
nyHKTiB Ha yKpaÎHCbKo-pyM)'HCbKOMY KOp.llOHi 6yno 36iJibWeHO 3 10 .llO 18.
06u.1:1ei cTOpOHH BHJIBHJIH 3au.iKaeneHHJ1 y JaKiHqeHHi 6y.1:1ieHHL1.Tea KpueophbKOro
ripHuqo-36araqyeaJibHOro KoM6iHary OKHCJieHHX py.1:1. YpJ1.ll YKpai'HH ni.1:1TpHMae i.1:1e10
cTeopeHHJI aKu.ioHepHoro ToeapncTBa 3a yqacrlO PyMyHiî, CnoeaqqnHH Ta YKpai'HH.
nepe.1:16aqacrbcJ1 opraHhau.iJ1 cniJibHOro naponnaecrea Ha .lfyHaî, cnopy.1:1)1(eHHJ1 KaCKa.!:IY
fPEC Ha piqu.i Tuca, 6y.1:1ieHHU.TBO raJonpoeo.1:1y Xycr - Cary-Mape TOIUO. TaKHM qnHoM,
iHTeHcmpixau.iJI .llBOCTOpOHHiX 3B'Jl3KiB, KOHKpeTH3aU.iJI npoeKTiB cniepo6iTHHLl.TB3
npucxopunu aKTnei3au.i10 o6oniJibHOÎ noniTwrnoî eoni .llJIJI .1:1oonpau.10eaHHJ1 6aJoeoro
.1:1oroeopy Mi)I( YKpaÎHOIO Ta PyMyHiCIO.
Ha npe3H.lleHTCbKHX eu6opax e PyMyHiî y JIHCTona,n;i 1996 p. nepeMir ni.1:1ep
PyMyHCbKOî .1:1eMoxparnqHoî KOHBeHu.iî EMiJib KoHCTaHTHHeCK)'. TipiopHTeTHHM
3ae.1:1aHHllM Hoeo'i BJia):IH 6yna BH3HaqeHa UIBH.llKa iHrerpauiJ1 y 3axi.1:1Hi CTPYKT}'PH,
30KpeMa e HATO, npucxopeHHJI i nornu6JieHHJI exoHoMiqHux peqiopM.
HanpHKiHu.i 1996 p. HOBHH PYMYHCbKHH YPJ1.ll BiKTOpa qop6J1 onpHJIIO.llHHB ceolO
nporpaMy, O.llHHM 3 nyHKTie JIKOÎ 6ye 3axncT npae pyMyHie, mo MeUIKalOTb e YKpai'Hi,
30KpeMa IUO.llO Ha):laHHJI HHM CTarycy KOpiHHOro HaceneHHJI, TO.lli JIK npaea i 306oe'J13aHHJI
IUO.llO yxpai'HCbKOro HaceneHHJI Ilie.1:1eHHOÎ liyKOBHHH (CyqaBCbKHH noeiT) Ta
MapaMOIUHHH (MapaMopocbKHH noeiT) y U.bOMY .llOK)'MeHTi He 3ra.1:1yeanucb. Hara.1:1acMo,
mo 3a o<t>iuiii:HHMH .llaHHMH y PyMyHiî Haniqycri.c.11 65 rnc. yKpaiHuie, a 3a .1:1aHHMH Col03Y
yKpaÎHU.iB PyMyHii - 250 THC. Ane y PyMyHii' HaJiiqyCTbCJI JIHUie ciM UIKiJI, B JIKHX
<l>YHKU.iOHYIOTb OKpeMi KJiaCH 3 yKpaÎHCbKOIO MOBOIO BHKJia,JJ;aHHJI.
Ili.1:1KpeCJIHMO, mo e YKpai'Hi, .1:1e MeUIKac 300 rnc. pyMyHie, .1:1ic noHa.n; 100 UIKiJI 3
pyMyHCbKOIO MOBOIO BHKJia):laHHJI. 3oxpeMa, e qepeHieeu.bxiH: o6nacri 'ix Haniqycri.cJ1 93,
TPH 3 HHX nepeTBOpeHO Ha riMHa3ii'. npore, u.imcoM 3p03yMiJIO, IUO JllC KHie, TaK i liyxapeCT
MalOTb me 6araTO 3po6HTH 3ap3.!:IH .llOCJlrHeHHJI ceponeHCbKHX CTaH.!:laPTiB IUO.llO
Hau.ioHaJibHHX MeHUIHH.
Oco6ucra JYCTPiq 28 xeirnJ1 1997 p. Ha CaMMiri qopHOMopcbxoro ExoHoMiqHoro
Cniepo6iTHHUTBa y CTaM6yni JI.KyqMH Ta E.KoHCTaHTHHCCK)' cnpHJ1Jia napacl>yBaHHIO 3
TPaBHJI 1997 p. yxpai'HCbKo-pyMyHCbKOro .1:1oroeopy. U:bOMY TaKO)I( cnpHJ1JIO 6allCaHHJI
PyMyHii npucxopurn ecryn Kpai'HH .1:10 HATO. Tipe3H.!:leHT ClllA 6.KniHToH 11 JIHnH.11
1997 p. y liyxapecri BH3Ha&, IUO BHxi.u ,llO qopHOf'O MOPJI i KOHTpoJib Ha,JJ; rHpJIOM .lfyHalO
.ll03BOJIJIC PyMyHii' CTaTH ceocpi.llHHM 3. C.llHYfOqHM JiaHU,IOroM Mixc 3axi,llHHM, niB.llCHHHM i
cxi.uHHM ct>naHraMH HATO. PyMyHiJI Mac BaroMi ni.uCTa&H cno.ui&aTHCJI, mo nO.llaJibUia
.11eM0KpamJaui11 Kpai'HH, eiH:cbKOBa pe<l>opMa ni.ueuman. ri UiaHCH Ha scryn B HATO, ane
Qe mrraHHJl po3rJIJl,llaTHMCTbCJl JIHWe ro.11i, KOJIH 6y.ll}'Tb JiiKBi,llOBaHi eci noJiiTH'IHi
Henopo3yMiHHll PyMyHii' 3 KpaiHaMH-cyci.1:1aMH.
2 qepBHll 1997 p. npe3H.llCHTH JI.KyqMa Ta E.KouCTaHrnHecxy ni.11nucanH ,D;orosip
npo .1:106pocyci.1:1chKi Bi.llHOCHHH i cnispo6iTHHUTBO Mi)I( YKpaÎHOIO Ta PyMyHiclO. Tax
JaKiH'IHJIHCb cxa.1:1Hi neperosopu mo.1:10 Texcry .llOK)'MeHry, 11xi TPHBaJIH .usa poKH.
3Ha.n;o6HJIOCb 11 payH.1:1is KOHCYJibTau.iH excneprie. Y pe3yni.Tari KHie .110Mirc.11
ni.uTsep,ll)l(CHHJl HenopyUIHOcri KOp.llOHiB, a liyxapecT - MO)KJIHBOcri Haeirauii .llYH3HCbKHM
pyxaeoM KiJiiJI i nporeKUii .llJlJl PYMYHCLKoi MeHinHHH e YKpaiHi WJIJIXOM CTBOpeHH.11
npHKOp,llOHHHX CBpoperioHiB.
Bucrymuoqu niCJIJ1 uepeMoHii' ni.unucaHHJI, ronosn o6ox .11ep)l(aB ni.1:1KpecJIHJIH
iCTOpH'IHC 3Ha'ICHHll .11orosopy i BHCJIOBHJIH cno.11isaHHJI IU0.110 po3BHTK)' HOBHX
yKpaÎHCLKO-pyM)'HCLKHX Bi.llHOCHH Ha OCHOBi ,llOBipH i naPTHCpCTBa.
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.[{oroeip, O)lHaK, He BHpiwHB OCHOBHe yKpaÎHCbKO-PYMYHCbKe cnipHe mrraHHJI npo
p03no)lin KOHTHHeHTMbHOfd wenbll>Y Ta npo BHH.llTKOBi eKOHOMi'IHi npaea .llBOX KpaîH Ha
lfopHoMy Mopi. Ileperoeopu 3 UbOro nHTaHHJI TPHBalOTb .llOCi. .Hia.uo .llO 1999 POKY
peJynbTaT)' He 6y.lle, CTOpOHH JeepHYTbC.11 .llO Mi)f(HapO.llHOro cy.lly e faaJi . .[{o pe'li, 2
nHnH.11 1998 p. KOilHWHiH nocon YKpaÎHH B PyMyHiî o.qanHH 6ye npH3Ha'leHHH
J<YPaTOpoM .llOroeipHo-npaeoeoro Hanp.llMKY .lliRnbHocri M3C y paHJi nepworo
JacrynHHKa MiHiCTPa JaKOp.llOHHHX cnpae YKpaÎHH l>.TapacioKa. Mo)f(IlHBO, YKpaîHa B)f(e
rDT)'CTbC.11 .llO Mi)f(Hapo.llHOfO ap6iTPIDKY· Ane He BHKnlO'leHa MO)f(IlHBiCTb cninbHOÎ
iHeecrnuiifHoî Ta TexHi'IHOî yqacTi y po3po6ui Ha<t>ToraJoeux po.lloeum y repuTopianbHHx
BO.llax YKpaîHH HaeKono ocrpoea 3MiÎHHH. 3Ha'IHOIO Mipoio ue Jane)f(aTHMe ei.ll
36epe)f(eHH.ll n03HTHBHHX TeH)leHuiii y p03BHTKY yKpaÎHCbKo-pyM}'HCbKHX Bi.llHOCHH.
36epe)f(eHHIO noJHTHBHOÎ .llHHaMiKH y po3BHTKY cniepo6iTHHUTBa Mi)f( YKpaîHOIO Ta
PyMyHiE:IO cnpu.11na JyCTpi'I B faMaîni 3 nHnH.11 1997 p. npe3H)leHTiB JI.KyqMH Ta
E.KoHCTaHTHHeCKY 3 npe3H.lleHTOM Moll.llOBH TI.JlyqHHCbKHM. Hacni.llKOM KOHcynbTaUiH
cnna .llOMoeneHiCTb npo nornu6neHH.ll eJaE:MO.lliî e Me)f(ax perioHanbHoro Mi)f()lep)f(aeHoro
TPHKYTHHKa.
<l>opMyeaHHIO HOBOÎ ueHTPMbHO-e:eponeHCbKOÎ reononiTH'IHOÎ reOMCTPii' cnpmma
JyCTpi'I y liyxapecri 26 IlHCTOna)la 1997 p. npe3H)leHTiB E.KoHCTaHTHHeCKY, JI.KyqMH Ta
npe3H.lleHTa Ilonbmi O.KeacHeecI>Koro. 3MiUHeHHJI noniTH'IHoro cniepo6irnmuea Mi)f(
Km:eoM - Bapwaeoio - liyxapecTOM MO)f(e CTaTH earoMHM «f>aKTopoM perioHanbHOÎ
crn6iniJauiî, JOKpeMa qepe3 MO)f(Ilffee cTBopeHHJI lianro-qopHoMopcbKOi oei. BID1CJIHBe
Micue e UbOM}' KOHreKcri noci)lae: Mon)loea.
11 6epe3H.ll 1997 p. B KuweHeei JI.KyqMH Ta n.JiyqHHCbKHH npoeenH neperoeopH
npo CTBOpeHH.11 yKpaÎHCbKO-MOn)lOBCbKOro MHTHOro COI03y. BupiweHHIO eKOHOMi'IHHX
nuraHb cnpu.11e: qacTKoee eperynioeaHH.11 ei.llHOCHH Mi)f( Mon)loeoio Ta IlpH.llHicrpoe'.11M,
3a«f>iKCOBaHe y MocKOBCbKÎiî: )leKnapauii, mo TIÎ.llTIHCaHa 8 TPaBHJI 1997 p. n.JiyqHHCbKHM,
CMHpHOBHM, €nbUHHHM Ta Ky'IMOIO. YKpaîHa Ta Mon)loea ycniwHo KOOp.llHHYIOTb
noniTH'IHi KYPCH e CTPYKTYPax Cnie.llp~HOCTÎ HeJane)f(HHX .[{ep)f(ae (CH.[{).
YKpaîHa nparne MHPY i crn6inI>Hocri Ha ceoix KOp.llOHax, TOM}' HanoID1rae: Ha
noniTH'IHOMY eupiweHHi ecix cnipHHX nHTaHb y BÎ.llHOCHHax 3 Mon)loeoio. Ane me He
BH3Ha'leHO TIO'laTKOBY TO'IKY yKpaÎHCbKO-MOn)laBCbKOfO .lleplKaBHOfO KOp.llOHy B paiî:OHÎ
mpna pi'IKH IlPYT· Qe nHTaHHR ycKna)lHHJIOCb niCIDl no'laTKY 6y.lliBHHUTBa e UbOM}'
paiî:oHi MOn)lOBCbKOIO cropoHOIO Ha<t>TOeoro TepMiHany, RKHH MOlKe CKn3CTH He6IDICaHy
KOHK)'peHUÎIO )ln.11 yKp3ÎHCbKOf0 Ha«f>roeoro repMiHany B 0)leci, .llKHH TIIlaffYCTbCJ(
BHKOpHCTOByeaTH )ln.11 eKcnopry eenHKOÎ KacniHcbKOÎ Ha<t>Tu B €epony. .[{o pe'li, Ha
no'laTKY nunH.11 1998 p. npeJH.lleHT E.KoHCTaHTHHeCKY npoeie neperoeopu 3 npeJH.lleHToM
A3ep6aH)l)f(3tty f.AJiiE:BHM mo.llO MO)f(IlHBocTI BHKOpHCTaHHJI 3 UiE:IO MeTOIO pYM)'HCbKOro
TPaH3HTHoro WIDlxy. MO)f(IlHBO ue nHTaHHJI cnm eperynioeaTH e paMKax opraHilauiî
qopHOMOpcbKOro EKoHoMi'IHoro Cniepo6iTHHUTBa.
,LVI.11 YKpaîHH BIDICJIHBOIO 3aJIHWaE:TbcR npo6neMa IlpH.llHicrpoe'.11, ocKinLKH ueif
KpaH y 1924-1940 poKax .11K aBTOHOMHa pecny6niKa BXO.llHB y CKna,n YPCP, T)'T MewKae:
'IHCem.Ha yKpaîHCbKa .lliacnopa. BHI<JIHKae: JaHenoKOE:HHJl aKTHBHa npop}'MYHCbKa
nponaraH)la e Mon)loei, .11Ka npoBO.llHTbC.11 HauioHaniCTH'IHHMH cHJiaMH i cnp.11MoeaHa Ha
CTBOpeHHJl «BenHKOÎ» PyMyHiî. Qe 33CBÎ.ll'IHJ13 nepe)lBH60p'la KaMnaHÎJl B MOil.llOBi. .[{o
pe'li, Hanepe.llO.llHÎ eu6opie 20 6epe3H.11 1998 p. e 0.lleci ei.ll6ynacb JyCTpi'I npe3H.lleHrie
JI.KyqMH, n.JiyqHHCbKOfO Ta npeM'e:p-MiHÎCTpa Pociî B.qOpHOMHp.llÎHa., npHCBJl'leHa
npH.llHÎCTpoBCbKOM}' eperynlOB3HHIO. 3a ra30BÎ 6oprn y enacHÎCTb <<fa3npOM}'>> 6yna
nepe.llatta raJOTPaHcnoprna iH«f>pacrpyKTYPa, po3Tawoeatta e Mon)loei. TaKHM 'IHHOM,
CTPYKTYPa ÎHoJeMHoi enacHocri Mae: BHJHa'laTH JOBHÎWHÎ 3B'Jl3KH KHwuHeea.
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Hara,a.ae:Mo, mo Ha BH6opax .no napnaMeHT)' Mon.noaH 22 6epe3HJI 1998 p. Hi
KOM)'HiCTH, Hi Hau.ioHan-pa,n.HKMH, Hi noMipKOBaHHH nponpe3H,neHTCbKHH pyx «3a
.ll,eMOKpaTwrny i KBiryqy Mon.noay» He OTpHManH a6comoTHOÎ 6inhWOCTi. B napnaMeHTi
Ha ocHoBi nparMaTHqHoro noniTHqHoro KOMnpoMicy, cnpnmaaHoro Ha ycyHeHHJI ai.li.
BJla;:J.H KOMyHicriB, 6yno CTBopeHO npaaou.eHTPHCTCbKHH MbJIHC «3a )l,eMOKpaTilO Ta
pe<l>OPMH», .li.O JIKOro yaiHIIIJIH ,[(eMOKpaTHqHa KOHBeHu.iJI Ha qoni 3 HapO.ll,HHM <l>POHTOM Ta
BHm;e Ha.3BaHHH nponpe3H,neHTChKHH 6noK. 80)1,HOqac CTBOpeHHJI npaaopa,n.HKaJibHOro
aJihJIHcy TYP6ye: npe.llCTaBHHKiB Hau.ioHanhHHX MeHlllHH, KOTPHX HacTopm1cye:, mo y
npaBHX napTiii qiTKO .llOTPHMaHo npHHQHny «qHCTOTH» Hau.ioHanhHHX nas. PeaHiMau.iJI a
napnaMeHri ana,n.H TaH.lleMy CHeryp-PolllKa (ni.ll,ep HapO.llHOro $poHry), mo npH3BiB y
1992 p . .li.O IlpH,nHicTPOBCbKOÎ BiHHH, HenoKOÎTb raray3iB, JIKi MalOTb CBO€ Hau.iOHMbHOTepHTOpianbHe yTBopeHHJI Ha niB.llHi Mon.ll,OBH.
Tipoaoxau.iHHHMH BH.ll,alOTbCJI 3aJIBH CHe:rypa CTOCOBHO TOro, mo ,[(eMOKpaTHqHy
KOHBeHI.1.00 He BJialllToaye: MeMopatt.llYM npo HOpManiJaU.ilO B3aEMHH MiJK Mon.noao10 Ta
IlpH.llHiCTPOB'EM, ni.llnHCaHHH npeJH,neHTaMH Mon.noaH, YxpalliH, Pocii Ta rnaaolO OEC€.
B Ll,hOMY KOHTeKcTi JIK cTa6inby10qHif <t>axrnp MO)l(Ha p03rJlj()l,aTH 3ro.lly Yxpai'HH
HanpaBHTH .li.O Tiipacnong 30 aiiichKOBHX cnocTepiraqia. Mon.noaa TaKO)I( .ll,ana Ha u.e
npHHLl,HilOBY Jro.ll,y.
Ilpe3H,neHT TI.JiyqHHChKHH nepe.llaa ni.li. KepiBHHJ.J.TBO Hau.ioHan-pa;:J.HKania
MiHicTepCTBo BHYTPilllHix cnpaa, ocaiTH Ta .li.Bi noca,n.H aiu.e-npeM'e:pia, ane npH3Ha'IHB
npeM'e:poM CBOIO JIIO.llHHY - HoHy qy6yxa i J6epir KOHTPOJih Ja MiHicrepcTBaMH o6opoHH
Ta HaLl,ÎOHaJibHOi 6eJneKH. y CKJia;:J.Î HOBOro YP".llY, B KepiBHHLl,TBÎ napnaMeHT)', anapari
npe3H)l,eHTa HeMa€ )1(0)1,HOro npe.ll,CTaBHHKa HaLl,ÎOHaJibHHX MeHWHH, mo CTaHOBJIJITb
TPeTHHY HaceneHHJI. HaH6inhwiii .lliacnopi - yxpaiHChKÎH (600 rnc. yxpaiHLl,ÎB y 4 MJIH.
Mon.noai) Te)I( He 3HaHlllJIOCJI MÎCLI." y BJla;:J.HHX CTPYKTYPax.
IlpiopHTeTOM .lliMhHOCTÎ HOBOro MOn)lOBCbKOro YP".ll.Y BH3HaqeHO ÎHTerpau.llo B
€apony i WHpoKe cniapo6iTHHLl.TBO 3 PyMyHÎEIO, JIKÎH MOMOBChKHH Ka6iHeT MÎHÎCTpÎB
Mae: HaMip nepe.ll,aTH axu.ii Haii6inhlIIHX ni.llnpHEMCTB y paxyttoK noraweHHJI
3a6oproBaHOCTi. 3 MeTOIO 36epe)l(eHHJI KOHCeHcycy acepe.ll,HHÎ MOJl.llOBCbKOi IlOJIÎTHqHoi
Hau.iî npe3H,neHT Ilcrpy JlyqHHCbKHH Haronowye:: «MOJI.ll,OBa wyxae: HOBHX .llPY3iB Ha
3axo.lli, ane 6yno 6 Hep03yMHO caapHTHCJI Ji CTapHMH .llPY3HMH Ha Cxo.lli».
TaKHM qHHOM, .ll06pocyci.llchKÎ yxpaîHChKO-Mon.noachKi ai.llHocHHH e: cyrre:BHM
cTa6iniJyioqHM qHHHHKOM y CTocyHxax Mi)I( Yxpai'HOIO Ta PyMyHiEIO.
BIDKJIHBHM $aKTopoM y po3BHTKY yxpai'HChKo-pyMyHcbKoro cnispo6iTHHJ.J.TBa
3aJIHwacrbCJI po3CTaHOBKa naPTiiiHo-nonirnqHHX CHJI y EyxapeCTi. Bim:rasxa a 6epe3HÎ
1998 p. YP".llY Bixrnpa qop6" 3acai.lJ.qHna Bi.llCYTffiCTh cnpaB)l(Hboro xoaniu.iHHoro
cniapo6iTHHU.TBa Mi)I( PyMyHcbKOIO .lleMoxpaTHqHolO KOHaeuu.ie:IO (P,[(K) - onopolO
npe3H.lleHTa KoHCTaHTHHecxy - Ta Cou.ian-.ll,eMoxparnqHHM COI030M Ilcrpe PoMaua (C,[(C)
Japa,n.H npoae.1J;eHHJ1 CTPYKTYPHHX pe$opM.
·
3a.JHaqHMo, mo <t>opMyaaHHJI MexaHbM)' poJno.lliny BJia;:J.H Ta c<t>ep BIUIHBY naPTiH
PyMyttiî, JIK i B YxpaîHi, Bi.ll6yaacrbcH cynepeqnHBO Ta cKJia,n.Ho. A.n)l(e P,[(K J1BJ1J1€ co6010
coio3 TPHHaJJ.Ll."TH naPTiH Ta pyxia, a C,[(C - COI03 ,[(eMoxpaTHquoî Ta Cou.ian.ll,eMoKparnqHoî naPTiH. ToM)' npaBJIJ1qa xoaniu.iJI Hapaxoaysana nisrnpa .lleCJITKa naPTiH,
KO)l(Ha 3 JIKHX Ma€ BJiaCHi ÎHTepeCH. 3HaHTH €,!J;HHHH cninhHHH ÎHTepec, .Jl1CHM HanpmciHLl,i
1996 p. cTaJio 6a)l(aHHJ1 noaanHTH ana.n.y TO.lliWHboro npe3H.lleHTa eKc-KoMyttiCTa HoHa
IniE:cxy, BOHH He 3MOrnH.
IlicJIJI HeTpHBanoi ypMoBoi KpH3H, 30 6epe3WI 1998 p. npe3H.lleHT KoHCTaHTHHecrcy
npH3tta'IHB HOBHM npeM'Ep-MÎHÎCTpOM Pa.n.y BacHJie - KepiBHHKa Hau.ioHan-ceJIJ1HChKOÎ
xpHCTHJIHCbK0-)1,eMOKparnqHoî napTiî - npoei.lluoî CHJIH PyMyHCbKOÎ .ll,eMoxparnqHOÎ

8
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Koueeuuiî. TipeM'cp-MiHiCTp Pa.ny BacHne HaMaraCTbCJI nepeKOHaTH 'Uleuie npaenJ1qoî
Koaniuiî, mo uauiouanbui iurepecH eHme 3a oco6HcTi eHro.llH. MmKJIHBO UbOM}'
.llOnoMO)ICe rinorernqua nepcneKTHBa pecraepauiî KOHCTHTYUiiluoî Mouapxiquoî <t>opMH
npaeniHHJI. A.!l)ICe, J11<mo ne 6y.lle n01Uia.neuo Kpail 6opOTb6i nonirnqHHX napTiil 3a
nepep03nO,lliJI ena.nH y cycniJibCTBi, JIKe nepe6yeae B CTaHi 6oniCHHX CHCTeMHHX
nepCTeopeHb, 6y.lle BKpail Ba)ICKO peanhyeaTH npiopHTCTH .lliJIJibHOCTi HOBOro
PYMYHCbKOro YP".llY, cepe.ll JIKHX - ni.llTPHMKa Manoro Ta cepe,llHboro 6i3Hecy,
CTHM}'JllOBaHHJI eKcnopzy Ta Bi.llpO,ll)ICeHHJI ciJibCbKOro rocno,llapcrea. AHanoriqui
npo6neMH B eKOHOMiquoMy peqJOpMyeaHHi CTOJITb i nepe,ll yKpaÎHCbKHM YPJl.llOM. 3 TOqKH
3opy noTPe6 iuTerpauiî YKpaÎHH Ta PyMyHiî .llO €eponeilcbKoro Co103y npHHUHnoeoio
BH,llaCTbCJI CBOE:pi,llHa KOHKypeHUiJI y 3.lliHCHeHHi emue 3a:JHaqeHHX 33XO.lliB.
3 iuworo 6oKY, TYP6)'E: cipareriJ1 YP".llY PyMyniî mo.llO po3BHTKY ei.llHOCHH 3
YKpaîuoio. Y nporpaMuiH .lleKJiapauiî P.BacHne 3a:JnaqHe: «PyMyHiJI MO)ICe BH3HaTH
cyqacui peaniî, ane He MO)ICe 3 HHMH norO,llHTHCJI i He Bi.llMOBJIJICTbCJI ei.n CBOÎX npae.
IcropHqHi npaea HiKOJIH He nepenHcy10TbCJ1». Ha ni,llTeep,ll)ICeHHJI uid 33JIBH y 1eeiTui 1998
p. acouiauiJ1 «3a 6eccapa6iio i liyKoBHHy>> npoeena y PYMYHCbKOMY napnaMeuri ypoqHcTi
36opH, npHceJ1qeui «o6'E.llHaHHIO» 6eccapa6iî 3 PyMyHieio y 1918 poui. CHMeoniquo, mo
1
1
Ha 3HaK COJii,llapuocTi 3 ye Jl3HeHHM y TipH.llHiCTPOB Î Bi.llOMHM npHXHJlbHHKOM HOBoro
o6'e.nuaHHJI 6eccapa6iî Ta PyMyuiî Inie InamKY, crineub nieopyq Bi.ll npe3H.lleHTa
KonCTaHTHHCCKY CTOJIB eiJibHHM. Tipe3H.nenT PyMyuiî, 30KpeMa, 33JIBHB, mo uenHcaui
3aI<OHH icropiî 3aBa)ICalOTb PyMyHiî Ta 6eccapa6iî 6yTH pa30M, ((JIK roro 6a)ICaJIH 6 BOHH».
Aile, ni.llKpecnHe EMiJib KoHCTaHTHHecKy, «nauioHaJibHY i.llelO ne MO)ICHa 3a6yTH uiKOJIH,
MO)ICHa Bi.ll03MiHHTH <l>opMH 6opOTb6H 3a HeÎ», 30KpeMa qepe3 36epe)ICeHHJI uauioHaJibHOÎ
i.neurnquocri PYMYHie na 6eccapa6iî Ta liyKoBHHi. Aile nonirnqua rpa na uauiouanbHHx
no~JIX no.ni6ua .llO 3a6ae i3 nonyM'JIM y CT03i cina. Tipo ue cei.nqHTb icropHqHHH .nocei.ll
3 .noneio cy.neTCbKHX HiMuie uanepe.no.nui ~yroî ceiToeoî eiHHH i cyqacua uanpyra 3
an6aHUJ1MH y Kocoeo.
lliTKe .llOTPHM3HHJI npHHUHny B3aE:MHOCTi Ta pieuonpaBHOCTi y 3a6e3neqeuui npae
npe.ncTaBHHKie yKpa"iucbKOî MeHWHHH e PyMyniî, TaK caMo JIK i PYMYHCbKoî e YKpaîui,
cnpHJITHMe 3H3X0.ll)ICeHHIO B3aE:MOp03yMiHHJI y UbOM}' cKJia.nHOM}' IlHTaHHi 3apa.nH
nornH6JieHHJl .llP~Hix ei.llHOCHH Mi)IC .llBOMa KpaîHaMH.
Hoei MO)ICJIHBOcri .llJIJI cnienpaui Mi)IC YKpaîuoio Ta PyMyHiE:IO ei.llKpHJIHCJI nicnJ1
ni.nnHcaHHJI 5 qepeHJI 1998 p. e ..HnTi CTazyzy Oprauhauiî llopu0Mopcb1<oro
EKoHoMi•rnoro Cniepo6iTHHUTBa {llEC). €eponeilcbKHH Co103 BH3HaE: i ni.J:ITPHM}'E po6ozy
llEC, cnpJIMOBaHy Ha CTa6iJibHiCTh, 6e3IleKY i npoueiTaHHJI periouy. llEC po6HTb
no3HTHBHHH euecoK y po3BHTOK llopnoMop'" e phuoManiTHHX ra.JI)'3J1x: TPaucnopTi,
eHeprCTHUi, TeJieKOMyHiKaUiJIX, eKOJioriî. €C cno.nieaCTbCJI Ha IlO.llaJibWHH p03BHTOK ceoro
cniepo6iTHHUTBa 3 llEC i roTOBHH y pa:ii ueo6xi.llHOCTi ua.naTH npaKTHqHy ,llOnOMOry
qepe3 ei.nnoei.nui nporpaMH Coio3y.
OcKiJibKH «6anKaui3auiJ1» periouy BH.llaCTbCJI uenpHnyCTHMOIO, 3a iHiuiaTHBH
YKpaÎHH 24-25 qepeHJI 1998 p. y KHeei ei.n6yJIHCb neperoeopH mo.no 3MiuneHHJI .noeipH y
eiiicbKoeo-MopcbKiil c<t>epi na llopnOM}' Mopi. Ue npnur.nmoeo ea)ICJI}feo ne nnwe 3 ToqKn
3opy nepcneKTHBH TPaucnopzyeaHHJI periouoM eeJIHKOÎ KacniHcbKOÎ ua<t>Tn, a ii,
3Ba)l<a10qn na nepcneKTHBY ocraToqHoro po3e'J13auuJ1 nHTaHHJI mo.no OCTPOBY 3MiîHHH.
3oeuiwubononiTHqua CTPaTeriJ1, JIK YKpaînH, TaK i PyMyHiî, cnpJ1Moeaua na
3anyqeHHJI .no npouecy eeponeiiCbKOÎ iHTerpaui"i, WHpOKHH p03BHTOK cniepo6iTHHUTBa 3
€eponeilcbKHM Coio30M Ta TiieuiquoarnaurnqnHM aJibJIHCOM. ToM}' noTPe6H B3aE:MO.lliî 3
eeponeilcbKHM Ta TPaHcaTJiaHTHqHHMH CTPYKTYPaMH BHMaraTHMyTb no.nanbwoî
rapMOHi3auiî yKpaÎHCbKO-PYMYHCblCHX Bi.llHOCHH Ta 3.llaTHocTi 3H3XO.llHTH e<t>eKTHBHi
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KOMnpoMÎCHÎ piweHHJI CKJla,z:{HHX npo6neM, IUO 3aTOpKaKYrb )l{HTTE:BO 83)KJIHBÎ HaUÎOHaJibHÎ
iHrepecH.
3 HallIOÎ TO'IKH 30py, 3 OrJIJl.llY Ha BJiaCHY 6eJneKY Ta 3 reoCTpaTerÎ'IHHX MÎPKYBaHb
YKpaiHa seJibMH JauiKaBJieHa y scryni PyMyHi'i .no HATO B .npyriif XBHJIÎ po3wHpeHHJ1
UbOro 6JIOKY. A.i:t)l{e ue 03Ha'laTHMe p03llIHpeHHJI 30HH CTa6ÎJibHOi npOUBÎTalO'IOÎ
.neMoKpaTii .no nin.i:teHHO-Jaxi.i:tHHX Kop.noHÎB YKpaiHH, JIKÎ B)l{e He 6y.i:tYTb po3.LtÎJIJITH
soporyto'IÎ HaUÎOHaJIÎ3MH, a 6y.nyTb o6'E:.i:tHyBaTH .LtPYJKHÎ Hapo.nH.
,[(o pe'li, yKpaiHCbKÎ HaUÎOHaJIÎCTH JaHMalOTb 3Ha'IHO noMipKOBaHÎllIY nOJHUÎIO
IUO.LtO PyMyHii, XO'la i .LtOCHTb nOJIOXJIHBy, 3B3)1{alO'IH Ha TepHTOpÎaJibHÎ npeTeHJii
PYMYHCbKHX HauioHanicris.
B UbOMY KOHTeKCTI BH.LtaCTbCJI .LtOUÎJibHHM Ja MO.L{eJIJIIO yicpaiHCbKO-nOJibCbKOi
,[(eKJiapauii icTOpH'IHOro npHMHpeHHJI po3po6HTH aHanorÎ'IHY yKpaiHCbKO-PYMYHCbKy,
a.n)l{e Ha ypoKax icTOpii He B'laTbCJI JIHille ri, XTO He XO'le ix B'IHTH i 6a'IHTH He .LtBÎ npaB.LtH
soporie, a icTOpH'IH}' ÎCTHH}', iHaKwe BJaE:MHÎ JBHH}'Ba'leHHJI J6ÎJibillaTb .llJlJI YKpaiHH Ta
PyMyHii' llIJIJIX .no o6'E:.i:tHaHoi MHpHoi i npousiTaio11oi E:sponH. ToMy Heo6xi.i:tHO He
nocna6ntosarn JiaTeHTHOIO KOH$poHTauiE:to yKpaiHCbKi Ta PYMYHCbKÎ nOJHUÎ'i B E:sponi, a
JaB.L{JIKH nocJIÎ.LtOBHOMY p03BHTKY cnispo6iTHHUTBa cnpHJITH O.LtHH 0.L{HOMY B npoueci
iHTerpauii .no TiinHÎ'IHoro aJibJIHCY Ta E:nponeifcbKOro CotoJy.
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româno-ucrainene în contetul european

În lucrare se subliniaza ca în urma dictaturii lui Ceauşescu şi destramarii
UR.S.S., relaţiile dintre Ucraina şi România pâna la semnarea din 1997 s-au transformat
într-un "mini rtizboi rece".
De aceea, din punct de vedere ştiinţific, aceste relaţii trebuiesc studiate pe
fanda/ul proceselor politice general-europene. Punerea problemei în acest mod este
condiţionata şi de situaţia geopolitica a celor doua ţari. Trecând cu vederea multiplele
divergenţe existente între cele doua ţari, interesele reciproce au prevalat ambiţiilor
politice.
Printre factorii care au determinat semnarea tratatului politic din 2 iunie 1997
amintim: 1. intersele de ordin economic; 2. victoria în alegeri a Convenţiei Democratice,
care avea ca scop prioritar intrarea României în NATO, activizarea şi aprofandarea
reformelor; 3. Conjunctura politica internaţională.
Din punct de vedere al securitaţii proprii, precum şi din considerente
geostrategice, Ucraina este cointeresata în intrarea României în Alianţa Nord Atlantica.
Aceasta ar însemna largirea zonei democraţiei la frontierele Ucrainei, care nu vor fi
ameninţate de un naţionalism militant.
Din aceste considerente, se pare, ca ar fi binevenita semnarea unei declaraţii
dupa modelul celei ucraineano-poloneze despre împacarea istorica a celor doua popoare,
deoarece lecţiile istoriei nu le învaţa numai aceia care nu doresc sa le înveţe.
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Ukrainian-Romanian Relationships in European Context
The paper is emphasizing that after the collapse of Ceau€escu 's dictatorships and
after USSR has dissolved the relationships between Ukraine and Romania, until the pact
from 1997, there was, infact, a "coldwar".
That 's the reason why, from scientific point of view, these re/ationships must he
seen on an European politica/ background. These kind of problems are conditioned, a/so,
by geopolitica/ situation of the two countries.
Overlooking the discrepancies between our countries, mutual interests prevailed
to the politica/ ambitions. Among the elements that determined the signing of the politica/
treaty on June 2, 1997, we mention
1) economic interests
2)the victory in el/ections of Democratic Convetion, that had as priority the Romania to
join NATO, to enlarge the reforms;
3) international politica/ junc ture.
From the point of view of security and geostrategy, Ukraine is jointly interested
for Romania to joint NATO. This fact would mean the extension of democracy to Ukraine 's
borders.
For these reasons, it seems that it would he useful the signing of an agreement(as
the Ukrainian-Polish one) concerning the historical reconciliation of the two nations.
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Aspecte referitoare la construirea şi activitatea
Euroregiunii Dunărea de Jos
Babaian Gheorghii

În conformitate cu definiţia generică dată în "Convenţia Cadru Europeană
referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale",
Euroregiunea "Dunărea de jos" este o cooperare transfrontalieră între mai multe comunităţi
sau autorităţi locale din Ucraina, Republica Moldova şi România, situate în zona de
frontieră, în care acestea participă la acţiuni comune, în conformitate cu legislaţia naţională
şi normele dreptului internaţional.
Euroregiunea nu reprezintă o entitate suprastatală sau supranaţională ci un cadru
pentru facilitarea colaborării interregionale între membrii ei.
Euroregiunea "Dunărea de jos" nu se constituie pentru a înlocui administraţia
locală sau pentru a forma o nouă administraţie şi nu acţionează împotriva intereselor
statelor.
Euroregiunea "Dunărea de jos", cuprinde regiuni frontaliere din România, Ucraina
şi Republica Moldova şi are ca scop promovarea cooperării transfrontaliere între regiunile
de frontieră, în conformitate cu prevederile Tratatului cu privire la relaţiile de bună
vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală
între Guvernele României, Ucrainei şi Republicii Moldova, semnat la Izmail la 4 iulie 1997,
şi a "Convenţiei Cadru Europene referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor
sau autorităţilor teritoriale", încheiat la Madrid la 21 mai 1980.
Cadrul juridic de organizare şi desfăşurare a activităţii Euroregiunii "Dunărea de
jos'', este asigurat de Statut, însuşit de Părţi, cu privire la toate clauzele care corespunde
principiilor din Tratatele de cooperare stabilite între state şi nu afectează vreo altă formă
sau tip de cooperare deja existentă sau viitoare, între partenerii actuali.
Statutul nu afectează cadrul şi conţinutul competenţilor exercitate de către Părţi
conform legislaţiei naţionale ale fiecărui participant.
Euroregiunea "Dunărea de jos" cuprinde următorii membri:
- din Partea Ucraineană - regiunea Odessa;
- din Partea Republicii Moldova - raioanele Cahul, Cantemir şi Vulcăneşti.
- din partea Română - judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea;
Componenţa Euroregiunii poate fi extinsă prin aderarea şi a ~ltor regiuni
frontaliere care recunosc prevederile prezentului Statut.
Calitatea de parte a Euroregiunii nu exclude posibilitatea ca membrii, în calitate de
comunitate teritorială sau autoritate publică locală să stabilească legături bilaterale sau
multilaterale cu alte comunităţi teritoriale.
Toţi membrii Euroregiunii vor fi trataţi egal, fără deosebire, indiferent de suprafaţa
unităţii teritorial-administrative sau numărul de populaţie.
în situaţia schimbării cadrului regional şi administrativ în una din ţări, care
afectează şi cadrul regional al Euroregiunii, noile unităţi teritorial-administrative vor fi
identificate potrivit principiului succesiunii şi respectării legislaţiei interne a statului în
cauză.

Pentru realizarea scopului cooperării Părţile îşi propun să colaboreze în activităţi
având ca obiect:
1. Organizarea şi coordonarea unor acţiuni ce promovează colaborarea economică,
ştiinţifică, ecologică, culturală, educaţională, sportivă între membrii săi.
RELAŢII

ROMÂNO-UCRAINENE
https://biblioteca-digitala.ro

Babaian Gheorghi

454

2. Elaborarea unor programe de cooperare transfrontalieră în domenii de activitate
stabilite de comun acord.
3. Promovarea Şi facilitarea contactelor directe între agenţi economici, instituţii,
organizaţii neguvernamentale, precum şi între experţi, pe diferite domenii.
4. Medierea şi facilitarea cooperării membrilor săi cu organizaţii, instituţii şi
agenţii internaţionale.

DOMENIILE COOPERĂRII
Pentru realizarea obiectului de cooperare, membrii îşi propun să coopereze în
domenii:
l. În domeniul ecologiei:
- coordonarea programelor de protecţie a mediului înconjurător în bazinul Dunării
de jos, Prutului, Siretului şi a Nistrului, Delta Dunării, lacurilor şi plaurilor dunărene;
- elaborarea programelor comune de protecţie a resurselor piscicole dunărene şi
nistrene;
- elaborarea şi realizarea acţiunilor comune de înfiinţare a rezervaţiilor naturale şi
lărgirea celor existente;
- rezolvarea problemelor de valorificare raţională a resurselor Dunărene, Nistrene
şi ale Mării Negre şi protecţia lor ecologică;
- coordonarea eforturilor comune pentru aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă;
- coordonarea activităţii comune de protecţie a solului şi atmosferei.

următoarele

2. În domeniul relaţiilor economice:
- elaborarea de programe comune în domeniul cooperării economice regionale
pentru valorificarea maximă a resurselor naturale şi de muncă a Părţilor;
- elaborarea unui sistem informativ comun cu date din sfera ecologică, economică
şi comercială;

- sprijinirea înfiinţării unor societăţi comerciale şi bănci cu capital comun;
- sprijinirea înfiinţării zonelor economice libere (zonelor antreprenoriatului liber)
cu integrarea lor în viitor în zona comună internaţională economică liberă;
- stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul industriei, agriculturii, prelucrării
producţiei agricole, transportului şi a comerţului cu mărfuri industriale, agricole şi
alimentare;
- coordonarea tarifelor în domeniul transportului de mărfuri în tranzit;
- sprijinirea încheierii de contracte între agenţii economici;
- realizarea unor activităţi comune economice şi financiare pe terţe pieţe;
- colaborarea în domeniul de organizare a odi~ei şi recreerii;
- dezvoltarea şi promovarea de oferte turistice şi a traficului turistic;
- participarea în diverse programe economice europene.
3. În domeniul lucrărilor de infrastructură:
- corelarea programelor regionale de dezvoltare a infrastructurii rutiere,

şi căilor

navigaţie fluvială şi maritimă;

- realizarea unor puncte de trecere a frontierei şi modernizarea celor existente;
- dezvoltarea infrastructurii de turism şi recreaţie.
4. În domeniul demografic:
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- elaborarea programelor comune de utilizare a forţei de muncă;
- realizarea schimbului de informaţie privind situaţia pe piaţa de muncă a
membrilor Euroregiunii;
- elaborarea programelor comune în domeniul ocrotirii mamei şi copilului, precum
şi a persoanelor defavorizate.
5. În domeniul ştiinţei, învăţământului, educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii şi
sportului:
- stabilirea de relaţii şi legături în domeniul ştiinţei, cercetării şi învăţământului
între universităţi şi instituţii de profil;
- stabilirea relaţiilor culturale şi elaborarea programelor de colaborare între
instituţiile specializate locale;
- stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii şi recreerii;
- organizarea manifestaţiilor sportive regionale;
- promovarea de programe de educaţie.
6. În domeniul combaterii calamităţilor naturale şi a criminalităţii:
- coordonarea activităţi comune în caz de incendii, inundaţii şi a altor

calamităţi

naturale;
- coordonarea activităţii organelor de drept a
organizate internaţionale în regiunile transfrontaliere.

Părţilor

în lupta împotriva crimei

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Structura organizatorică a Euroregiunii este compusă din următoarele organisme:
- Consiliul Euroregiunii;
- Preşedintele Euroregiunii;
- Vicepreşedinţii Euroregiunii;
- Comisiile pe domenii;
- Centrul de coordonare.
Consiliul, Preşedintele şi Vicepreşedinţii Euroregiunii reprezintă Euroregiunea în
exterior în scopul promovării cooperării interregionale între membrii săi. Deciziile
organismelor Euroregiunii nu au caracterul actelor juridice sau normative, producând efecte
numai în ceea ce priveşte relaţiile de parteneriat dintre membrii Euroregiunii, fiind acte de
recomandare.
ORGANELE DE CONDUCERE
Organul de conducere al Euroregiunii "Dunărea de jos" este Consiliul
Euroregiunii care este format din câte 3 reprezentanţi ai Părţii Române, Părţii Republicii
Moldova şi Părţii Ucrainene, reprezentanţi ai autorităţilor regionale.
Atribuţiile

Consiliului Euroregiunii sunt următoarele:
- aprobă, modifică şi complectează Statutul;
- aprobă componenţa nominală a Consiliului Euroregiunii, componenţa nominală a
Comisiliilor pe domenii şi a Centrului de coordonare;
- aprobă programele şi priorităţile de colaborare şi stabileşte măsuri de realizare a
acestora;
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- aprobă aderarea sau retragerea unor membri din Euroregiune;
- aprobă cuantumul contribuţiei fiecărei din Părţi pentru asigurarea mijloacelor
financiare necesare funcţionării Euroregiunii;
- adoptă darea de samă financiară, bilanţul annual şi aprobă bugetul pe anul
financiar următor;
- alege Preşedintele şi Vicepreşedinţii Euroregiunii;
- împuterniceşte şi stabileşte limitele mandatului de reprezentare a Preşedintelui
Euroregiunii în relaţiile cu terţii, persoane fizice sau juridice;
- aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor şi a Centrului de
coordonare;
- îndeplineşte alte atribuţii în scopul realizării activităţii în domeniul cooperării;
Deciziile Consiliului se adoptă prin consens şi sunt semnate de Preşedintele şi
Vicepreşedinţii Euroregiunii.
Preşedintele Euroregiunii este ales în şedinţa Consiliului, pe durata a doi ani,
dintre reprezentanţii Părţilor, pe principiul rotaţiei.
Consiliul Euroregiunii alege şi 2 vicepreşedinţi, dintre membrii săi, câte unul din
fiecare Parte ce nu deţine preşedinţia.
În cadrul Euroregiunii funcţionează următoarele Comisii:
- Comisia pentru dezvoltarea regională;
- Comisia pentru economie, comerţ şi turism;
- Comisia pentru armonizarea actelor normative;
- Comisia pentru transport şi comunicaţii;
- Comisia pentru demografie;
- Comisia pentru mediu;
- Comisia pentru educaţie, ştiinţă, cercetare, cultură, sănătate şi sport;
- Comisia pentru combaterea calamităţilor naturale şi criminalităţii;
- Comisia pentru audit financiar.
- Subcomisia privind lupta împotriva criminalităţii, trecerea frauduloasă a
graniţelor, precum şi ordinea şi liniştea publică.
Comisiile pe domenii întocmesc programe, proiecte, informări, rapoarte pe
domeniile stabilite de Consiliul Euroregiunii, care privesc acţiuni ale cooperării
transfrontaliere.
Regiunea Odesa, elaborând împreună cu partea română şi partea moldovenească
documentele ce reglementează constituirea şi activitatea Euroregiunii "Dunărea de jos", în
primul rând reieşea din necesitatea de a realiza prin intermediul său cu ajutorul acestei
asociaţii de colaborare transfrontalieră a următoarelor scopuri:
- realizarea unei activităţi economice armonioase şi echilibre în regiunile
transfrontaliere din cele trei state;
- realizarea unui nivel ridicat de utilizare a forţei de muncă şi de protecţie socială a
populaţiei;

- ridicarea nivelului de trai în regiunile de colaborare;
- formarea unui spaţiu cultural comun în regiunea dunăreană;
- lupta comună împotriva crimei organizate internaţionale în regiunile
transfrontaliere etc.
Realizarea acestor scopuri, după părerea noastră, va contribui la apropierea nu
numai a regiunilor noastre, dar şi a statelor noastre.
În această direcţie s-au şi făcut primii paşi.
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În septembrie-octombrie au fost primele şedinţe a comisiilor pe domenii, care au
stabilit domeniile şi direcţiile primordiale de activitate.
S-a stabilit necesitatea şi se realizează în perioada de astăzi:
- se realizează un schimb de informaţii şi se lucrează la formarea unei bănci de
date comune pe toate domeniile de colaborare transfrontalieră;
- se studiază şi se analizează posibilităţile economice, comerciale şi turistice a
regiunilor, se stabilesc domeniile prioritare de colaborare transfrontalieră în diferite
domenii;
- după ce vor fi analizate posibilităţile economice, comerciale şi turistice a
regiunilor, experţii şi specialiştii din domeniile respective, vor elabora programe comune în
toate domeniile de cooperare şi colaborare interregională pentru valorificarea maximă a
resurselor materiale, naturale şi de muncă a Părţilor.
Printre proiectele, care s-au propus pentru studiere şi realizare se poate aminti de:
- realizarea unei treceri cu bacul pe Dunăre astfel că se va închide circuitul de
cooperare pentru ţările riverane cu Marea Neagră;
- amenajarea unui drum de interes interregional;
- organizarea la Odesa în decembrie a.c. a unei expoziţii de mărfuri şi servicii de
larg consum produse de economia românească cu precădere din judeţele euroregiunii,
desfăşurarea ample întâlniri ale oamenilor de afaceri, producători din România, Ucraina şi
Republica Moldova;
- realizarea unor programe comune culturale, din domeniul învăţământului,
educaţiei ş.a.

S-a ajuns şi la necesitatea de a face unele demersuri la guvernele statelor pentru a
simplifica trecerea frontierei pentru cetăţenii ce locuiesc în regiunile - membre a
Euroregiunii "Dunărea de jos".
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Aspect Concerning the Construction and Activity of Euroregion Lower Danube
The Euroregion "Lower Danube" is a co-operation between severa/ local
communities or authorities from Ukraine, Republic of Moldavia and Romania, situated in
border area, obtaining participation in common actions, in concordance with national
legislation and international law standards.
The states that are membres of this organization are promoting co-operation as
regards border regions, in concordance with the stipulations of the Freaty concerning
neighbourliness relations between Romania and Ukraine, of the Protocol of trilateral
collaboration between the governments of Romania, Ukraine and Republic of Moldavia,
signed in Izma ii town, in 1997, July 4, and of the European Convention concerning transborderland co-operation of the territorial communities and authorities, concluded in
Madrid, in 1980, May 21.
The Euroregion "Lower Danube" is enclosing next members from the Ukrainian
part, the Odessa region; from Republic of Moldavia, the departments Cahul, Cantemir and
Vulcăne$ti; from Romania, the counties Galaţi, Brăila and Tulcea.
In order to materialize the purpose of co-operation, the members are suggesting
collaboration in activities with next objectives:
1. Organization and co-ordination of some actions that are promoting collaboration in the
fields of ecology economic relationships, understructure, demographic sphere, science,
education, research, cu/ture, health, sports, a/so as regards natural calamity control and
deliquency.
2. Elaboration of some programmes regarding trans-borderland in spheres fzxed by
agreement.
3. Promotion and facilitating direct connections between economic factors, institutions,
non-government organizations, a/so between experts at different fields.
4. Intermediation and facilitating the co-operation between its members and international
organizations, institutions and companies.
The leadership of Euroregion "Lower Danube" is the Conncil, consisting of three
representatives, one for each member (The Romanian Ukrainian and Moldavian part).
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PoJIL YiKrnpo.r.cLKoro .r.epiKaBaoro yaieepcuTery
B p03BHTKY yKp3ÎHCLKO-pyMyHCLKHX 3B'H3KiB
B raJiyli H3YKH i OCBiTH
M. Mm<apa
B.OniRpi

B yMoBIDC .ueMoKpaTHJaui"i cycnini.Ho-noniTH'IHoro Ta rpoMa.uci.Koro )1n1rn1 u
nOCTKOMYHÎCTH'IHHX KpaîHax Ta Mi)l<HapO,!lHHX BÎ,!lHOCHHIDC, BHXO,!lJl'IH 3 reorpa<f>i'IHOÎ
6JIH3bKOCTi Ta TPa.!lHUiliHoro nparneHIDI .uo po3BHTKY cniupo6iTHHUTBa 3 HaB'laJibHHMH Ta
HayKoBHMH ycnHoBaMH cyci.uHix KpaîH Y)((ropo.uci.KHB yHiBepcHTeT me B 1991 p.
BCTaHOBHB nepmi KOHTaKTH 3 YHiBepcHTeTOM B M.Erui Mape. TiicIDI nonepe.uHix
neperouopiu 11 rpy.um1 1991 p. B Y)((ropo.ui 6yno ni.unucaHo nepmuu .uorouip Mi)(( .usoMa
B)'3aMH, RKHH ni.uTBep.uuu «nparneHHR BHKJia,!la'liB, Ha)'KOBHX cniupo6iTHHKiB, cry.ueHTiB i
BCbOro KOJieKTHBY o6ox By3iB BCTaHOBHTH Mi)(( co6mo .upy)((Hi 3B'R3KH». B .uorouopi
3a3Ha'laJIOCR, IUO «06H,!lBi CTOpOHH 6y.uyTb Ha,!laBaTH 0,!lHH 0.!lHOMY .uonoMory B
y.uocKoHaJieHHi )"16ouoro npouecy, MeTO.!lH'IHili Ta HayKosiu po6oTi».
Tiepe.u6al!aJIOCR 3.!liHCHlOBaTH o6MiH BHKJia,!la'laMH, Ha)'KOBHMH cniupo6iTHHKaMH
,!lJIR 'IHTaHHR JieKuiu, B3aCMHHX KOHCYJibTauiii 3 aKryaJibHHX nHTaHb HayKH i TeXHÎKH, RKi
CTaHOBJIRTb ÎHTepec ,!lJIR o6ox BYJiB, o6MiH czy.ueHTaMH, acnipaHTaMH, MOJIO,!lHMH
B'leHHMH Ha HaB'laHIDI, CTa)((ysaHHR Ta )"160BY npaKTHKy, o6MiH HaB'laJibHOIO,
MeTO,!lH'IHOIO Ta HayKOBOIO JiiTepaTypOIO, HaB'laJibHHMH nJiaHaMH i nporpaMaMH, a TaKO)((
6i6niorpa<f>i'IHHMH BH,!laHIDIMH Ta aHOTaUiRMH HayKOBHX po6iT.
TieplllHH
Mi)((HapO.!lHHH
.uorouip
nepe.u6a'laB
cnpHRHIDI
y
p03BHTKy
cniupo6iTHHUTBa OKpeMHX <f>aKyJibTeTiB i Ka<f>e.up, a TaKO)(( CTBOpeHHR cniJibHHX
aBTOpCbKHX KOJieKTHBiB .!lJljJ HanHCaHHR HaB'laJibHHX noci6HHKiB, Ha)'KOBHX 36ipHHKiB.
Ilepe.u6al!aJIOCR TaKO)(( cniupo6iTHHUTBO rpoMa,!lCbKHX opraHi3auiii o6ox B)'3iB ,!lJIR o6MiHy
KOJieKTHBaMH XY.!lO)((HbOÎ caMO.!lÎRJibHOCTÎ, cnopTHBHHMH .uenerauiRMH, BHCTaBKaMH Ta
iHillHMH 3aXO,!laMH.
06H.!lBi CTOpOHH y ui.unoBi,!lHOCTi 3 .uorouopOM no B3aCMHIH .!lOMOBJieHOCTÎ
nepe.u6al!aJIH )'KJia.uaTH KOHKpeTHi po6o'li nporpaMH Ha KO)((Hi TPH pOKH y noroJ])KeHHi 3
CBOÎMH ui.unoBi.!lHHMH MiHiCTepcTBaMH. Ha UbOMY .uorouopi, CTOfib ni.unHCH peKTopa
Y)((,[{Y npo<f>. CJIHBKH B.IO. Ta peKTopa yttiuepcHTeTY M. Erui Mape npo<f>. Tia10 €yreHa,
RKHH B 1995 p. Ha 'leCTb 50-pi'l'IR Y)((ropo.ucbKOro yHisepcHTeTY CTaB no'leCHHM
npo<f>ecopoM Hamoro BYJY·
Ha JanpomeHHR pYM)'HCbKOÎ CTOpDHH Til y ui.unoBi.!lHOCTi 3 .uorouopoM B TPaBHiqepuHi 1993 p. YHiBepcHTeT B Erui Mape ui.uui.uanu npe,ncTaBHHIOf <f>i3Hl!Horo <l>aKYJibTeTY
Y)((,[{Y
npo$.
JI.
lllHMOH,
npo<t>. ,A. CeMaK, npo<t>. O. KiKiHemi, .nou. :A. lllapKaHb, .nou. I. Eepl!a. To.ui )I( u
HayKOBOMY ceMiHapi no ,lleTaJIJIX MalllHH B3RJIH yqaCTI. ,neKaH ÎH)l(eHepHO-TeXHi'IHOro
<t>aKyJibTeTY .nou. IO. Py6im Ta .nou. B. PH6aK. JleKUiî 3 aHrniiici.Koî MOBH npo'IHTaJia .nou.
r. 3aBaJibCbKa. B )l(OBTHi-rpy.!lHi TaM CT~aJIHCR CTapnmii BHKJia,!la'I Ka<l>e.npH
aHrniiici.Koî <l>inonoriî O. KimKo.
Tiepe6yBaHHR HalllHX npauiBHHKiB y .z:IP~HbOMY By3i 6yno Bi.nnoBiMIO Ha 'IHTaHHR
JieKuiiiHoro Kypcy «ICTopiR PYMYHCI.Koî MOBH» .!lIDI CTY.!leHTiu $aKyJibTeTY poMattorepMaHCI.Koî <l>iJionoriî npo<l>. reopricM Pa.uy B JIIOTOMY-6epC3Hi 1993 p. Til cneUKypcy
«Cyl!acHa aHrniiici.Ka niTepaTYPa», RIOIH y "IpaBHi 1994 p. npo'IHTaJia .noueHT
yttiuepcHTery Erui Mape AIDla Onoc.
RELAŢII
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0.uHoqacHO Mi:>K .LlBOMa ByJaMH po3rOpTil.JIOCJI Hayicoae cniapo6iTHHUTBO, 30KpeMa
Mi:>K <J>i3HKaMH.
KOHKTepH3auiî B3aCMHHX nowyKiB B TpaBHi 1994 p. Ha <J>iJuqHOMy
<J>aKYnbTeri Y:>K,L:l;Y no6yaanu 6aR-MapCbKi HayKoaui ,Aiona Ilon Ta Pa.uy To.uopaH, a y
:>KOBTHi Toro :>K POKY Ha 3anpoweHHJ1 KepiBHHUTBa yHiaepcurery Dali Mape ra PyMyHCbKOÎ
AKa.ueMiî Hayic Ha qeT&ePTiH HayKoaiii Mi:>KHapo.uHiH KoH<J>epeHuiî no MarHiTHux Ta
Hanianposi.LlHHKOBHX
Marepianax
B
yttiBeCHTCTi
lliHMOH,
npocji.
KnY:>K-HanoKa
BHcrynunu
npo<J>.
J1.
,z:i:.
CeMaK,
.u.-p.<J>.-M.H. I. IIIa<J>paHbOUJ , c.H.c. I. OnaqKo.
Ha 3anpoweHHJ1 Y:>Kropo.ucbKHX Koner B na6opaTOpiHX Y:>K,L:l;Y B 6epeJHi-KBimi
1995 p. rorysas .LlHCeprauiio .uoKTopaHT Pa.uo Ty.uopaHy. ,li.o TOro B :>KOBTHi 1994 p.
MO:>KJIHBOCTi HayKOBHX .uocni,ll:>KeHb a Y:>K,L:l;Y auaqanu Jaa. Ka<J>e.upoio <PiJuqHHX i xiMiqHHX
.LlHCUHnniH
YHisepcHrery
M. Dali Mape npo<t>. lJIJiiy Ilon Ta .ueKaH <PiJuqHoro <t>aKynE>Tery yHiaepcurery M. KnY:>KHanoKa npo<t>. EMinb Dyp3o.
BHKOHaHHJI
OCHOBHHX
3axo.uie
cniapo6iTHHUTBa
):{BOX
yHiBepCHTeTiB
o6yMOBnlOBanO Heo6xi,nHiCTb IlOHOBneHHJI .uoroaopy. 3 uieio MeTOIO y .npY:>KHbOMy ByJi
Y:>K,L:l;Y
Ha
qoni
3
npopeKTopoM
no6ysana
.uenerauiR
B. OniRpi, RKa 18 TpaBHJI ni.nnucana HOBHH, 3HaqHo po3wHpeHHH i KOHKpeTHJOBaHHH
,IJ:oroaip npo B3aCMHe cniapo6iTHHUTBO 3 po6oqoio nporpaMOIO Ha HacrynHi TpH pOKH.
TaK, a ranyJi <J>i3HqHux HayK Ta HaaqanbHO-MeTo,nuqHiH po6oTi 6yno HaMiqeHo
o6MiHIOBaTHCJI
HaaqanbHO-MeTO.UHqHHMH
po3po6KaMH,
ni.urory&aTH
OKpeMi
<J>i3npaKTHKYMH, npOBO.UHTH OKpeMi BH.LlH npaKTHKH cry.ueHTiB, npo.uos:>KyBaTH qHTaHHJI
neKuiii Ta npose.ueHHll npaKTuqHHX i ceMiHapcbKHX 3aHJITb BHKna,UaqaMH o6ox ayJiB. Dyno
KOHKpeTH30BaHO i cniapo6iTHHUTBO B rany3j BHMiplOBaHb <PiJuqHHX BnaCTHBOCTeH
noaepxHi i rp<iHHUi po3.uiny, HaMiqeHO yqaCTb y HBYKOBHX KOH<t>epeHUiJIX, cnpHRHHJI B
ny6niKauiRx HayKoao-.uocni.nHHX po6iT 3 4>i3mrn.
B rany3i ÎH:>KeHepHo-TexHiqHHX HayK 6yno nepe.u6aqeHo ni.uroTOBKY .ueRKHX
na6opaTOpHHX po6iT Ka<t>e.upaMH UE.Oro <t>aKYilbTery, o6MiH yq6oBHMH nporpaMaMH Mi:>K
Kacjie.upoio MaTeMarnqHoro cl>aKYnbTCTY Y:>K,L:l;Y Ta npHpO.LlHHqHMH Kacjie.upaMH
YttisepcHTCT)' M. Dali Mape, 1rnTaHHJ1 TeMaTHqHHX neKUÎH, npoee.ueHHJI ceMÎHapia Ta
11paKTH'-lHHX JaHJITb BHKna.Ua'laMH ra HayKOBUJIMH o6ox ey3ie, npoxo.u:>KeHHJI cry.ueHTaMH
Ha3BaHHX ct>aKYilbTeTiB OKpCMHX BH.UiB npaKTHKH.
B rany3i BHB'leHHJI iHo3eMHHX MOB 6yno nepe.u6a'leHo o6MiH .ueoMa-TpbOMa
BHKna,Ua'laMH 3 MeTOIO po3po6KH HOBHX cneuKypCÎB 3 npo6neM BHKna,UaHHJI iHo3eMHHX
MOB Ha cneuianbHHX Ta ÎHUJHX <J>aKYnbTCTaX 3 .LlHCUHDniH pyMyHCbKOÎ <J>inonoriî .LlilJI
cry.ueHTiB Y:>K,l(Y «pyMyHcbKa MOBa i nirepaTYPa>> ra Ka<J>e.up YHiaepcuTery M.Dall Mape;
qHTaHH.R neKuiii Ta npoee.ueHHJI ceMiHapCbKHX i npaKTHqHHX 3aHSITb BHKna.uaqaMH Ta
HayKOBUJIMH ei.unoBi.UHHX cjiaKynbTeTIB o6ox By3iB, o6MiH HaeqanbHO-MeTO,llHqHOIO
niTeparypoio 3 npo6neM iHo3eMHOÎ cjiinonoriî; o6MiH .LlBOMa-TpbOMa cry.ueHTaMH crapwux
KypCiB Ha ceMeCTpOBe HaB'laHHJI, CTa:>KyBaHHJI Ta npoxo,n:>KeHHJI .uianeICTonoriqHOÎ,
<J>onE>KnOpHoî Ta ne.uaroriqHoî npaKTHKH cry.ueHTaMH o6ox ay3ia; o6oninE>He 3anpoweHHJ1
.LlO yqacri y cninbHHX Ha)'KOBHX KOHcjiepeHuiHX, CHMil03iyMax, cnpHRHHJI B ny6niKaUiHX
pe3ynbTaTÎB HayKOBHX .uocni,ll:>KeHb, BH,llaHHJI cninbHHX 36ipHHKiB HayKOBHX Te3
IIOBÎ.LlOMnCHb.
PeaniJauiR .uoroeipHHX .uoMoaneHocTeH Mi:>K HawHMH ayJaMH 3.UIHCHIOCTbCR a
KOHTeKCTi MÎ:>KypR.UOBHX yro.u MÎ:>K MÎHicrepcTBaMH ocairn YKpaîHH i PyMyHiî. 3apa3 ii.ue
ni.uroTOBKa .uo yKna.ueHH.R .uoroaopie MÎ:>K Y:>Kropo.ucbKHM yHiaepcuTeTOM YKpaîHH Ta
yHieepcHTeTOM M. KJJY:>K-HanoKa Ta Kono:>KeapcbKHM yHieepCHTeTOM Pecny6niKH PyMyHiî.

.nnj(
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B Y)l{J"opo.D.CbKOMY yHieepcuTeri OTpHMaJIH eumy oceiry 9 IOHaKÎB i .D.iB'laT PyMyHii
i CbOro.D.Hi Hae'larnc11 O.li.Ha acnipaHTKa i 5 cry.D.eHTie. Ane ue He 03Ha'la€, mo Hawi
MO)((JJHBOCTi B UbOMY DJiaHi BH'lepmrni. TaK CaMO He BH'lepnaHi Hawi MO)((JJHBOCTi y
ni,nroTOeui HaB'laJibHOi niTepaTYPH .D.nll yqHie i equrenie PYMYffCbKHX wKin 3aicapnarr.11,
llK)' po3noqae c.H.c H.[(I KapnaT03HaeCTBa Y)l(,l.{Y B.MapuHa, llKHH ni.ll.I'oryeae i npu
.ll.ODOM03i npelf>eKTYPH M.Cary Mape BH.ll.aB nepwy 'laCTHHY ni.ll,pyqHHKa 3 icTOpii PyMYJlii.
He3aH:euM 6y.D.e Hara.ll,aTH, mo npH€MHHMH 6ynu noi3.D.KH no MapaMypemuHi
qonoei'loi xopoeoi Kanenu «lio.RH», iHWHX caMo.D.illnbHHX XY.ll.O)l(Hix KoneKTueie,
cnopTHBHHX KOMaH,!I,, 03HaHOM'li nofa,!1,KH rpyn i OKpeMux npauieHHKie Y)l{J"opo.D.CbKoro
yHieepcmery y .ll.PY)l(Hi HaM ey3u PYMyHii.
OKpeMo eapTO BH.D.inHTH cniepo6irnHUTBO HaYKoeuie ryMaHiTapHoro npolf>inio
Y)l(,[(Y 3 KoneraMu PyMyHCbKoro lliCTJITYTY lf>paxonorii MlliicTepCTea oceiTu Ta
lcTOpH'IHHM MY3e€M M. Cary Mape. Il{e e 1989 p. ,!l,eneraui.11 icTOpH'IHoro lf>aKynbTeT)',
O'IOnlOBaHa
,!1,eKaHOM,
npolf>.
r. IlaeneHKOM B3JUia yqacTb e po6ori nepworo Mi)l(Hapo,!1,Horo KOHrpecy lf>paKonorie 3
DHTaHb iCTopii, K)'IlbTYPH, MOBH. To,!1,i )I( 6yno ni,!l,DHCaHO nepwy yro,!l,y npo HayKOBe
cniepo6iTHHUTBO Mi)I( icTOpH'IHHM lf>axynbTeTOM i Ha3BaHHMH HaYKOBHMH ycTaHOBaMH,
Jri.ll.HO 11Koi' HayKoeui Y)l(,[(Y 6panH y'laCTb e Mi)l(Hapo,!1,HHX Hapa,!1,ax J iH.ll.ornponeH:cbKo'i
npo6neMaTHKH, lf>paKonori'IHHX KOHlf>epem.1,illx, CHMn03iyMax, ny6niKyeanu cTarri y
PYMYHCbKHX HayKoeux BH.ll.aHHllX.
15 qepeH.R 1995 p. ei.li. iMeHi Y)l{J"opO.ll.CbKOro yHieepcHTeT)' ,!l,eKaH icTOpH'IHoro
lf>aKynbTeT)', npolf>. lianarypi E.A. Ta .ll.HpeKTop icTOpH'IHOro MyJeio M.Cary Mape n. A.
qy6oTa ni,!l,DHCaJIH ,!l,eTaniJoeaHHH ,!l,Oroeip Ha 1995-1997 pp. npo HayKoee
cniepo6iTHHUTBO e rany3i BHB'leHH.R icTopii CTapo,!1,aBHboro HaceneHH.R KapnaTCbKOro
apeany, llKHH noqae HeraH:Ho peaniJoeyeaTHCM.
Cniepo6iTHHUTBO HawHx HayKoeuie e HacrynHi poKH noWHpioeanocM i Ha iHwi
ttayKoei ycTaHoeu PYMyHii. JloriKa )l(HTTM niJJ.Bena .li.O ni.D.nHCaHHll 21 eepecH.R 1995 p.
,[(oroeopy npo BJa€MHe cniepo6iTHHUTBO Mi)I( Y)l(ropo,!1,CbKHM yttieepcmeroM Ta
PyMyHCbKHM iHCTHryTOM lf>paKonorii (ni.D.nucanu npolf>. B. CnueKa Ta npolf>. Ilerpy
PoMaH).
liyno HaMi'leHO cniepo6iTHHUTBO y BHB'leHHi e'I'HOKYilbTYPHHX Ta icTOpH'IHih
npouecie y BepxHbOMY Ilorncci e II THC . .li.O H.e. - I THC. H.e. 3a KOHKpe'I'HHMH po6o'IHMH
nporpaMaMH, mo CKna.ll,alOTbCll Ha Ko:lKHHH piK OKpeMo, B nHDHi-cepnHi 1996 p. 6yno
npo,!1,0B)l(eHO cninbHi apxeonori'IHi p03KODKH 6inll c. Jla3ypb (PYMYHill) Ta Ha rop0,!1,HIQi
qHTaTTll
B
c.M.T. ConoTBHHO TM'liBCbKoro paH:oHy 3aKapnarr11. ,[(o eKcne.ll.HuiH 3anyqanuc.11 cry.ll.eHTH
icTOpH'IHoro lf>aKynbTeT)' Y:>K,l.{Y, HayKoeui H.[(I KapnaTOJHaecTea Y~ Ta PYMYHCbKi
<t>axieui.
Y po3KOnKax TaKO)I( npHHManH y'laCTb IHCTHTYT apxeonorii Ta icTOpii MHCTeUTBa M.
Kny)l(-HanoKa
Ta
MyJeH
iCTopii
i
MHCTeUTBa
M. 3aney (PyMyHi11). PeJynbTaTH .D.Ocni.ll.)l(eHb ony6niKoeaHi e 5-My mmycKy J6ipHHKa
«KapnarnKa»( 1998 p.) Y 36ipHHKY ony6niKoeatti npaui 15 aeTOpie - yKpaiHCbKHX,
pyMyHCbKHX Ta cnoeaQbKHX apxeonorie. Ilworyeanu 36iptrnK .li.O eunycK)' y ceiT ,!l,.i.H. B.
KornropowKo Ta npolf>. E. lianarypi.
Y cnienpaui J pyMyHcbKHMH KoneraMu e 1995 p. e liyxapecri euH:wna MOHorpalf>ill
«BepxH€ Ilorncc11 e III CT . .li.O H.e. - IY CT. H.e. (nepio.D. JlaTeH i pHMCbKHH» (463 cT.) HHHi
.ll.OKTopa iCTopH'IHHX HayK, npoei.D.ttoro ttayxoeoro cniepo6iTHHKa H,[(I KapnaT03HaecTea
Y~Y B. KoTuropowKa, e PYMYHCbKHX HayKoeux BH.ll.aHHllX .ll.PYKYBaJIHCM npaui
y)l(ropo,!1,CbKHX apxeonorie npolf>. E. lianarypi, K.i.H. H. qepK)'H.
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Tio'l1rna10 1rn 3 1996 p. Ha mopi'IHHX HayKoeux ceMÎHapax ni.ueo.1U1TbCJ1 ni.ucyMKH
apxeonori'IHHX po3KonoK 3 npo6neMaTHKH BepxHboro Tiornccx Ha Tepurnpil YKpalHH i
PyMyHil. I e noTO'IHOMY poui H,ll.l KapnaT03HaecTea Y)l(,[{Y pa:mM 3 PyMyHCbKHM
ÎHCTHTYTOM cppaKonoril Ta Cary MapcbKHM My3eCM icrnpil i MHCTeuTBa npoeenu
apxeonori'IHi po3KOnKH e c.M.T. ConoTBHHO Ta c. fpyweeo TJ1'IÎBCbKoro pawoHy
3aKapnaTCbKOJ o6naCTi. TipH UbOMY yKpalHCbKa CTOpOHa 3a6e3ne'lyeana HayKOBOopraHÎ3auiHHi, a pyMyHcbKa - HayKoeo-cpiHaHcoei nHTaHHJI eKcne.uuuiH. Tii.ucyMKH po6iT,
npoee.ueHHX y I 998 p., 6y.uyTb He3a6apoM ony6niKoeaHi y cninbHOMY HayKoeoMy
36ÎpHHKy.
3ae.uxKH cniepo6iTHHUTBY 3 PYMYHCbKHMH KoneraMH HayKoeui Y)l{ropo.ucbKoro
yHieepcHTeTy npHHMalOTb y'laCTb y mopi'IHHX 3aci.uaHHJ1X Mi)l{Hapo.uHol KOHcynbTaTHeHol
KOMicil 3 npo6neM itt.uoceponewcbKHX i <f>paKonori'IHHX .uocni.!l)l{eHb.
3ri.UHO 3 nonepe.UHÎMH .!lOMOBneHOCTJIMH y Hac c 3Ha'IHHH pe3epe y p03WHpeHHÎ
apxeonori'IHHX Ta p03ropnHHIO eTHonori'IHHX, cponbKnOp03Haequx .uocni.u)l{eHb Ha
cyMÎ)l{HHX repurnpiJ1x YKpalHH (e 3aKapnarri) Ta PyMyHil (noeirn liax Mape, Cary Mape
Ta iH.). BneeHeHi, mo Hawi CKpOMHÎ 3.U06YTKH e rany3i Hae'lanbHO-MeTO.UH'IHoi· Ta
HayKoeo-.uocni.uHol po6orn MO)l{YTb 6YTH 3Ha'IHO .uonoeHeHi npu .uo6piH eoni 3 o6ox
CTOpÎH.
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relaţiilor

În 1989 între Facultatea de Istorie a Universitdţii de Stat din Ujgorod şi Institutul
român de Tracologie a fost semnat primul acord de colaborare în domeniul cercetdrii
proceselor etno-culturale şi istorice din zona Tisei Superioare. În anii urmdtori (19911995) acorduri similare au fost semnate şi cu Muzeul Judeţean Satu Mare, conform cdrora,
din 1996 se întreprind sdpdturi arheologice comune pe teritoriul României (Lazuri) şi
Ucrainei (Slatina, Peri, Biserica A/bd, Apşa de Mijloc). Scopul acestor cercetdri este
studierea istoriei populaţii/or din Ardealul carpatic. La realizarea acestor proiecte au mai
participat: Institutul de Arheologie şi Arte din Cluj şi Muzeul de Istorie şi Arheologie din
Za/du.
O colaborare fructuoasa s-a format între Universitatea din Ujgorod şi cea din
Baia Mare, între aceste doud instituţii de învdţdmânt superior întreprinzându-se schimburi
de experienţd în domeniul metodico-ştiinţific profesional, schimb de doctoranzi sau în
domeniul literaturii.
Este în curs de semnare şi acordul de colaborare între Universitatea Ujgorod şi
cea din Cluj Napoca.
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The Contribution of the State University /rom Ujgorod in the Development of
Ukrainian -Romanian Relationships

In 1989, between history faculty of State University from Ujgorod and Romanian
Institute of Thraco/ogy was signed the jirst col/aboration agreement for research of ethnocultural and historical processes from Upper Tisa region. During next years (1991, 1995)
a/ike agreements were signed a/so with County Museum Satu Mare, in accordance with,
since 1996, were undertake common archaeo/ogica/ excavations in Romania(Lazuri) and
Ukraine(Slatina, Peri, Biserica Albil, Apşa de Mijloc). The purpose of these researches is to
study the history of Carpathian area populations. To the achievement of these projects, a/so
participated the Archaeo/ogy and Art Institute /rom Cluj, and the History and Archaeology
Museum from Zalău. There is, a/so, a profitable collaboration between Ujgorod University
and the University from Baia Mare; between these two institutions there are exchanges in
methodical-scientific, professiona/, /iterature field, exchange of trainers for master s
degree as wel/.
A/so, is under way of signing an agreement between Ujgorod University and the
University from Cluj-Napoca.

https://biblioteca-digitala.ro

Transfrontier Scenario of the Central and Eastern European
Countries' Moving Towards the European Union
Dikarev Alexander

Since Middle Ages Europe wished to be united. The certainties of one age are the
problems of the next. Few will refuse their admiration to the magnificent conception of a
community penetrated from apex to foundation by the moral law, which was the
inspiration of the great refonners, not less than of the better minds of the Middle Ages.
But, in order to subdue the tough world of material interests, it is necessary to have at
least so much sympathy with its tortuous ways as is needed to understand them. .
When discussing the strategies for the future scenario in Europe, relationship between the
European Union (EU) and the Central and Eastem European (CEE) neighbours we should
take a step back to look at the overall political constellation in which we operate. The
historical and political environment in which the relations between the EU and Central
and Eastem European countries (CEEC) are being debated inclines as to start with the
«state of mind». lndeed, there have been few issues of European affairs in the last years
which have been created such emotional tensions as the resolution of the EU towards its
prospective members in CEE. The changes in CEEC through democratic forces has been
met with great and enthusiastic support by the European democracies but it also created a
new situation. The European Community which developed quite successfully after World
War 2 could no longer remain a purely West European exercise. Politicians in Central
and Eastem Europe (CEE).perceived the EU's organizations as a «model» where
democratic countries could tackle their problems together. One instant reaction was to
jointly formulate common visions for a common future. One of the most significant
documents of this approach is the CSCE «Charter for a New Europe» of November 1990
which declared basic principles common to the political systems of all the signatory
states. Whereas vague statements about common values and some kind of a common
future very quickly became the dominant political rhetoric, problems of considerable
scope and intensity were rapidly identified. The first concrete steps to negotiate and
implement the Europe Agreements showed the implicit difficulties for both sides:
transfonnation of their political and economic systems and integration into an advanced
and further evolving system tumed out to be thomy problems for the Central and Eastem
European countries. At the same time, the EU member states had enonnous difficulties in
dealing with the ratification on Maastricht, which meant that the objectives and
strategies for deepening became blurred. It also meant that their will and capacity to
present serious offers with effectiveness to the CEEC was tested.
Its old dilemma of instrument and object. In 1922 during Holland memorial lectures R.H.
Tawney mentioned that economic efficiency is a necessary element in the life of any
society . But to convert efficiency from an instrument into a primary object is to destroy
efficiency itself. For the condition of effective action in a complex civilization in
cooperation. And the condition of cooperation is agreement , both as to the ends to which
effort should be applied , and the criteria by which its success is to be judged. Agreement
as to ends implies the acceptance of a standard of values, by which the position to be
assigned to different objects may be detennined (I).
Its a problem of Europe. The public discourses is faced with a twinset of dilemmas. The
crucial question is whether «1989» is only a tuming point for CEE or also for the EU. So
can and will the EU follow a line which extrapolates its post- war history and which is
RELAŢII

ROMÂNO-UCRAINENE
https://biblioteca-digitala.ro

Alexandru Dikarev

466

pusbed even further by Maastricbt Treaty and possibly by the Intergovemmental
Conference (IGC); will the CEEC be able to transform witb a speed that allows .for
integration, or will botb.
For many a deepening of tbe EU seems necessary but it makes tbeir own integration into
tbe EU more difficult. Tbe dilemma of tbe CEEC is between transforming and integrating.
Witbout effective economic and politica} modemization to tbe levei of the economic and
politica! systems of Western Europe, joining the EU is not only problematic factor but
possibly is destabilizing factor. A stable economic, politica! and security framework is
perceived as being necessary for a successful transformation process, i.e. an early
integration into the EU and , if possible, into NATO. It means that for acbieving the
preconditions for membersbip, it is important to already be inside the EU. The range of
respective strategies is tbus again considerable.
Tbe full use of tbe of the present Europe Agreements seems useful for botb sides. An
affiliated membersbip witb an observer status is not reasonable strategy for tbe EU and
only second best for CEE. Partial, step- by- step membersbip linked witb Europe will be
tbe subject of intensive debate and sbould be tbougbt througb. Ful! membersbip will only
be a serious possibility in times of optimistic scenario. Flexible transition periods migbt be
seen as an acceptable exit, but will create problems of tbeir own. Opting out for specific
geograpbically, sectorally, and legally limited arrangements looks attractive for a sbort
term, but carriers beavy costs(2).
For furtber researcb and for politica! concepts is required answers at some questions. How
can tbe EU support tbe transformation and prepare tbe CEEC for integration? What kind of
partial membersbip is useful?
The CEEC bave numerous common feature, but also many differences conceming tbeir
politica! and economic position. Tbere are severa! issues
wbere coordination or
cooperation can prove fruitful.
Cooperation in CEE bas brougbt its most spectacular results in intra- regional trade. The
creation of CEFf A bas clearly sbown positive effects.
The Central European Free Trade Agreement (CEFf A) was signed by the Czecb Republic,
tbe Republic of Hungary, tbe Republic of Poland, and tbe Slovak Republic on December
21, 1992. Tbe main objective of tbis agreement among tbe "Visegrad Four" is to create a
free trade area witbin Central Europe by January I, 200 I, as a first step in integrating tbese
countries into Western Europe. Almost all duties were eliminated by January 1, 1998 (3).
l.Towney R.H. «Religion and tbe rise of capitalism». London. John Murray.1925, p.283.
2. Wessels W., Monnet J. «How to mixss transformation and integration. Strategies,
options and scenarios». Economic policy framework in CEE's for the process of moving
towards the European union».November 25, 1996.Prague, p.26.
3.CEFfA - An Instrument for Improving Effectiveness. BigEar Commentary: Lycos
searcb: CEFfA)http://www.lycos.com/cgi-bin/pursuit.query=CEFfA=lycos
Romania became the sixth member of (CEFfA) in 1997. Membership made Romanian
products more competative within CEFfA. The EU which have 60 % or more CEFTA
content will qualify for tariff-free entry into Europe. Thus, for example, a product wbich
is 40% Romanian and 20% Hungarian will receive "Cumulative" treatment as a CEFfA's
export and avoid EU import tariffs (4).
Today, a strong legislation is coming into play in these countries, promoting the activities
of investment funds and preventing speculative purchases of shares, something that entails
many problems in western countries.
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An advanced economy in the various countries will become much sooner an interesting
proposition to the EU and consequently we may expect an integration of Central- and EastEuropean countries with the EU already on a levei of partnership. The fear of a risk that
incorporation of new countries would strikingly threaten financial stability is thereby
eliminated and, on the contrary, numerous arguments and facts are accumulating that will
lead to a consolidation of the EU. If the EU grasps and backs up this trend and helps the
integrative process of the CEFT A countries, it can ensure, within the historically short time
lapse of five to ten years, a significant developmental and stabilizing factor. And this
precisely at a time when competition between the EU and the other developmental poles of
global, worldwide economy will come out in full. In this sense of the term, prosperity of
countries of Central and Eastem Europe constitutes one of the key factors for Europe's
overall competitive ability
The varying economic strength of individual CEFTA countries leaves room for an active
policy to be pursued by strong conglomerates for the time being.
Enlargement of the EU remain entirely affordable according to the EU's budget
commissioner, Erkki Liikanen. The EU's financial plans for the 200-06 period are based on
the working assumption that the five leading CEEC candidates will join the EU from 2002,
but the view taken bere is no that there will be no new members before 2005 or 2006. The
EU's budget projections assume that compensatory payments to farmers will not be payable
in the new member states (which, of cours~. cuts across the idea of a common agricultural
policy. If one accepts this assumption, then the additional agricultural expenditure resulting
from accession in 2002 would be 1,600 m ECU in 2002, rising to 2006 m ECU in 2006,
much lower than earlier estimates. A sum of 500 m ECU in pre-accession aid for
agriculture will be made available to the ten candidate countries over the speriod 20002006.
So the way to EU is not simple but possible scenario. One of this scenario is a participation
in Euroregional movment.
The European Union is characterised and enriched by its diversity: there are differences in
language, culture and landscape, not just between different Member States but between
different regions.
Socio-economic disparities between regions, however, can be harmful to the whole Union
and the pursuit of economic and social cohesion is consequently one of the priority policies
ofthe EU.
Under-performance in weaker regions leads to a fall in consumer demand for European
products, hinders economic development, distorts competition in the Single Market and
ultimately reduces the EU's competitiveness on the global market.

4. FM AMEMBASSY BUCHAREST.ROMANIA TO JOIN CEFTA ON JULY 1, 1997.
htp. www:MAR 4 1997.
Directorate-General (DG) XVI is the department of the European Commission that is
responsible for Community action to reduce the gaps in socio-economic development
between the various regions of the European Union in accordance with Article 130a and
l 30c of the Treaty (5).
DG XVI's policies and programmes make an essential contribution towards stability in the
Union. They aim to promote a high levei of employment by tackling the regions' uneven
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capacities for generating sustainable development and their difficulties in adapting to new
conditions on the labour market and to global competition.
In pursuit of these objectives, DG XVI's main responsibilities are the management of two
major funds. Especially important in the EU is considered to developed border regions.
Systems analysis reveals that a frontier is primarily a systems Jicnit between nation-states
rather than a "physical boundary". An original approach must thus be adopted to describe
the characteristics of transfrontier regions, enumerate their problems, give these problems
an order of priority in the context of regional, national and European policy, co-ordinated if
possible, and attempt to suggest specific short, medium and long term solutions to them.
This interdisciplinary and intemational -frontier-based - approach is important for the
identification of the different types of economic, cultural and political relations that emerge
or develop in these frontier and outlying regions. Definitions according to rigid theoretical
criteria are inappropriate for these regions: they should be seen as "multi-dimensional" and
approached in a flexible way depending on which of their functions are being studied.
European construction, and by extension European integration, has a profound need for
these transfrontier areas in order to demonstrate its soundness, authenticity and Jegitimacy,
with these regions acting in a sense as the ideal proving-ground of European construction.
The basic principie of transfrontier co-operation is to create links and contractual relations
in frontier areas so that joint solutions may be found to similar problems. State entities
themselves are not unaware of the special and distinct nature of the neighbourhood
problems their peripheral communities face. Regional identities must be sustained and the
construction of Europe enriched by the dynamism and special qualities of local and
regional communities situated on each side of a frontier', as they jointly try to develop a
living partnership, true synergy and full solidarity reflecting what a Europe united in
diversity should be.
There are today rather more than 70 transfrontier regions among the 235 regions registered
by the Council of Europe and its 38 member states, clearly indicating that Europe is a
mosaic (6).
Frontier regions, in their own way, are part of this pattem or conscious design, since
frontiers have always been a feature of the European landscape, as Europe's entire history
testifies to this day. The poli tical construction of Europe cannot but draw inspiration from
these examples of transfrontier integration between regions at a micro-levei.

5 .Lace Guide.1996.A 1. p2.
6.Newsletter 1.16.12.97-15 genna.www.
The expression "frontier region" is not the only term used to denote a transfrontier acea; in
some studies the term "frontier zone" is used. It is sometimes difficult to distinguish
between these two terms which are in some cases virtually interchangeable.
"The expression «frontier zone as defined by article 5, paragraph 5 of Directive 69-69,
modified, etc, which delirnits the region whose residents are likely to benefit only Io a
lesser degree from tax exemptions on tumover and excise duties levied on imports, should
be interpreted as referring to a circular zone with a radius of 15 km and whose centre is
the customs post»(7).
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Thus, in contrast to the all-encompassing definition of a transfrontier region we have the
more limited definition of a frontier zone as a restricted area which is defined a posteriori
by selected criteria which do not cover all the aspects of a region but are more concemed
with a given sector of socio-economic and cultural affairs for the sake of operational
feasibility, effectiveness and even facility in analysing "small-scale frontier traffic", for
example.
The size of the radius may vary, however, as can be seen in the definitions of frontier
workers adopted by various states and by the various Community authorities. Taken as the
basic unit, the frontier worker is a person who, whilst having bis or her residence or
domicile in a frontier zone IO. 20 or even 50 km wide depending on the state and retuming
to this domicile at least once a week. bas a regular job in a neighbouring state within a
zone of equivalent size.
The WEU (Western European Union) bas adopted a radius of 10 km. The EEC. up to 1988,
thought in terms of a 20 km radius, though 50 km had originally been mooted, and indeed
the Council Directive of June 1972 defined a frontier zone as one "which may not exceed
15 km in depth as the crow flies, taking the frontier of a member state as the starting point.
However, each member state should include in the frontier zone every communes whose
territory partly Iies in this zone." (unofficial version)(8).
The Council of Europe's definition is a relatively broad one since it considers a frontier
worker to be "an employed person who is employed in the territory of one Contracting
Parly and resides in the territory of another Contracting Party where he retums în principie
every day or at least once a week". However, with regard to relations between France and
Contracting Parties bordering France, the following rider îs added: «a zone which does not,
in principie, extend more than 20 kilometres on either side of the common frontier>> (9).
Bilateral agreements often adopt a distinctive approach to the question of the extent of
frontier zones. In the Franco- Belgian agreement, for example, two zones were defined, a
"preferential" zone incorporating communes UP'to around 10 km from the frontier and an
"ordinary" zone covering communes up to 20-25 km from the frontier.
7.Address by the State Councillor of Ticino, Renzo Respini. Basle symposium on the
frontier work-force în Switzerland. (5 February 1988).
8.European Community Law Texbook.HLTP1994. p.209
9.Building a New Europa.Transfrantier Cooperation in CE.IEWST.1996.p38.
Each transfrontier region bas its own specific characteristics depending on whether it bas
one or more urban poles of attraction or whether it is characterised by low-density
urbanisation. Where industrial activities are concemed, although a comparison needs to be
made between what îs happening on each side of the frontier - types of products, the size
and organisation of businesses and the dependent relationships between them - little
thinking has been done so far in most transfrontier regions about how systems of
interlocking urban frameworks could be organised and coherent, complementary crossfrontier inter-urban networks built up.
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It was the economists who first pointed to the importance of "poles of growth" and "axes of
development" for the understanding of regions, including transfrontier regions.
"A polarised region is a heterogeneous area whose various parts are complementary' and
maintain between themselves and with the dominant poles more exchanges than with the
neighbouring region"(lO).
In many cases the frontier disrupts or distorts the normal functioning of the polarisation(s)
of these urban frameworks, and this gives rise to the "diseconomies of scale" recorded by
economists in all transfrontier areas. A polarised region is defined in terms of density,
with the pole acting as a focal point for the exchange of goods or services whose internai
density in comparison with the attracted or dominated area is always superior at every
point in this area to that of other attractions. This concept of density can be extrapolated to
other fields than that of the economy - for example, culture, via education, the media,
health, administrative services etc. These socio- economic or socio- cultural functions all
constitute sectors of attraction in a centre or metropolis, but their zones of attraction need
not be of an equivalent spatia! dimension. A multifunctional polarised region can become
- in a transfrontier context - an area of synergy, partnership, complementarity and what
economists call economies of scale.
Another basic approach to frontier regions involves drawing a distinction between organic
or functional relations and conflictual relations. This distinction is important in the case of
transfrontier regions sin ce they, more than others, are places where the interaction between
functional, contractual relations on the one hand and/or conflictual ones on the other is very
important: it is always theoretically possible for the partners concemed to find joint
solutions when they face similar problems conceming the environment, employment,
investment, social welfare, training or communications. But because of the systems into
which they are perforce interwoven, transfrontier relations are also stamped with the mark
of conflict. This is why in many frontier areas people wonder whether it is possible or
desirable for a "transfrontier awareness" or a "transfrontier culture", based on true
partnership rather than on a "mutual right to interfere", to emerge. Transfrontier links and
contractual relations - as is revealed by all aspects of transfrontier life in Europe - can be
based not only on a multipolar or zonal nolion of the frontier area, but also on the division
into political and administrative territorial units that each state bas adopted in the course of
its history (11 ).
10. Contribution from Mr Pierre Duvoisin, member of the Stale Council of the Canton of
Vaud, to the Basel symposium. February' 5th. 1988 on the frontier workforce in
Switzerland.
I I.Jean Boudeville, Les espaces economiques, P.U.F, publishers, Que Sais-je collection.
No. 950, Paris, 1961.
These politica] and administrative divisions established by the state and/or recognised by
it under federal systems are often very old and resuit from geographical differences, from
forms of interdependence or hiatus between town and country, from the country's ethnic
history, or simply from the reasoned choice of the central govemment.
Both the Council ol Europe and the European Union regard a frontier region in the strict
sense as a public territorial entity situated imrnediately below state levei and having a
common land frontier' with one or severa] entities of the same type situated in a
neighbouring state.
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These administrative and politica! divisions, at regional and/or sub-regional levei, define
the area of application of the national sovereignty of the states concemed and thus of
transfrontier co-operation. A transfrontier institution is an intemational instrument that is
based on the politica! and/or administrative divisions of the states concemed, namely
Departements or Regions in France, Cantons in Switzerland, Provinces or Regions in
Italy. Kreise or Lander in Germany, Voivodships in Poland. Counties or Shires in England
and Ireland. Nomoi in Greece, Autonomous Communities in Spain, Administrative
Regions in Portugal, etc.
(The decision by the Commission of the European Communities to "establish a
Community initiative conceming cross-border co-operation (INTERREG II I 1994-1999):
co-operation would henceforth cover, as "eligible areas" under this Community
programme, the "Territorial Statistica! Units" (NUTS III) corresponding to ddpartements
for France, provinces for Italy, Kreise for Germany, etc., although this does not rule out
the regional dimension as such for the same countries (12).
Environmental and spatia! planning l'roblems are those which primarily characterise
transfrontier areas and influence the contractual solutions outlined by the territorial
communities located on each side of the frontier.
The expression "frontier institution" in the broadest sense denotes any collective
relationship across a frontier with at least publicly recognised, if not necessarily official,
status. It may cover situations ranging from a relationship endorsed by an
intergovemmental agreement to the close links established between associations on
different sides of a frontier. Ali these relationships that are institutionalised by agreements,
protocols, statutes or lasting and regular contacts must have three basic parameters which
tie in with any definition of the transfrontier region: an area of varying size, delimited to a
certain extent; communities or administrative units separated by a common frontier: local
and regional functions, whether single, multiple or general, with corresponding powers.
In the strictest and most formal sense of the term, a transfrontier institution is an
intemational instrument recognised by intemational law as an appropriate context for
relations in frontier areas.
The European Outline Convention has given rise to a number of later developments in
transfrontier co-operation and is a kind of reference document for possible forms of
transfrontier relations.
12.0J no. C 180/60of1.7.94
The European Outline Convention on Transfrontier Co-operation was signed in Madrid on
May 21 1980. It was the outcome of years of reflection and effort within the Council of
Europe. The Parliamentary Assembly intended it to be the keystone of a new edifice în
which the process of European construction would give a prominent role in transfrontier
areas.
The Outline Convention in itself does not aim to cover all aspects. The first important
point is that the Outline Convention establishes a link between transfrontier co-operation
and all neighbourly relations in general. Secondly, the provisions of the Outline
Convention are not very restrictive. The Convention distinguishes between two main
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forms of co-operation: a) concerted action and exchange of inforrnation b) the conclusion
of agreements and arrangements involving the establishment of specific legal ties (art 2.§
l).The Convention is particularly interesting because it concerns the European states as a
whole. It may thus be signed or even ratified by all new member states of the Council of
Europe, and even by states having special guest status with the institutions of the Council
of Europe.
The model agreements distinguish between two main categories defined according to the
levei at which the agreement is concluded: Model inter-state agreements intended to define
precisely the context, fonns and limits within which states wish territorial communities to
act.. The inter-state agreements also aim to eliminate legal uncertainties that may cause
problems (definition of applicable law ano. competentjudicial authorities). Thus they do in
fact limit the freedom of local communities in their transfrontier relations. Ali these models
of inter-state agreements are appended to the Convention. Since the Outline Convention
was signed new model agreements have been suggested. In November 1995, the Additional
Protocol to the Outline Convention was opened for signature. lt concerns the legal
personality of transfrontier working associations and the legal authenticity of their acts.
Cross-border regions engaged in cooperation include: those regions which were included in
Interreg
I
programmes:
France/Switzerland/Gerrnany
(Oberrhein-Mitte
Slid);
France/Switzerland (Franche-Cornte and Rhone-Alps); Gennany/Switzerland (OberrheinBodensee ); Italy/Switzerland; Gerrnany (Bavaria)/Czech Republic; Denmark
(Bomholm)/Baltic States; ltaly/Slovenia; Greece with Albania and Bulgaria (13).
Other border regions which now qualify for EU support under Interreg 2 include the new
Lander of Gerrnany with Poland and the Czech Republic, Austria with the Czech Republic,
Slovakia, Hungary and Slovenia, several countries around the Baltic Sea, and Spain with
Morocco. Cross-border cooperation in the geographically core area of the grouping of
externai border regions (borders with Switzerland, and Austria prior to its accession) bas
existed since the 1960s. Coopseration with EFTA countries and new EU members involves
cooperation between economically advanced regions. In these areas cooperation covers
intensive cross-border activity and a high levei of interaction and contact, since they are
often international entry or transit zones, as in the case of Switzerland and Austria .
13. Lace Guide.1996.B2. p7.

Institutional structures and programmes, dedicated to cross-border development, have been
set up. For instance, cooperation activities are undertaken in the framework of bilateral
agreements and controlled by cross-border structures (w_orking groups or associations such
as COTRAO, ARGE-ALP, ARGE Alpen Adria, or the Leman Committee), or enlarged
structures for cooperation have been established (e.g. the Nordic Council).
In the Nordic Countries severa} forrns of cooperation have been established on the (post
1994) EU externai borders, eg the North Calotte Committee (SIN/SF), the West Nordic
Cooperation (Greenland, Faeroes (OK) and lceland), ARKO Cooperation (N/S). Ali of
these committees have been in existence for over one decade with specific focus on tourism
promotion and economic development.
The political and economic changes in Central and Eastem Europe since 1989 are
producing a new and changing environment for cross-border cooperation. Cooperation,
while it displays many differences in specific border regions, is characterised by some
common factors and problems to cooperation including: until very recently, the absence for
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politica) and historical reasons, of crossborder cooperation, for instance, in the border areas
of the new German Lander and between Greece and Bulgaria/Albania: politica)
environment which act as a barrier to cooperation. For instance, in the case of Greece, while
contacts and relations with Bulgaria and Albania are developing and improving, relations
with the Former Yugoslav Republic of Macedonia have deteriorated; serious economic
imbalances arising, in part, from the transition to a market economy including distortions in
the industrial and commercial sectors (prices, markets, employment and wage structure).
Despite these obstacles cross-border cooperation has progressed since the early l 990s
and structures of cooperation have been established along the German/Polish and
German/Czech borders in the form of Euroregions. Issues for cooperation range from
substantial needs in the improvement of transport and cross-border infrastructure, joint
projects to improve the environmental situation to more "soft" activities such as business
cooperation, education and training, communication, culture and sport. Cross- border
cooperation on the EU externai borders has gained new momentum with the introduction
of the Phare CBC (Cross-Border Cooperation) Initiative in 1994 under which the Phare
programme provides financial resources to the Phare countries in order to complement
measures and projects developed and financed in the framework of Interreg and other crossborder projects on their borders with the EU. The introduction of a similar initiative under
the T ACIS programme of the European Commission is envisaged and would benefit
Finland as well as the cooperation of countries bordering the Baltic Sea (including St.
Petersburg and Kaliningrad).
Despite their diversity, some common problems of, and issues for, maritime border regions
may be identified. These focus on the common border of the sea and include overcoming
problems of communications between the regions and access (to the cross-border region
and wider markets) which were impeded by the natural physical barrier of the sea (transport
and communications infrastructure and developing opportunities for contact).
Cooperation also tends to focus on common problems regarding the environment (sea
coastline
protection
and management), utilising and building on the
pollution,
resource of the sea (for the development of renewable energy, sea linked with tourism
development etc).
Romania and Ukraine have certain experience in cross- border cooperation. lt was
celebrated the fifth anniversary of the founding of the Carpathian Euroregion. lt is the first
association for promoting cross-border co-operation in Eastern Europe.
The creation of the Carpathian Euroregion, on 14 February 1993, was preceded by severa}
years of intense transfrontier relations - mostly bilateral - between the neighbouring border
regions of the Carpathian Mountains area. The new politica} and economic situation
following from the transformations of the early nineties brought to light the potentials of
interregional co-operation and, at the same time, created practicai possibilities to utilise
them (14)
After severa} months of preparation, in February, 1993, in Debrecen, Hungary, the
representatives of authorities of border regions in Hungary, Poland, Slovakia, and Ukraine
signed the agreement establishing an Inter-Regional Association THE CARPATHIAN
EUROREGION. At the same time, the Foreign Ministers of Hungary, Poland and Ukraine;
present at the meeting, signed a declaration to express their governments' support for the
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m1t1ative as consistent with their respective interests and, at the sarne time, as
complementary - to a considerable degree - with their respective foreign policies conducted
at the central govemment levei.
The Carpathian Euroregion is not a new, supra-national or supra-state entity, but rather a
framework for promoting inter-regional co-operation arnong its members. The statutory
objective of the Carpathian Euroregion is to organise and co-ordinate joint activities, to
promote economic, scientific, ecologica!, cultural, sports and educational cooperation and
to support creation of specific transfrontier co-operation projects, to facilitate co-operation
with intemational organisations and institutions. The activity' of the Carpathian Euroregion
is fully compatible with the principles of the European Outline Convention on Transfrontier
Co-operation between Territorial Communities and Authorities (Convention # 106 of the
Council of Europe) (15).
One of the priorities of Romanian Govemment foreign policy îs to strengthen the
mechanisms of democracy and to facilitate the country's access to prosperity through
integration with western European structures, Euro-Atlantic integration representing the
only valid alternative. This is why the Romanian Govemment now encourages local
authorities to have their own foreign relations, which includes cross-border co-operation.
Although decisions conceming establishing such relations should be taken independently,
local authorities should first consult the 'prefect' or the Ministry of Foreign Affairs.
The Association was originally composed of the following regions: in Hungary: counties
of Borsod-Abauj-Zemplen (Miskolc), Szabolcs-Szatmar-Bereg (Nyuegybaza), Hajdu-Bihar
(Debrecen) and Heves (Eger); in Poland: provinces of Krosno and Przemysl; in Slovakia:
counties of Bardejov, Humenne, Michalovce, Svidnik, Trebisov and Vranov; in Ukraine:
Transcarpathian Oblast (Uzhgorod) (16).
14.Carpathian Euroregion 1993-98 - Constantin lonascu ROMANIA ANO
TNTERREGTQN,\L CO-OPERATTON JN EASTERN EUROPE.

15European Community Law Texbook.HLTP1994. p.209
16. Building a New Europa.Transfrantier Cooperation in CE.IEWST.1996.p38.

Later on, other regions were admitted: Rzeszow and Tamow provinces (Poland), JaszNagykun-Szolnok county (Hungary), Kosice and Presov counties (Slovakia) and
Chemovci, lvano-Frankivsk and Iviv oblasts (Ukraine).
Due to the new administrative division of Slovakia, introduced in the second half of 1996,
the Slovak part of the Carpathian Euroregion covers now 17 districts (including five new
ones: Medzilaborce, Sabinov, Snina, Sobrance and Stropkov, and four districts on the
territory of City of Kosice), which are situated on the territory of two new provinces with
capitals in Presov and Kosice.
In April 1997 five Romanian regions (Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj and Botosani)
became members of the Carpathian Euroregion.
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At present the Carpathian Euroregion covers the territory of about 132.000 sq.km, with a
population close to 14 million people.
According to the Statute of Carpathian Euroregion its supreme body is the Council. Its
makeup comprises representatives of all national parties - each (member) party has three
delegates. The Council resolves on matters of strategic importance to the Euroregion as a
whole. All decisions of the Council must be made unanimously. Executive Director is the
chief body responsible for functioning of tbe structures of Euroregion on a daily basis. He
or sbe is appointed by the Council from among tbe candidates selected by tender. Up till
June 1995, the functions of tbe present-day Executive Director were fulfilled by the
Secretary General, working on a voluntary basis. The Executive Director fulfils bis or ber
duties witb the help of the Secretariat and tbe Counts Representatives of the Euroregion.
The seat of the Secretariat is cbanged in rotational order. Till now, the seats of the
Carpathian Euroregion Secretariat were Sanok, Poland (1993 ), Debrecen, Hungary (199495), Uzbgorod, Ukraine (1995-97). At present the Secretariat is located for a two-year term
in Krosno, Poland. At present, there are five CE Working Comrnissions: Comrnission on
Environment and Tourism (co-ordinated by Polish party); Commission on Regional
Economic Co-operation (coordinated by Hungarian part); Comrnission on Social
infrastructure (co-ordinated by Ukrainian part); Comrnission on Transfrontier Trade
(coordinated by Romanian party) Audit and Control Comrnission (17). The aim of the
creation of the Carpathlan Euroregion was to ensure an adequate organisational frarnework
for the members in the coordination of cross-border co-operation, and to contribute to faster
regional and economic development. lt also bad the aim of facilitating the creation of good
relations between tbe above mentioned countries and nations. The Most Important Regional
Development Tasks of the Carpathian Euroregion cross-border co-operation relations - and
withln it the euroregions - will have a determinant role in the future in the promotion of the
integration of the Eastem Central European countries into the European Union. Therefore,
in the field of regional development, tbe Carpathlan Euroregion bas set itself goals that
promote integration and rapid socio- economic development/improvement.

17.THE CARPATHIAN EUROREGION IN THE EUROPE OF REGIONS Istvan Suli-Zakar.1997.
p45.
For the sake of fulfilling the regional development mission of tbe Carpathian Euroregion in some opinion - tbe following priorities (development directives) must be acknowledge
fuf objectives. The development of transportation connections of tbe Carpathian
Euroregion, the dissolution of the closed transport-geographical situation. The development
of a competitive economic structure in the region. The harmonised development of the
buman infrastructure. The development of the bealtb care, social and cultural environment.
The overall development of tourism in tbe Carpathian Euroregion Environmental protection
and the development of nature conservation. The strengthening of European and Overseas
relations (18)
The EU in 1997 was adopted a new spitial programme. Ukraine and Romanie througb
participation in Euroregionals can join it. European unification is currently influenced by
two essential developments: The strengthening of the European Single Market and The
drive to enlarge the European Union. The areas on the outer borders of Europe are
especially affected by the social, cultural, economic and infrastructural developments that
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their geographic situation entails: The borderlands on the current internai frontiers should
further develop their bridging role. Many territories that are now on the outer frontiers of
the EU, and the territories with which they border in the countries of Central and Eastern
Europe (CEECs), will become the new borderlands on the new internai frontiers of the
enlarged EU. Many of the CEEC's current eastem borders will then become the new outer
frontiers of the European Unions. The year 2000 is a watershed: From the politica!
viewpoint, above all in terms of the contents and the timetable of changes that are already
looming, From the economic and financial viewpoint. in terms of the changes and reforms
to European financial instruments (AGENDA 2000). Cross-border cooperation will have a
decisive importance for Europe in the future, in the following aspects: Collaboration of
border and cross-border regions with each other in the frarnework of the Labour
Community of European Border Regions and within the framework of the LACE T AP
network, as the observatory of cross-border cooperation, Collaboration with the European
Parliament and the European Commission, which provides continuous financial support to
the LACE T AP network, Development and strengthening of an ongoing partnership and
subsidiarily at national levei. The European Commission and the European Council are
planning substantial changes to the European Structural Funds, European Community
Initiatives and aid programmes for Central and Eastern Europe for 2000-2006. The reforms
established under AGENDA 2000 are based on three fundamental pillars: Regrouping the 7
objectives for the structural policy into just 3, Establishing a broad-ranging territorial
equality between EU regional policy and national regional policy, Reducing the number of
Community initiatives from 14103. The most important Community initiative will continue
to be INTERREG, which originally only covered cross-border relations of neighbouring
regions. However, in the future, INTERREG III, as a project for tra,ns-European
cooperation, will contain: Cross-border cooperation, transnational cooperation and interregional cooperation. Cross-border cooperation (III A) can continue to be considered as the
major element.
18.Carpathian Euroregion 1993-98 - Constantin lonascu ROMANIA AND
INTERREGIONAL CO-OPERATION IN EASTERN EUROPE.1997.

p 56.

Scenariul transfrontalier al ţărilor Europei Centrale şi Estice
în privinţa Uniunii Europene
Autorul face o prezentare a fundalului istoric şi politic; subliniind ctl schimbt!Irile
petrecute în ţările Europei Centrale şi Estice (CEE) au fost întâmpinate cu entuziasm de
către democraţiile europene creîndu-se totodattl o noutl situaţie. Uniunea Europeantl (EU)
a fost percepută ca un "model" în cadrul căruia ţările democratice pot soluţiona, pe baza
cooperării, noile probleme.
Autorul subliniază că anul 1980 a rprezentat nu punct de turnură nu doar pentru
CEE, ci în egală măsură şi pentru Uniunea Europeană.

https://biblioteca-digitala.ro

Scenariul transfrontalier al ţdri/or Europei Centrale şi Estice în privinţa
Uniunii Europene

477

Întrebarea care se pune e cum poate EU sd suporte transformdrile şi să
CEE pentru integrare avându-se în vedere cd deşi există numeroase
trăsături comune, Eu se confruntd şi cu numeroase deosebiri luate de poziţia politică şi,
economică a acestora. O economie avansatd va devenii, mai devreme sau mai târziu o
propunere extrem de interesantd pentru Uniunea Europeand. Deci teama cd riscul
admiterii de noi membri îi va afecta stabilitatea financiară este eliminatd, autoru/făcând o
analiză minuţioasd a indicatorilor economici ardtând cd, dimpotrivd, numeroase
argumente aratd cd prin integrarea CEFTA va fi consolidată. Uniunea Emopeană. deci,
calea către EU nu e simplă dare posibi/d.
România şi Ucraina au o anumită experienţd în ceea ce priveşte cooperarea

pregăteascd ţările

transfrontalieră.

A fost sărbdtoritd cea de-a cincea aniversare a fondării Euroregiunii Carpatice,
prima asociere pentru promovarea cooperării tranfrontaliere în Europa de Est. Obiectivele
statutare ale acestui organism sunt organizarea şi, coordonarea activităţilor comune,
promovarea cooperdrii economice, ştiinţifice, culturale, sportive şi educaţionale, precum şi
a unor proiecte specifice activităţii tranfrontaliere. Autorul aratd cd dn aprilie 1997, cinci
regiuni din România au devenit membre ale Euroregiunii Carpatice.
În încheiere se accentuează ideea că România şi Ucraina, prin apartenenţa la
Euroregiunea Carpatică pot deveni membre ale EU.
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-iHHHHK y ciJopMyeauui yKpaiuci.Koi ua1.di
O.Pernm
O.Py6llb06

Y aci qacu uepKBa Ha repHTopi.Jix, .ne npmKHBanH Hami npe,nKH, He 3anmnanacJ1
ocropoHL cycnirn.HHX npouecis, icroTHo srurnsana Ha ix nepe6ir. B)ICe npHfuurrrg
xpHCTHJIHCTBa Bono.nHMHpOM BeJIHKHM iCTOTHO np11c1eopHJio .z:tHHaMiKY eTHO-KoHit>ecifurnx
i couiaJILHo-noniTH'IHHX em:u. He 6y.nyqH Hacni,n1eoM npHpo.nHoro .nyxosHoro po3BHTKY
Hamoro Hapo.ny, xpHCTHJIHCTBO THM He Memne y HaihcpHTH'IHiwi nepio.nH BiT'IH3HJIHOÎ
icrnpiî 3YMIDO si.nirparn poJIL iHTerpyroqoro 'IHHHHKa. An)ICe .no XVII CT. Y1epaîHCLKa
npasocnasHa, a ni3Hiwe ii rpe1eo-1eaTOJIHULKa uepKBH 6yJJH rie:io CTpHM)'IO'IOIO cHJioio, mo
npoTu,niJ1J1a 'l)')ICOHauioHanLHiii OKYOauiî Ta BTPaTi HauioHanLHoî i.neHTH'IHOCTi.
IlepeJICJiaBCLICa yro.na 1654 p. ii DO,z:taJJLIIIHiÎ: nepexi.n l<HîBCbKOÎ MHTpoDOJJiî ni.n
iopuc.nHKUÎIO Moc1eoscL1eoro naTPiapxary (1686 p.) npaicrH'IHO 3BeJJH HaHiseuL
1
eTHOTBopqy Ta eTHOKOHconi.nyroqy poJIL YICPaÎHCLKOro npasocnas' JI.
.[(o oepecreiiCLICOÎ YHiî ( 1596 p.) JllC y no6yrneiii peniriiiHiii CBÎ,z:tOMOCTi, TalC i Ha
piBHi oit>iuiiiHoro 6orocnos'J1 si.n6ysanocJ1 OTOTO)ICHeHHJI eTHi'IHoro Ta peniriiiHoro. Poci.Ji,
y CKJJa,ni JllCOÎ nepe6ysana 6iJILwa 'laCTHHa yKpaÎHCLICHX eTHÎ'IHHX TepHTopiii, 6yna
npaBOCJiaBHOIO KpaÎHOIO, IUO Heno,niJJLHO DOB, Jl3YBaJJOCJI 3 .nep)ICaBHOIO Ta HauioHaJJbHOIO
npHHaJJe)ICHÎCTIO îi HaceneHHJI. 0,nHaK pycn4>i1earnpcL1Ca noniTHKa caMo,z:tep)ICaBCTBa,
ue3aponani3M, Haca.n~amrn PycLICOIO npaBOCJlaBHOIO uepKBOIO, a TaKO)IC DOJIBa
Y1epaîHcL1eoî rpe1eo-1eaTOJJHULKOÎ (YHiaTCLKoî) uepKBH 3MiHHJIH curyauiio: 3Ha'IHa
KÎJILKiCTL BipylO'IHX-YHÎaTÎB noqana ycsi,nOMJIIOBaTH BJJaCHY HaUÎOHaJJbffY OKpeMÎWHÎCTb
B)ICe He qepe3 npaBOCJJaB'JI, a - rpe1eo-1CaTOJJHUH3M.
CaMe Y1epaîHCLKa rpe1eo-1eaTOJJHULKa uepKBa ynpo.nos)IC KÎJJLKOX croniTL
si.nirpasana poJIL reHeparnpa HauioHaJJLHoî csi.noMOCTÎ, npoBÎ,nHHKa ii Hoci.Ji YKPaîHCLKOÎ
i,neî. HanrnicTL aJILTepHaTHBHOÎ 1e0Hit>eciî ,no3BOJIHJia Hapo.ny Y1epaîHH 36eperrn snacffY
HaUÎOHaJJbffY i,neHTH'IHiCTL, BCTOJITH ni.n THCKOM 30BHÎWHiX .neCTpyKTHBHHX CHJI,
cnpRMOBaHHX Ha ,neHaUÎOHaJJÎ3aUÎIO yKpaÎHCTBa.
Couionorn, 6orocnoBH, eTHorpa4>n, icropHKH no-pi3HOMY ouiH1010TL ponL peniriî s
y1epaîHCLKOMY HauioreHe3i. TaK, HanpnKJJa,n, B.JleH14uK BBa)f(aE:, mo «xpucmURHCmBo y miu
K)'llbmypHO-Ha14ioHa.JlbHiU <jJOpMi, UJO ff 6Um60pwlU Hatui npeoKU, cmano HaBimb Mi14Hi1UUM
2
14e.MeHmOM yKpaÎHCbK020 Hapooy, Hi;JIC U020 oep;»Ca6U».
IlepeKOHJJHBO ap~eHryE: CBOIO D03HUÎIO si.noMHii .niJl'I Ta ÎCTOpHK UepKBH o.
AmaHaciu I'. BeJZuKuii, RKHii 3a3Ha'IHB, mo <<peniriJI i Uep1esa - ronosHi pywiî YKPaîHCLKoî
icrnpiî. CaMe TYT 3YCTPi'lalOTLCJI CYTHÎCTL peniriî Ta ,nÎJI UepKBH 3 CYTffÎCTIO y1epaîHCLKoro
icropH'IHOro npouecy, 3JJHBalO'IHCL B o,nHy uinLHiCTL: peniri.Ji ocsi,noMHJJa B YKPaîHCLKOMY
Hapo.ni o,nHoiiMeHHe noHJ1TTJ1 .no6pa, a UepKBa .n6ana npo iioro noBffY peani3auiio s )ICHTTi
o.nnHHUL i acid YKPaÎHCLKOÎ rpoMa.z:tH». Ha .z:tYMKY o. ATaHaciJI, npHHaii:MHi qornpu pa3H ICHJl)ICOÎ .no6H, 3a 'laCÎB DOJlbCblCO-JIHTOBCLKOro, MOCICOBCblCOro ii aBCTpO-DOJILCbKOro
sono.napiosaHHJI, a TaKO)IC 3a pa,ngHCLKoro pe)ICHMY - peniri.Ji ii UepKBa 6yJIH eneMeHTaMH
o6opOHHOro i BH3BOJlbHOro npoueciB. ,[{ocJii,nHHIC BH3Ha'laB o6'E:KTHBHi eJJeMeHTH
y1epaîHCLKoro xpHCTHJIHCTBa i HauioHaJJLHoî UepKBH, KOTPi cnpHJ110TL YKPaÎHCLKOMY
RELAŢII
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BH3BOnbHOM)' pyxoai: a) peniriHHiCTb yKpaÎHCbKOro Hapo.n.y
.n.ep)f(aBH, lUO BBa)f(aK>Tb
areÎ3M 111 aHTHpeniriih'!ÎCTb y cairni BÎT'IH3HJIHOro icrnpHqHoro npouecy 3110M; 6)
THcJ1qoniTHiii peaniTeT xpHCTHJIHCbKOÎ YKpaÎHH 6e33acTepe)f(HO BH3Haqae .uo6po i Jno,. a
TaKO)f( BH3BOnbHY .!lÎK>, lUO He MO)f(e a6CTparyaaTHCJI BÎ.!l xpHCTHJIHCbKOro CBÎTOrnJl.!ly; B)
yKpaÎHChKMH Hapo.n. CTBOpHB CaMo6yTHK> uepKOBHY 4JopM)', mo. KaHOHÎqHo H oeypJl.!lOBO
ai.n.pi3HJICTbCJI BÎ.!l ÎHWHX KOH$eciH Til npOTHCTOÎTb 6y.Ub-JIKHM cnpo6aM HÎBenK>BaTH ui
oco6nuaoCTi; r) CTPH)f(Heaa yKpaÎHCbKa uepKOBHa npo6neMa (KaTOnHUH3M - npaaocnaa'g)
e BHYTPÎWHbOK> yKpaÎHCbKOK> cnpaaoK>, TOM)' yci cnpo6H ii po3a'g3aHHJ1 30BHÎ HecyMicHi 3
yKpa"iHCbKHM BH3BOnbHHM npouecoM. YKpaîHCbKHH Hapo.n. He 6a)f(ae 6YTH o6'eKTOM
MÎCÎOHepCTBa, 30KpeMll, TO.!lÎ, KOnH iioro ÎHCTPYMeHTOM e nonÎTHqHo 3aUÎKaaneHÎ cyci.uH
a6o ÎMnepiî; .n.) yKpaîHCbKHH Hapo.n. cnpOMO)f(HHH n03HTHBHO p03B' 113aTH peniriiiHy
npo6neM)' TaK, JIK BHpÎWHB ii 6e3 CTOpOHHb0°i .n.onoMOrH THCll'I)' poKÎB TOM)', JIK BHTBOpHB
BnacHy xpHCTHJIHCbKY .n.yxoBHÎCTb, caMOCTiHHi ii npHTaMaHHi nHwe iioMy uepKOBHOnpaBHHqi 4JopMH i 06pJ1.D.OBÎCTb. Bce ue 3acBi.n.qye 3pinicTb Hapo.n.y y noniTHqHoMy acneKTi
3
ii peniriiiHy BHnpaB.!laHÎCTb iioro BH3BOnbHHX 3MaraHb.
ll.(e .uoKna.n.Hiwe .n.o UHX npo6neM ni.n.xo.n.HB B.Jlunwtc&Kuu. TipocTe)f(yK>qH 3B'Jl30K
Mi)I( peniriHHHM )l(HTTJIM i npouecaMH 4JopMyBaHHJI yKpaÎHCbKOÎ Hauiî Ta ii 6opoTb60IO 3a
BnacHy .uep)l(aBHÎCTb, yqeHHH .uiHwoB BHCHOBKy, mo «pe.ni2iuHe 6UX06QHHR i OCBima OaJlU

3M02Y npaBOCJla6HiU 14epKBi KyllbfflUBYBamu 8 Ha14ii" mBOp'lUU iOeaJlicmU'lHUU Micmu14U3M
pe.ni2ii; a He CJ1y:NCUmu MamepiaJlicmu'lHUM 3a6060HaM Mazii>>. <<BpewTi, - npo.n.oB~BaB
B.JlHnHHCbKHH, - ytteJane)l(HeHHll o.n. Bna.n.H ceÎTCbKOÎ 3HHI.l.1Hno ii, BÎ3aHTiHCbKOMY
npaaocnaB'K> npHcymy, noBHY rpOMa.D.CbKY nacHBHiCTb i BHrnJl.!laHHJI y BCiX cnpaBax
3eMHHX 0.!lHHOKOro nopJ1TyHKY 0.!l .n.ep)l(aBH - B .n.aHÎM BHila.D.Ky: a6o BÎ.!l MOCKOBCbKOro
npaaocnaBHoro uapJ1, a6o BÎ.!l nacKH nonbCbKoro KoponJI. BoHo noaepttyno îH peniriiiHy i
rpoMa.D.CbKo-opraHÎ3yK>qy, rn6rn HauioHanbHY (60 HauiJ1 - ue, nepw 3a Bce, .n.yxoBHa
E:.UHÎCTb i opraHÎ3auiJ1) aKTHBHÎCTb ... i B pe3ynbTaTi ni.n.Hecno Ha He6yBany .uoci BHcoqÎHb ii
MopanbHHH aBTf pHTeT B oqax Mac.
I OCL no6y.noBaHHH Ha UHX OCHOBax rpOMa.D.CLKO-opraHÎ3}'lOqHH aBTOpHTeT uepKBH
.
.
•
•
·- 4
mr B OCHOBY nonm1lJHOro I .n.ep)l(aBHOro Bl.!lPO.!J.)l(eHHJI Haum>.
Ha acix nepenoMHHX MOMeHTax HauioHanbHOÎ icrnpiî, Ha .!lYMKY B.JIHnHHCbKOro,
no3HaqHnHCJI cKna.n.Hi BHYTPiuepKOBHÎ npouecH B îx B3aeM03B'Jl3KY Î3 cycninbHHMH
JIBHlllaMH. IJ;e CTocycrbcll i npaBocnaBHoî, i rpeKo-KaTOnHULKOÎ KOH$eciî.
3 .n.emo BÎ.!lMÎHHHX n03HUiH ni.n.XO.!lJITL .!lO uLOro nHTaHHJI cyqacHi .nocni,nHUKH.
Tii.niiiMaK>qH iioro .!lO piBHJI TeopeTHKO-KOHuemyanLHOro, BOHH nparffYTL 3'11cyBaTH
peanbHÎ
pe3ynbTilTH
BnnHBY peniriî,
.uyxoBHOro
eneMeHry Ha eTHoreHeJ
.uep)l(aBOTBOpeHHJI.
PJl.!l cneuianicriB BBa)f(aK>TL, mo peniriJ1 e aTPH6YTOM iCTopHqHHx <l>opM mo.nci.Knx
cninbHOT, JIKHH o.uHaK He Bi.uirpae npiopuTerny ponb. Ha .!lYMKY 10.B.EpoM!leR, «y
noBCJIK,!{eHHÎH npaKTHUÎ npH po~Me~BaHHi eTHOCÎB-Hapo.uia MÎ)I( co6oK>, JIK npaBHno,
BKa3YK>Tb Ha TaKi criiiKi ii 30BHÎWHLO BHpa)f(eHi KOMnoHeHTH KYnLrypu, JIK MOBa, peniriJ1,
ttapo.uHe o6pa30TBopqe MHCTeUTBtl, ycHa Hapo.uHa TBopqiCTL, 3BHqaî, o6pJl.!lH, HOpMH
IlOBe.UÎHKH Î T.Il.». S
.n;o erniqHHX 03HaK BÎ.!lHOCJITb BipocnoBÎ.!laHHJI (KYnLT, KOH<l>eciiiHy Hane)l(HÎCTL) H
6
7
8
TaKi BqeHi, JIK .R.B.MiHKRBi'lyc, C.A. ToKapeB, O.B.llly6a. 0CTaHHiH npH ULOM)'
3ay8a)f(ye, mo «pe.niziR Mo:JICe 6XoiJumu oo cKJ1aoy emHi'lHUX e.ne.MeHmiB, Jllle He B R1<ocmi
20110BH020, BupiwaJl&Hozo, RK 1.1e Jo6p~em&eR 6 6020CJ106'i'. BoHa He e mUM

ampu6ymoM, 3a OOnOM02010 RKOZO MO:JICHQ 6y110 6 8Ce6i'lHO OXapaKmepU3yBamu Hat1i10 RK
9
t1illicHe co1-1iaJ1&He ym6opeHHR».
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Ilo.ni6Hi norJIJl)lH BHCnOBJUOE: i .5.l.Jlc&Ki6: «Bei HauioHam.Hi <t>eHOMeHH, JIKIUO îx
po3rn11.naTH B KOHKpeTHOM)' iCTopH'IHOM)' po3pi3i, MaJIH eTHOHal.{iOHaJibHe i, JIK npaBHnO,
peniriiiHe Ja6apanemurn. YqeHHH BBax<ac, mo «peJ1i2i.R, RK co14iaJ1&He R6uiqe, 3oamHa He
JlUUle Ha pOllb OOOamK06020 1'UHHUKa emHi1'HOi° KOHCOJ1ioa14ii; aJle i Ha zeHepamopa
MO:JICJIU6UX 6io14eHmpo6ux meHoeH14iii 6 Macwma6ax KO:»eHoi" emHi1'Hoi· cni!l&Hocmi. B
14&0My BunaoK)' 6:»ee emHi1'Ha npuHaJ1e:J1CHicm& nepe6upae Ha ce6e </JyHK14i10 ocH06Hozo
1'UHHUKa KOHCOJliOa14ii; 30amH020 nOOOJlamu Mi:JICKOH</JeciUHi cynepe1'HOCmi i Ha6ifflb
•~
•
,.I. •
10
6luKpum1 KOH..plllKfflU>> .
.51.B.MiHiomiqyc po3rnJI.D.a€ <i>YHKUiî uepKBH y TPbOX OCHOBHHX c<t>epax: a) KOnH
HaUiJI i HauioHaJibHi Bi.D.HOCHHH € 06' E:KTOM peniriHHOro TJI}'MaqeHHJI (penirimmTeonoriqHi KOHuenuiî Hal.{iOHaJibHOrO IlHTaHHJI); 6) KOnH uepKBa 6epe aKTHBH}' yqaCTb y
)f(HTTi Haui"i, JIKa € HOCicM neBHOÎ <t>opMH BipocnoBi.D.aHHJI; B) KOJIH uepKBa Ta Bipyioqj
CTalOTh yqacHHKaMH Mi)f(Hal.{iOHaJibHHX Bi.nHOCHH i cynepeqHoCTeH, mo qacoM CTaE:
11
.no;:i;aTKOBHM .11.)f(epenoM KOH$niKTiB y Mj)f(HauioHaJibHHX Bi.D.HOCHHaX.
He acrynaroqu y JlHCKyci10 mo.no .nouini.HOCTi ii KpHTepiîs TaKoî .D.H$epeHuiauiî,
BCe )I( MO)f(ffa .11.IHTH BHCHOBKY npo He:ianepeqHy B3aE:MonepexpemeHiCTh i
B3aE:MOBH3HaqeHiCTb peniriHHOÎ Ta HauioHam.HOÎ c<t>ep B îx 6araTOMaHiTHHX npo.llBaX i
Hacni.11.Kax.
l.~B.: PeJ1i2i.R 6 oyxo6HOMY :»CUmmi y1<paiHCbKOZO Hapooy. -

K., 1994. - C. 35-37.

2.fleH14u1< B. IIpocpecop-.noKTOp MuKona qy6aTHH JIK iCTopHK uepKBH li Y nowy1<ax
icmopu1'Hoi" npa6ou: 36. Ha nowaHy M.qy6arnro (1889-1975). - Hi.10-HopK; IIapH)f(;
Ci.li.Beii; TopoHTo, 1987. - C. 127.
3.BeJ1u1<uii AmaHaciii I'puzopiii, o., qcBB. Peniri11 i U:epKBa - ocHOBHi pywiî yKpaîHci.Koî
icrnpiî li PeJ1i2i.R 6 :»CUmmi y1<paiitc&1<020 Hapooy. - M10HxeH; PuM; IIapH)f(, 1966. - C. 11,
31, 37.
4.JlunuHC&Kuii B. PeniriJ1 i uepKBa B iCTopiî YKpaîHH. -

K., 1995. - C. 31-33.

5..HpoM!leii 10.B. 3'rnoc H 3THorpa$HJI. - M., 1973. - C. 30.
6.,n:HB.: MuHKR6U1'10C Jl.B. PenHrHJI B 3THHqecKoH CTpYKTYPe o6mecTBa li Bonpoc&1
</JURoco<fJuu. - 1976. - .N"!! l l. - C. 109-117.
7.,n:HB.: To1<ape6 C.A. O penHrnH KaK couHam.HOM JIBneHHH (Mi.1cnH 3THorpacpa) li
Co6emc1<a11 ::>mHozpa</JUR. - 1979. - .N"!! 3. - C. 87-105.
8.~B.: Illy6a A.B.

Ilpaaocnaaue H HaUHOHaJibHble OTHOWeHHJI. - K., 1992.

9.TtlM Ca.MO. - C. 101.
10.,n:HB.: Jlc&Ki6 .5.l. PeniriJI B KOHTeKCTi reHe3H yKpaÎHCbKOÎ HauioHaJibHOÎ i.neî: J(uc.
1<aHo.</Ji!loc.Hay1<. - PiBHe, 1996. - C. 54-55.
11 ..D:Ha.: MuHKR6U1'10C Jl.B. KarnnHUHJM H Hal.{HJI. - M., 1971. - C. 288.
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ln lucrare se analizeazd o problemă actuald, însd puţin studiatd, din sfera
religios şi naţional nu numai la nivelul cunoştiinţei sociale, dar şi sub
aspectul realitdţii evenimentelor istorice. Se subliniazd modul în care autoidentificarea
naţională, obţinând form ideii naţionale se destramd acceptând lumea înconjurdtoare prin
prizma religiei şi devine particularitate a mentalitdţii poporului. Autorul studiazd evoluţia
"visului ucrainean", "idealului ucrainean" în lucrdrile teoreticienilor naţionalismului,
ardtând de asemenea încercarile realizarii lor în viaţa, în perioada rt'Izboaielor de
eliberare naţionala, cuprinzând perioada de la primul la cel de-al doilea rilzboi mondial
inclusiv cristalizându-se aspectul religios al programelor de renaştere naţionala şi
construcţie a statului, analizându-se corelaţia şi condiţionarea dintre ele.
corelaţiei factorului

The Religious Factor in Formation of Ukrainian Nation
The paper analyses a current issue, /ess studied from the point of view of the corellation of
religious and national factor, not just as social conscience, but a/so as historical events. lt
is emphasized the way that national seif - determination, getting the aspect of Ukrainian
national conception is dissolved, accepting surrounding world through religious viewpoint,
becoming a specific feature of people's outlook. The author investigates the evolution of
Ukrainian dream, of "Ukrainian ideal" in the works of nationalism theorists, also
indicating the attempts in order to apply them during national liberation wars and in interwar period, inclusively crystallization of religious aspect of national rebirth programs and
constitution of the state, analysing correlation and conditioning between them.
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Cnoe'HncTeo i YKpaiua e Kounennii KHpuno-Meci»o~iienH MHKOJIH
KocToMapoea

B Ca.HICT-Ilerep6yp3i ero n'JIT,necJIT poKiB TOM}' BHHmOB Ha somo iJ
IleTponaBJiosc&Koî it>oPTeui noJiiTH'IHHH s'Jaem. MHKona KocroMapos, JIHWe .nmi Toro,
mo6 3apa3 :lKe si,n;npasHTHCJI ni.n :lKaH,napMc&KHM HarJIJ1,noM B .nosroqacHe 3acJia.HHJI. CaMe
TaK HOro OOKapaJIH Ja aKTHBH)' yqacT& y C'rBOpeHHi Ta ,niJlm.HOCTi yi<paÎHO-CJIOB 'JIHChKOrO
l<HpHJio-Me$o.niiBc&Koro 6paTC'fBa (TOsapHCTBa), J1Ke TaE:MHO icH)'BaJIO B KHesi 3 rpy,nHJ1
1845 .no 6epelHJ1 1847 poKy. KocroMapos 6ys i.neHHHM nposi,nHHKOM, asropoM a6o
cniBaBTOpOM nporpaMHHX .z:tOKYMCHTiB i TBOpiB uieî opraHiJauiî, JOKpeMa, - «CTaT)'TY»,
«KHHrn 6yrrJ1 yicpaîHc&Koro Hapo.ny («3aKOH)' lio:lKorm>), si.noJB TOIUO. Pociuc&Ka
iMnepc&Ka BJia,na ni.n 6e3nocepe.nHiM HarJIJl,noM uapJ1 MHKOJIH I He TiJI&KH polrpOMHJia
TosapHC'rBO KHpHJio-Me$o.niîsuis, ane u c$an&cH$iKysana Mel)' 6paT'IHKiB, 3acTocysana
penpeciî .no HHX. lieJ cylJ.Y, 3 :lKOpcroKicrio noKapaJIH M.fynaKa, M.KocToMaposa i
T.IlleB'leHKa, roHim. 3a3HaJIH n Kyniw Ta iHwi ,niJl'li yKpaÎHChKOro Bi.npo,n:lKeHHJI, JIKHX
Hawi npe,nKH BBa:lKaJIH CBiTHJI&HHKaMH HauioHaJI&Horo pyxy B YKpaîHi, a lllesqeHKa,
Kyniwa u KocroMaposa HalHBaJIH BeJIHKOIO TPinueio. 3a BHJHa<1eHHJ1M cyqacHHx asTopis,
BHCOTa IlleB'ICHKa-Kyniwa-KocroMaposa - TO BHCOTa Bi'IHa, 60 .no HHX «.z:tOBO.llHThCJI
DOcTIHHO nosepraTHCh».
feHiaJI&HHH Tapac IlleB'leHICO JaB:lK,nH Jra.nysas CBOIO 6paTilO, a MHKOJii
KocroMaposy npHCBJITHB cneuian&uy noeJilO, B J1Kiu, JoKpeMa, OHcas:
,[{HBJIIOC&:TBOJI, MiH 6pare, MaTH
1 fopHiwe <1opHoî JeMJii
I.ne, J xpecTa HeHa'le JHJITa...
MoJIIOCJI! rocno.nH, MOJIIOC&!
XBaJIHT& re6e He nepecraey!
ll{o J1 Hi 3 KHM He no.niJIIO
Moio TIOpM}', Moi Kaff.naHH.
TaKo:lK i MHKoJia KocroMapos JaB:lK.llH lra.nysas 6paT'IHKiB, 6ys HaH:nepnmM
BHJHa'IHHM nonyJIJIPH3aropoM TBOp'IOcTI llleB'leHKa, BHic HaHBaroMinmu BKJia,n y
CTaHOBJieHHJI i poJBHTOK wes<1eHKOJHaBC'fBa, 6ys JaKoxaHHH B YKpaîey i HOM}', JIK cnisas
Tapac, 6yno He O.ltffaKoso:
JIK YKpaîH)' JJiiî JIIO,ne
IlpHCOJIJITh, JIYKaBi, i B omi
fi, OKpa.z:teH)'IO, J6y.nJIT&...
Ox, He o,nuaKoso MeHi.
Cnos 'JIHC&Ke rosapHcrso CBJITHX l<HpHJia i Meit>o.nUi e O.ltHHM iJ $eHoMeHiB
yicpaîHC&Koî i1.'Topiî. Horo JHa<1eHHJ1 BHxo.nHn Ja HauioHaJI&Hi Me:lKi, BOHO Ha6yno
esponeuc&Koro, HaBiT& - scecsiTH&oro JB)"laHHJI. Ba:lKJIHBO naM'JITaTH, mo si.n u&oro
TosapHCTBa «se.ne csoio icropiio, - JIK Ja3Ha<1as MHxaHJ1o fpywesc&KHH - sec&
yKpaîHC&KHH noJiiTH'IHHH pyx». MolKHa cTBep.ll:lKYBaTH, mo nepeBa:lKHO caMe TOM}' npo
TosapHC'rBO i uoro ,niJi'liB npOT.llrOM .necJITHJiiTh He J'JIBHJIOCJI )1(0,nHOÎ iH$opMauiî y npeci
Pociuc&Koî iMnepiî. Bo.nH0<1ac y Jaxi,nHiu €sponi, no<1HHaioqH J 1847 poKy, nocriuHo
.npyKyBaJIHC& MaTepiaJIH npo KHpHJIO-Me$o.niîsuis, B JIKHX BOHH (KocTOMapoB, Kynim Ta
ilillli) xapaKTepH3YBaJIHCJI JIK ((JJIOBMHCHHKH npOTH icH)'IOqoro muty», JIK 6opui Ja
«noJiiTH'IH)' caMocrinHicr& YKpaîHH» TOIUO (<<Ayrc6ypn&Ka Jara.JI&Ha raleTa» - JIHneH&
1847, reeyeJ&KHH «ToproBHH Kyp'ep» - JIIOTHH 1849 Ta iHwi BH,naHHJI). qoro )I( 60J1JiaCJ1
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TOrolfacHa pociifchKa onirapxb1? Bi)lnoBi)lh )lOBoni npoCTa: nponaraH)lH pesomouinHHX
i)leH ll.{0)10 BHpirneHHJI couianhHHX IlHTaHh, a TaKO)I{ nornupeHHJI i)leH pa,nHKanhHHX ll{O)lO
po3s'J13aHHJ1 nHTaHh HauioHanhHHX. ToMy pociHchKa o<t>iuio3Ha JlYMKa, me y nepioJl
CJii)lCTBa HaJJ: KHpHJIO-Me<t>o)liÎBUJIMH, 3anpOB3,1J;HJia sepcil:O, 3ri)lHO 3 JIKOl:O HaMipH
6paT'IHKiB 3BO)lHJIHCJI )10 «t>e)lepaTHBHOro o6'€)lHaHHJI CJIOB'JIH ni)l CKHileTpOM pociHChKOro
iMnepaTOpa. KoCTOMapoB HCB)l0B3i cnpocryBaB Ul:O Bepcil:O y Ha,npyKOBaHOMY aHOHiMHO B
JIOH)lOHi TBOpi «YKpaîHa», )le Ha3BaB ii BHJlYMKOl:O, KOTPa nepe'IHJia BChOMY TOMy, mo
6yno 3Han)leHo B nanepax apernTaHTiB.
TeMa YKpaÎHH, "fi iCTopiî, C}"lacHoro cTaH}' Ta MaH6YTffOCTi npoXO)llITh qepe3 BCl:O
TBOplfiCTh KoCToMaposa, nolfHHal:OlfH 3 poMaHTHlfHHx noe3iff paHHix poKÎB i )lO oCTaHHhOÎ
noneMilfHOÎ nepeJJ.CMepTH0°Î npaui. 3anolfaTKOBaHa HHM y niTepaTYPHHX TBOpax, UJI TeMa
6yna p03BHHeHa B npauJIX HayKOBHX, npo«t>ecopchKiH i noniTHlfHÎH JJ.ÎJlnhHOCTi, y HayKOBOny6niuHCTHlfHHX nucaHHJIX Tomo. TopKHYCR TYT nume O.li.Horo 11 acneKTY
noniTOnorilfHoro. TOM}' 3sepTa1:0CJ1 )lO KOCTOMaposchKOî «KHHrn 6yrTJ1 YKPaîHchKoro
HapoJJ.y» Ta .li.O npoeKuiH )laHOÎ «KHHrH» B ÎHlllHX TBOpax ii aBTOpa.
Or)l{e, cyqacHe npO'IHTaHHJI «KHHrH 6yrrJ1 yKpaîHChKOro HapoJJ.y» 3acBi)llfY€
HacrynHe. B HiH npoCTe)l{yCThCJI i cTBepJJ.~CThCJI cna,nKOEM-HiCTh yKpaîHChKoro HapoJJ.y B
6opOTh6i 3a cB060JJ.OJI1:06cTBO, 6paTepCTBO, He3ane)l{HicTb caMoCTÎHHOÎ co6opHoî YKpaîHH.
Haifsa)l{mrnirnol:O 03HaKOl:O UbOro nporpaMHoro JJ.OKYMCHTa, npH3HalfeHoro JJ.JIJI
p03IlOBCl:OJ].)l{CHHJI cepe)l HaHlllHplllHX BepCTB HaceneHHJI, € iforo 6i6ninHo-enÎlfHHH CTHJib,
JJ.e Ha npHHUHnax xpHCTHJIHCbKOÎ peniriî BiJJ.o6pa)l{eHo i ouiHeHo MHH}'BlllHHY YKpaîHH Ha
TepeHi CBiTOBOÎ icTOpiî, a TaKO)I{ - iCTopil:O CJIOB'JIHCbKHX HapoJJ.iB Bi.li. CTBOpeHHJI csiry .li.O
HOBOro qacy. BHKnl:OlfHY ysary B UbOMY TBOpi, i BOJJ.HOlfaC IlOJIÎTHlfHOMY MaHi«l>eCTÎ
KHpHJIO-Me<t>o)liÎBUiB, npHJJ.ÎJICHO K03auTBy, JIKC po3rnJIJ].a€TbCJI JIK BÎJihHHH CTaH i
3pOCTal:Olfa CHJia, mo npOTHCTOJIJia TOrOlfaCHOMY cycniJibCTBy, no6yJJ.OBaHOMY Ha 3aca,nax
couianbHOro i HauioHanbHOro rno6neHHJI. ,[J;oKna)lHO npoCTC)l{CHO B «KHH3Î» XÎ)l i 3MÎCT
HauioHanbHO-BH3BOJibHoî BIHHH yKpa"iHCbKOî HapoJJ.y cepe)lHHH XVII cTonirrR,
cnHosneHHJI JJ.Cp)l{aBHOCTi B YKpaîHi. Y TBopi p03rnRHYTO TaKO)I{ HacnÎJJ.KH ÎHTepseHuiî
moJJ.o YKpa iHH 3 6oey iHrnHx JJ.Cp)l{aB. RK Hai16inbrne <<HemaCTJI» npoKoMeHTOBaHo B
UbOMY nporpaMHOMY JlOKYMCHTi JIÎKBÎJJ.auil:O TPaJJ:HUIHHHX ÎCTmyriB yKpaîHCbKOÎ
JJ.Cp)l{aBHOCTi, y3aKOHCHHJI KpinauTBa, no36aBJICHHJI 6iJiblllOÎ lfaCTHHH yKpaÎHCbK0°Î eniTH "fi
reHeanoriî, 3.ll.iHCHeHHJI npouecy cpeo)lani3auiî cepe.li. K03aUhKoro CTaHy . .LJ:o6a KÎHUJI XVII
- nolfaTKY XVIII cT., JIK KOHCTarynbcJI B «KHH3i», - «eCTh Ta HaHCBRTÎrna i HaifcnaBHÎrna
siiiHa 3a cBo6o)ly, J1Ka TÎJibKH e B icTOpiî». Pirnylfe noCTaBJieHa B )laHoMy rnopi BHMora npo
noBaneHHJI caMOJJ.Cp)l{aBcTBa, CKacyBaHHJI KpinauTBa TOll{O. KpiM TOro, B HbOMY HaCKpÎ3HO
npHCYTHR TeMa 6opoTb6H 3a He3ane)l{HiCTb YKpaîHH i xpHCTHJIHCbKY Jlp~6y Mi)I{
CJIOB 'JIHCbKHMH Hapo)laMH.
KynbMiHauiifHol:O Î)leEl:O Uboro, MO)l{Ha CKa3aTH yHiKanbH01 , . TPaKTary e
HauioHanbHe BiJJ.pOJJ.)l(CHHJI YKpaîHH Ta iHrnHx cnoB'JIHCbKHX HapoJJ.iB. ,[J;aHa i)leJI
niJJ.KpinneHa icTOpH'IHHMH «t>aKTaMH i BOHH niJJ.TBepJl)l(Yl:OTb, mo onirapxilfHHM ypRJJ.aM TaK
i He BJJ.anOCJI 3HHll{HTH BiJibHOJil:06HHH JJ.YX yKpaÎHCbKOro Ta ÎHlllHX HapoJJ.iB. Ha OCHOBi
cniJibHOCTi )lJIJI CJIOB'JIH nponaryE:TbCJI JJ.OUÎJihHiCTb o6'€J].HaHHJI îx Ha 3aca,nax BJiaCHOÎ
JJ.ep)l{aBHOCTi i BÎJibHoro po3BHTKY cBo"ix KYJibryp.A caMe, KO)l{HHH HapoJJ. noBHHeH
no6yJJ.yBaTH CBOl:O pjq Ilocnoniry i ynpaBJIJITHCJI «HecMiCHMO 3 JJ.pyrnMH», a TaK, «mo6
KO)l{eH HapOJJ. MaB CBiH Jl3HK. CBOl:O JiiTeparypy i CBOl:O cnpaBy o6mecTBeHHy». y KO)l{HiH
nep)l{aBÎ IlOBHHeH 6YTlf CBiH «npaBHTCJib», i B KO)l{Hiff Mac naHyBaTH pÎBHÎCTb i CB060J].a.
06oB'J13KOBHMH IlOBHHHÎ 6YTH noJiiTHlfHÎ Ta oco6HCTi npaBa i CB060JJ.H )lJIJI KO)l{HOro
rpoMaJJ.RHHHa, He3ane)l{HO Bi.li. BipH. IloxOJJ.)l(CHHR, Hapo)lHOCTÎ nepeKoHaHb Tomo. TaKHM
lfHHOM, KOCTOMapOBCbKa KHpHJIO-MecpoJJ.iÎBCbKa KOHuenuiR Mana 3a Mery IlÎ)lHeCeHHJI
0
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noniTHqHoî cei.n:oMOCTi
HauioHa.JibHe BH3BOJieHHJI CJIOB'JIH, o6'c.n:HaHHJI îx y
pecny6niKaHCLKY <J>e.n:epauiK> Ha 3aca.n:ax noeHoî pieHocri i cyeepeHHOcri. IJ;inKoM
HMOBipHO, lllO .n:eJIKi MiPKYBaHHJl aeropa «KHHrn» He npHHWITHi .lJ.IDI CbOro.n:eHHJI, ane
Ha:Jaran H.oro p03yMiHHJI .n:ep:>KaBHO-npaBOBHX i HauioHa.JibHO-npaBOBHX npo6neM MaK>Tb
ceHc, 6ynH nno.n:oTeopHHMH, 3BIDKaK>qH Ha ToroqacHHH CTI1H YKpaÎHH Ta i"i cyci.n:ie.
3ra.n:auHH. BHllle Teip MHKOJIH KoCToMapoea «YKpaîHa>> nepeicHo 6ye
Ha.n:pyKoeaHHH 15 ciqHJI 1860 p. y qaconHci O.I.repueHa «KonoKon» - ro6ro n03a
pociHCbKHM ueH3ypHHM BTPyqaHIUIM. 3 OrJIJl.LlY Ha ue TBip JJ:Y:>Ke B!l)K.JIHBHH. A.n:>Ke B
ni.n:ueH3ypHHX ny6niKauiJ1X KoCToMapoe, JIK i iHwi KHpHJio-Me<J>o.n:iîeui, He Mir
BHCJIOBJIIOBaTHCJI ei.neepTO, 6iJibW roro, - HaBiTb roeopHTH npo 3aCHOBaHe HHM 3
OJJ:HO.LlYMUJIMH ToeapHCTBO. .51K cei.n:qaTb JlOKYMeHTH i MaTepianH cni.n:qoî cnpaeH, He
TinLKH eci qneHH ToeapHCTea, ane H oco6H, KOTPi 6ynH BH3HaHi He npHqeTHHMH .no HbOro
nonepe.n:>Ka.JIHCb npo Te, mo6 He HacMiJIK>Ba.JIHCb HiKOMY 06'J1BJIJITH Hi nHCbMOBO, Hi
cnoeeCHO CTOCOBHO JIK>JleH, .nonHTiB, nOKa3aHb i B3arani Hiqoro, lllO BiJJ:HOCHTbCJI .no uicî
TaCMHOÎ cnpaBH. B pa.3i, JIKlllO XTOCb .Ll03BOJIHTb co6i lllOCb no.n:i6He, TO 6y.n:e niMaHHH
«cyeopiH ei.n:noei.n:anLHOCTi». OT:>Ke, e roroqacHHX yMoeax He MO:>KHa 6yno H. cno.n:ieaTHCb
Ha 3Mory ei.neeprnî iH<J>opMauiî mono ToeapHCTBa Ta Horo i.neH.. IlpoTe, KoCToMapoe JIK
npoei.n:HHH .n:iJ1q uid opraHi3auiî, HaeiTb nicnJ1 i"i po3rpOMY i noKapaHHJI qneHie, He Mir
uinKOBHTO BiJJ:MOBHTHCb ei.n: nonymrpH3auiî BHCTpa)K.z:laHHX HHM i.n:eanie. BiH p03YMiB, lllO
i.n:eî ToeapHCTBa, J1Ki 3HaHWJIH ei.n:o6pa:>KeHHJI nepeeIDKHO B H.oro nporpaMHHX .n:oKyMeHTax
- «KHH3i 6yrrJ1 yKpaîHCbKOro Hapo.ny» Ta iHWHX, 3a6opoHeHHX me y 40-Hx poKax, He
Ha6ynH now11peHHJ1 B Macax. ToMy eiu Ha noqaTKY 60-poKie, y nepio.n: ei.n:HoeneHoro e
IleTep6yp3i cninKyeaHHJI 3 TapacoM llleeqeHKOM, BHcrynac 3 HayKoeo-ny6niuHCTHqHHM
TBopoM «YKpaîHa», JIKHH me 3HaHHH ni.n: Ha:JBOK> «JlHCT>> (a6o «IlHCbMO» - IO.Il.) .no
e11.n:aeuJ1 «KonoKona». B HbOMY aeTop y TicHoMy 3e'J13KY i3 3MiCTOM «KH11rn 6yrrJ1 ... »
BHceirnK>c icrnpiK> YKpaÎHH, ronoeHi i.neî i nparneHHJI KHpHJio-Me<J>o.n:iîeuie. 3oKpeMa,
po3 'JICHK>C mo HaHe11ma MeTa i CYTb .niHnbHOCTi 6paTq11Kie - couianLHa i HauioHa.JibHa
He3ane)f(HicTL yKpaiHCbKOro H. iHw11x cnoe'HHCLKHX Hapo.n:ie, ei.n:po.n:)f(eHa .n:ep)f(aBHicTL
YKpaîHH. Ha oCTaHHiH nyHKT 3BepTacMo oco6nHBY yeary, 60 eiH c KYJILMÎHauiHHHM B
KHpHJIO-Me<J>o.n:iîBCbKÎH nporpaMi, a TaKO)f( - B 3B'J13KY 3 Heo6xi.n:HiCTK> BHecrn KopeKTHB .no
ouiHKH KoCToMapoea JIK yqeHoro, KOTPHH Hi6HTO Hexryeae nHTaHHJIM yKpaîHCbKOÎ
.n:ep)f(aBHOCTi. TaK OCb, Ha ni.nCTaei icrnp11qHOÎ p~ocneKTHBH y KOCTOMapOBCbKOMY
«Jl11cTi» .n:oeo.n11TbCJ1, mo, np11MipoM, faJJ:J!UbKHH .noroeip 1658p., e JIKOMY HJleTbCJI npo
Ben11Ke KHJ13ÎBCTBO PycLKe, 3acei.nqyc cnpo6y 3po611rn 3 YKpaîHH He3a.Jie)KHY pecny6niKy, 3 ei.n:py6HOK> i caMOCTIHHOK> BHYTPiWHbOK> ynpaeoK>, cy.nieHHUT-BOM,
peniriHHHM, rpoMaJJ:CbKHM, <J>iHaHCOBHM i BÎHCbKOBHM ycrpocM.
B 3ra,naHOMY TBOpi aernp piwyqe 3anepeqyc TaKO)I{ .UYMKY rnx, XTO 3BHK He
BBIDKaTH yKpaÎHUÎB OKpeMHM Hapo.noM, He npH3HaBaTH B HbOMY ei.npy6HHX eneMeHTÎB JlJIJI
caMOCTiHHoro )l{HTTJI, e11po6neH11x MHHYBlllHHOK>, i Ha:JHeac Horo ManopociH.cbKOK>
HauicK> 3 nerKoî PYKH .UJIKÎB uapH OneKCÎJI MHxaHnoe11qa.
KoCToMapoe 6e3anenJ1UiHHo crnep.n)l{yc, mo YKpaîHa «Mac CBOK> eenHK03HaqHy i
noyqaK>qy icTopiK>», e JIKiH 3 qacie K03aqq11HH HaCTY"ac Hoee )l{HTTJI MJI Haworo KpaK>,
60 K03aUTBO 6yno «p03ca.nHHKOM ceo6o.nm> i nepewKOJJ:OK> JlJIJI 30BHÎWHbOro i
BHYTPÎWHboro .necnorn3My.
y TBOpi «YKpaÎHa>> CTHCJIO, y nocni.noeHOMY 3B'Jl3KY BHKJia,neHO KoCTOMapoBHM
3MÎCT icTopHqH11x no.nrn, noKa.3aHo mo Ha npou3i XVI - XVIII CTOJIÎTb yKpaiHui
6oponHcJ1 p03naqJIHBO 3a ceoK> He3ane)l{HÎCTb «i 6ym1 npHM)'Il.leHi 6HTHCJ1 pieHoqacHo 3
MOCKaJIJIMH i nOJIJIKaMH, Ta 3apa.30M He nepecTaBaJIH BOHH BHTJlraTH 6paTHbOÎ PYKH TO .no
OJlHHX, TO .no .npyrnX>>, CHJIKyK>qHcb 3axoeaT11 JIKHM-6y.nb cnoco6oM uiniCTb CBOCÎ
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6aTLKieu.uurn:. Bce 6yno .napeMHO, nume KocToMapoe, - Karep1U1a II JHecna KOJfilU>Ki
nopJ1.ZJ.KH. «a mo6 ycnoKOiTu i npHB' J1JaTu .no ce6e yp~H.KiB, .neMopaniJoeaHHX YJKe i
.naeHime MOCKOBCLKHM ennueoM - Jaeena e YKpaîHi KpinocHe npaeo i yJ1pMHJia einLHUH
Hapo.n».
CaMe J iCTOpu'IHOIO .noneio YKpaiHu KocrnMapoe noeJ1Jyc npo6y,ZVKeHHH i
p03BUTOK B HÎH CBÎ,LlOMOCTÎ Hapo.ny, noJIÎTU':IHUX meii Î ,LleMOKpaTU':IHOro pyxy, HapemTÎ,BUHHKHeHHJI e 40-HX poKax XIX cT. TaCMHoro noniTu'IHoro ToeapuCTea iMeHi KHpHJia i
Me<t>o.niR. BiH nume: «3'J1eunocJ1 crpeMJiiHHJI si.npo.nHTu Hapo.nHiCTL, mo eMupana ni.n
MOCKOBCLKHM KHYTOM i nerep6yp3LKHM 6arHCTOM». BeIDKaio, He noBUHHO euKJIUKaTU
cyMHiBy' mo TYT meTLCJI npo smpo,ZVKeHHJI HeJane:>KHOÎ yKpaiHCLKOÎ .nep)l{aBHOCTÎ. 0TO)I{,
nollIHpeHi paHime e iCTopu':IHiH niTepaTYPi .LlYMKH apo Te, mo KoCTOMapoe Ha'le6rn 6ys
6a~)')KHM .no QLoro nHTaHHH, mo iioro Ta ÎHlllHX KHpHJio-Me<t>o.niieuie HaMaraHHH
380,LlHJIUCL Hi6u .no <t>e.nepaTHBHOro o6'C,LlttaHHJI CJIOB'JIH ni.n CKineTpOM pociHCLKOro
ÎMneparnpa, M'JIKO K~Lli,- He6H.JIHJ..!Î. ,lliHcHO, eiH CTOJIB Ha <t>e.nepaJibHO-.neMOKpaTULl.HÎH
nnaT<t>opMi, ane ecynepe':I 6JII03HÎpcLKiH Ha,LlÎÎ «npocrepTu,- JIK BÎH nucas,- KOJIUCL
«uapCTeeHHYIO .necHUl.lY» Ha cnos'JIHCLKi Hapo.nu i JroryeaTH iM cono.zucy .nonio YKpaiHu i
IlonLmi» o6CTOIOBaB i nponaryeae JICHY q,opMy <t>e.nepaTUBHOro COIOJY CJIOB' JIHCLKUX
.nep)l{aB, .ne KO)l{Ha ttapo.nHÎCTb xopottuna 6u CBOÎ OKpeMimHocri npu JaraJILHÎH oco6ucriii
i rpOMa,LlCbKÎH ceo6o.ni.
Ha.Ll nHTaHHHM iCTopiî Ta noniTuxo-couianLHHX nparneHL KHpHJio-Me<t>o.niîsuis
JIOMaJIU, TaK 6u MOBHTU, roJIOBY i HaMaraJIUCL npHJzyMaTU smnoemi 11.\0.LlO QLOrO Y'feHÎ
.neKinLKox noKoniHL. Bmaoemi 6ynu HaiipiJHoMaHiTHimi, nHTaHWI JanHmanucJ1. A MO)l{e
Kpame 6 6yno npucnyxaTUCJI .no cnis nposi.nHoro .niJ1':la Tosapucrna i aernpa iioro
nporpaMu MuKonu KOCToMapoea?
Moro emnoemL y 6eJueH3ypHOMY TBOpi «YKpaîHa» 'IÎTKa i JICHa: 3 nanepie i JIUCTÎB
apemTOBaHHX i ye'JIJHeHHX KHpHJIO-Me<t>o.niieuie <<IIOKaJYBaJIOCJI, mo BOHU aci 6ynu
nepeHHJITÎ OrH,LlOIO .no KpinocHoro npasa i .no peniriHHUX Ta HaQÎOHaJILHHX HeHaBUCTeH, i
cniB'l}'1TJIM Ha,Ll Heocsi.noMJieHUM Hapo.noM. IlicJIJI KUÎBCLKOÎ cnpasu 6ynu Ja6opoHeHi eci
TBopu o6suHeHux, a ueHJypa i mnioHcTeo noqanu crpamHo JIIQTYBaTH npoTH YKpaîHH; He
nume yKpaîHCLKHM KHHraM He .noJeoniosaHo J1BJIJ1TUCJ1 e ceiT, ane ii nepecnmyeaHo HaBiTL
ttayKosi CTarn• npo YKpaitty tta pociHcLKiii Mosi; caMi HaJBU YKpaitta, ManopociJ1,
feTLMaHll.lHHa yeIDKaHO Ja HeJIOJIJlbHÎ». KocTOMapoe 3 TBep.noio nocnmoBHÎCTIO
o6crniosas .nyMKY npo caMocTÎHHY ponL YKpaîHH. Qe JICKpaBO Jacsmqyc TaKe
KOCTOMapOBCLKe noJIO)l{eHHJI, mo c BO,LlHO'laC q,yH.LlaMeHTaJILHHM ,LlJIJI KHpHJIOMe<t>o.niieuis: «B 6y.nY'fÎM cnos'JIHCLKiM coioJi Hama Ilony,Llffesa PycL noeuHHa CTaHoeuTH
OKpeMy .nep)l(aBHY l.lÎJIÎCTL».
11{06 OCMHYTH .11.ep)l(aBHHULKY meio TOBapuCTBa CB. KHpH.Jia i Me<t>o.niJI i
nonÎTU'IHY KOHuenuiio MHKOJIH KocToMapoea noTJ)i6Ho .nocHTL ysa:>KHo noCTaBHTUCL .no
Dpol.lHTOBaHOro sume nOJIO)l{eHHJI - «OKpCMY .nep:>KaeHy l.lÎJIÎCTL», JlKe po3KpHBac
oco6JIHBÎCTL KOCTOMaposoi i KHpHJIO-Me<t>o.niiBCLKOÎ <t>e.nepaTHBHOÎ KOHl.lenuii. L\JI
KOCTOMapOBCLKa KOHl.lenuiJI nepe.n6aqana MO)l{JIHBÎCTb COIOJY CJIOB'JIHCLKHX ttapo.nis npu
neiJHux ÎCTOpH'IHHX yMoeax, ane - coioJy Ha apaJoK CnonyLJ.eHHX lllTaTÎB AMepHKH, .ne
KO)l(HUH Hapo.n, JIK n~eCJIIOCTLCJI B «Aern6iorpa<l>i>> KOCTOMapoea, xopoHHB 6u CBOÎ
OKpeMocTi npu JaraJILHÎH oco6ucriu i rpoMa,LlCLKiii cso6o.ni. TaKHM 'IHHOM, norJIJl,LlH
KoCTOMaposa JIK KHpHJio-Me<t>o.niiBl.lJI BUXO,LlHJIH Ja Me)l(i, Ha6yeanu cBponeiicLKOro
JBy'laHHJI.
Oco6JIHBa yeara B KOCTOMapÎBCLKÎH KOlil{enuii iCTOpH'IHOro p03BHTKY CJIOB 'JIH
npH,LlÎJIJ1JiacJ1 yxpaittuJIM i ixHiii 6aTLKieuurni YKpaiHi. A.lvtce, e «KHHJi 6yrrJ1
yKpaiHCLKoro Hapo.ny» HaronomycrLc11: «YKpaiHa 6y.ne Henmnernoio Pi'l'llO IIocnoJIHTOIO
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B COI03i CJIOB'JIHCbKiM». l.\JI Te3a 6yna p03BHffYTa i nornH6JieHa aeTOpOM y TBopi
«YKpaiHa», e JIKOMY, 30KpeMa, ni.zucpecneHo, mo YKpaiHa noeHHHa CTaHOBHTH «OKpeMy
.!lCp)l(aBHY UÎJIÎCTb Ha uiniM npocropi . .Ae HapO.!l roeopHTb yKpaiHCbKOIO MOBOIO». Onice,
KoCTOMapoe .!lOTPHMYBa&CJI BO.!lHOpa3 3aca.n HCO.!lMÎHoro BÎ.!lpO,!l)l(eHHJI yKpaiHCbKOi
BÎJibHOI Hauii Ta i"i BJiaCHOI .!lCp)l(aBHOCri, lllO CTaHOBHTb 3MiCT iforo KOHUenuii CTOCOBHO
YKpaiHH.
I, Hapewri, MalO TOpKHyYHCJI O.!lHOro, TaK 6u MOBHTH, 60J110lforo nHTaHHJI. Bi.!lOMO,
lllO KoCTOMapoey JIK KHpHJIO-Me<Po.!lÎÎBUIO HCO.!lMÎHHO po6HJIH 3aKH,!lH CTOCOBHO
nponaraH.!lH yKpaiHCbKOro MeciaHÎ3My. fonoeHOIO ni.!lCTaeoio .!lJlJI Uboro cnyryeana re3a 3
«KHHrH 6yrrJ1 ... » npo npoBÎ.!lHY ponb YKpaiHH, yKpaiHCbKOro Hapo.!ly e icTOpii Ha neeHOMY
eTani i"i p03BHTKY, a CaMe: «l BCTaHe YKpaiHa 3 CBOcl MOrHJIH, i 3HOBY 030BeTbCJI .!lO ecix
6paTiB ceoix CJIOB'JIH. I noqylOTb KpHK ri, i BCTaHe Cnoe'JIHlllHHID>. Cnpaee,!lJIHBa UJI Te3ll
l!H Hi? qH MÎCTHTb BOHa y co6i WOBÎHÎCTHlfHÎ HaCYpoi? qH o6p3)KaC ÎHwi HapO.!lH? Ha MOIO
.!lYMKY, Hi, JIKlllO y&3)KHO npH.!lHBHTHCb .!lO Cboro,!leHHJI. A eoHo 3aceÎLl:lfYC, mo YKpaiHa
BCTaJia TaKH 3 MOrHJIH, 03BaJiaCb He TÎJlbKH .!lO ecix 6paTiB ceoix CJIOB'JIH, ane H .!lO BCbOro
uueini3oeaHoro JIIO.!lCTea, - BÎ.!lMOBHTHCb BÎ.!l MepHoi 36poi. I fi noqynu, a6o noeHHHi
nOlfyYH, e Cnoe'JIHlllHHi, KOYpa 3apa3 ni.!liHMaCTbCJI, a TaKO)I( ie uinoMY ceiri.
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Slavistica şi Ucraina în concepţia chirilo - metodicistului Nicola
Costomarov
Se cerceteazd concepţia renumitului om de ştiinţd şi scriitor, mare personalitate a
social-politice, Nicolae Costomarov prin prisma curentului chirilo-metodicist şi a
viziunii acestuia privind soarta istoricd a poporului ucrainean şi a altor popoare slave.
Aceastd concepţie presupunea posibilitatea alianţei lor în anumite condiţii, o alianţă
asemănătoare modelului SUA, conform căreia fiecare popor şi-ar păstra deosebirile, în
condiţiile unei libertăţi generale. Concepţia lui Costomarov depăşeşte <!Jrizontul naţional,
câştigând o rezonanţă europeană. Este o personalitate de tip federalist-democratic, care
sprijinea în acelaşi timp renaşterea naţiunii libere ucrainiene şi statalitatea proprie. De la
Costomarov şi înfrdţirea chirilo-metodistd, îşi începe istoria, după spusele lui Mihai/o
Hruşevschi noua mişcare politică ucraineand.
vieţii

Slavonic Studies and Ukraine in the Outlook of Cyril/ic methodologist Nicola
Costamarov

The paper is analysing the conception of well-known writer and scientist,
personality of social-politica/ life, Nicola Costamarov, through the conception of Cyrillicmethodologist current and his vision as regards historical destiny of Ukrainian and other
Slave nations. This conception supposed the possibility of their alliance in certain
circumstances, an alliance alike to the U.S.A. example, each nation keeping its specific
features. Costamarov 's conception is surpassing national sphere, having an European
resonance. He is a federalist democratica[ personality, in the same time encourageing
rebirth of free Ukrainian nation and own statality. With Costamarov and Cyrill and
Method brothers, as Mihai/o Gruşevski said, it began a new politica/ Ukrainian movement.
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The polemical works of Mychajlo Rosvyhuvs'kyj-Andrella
between contemporary Ukraine, Slovakia, Hungary and Romania:
the multiple faces of Rus'
Luca Ca/vi
In a period in which Europe is trying to get a new identity, the rebirth of old and new
nationalities, together with their will to build new States based upon an ethno-linguistic
principie, shows us at best the necessity of a new, deeper reading of history and of ancient
documents. Eastem, or Central-Eastem Europe, borderland between the Empires of
"Latinity" and Rus', is the best case-study for the analysis ofthe national problem, problem
lefi unsolved after Vienna 1815 and after the two World Wars.
Centre of this new Europe is the Carpathian areal, land of conquest of all re-bom
national identities, where Ukrainians, Romanians, Hungarians and Slovaks are making all
possible efforts to show the right to state the national appartenance of a land that, as a
matter of fact, finds its own particularity right in its being a borderland of all these and
other, minor ethnic groups and ofthere cultures. The particularity ofthe Carpathian areal is,
in our opinion, the multiethnicity and multiculturality, in which each minority group can
trace its particular identity in its being part of a ovemational and transnational system that
overwhelmes the typical "national" cultural definitions, a system - we can call it
macroregion, or, if preferred, Euroregion, in which each own particularity is warranted by
the coexistence in a multiethnical and multicultural border.
A starting point for such an analysis, fruitful for any historical and politica! analysis of
future development made by specialists who are free from monodirectional nationalistic
blindness, can be the study of Hungarian, Romanian and Ukrainian relationships - using
contemporary geopolitica! and cultural terrns - in the south-westem carpathian areal.
The land that now is known as Transcarpathian Rus', or simply Transcarpathia
(Zakarpattja) is the appendix of Rus' world that, together with the lands of today's
Romania, lays in the most western territories of this cultural, spiritual, religious and
political Empire. In these lands, nowadays a borderland of Ukraine, Romania, Hungary and
Slovakia, among the Eastem Slavic inhabitants there is now a growing cultural and politica!
sense of consciousness as a particular whole, different from all the neighbouring Slavs,
even the Ukrainians, a regional group of whom they ha.ve been up to now considered1•
This land, anyhow, is inhabited not only by Eastem and Western Slavs, but also by
Hungarians, Romanians, Slovaks, Jews and other minorities, such as Caraims and Roma.
Dealing with this land, we shall use the terrn Hungarian (Uhors'ka) Rus',and, referring to
the Eastem Slavic inhabitants, we shall use their historical name, rusnaks, or simply rusyns,
but with no reference to the currently well-known discussion about Ukrainian, Rusyns, and
Rusyn-Ukrainians and their respective languages and cultureSZ: the identification as

About these lands. from an historical point of view, see: I. Udvari, A ruszinok XVIII. szazadi historiogrdfiaja.
"Szabolcs-Szatmm szemle", 1991, 2, pp. 143-157; eiusdem, Ruszinok a XVIII. szd:r:.odban, Nyiregyhâza
1992; eiusdem, Rusyns in Hungary and the Hungarian Kingdom, in P. R. Magocsi (ed.), The Persistence of
Regional Cultures. Rusyns and Ukrainians in Their Carpathian Homeland. and Abroad, New York 1993, pp.

105-138.
About the "Carpatho-Rusyn question" see my opinions in: L. Calvi, Di alcune castanii delia storia ucraina,
in Che cos·~ /'Ucraina - Il../,o maKe YKpaiHa, ac. e con postfazione di G. Giraudo, Abano Terme 1996, pp. 27-
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"national" minorities as well as the sense of belonging to an ethnonational group
identifying itself on linguistic bases is a feature that can be observed in Eastern Europe
only after Vienna 1815 and, in those lands, only after 18483 • Before these dates, the identity
was shaped not on national basis, but merely on the basis of religious and political
appartenance, and, in Eastem world, religion and politics, or, better, religion and power,
have always been just two aspects of the same phaenomenon.
In this sense, more than about Eastern and/or Western Slavs, up to the end of XVIII
century we shall discuss about Slavia Orthodoxa and Slavia Romana, avoiding to forget
that to this S/avia Orthodoxa belonged also non-Slavic elements, whose provenience was
perhaps Hungarian or Romanian; their acceptance of Orthodoxy let them become orthodox
and belonging to Rus ' world as well as the people that we call nowadays Ukrainians and
Rusyns.
Belonging to the Rus' world meant to acknowledge the Orthodoxy and its representative
on earth, the Car' of contemporary Russia, as well as the culture produced in those
territories, expression of the old orthodox, Eastern tradition. Roughly stated, we can say
thet in the lands of contemporary Russia and Ukraine we can observe until the XVIIIth
century a division: Moscow got the politica! tradition, while Kyjiv and contemporary
Ukrainian lands were the filter where Western European, Eastern European, ancient
elements (including Greek, Hebrew and even Turkish-Persian-Arabic cultural patterns),
have been collected and reelaborated according to Rus' own cultural particularity4 •
This culture is nowadays acknowledged, sometimes anachronistically, as pure
Ukrainian, or, alas, Ruthenian, an ethnonime-adjective whose use we sincerely do not
suggest to avoid problems and misunderstandings. For our analysis we prefer to use the
term "South-Western Rus' c
ulture", because its influence, even ifUkrainian features are overwhelming, had a much
brider impact and effect on all the lands in which Rus ' culture developped.
To understand the ideologica! and politica! milieu in which Mychajlo Rosvyhuvs'kyj
wrote bis works, we must take into account two factors, strictly connected with above
statements:

53; eiusdem, Minoranze ucraine in Ucraina, ovvero "i minori dei minori" (note sul/a Rus' Subcarpatica e

sul/a balcanizzaziune dell'Eurupa Orientale), "Letterature di Frontiera", I (1994), pp. 189-205; eiusdem, Di
Lemky ed altri Rusyny: Euregio carpatica o nuova Padania dell'Europa Orientale?, in Polonia, Italia e
cu/ture slave: aspetri comparati tra storia e contemporaneita, a c. di L. Marinelli, M. Piacentini, K.Z
aboklicki, Warszawa-Roma 1997, pp. 292-316; eiusdem, Nuovo passato e vecchio presente nell'Ucraina
Carpatica, "Slavia", VI, I (1997), pp. 199-208; eiusdem, Nasce una nuova lingua slava?, "Ricerche
Slavistiche", under press. About the question of the language among the Rusyns, see K. CTpHncKiii, R:Jb/Kb

AumepamypHoil mpai!u14iu lloi!KapnamcKoil Pycu, «KapnaTcKiii Cet.Tb», III (1930), 9-10, pp. 1083-1094; I.
IlattbKeBH'I, R3b1K06b1il 6onpoc 6 lloi!KapnamcKoil Pycu, «Ilo.D.KapnaTcKa Pycb», XII (1936), pp. 139-160; S.
Bonkal6, A ruszfn (roda/mi nyelv, "3op11-Hajnal", 1941, pp. 54-72; A. ,a:. JJ:ynH'ICHKO, CtrallH11cKue
AumepamypHble MUKPOJl:JblKU. (Bonpocbl ifiopMupo6aHUJI u p036UmUR), TanJTHHH 1981; P. R. Magocsi, The
Language Question among the Subcarpathian Rusyns, Fairview, N.J., 1987.
On thc matter sec: P. R. Magocsi, The Shaping of a National ldentity: Subcarpathian Rus' 1848-1948,
Toronto-Buffalo 1978.
For a good analysis of the above statement see. I. SevCenko, Miedzy Wschodem a 'Zachodem, Warszawa
1997.
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During all the XVII and the beginning of XVIII centuries, we can assist at the
flourishing of arts and culture in the lands of today's Ukraine (including Zakarpattja)5.
Here the confrontation between local Eastem and Western traditions led to a new culture,
whose particularity was to preserve all the features of its Eastem origins, using and
reelaborating most of Western achievements ofthe time. A particularly developped literaryhistorical genre was the polemistyka, the best representatives of which in the world of Rus '
have been, until XVIII century, mostly Ukrainians, such as I. Vysens'kyj, Z. Kopystens'kyj
and I. Haljatovs'kyj, whose aim was to preserve the purity of Orthodoxy against the
latinization process that followed the Union ofBrest6 •
The Union of Brest ( 1596-97), which arrived in Transcarpathia only 50 years later and
less effectively (Uzhorod 1648) 7, gave new force to political and cultural debates and
polemics against Western - i.e. Latin, through Polish intermediation - influences and
intrusions in the life of orthodox Slavs 8 .
About the development of lîterature în Transcarpathia, see: E. Ca6oB'b, XpucmoMamiJI 14epK06HO-cJ1a6JIHCKUxr.
u yipopyccKuxr. numepamypHblxr. naM.11mHUK06'6, YHrB&J>'b 1893; I. <l>paruco, KapnamopycbKe nucbMeHcmBO
XVII-XVIII 66., în T6opu 6 d11a1411mu mOMax, XVI, KHiB 1900;

r.

CTpHncbKi.H, 3 cmapwoi nucbMeHHocmu

YzopcbKoi Pycu, «3anHCKH HayKosoro TosapHCTBa ÎM. illeB'leHKO», CXVII-CXVIII (1914), pp. 182-194;

O. PaxîecbKHH, BuiMKu

u:i

yzopcbKo-pycbKOZO nucbMeHcm11a. XVI-XVII 66., 6yp;anewT 1919; B. 6Hp'laK,

JlumepamypHt. cmpeM11f.HUH flodKapnamcKot. Pycu, YlKropop; 1921; M. BOJWIK, JcmopiJI yKpaiHCbKOi
nimepamypu, III, JlbBÎB 1924; E. Hep;JtnbCKÎH, 011epia. KapnamopyccKou numepamypw, YlKropop;'b 1929; B.

A. <l>paHl.\CB, HJ ucmopuu nuCbMeHHocmu llooKapnamcKou Pycu XVIII-XIX cm., în KapnamcKuu C6t.mi.,
YlKropop; 1929, pp. 584-591; S. Bonkăl6, A klirptitaljai ruten irodalom es mUvelOdes, Pecs 1937; J. P.
Hanulya, Rusin Literature, Cleveland, Ohîo, 1941; H. JleneKa'l'b-M. fpHra, Bb16op'6 u:l'6 cmapozo pJCbKOZO
nucbMeHcm6a flodKapnamR., YHrB&J>'b 1944; JI. CTpHilCbKiH, Bw6oP'6

ll:1'6

cmapozo pycbKOZO nucbMeHcm6a

flodKapnamR., «JIHTepaTYpHa Hep;tng», IV (1944), 17, pp. 199-201; E. 6aJiel.\bKHH, O. B. MHwaRH'I,
Jlimepamypa 3aKapnam111J1 XVII-XVIII cmonimb. JcmopuKo-nimepamypHuu Hapuc, KHiB 1964; B. MHKHTaCb,
JlimepamypHuu npo14ec Ha 3aKapnammi 006u

ţfieodaniJMy,

KoHcneKm 11eK14iu, YlKropop; 1966; L. Dezso, A

xn

(1966), pp. 146-157; L. A3lKe, 3aKapnamcbKa

klirptitaljai "nepi irodalom", "Filol6giai Kozlony",

nimepamypa x~l-XVII 6ÎKÎ6 ma W/IJIXU ii danbWOZO P036UmKJI, în )/(o6meHb; yKpaiHCbKa ICJllbmypa, IlpgwiB

1968, pp. 74-83; B. MHKHT&Cb, ,aa6HJ111imepamypa 3aKapnam111J1, JlbBiB 1968; O. MHW8.HH'I, Ha Bepx06uHi.
36ipHUK m6opi6 nuCbMeHHUKÎ6 oopadJIHCbKOZO 3aKapnammR, Y.lKropop; 1984.

See: JO. A. JleopcKHH, 3Ha'leHie U Mkmo 3aKapnambJI 6'6 o6weu CXeMf. pyccKou nuCbMeHHocmu, Ilpara 1930;
C. M. JleneKa'I, KynbmypHi 36.JIJKU 3aKapnammR 3 YKpaiHOIO i Pocif.10 11 XVII-XVIII cm., «HayKoei 3anHcKH
YlKropop;cbKoro )J;eplKaBHoro YHiBepcHTCTY», 9 (1954), pp. 141-165; <I>. M. IlOTYWHH, llaM.RmKu
nucbMeHcm11a XVII-XVIII cm. nucaHi Ha 3aKapnammi, «)J;onoBÎAÎ i noBÎAOMJICHH}'[
YlKropop;cbKOro )J;eplKa&Horo YHîBepcHTeT}'>>, c. <l>ÎJJonori'IHa, II (1958), pp. 124-126; H. MOJibHap,

yKpaiHCbKO?O

3ycmpi11i 6pamHix KJ!llbmyp, 6paTiCJiasa 1965;

q, B. AHÎ'13HKa,

KHUicHa-14epKojHacnaSJ1HcKiJI mpadw14wi Ha

xxxm (1966), pp. 65-72; I.
BinoAiA, Kuf.60-MozUJIJIHCbKa ÂKadeMiJI 6 icmopii cxidHoct106'J1HCKUX nimepamypHux M06, KHis 1979.

JKpaiHCKaU ; 6enapycKau nepelClladHOU nicbMtHHac14i XVI-XVII cm., "Slavia",

About the history of the Union in Subcarpathîa see: B. Boysak, The Fale of the Holy Union in CarpathoUlcraine, Toronto-New York 1963; M. Lacko S. J., Unio UZhorodensis Ruth(!liorum Carpaticorum cum
Ec:desia Catholka, Roma 1965; A. B. Ilexap, 'ICBB, Hapucu icmopiî L(epKllU 3aKapnammR, PHM 1967; O.

BapaH, L(epKBa Ha

3aKapnamm~

«BorocnosÎ}'[», 32 (1968), pp. 77-145; M. Lacko S.J., The Union of Uz

horod, Cleveland-Rome 1976.

About the interaction between Orthodox and Catholic faiths, with regards to the oldest origins of these lands,
see: A. Hodinka, A munkdcsi giiriig-katholikus piJspiikseg tonenete, Budapest 1909; G. Grigassy, A magyirr
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The Union in Transcarpathia had for long time no easy life: it is clear that the
Rusnaks have been used by Hungarian souvereigns only as a counterpart to the growing
power of the protestant in Transilvania; after a little period of development, the Rusnaks
encountered once more the reaction of Hungarian religious elites, whose goal was only to
solve the problems with the Râk6czy and the Ottomans, in the perspective of a definite
latinization and magyarization of the orthodox Slavs of Eastem lands of the Regnum
Hungariae. Trying to find a shelter from Latinization on one side and will to get back to
Orthodoxy on the other, the Union could begin its real existence only at the middle of
XVIII century, with Maria Theresia and her "enlightened monarchy".
Mychajlo Rosvyhuvs'kyj - the name Andrella bas been applied with no clear explication
only by some scholars9 - was the most outstanding polemist of the Uhors 'ka Rus' against
the Union and anything that was not Orthodoxy in the late second half of the XVII century.
W e have no certain dates about his life, but, from the reconstruction of the autobiographical
remarks in bis own works, we can date his life between more or less 1640 and, 1710, year
in which we have sure news ofhis death 10 •
A uniate priest in the beginning, as well as most of the uniate clergy he studied in
Tmava, Bratislava and Vienna 11 , but later he refused the Union and all the benefits deriving
from it to get back to Orthodoxy. This "betrayal" led him to a persecution both from
catholic and unite ierarchy, attacks that have been clearly described in his works. For the

es

gărog katlwlikusok legujabb tărtenete, Ungvâr 1913; A. Hodinka, Rtikoczi Ferenc
a Gens Fidelissima,
Pecs 1937; V. Belay, Mtiramoros megye ttirsadalma es nemzetil'egei, Budapesl 1943; I. Pirigyi, A
gorăgkatolikus

magyarstig tortenete, Nyi'.regyhaza 1982; L. Sasvâri, Ortodoxok es gărogkatolikusok

egyiittelese Eszak-Magyarorsztigon a 18-19 sztizadban, "Interetnikus", 1984, pp. 147-158; A. Sorokowski,
Ukrainian Catholic and Ortlwdox. in Poland and Czechoslovakia, Cambridge, Mass., 1988.
On the question of the name see. I. IlaHbKeBH'I, MuxaUA Opoc11ii)'6cKiu 11u MuxaUA </)eo0y11?, «HayKOBHii
36opHHK TosapHCTBB "IlpocstTB" B Y>KropoAt», IV (1925), pp. 5-16.
'

0

About life and works of M. Rosvyhuvs'kyj see: A. roH'!peHKO, fl110MeHHblU 6ope14 npomu11 BamuKaHa u
YHuu, in B ciM'i fiJuHiu, Y>KrOPOA 1954, pp. 213-218; B. MeJibHHK, BuiJamHuu JaKapnamcbKUU no11eMicm

XVI/ cm., «)l{osTeHb», 5 (1957), pp. 129-135; B. MHKHTaCb, BuiJamHuu nucbMeHHUK-no11eMicm,
«JliTepaTypa B wKoJii», 3 (1957), pp. 86-91; r. M. YAOBH'leHKo, Opo cmUAb nOJ1eMi11Hux m6opi6 Muxaillla
ÂHiJpe1111u, «Jl.onoBiAi Ta noBiAOMJieHHJI Y>KropoACbKoro Jl.ep>Ka&Horo YHiBepcHTeTY», c. icTOpHKO-

ct>inonori'IHa, I (1957), pp. 74-76; B. MHKHTBCb, BuiJamHuu nucbMeHHUK-nOAeMicm, «MaTepiam1 AO
BHB'leHHll iCTopi'i yicpa'iHCbKo'i niTepaTypH», I, Ku'is 1959, pp. 338-344; B. MHKHT3Cb, YKpaiHCbKUU
nucbMeHHUK-no11eMicm Muxailllo Opoc11uzo11cbKUU-ÂHiJpe1111a,

Y>KropoA 1960; [pHropiii, Apxie:nicKon

MyKa'liBCbKHii i Y>KropoACbKHii, /)peu Muxaill Opoc11uzo11cbKUu 06op0He14b npa110C11a11'.11 Ha 3aKapnammi,
«Ilpasocnas1rnii BicHHK», 5 (1965), pp. 157-159; M. rpH11aii, B. MHKHTacb, 4>. lilonoM, MuxaU/lo
ÂHiJpe1111a, in ,aa11HJ1yKpaiHCbKa11imepamypa, Kuis 1978, pp. 216-222.
li

About education among the clergy in Subcarpathia see: A. roAHHKa, I'paMomHocmb u y11eHHocmb Hawun
cfl.llweHHUKOBl> iJo enucKona A. Ba11uHcKozo, in 3eMAeiJlincKiu KO/leHiJapb Ja BblCOKOCHblU zoOl. 1936, Y>KropoA

1936, pp. 119-123. As far as the development of printed books is concemed, see H. KoHApaTOBH'I,
CmpeMA#;H.11 Ja PYCKJ ne11amu10 Ha floiJKapnamcKou Pycu u naM.11mHUKU cmapone11amHblX 14epK08HblX KHUZ,

«IlOAKapnaTCbKa Pycb», I (1924), pp. 97-10; r. CTpHilCbKiii, no11amKU iJpyKapcmBa HQ floiJKapnamlO,
«30pll-Hajnal", 1942, 3-4, pp. 261-298; B. MHKHTBCb, .aasHi KHUZU 3aKapnamcbKOZO KpafJHQB'IOZO MyJelO.
Onuc i Kam011oz, JlbBiB 1964; P. Kiraly, Die slawischen Mundarten in Ungarn und die ungarliindischen
Druckwerke in slawischen Sprachen, "Studia Slavica'', XIX, 1-4 (1973), pp. 148-164.
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rest of his life he was compelled to wander in the county of Maramoros, where the
simultaneous presence of Calvinists and Orthodox Romanians, Hungarians and Rusnaks
could give him a certain degree of quiet living.
OfMychajlo Rosvyhuvs'kyj's heritage only two works arrived to us: the Logos and the
Obrona vernomu kazdomu clveku. The edition, old and not very easy to be found, anyhow,
is quite unreliable, due to the systematic application of the norms of russian grazdanskij
rift and to the adjustment of what Petrov saw only as a mistake and not as a particularity in
Rosvyhuvs'kyj's language 12 • Other scholars already wrote about the possible existence of
other works of the Transcarpathian pop, but up to now no other manuscript has been found
and the existing manuscripts show clear traces ofthe sufferences due to weather and tirne 13 •
Going back to his works, we can approximately date them to a period between 1699 and
1702, time in which, as far as we can suppose, Mychajlo Rosvyhuvs'kyj was trying to
collect all his own sermons in a book or mor.e, in order to give somehow a continuity and
organicity to what is no more than a melting-pot, somehow reminding Joyce, of thoughts,
apologues, questions and answers, imaginary speeches with perhaps existing sobesedniki.
The fii rouge of his works, as most of to him contemporary polemists, is the frightening
activity of the Vatican and the fallacity of its doctrine. To this matter are devoted both the
Logos and the Obrona, consisting the first one of an introduction and five slovesa, i.e.
sermons, and the second one of an address, two introductions, thirteen besedy and a pouc
enie.
We cannot find particular dogmatica! and doctrinal treties in his works: his attacks are
directed more to the activity of the Catholic Church, even though sometimes we can find
some attempts to write on the typical ritual questions of the time, such as thefilioque or the
calendary.
Mychajlo Rosvyhuvs'kyj was a typical son of a borderland in which Catholic, Uniate,
Orthodox, Protestant and Islamic cultures were very close each other, and the
Transcarpathian polemist shows a good knowledge of his neighbours and their cultures.
Anyhow, we shall point out that in no way his knowledge of different cultures brings him to
a corruption of the typical Rus' inspiration of his works: Andrella, as well as all the other
Ukrainian writers, was interested only in the "technology" offered by other cultures and
never in their ideology.
In this sense, the Transcarpathian author shows often his pride for knowing the
languages ofthe enemy, while the counterpart usually cannot understand him, which brings
him to sarcastic attacks:

s

12

M. Rosvyhuvs'kyj's works have been edited in: A. IleTpoe'b, llaMJ1m11u1<u 14ep1<06110-pe11u2io311oii JICU311U
Yzpopyccon XVI-XVII 66., I, lloy~e11iR 11a e6a11ze11ie no HJ1206CKOMY cnucK)I 1758 z. II. lepe!I MuxaU11a
"06po11a 6Ap110My 1U16eKJ1". Te1<cmb1, «MarepÎBJlbl 11n11 HCTopiH YropcKoii (3aKapnaTCKOii) PycH», VII

(1914); eiusdem, 06opo11a

6~p110My 'UllleKJI.

Opoc6uZ06CKozo A11iJpe11J1bl

npomu6 1<amOJ1u~ecm6a

Rozoc. J(yx06110-no11eMu~ec1<oe co~u11e11ue uepe11 MuxaU11a
u y11uu,

«MaTepianbl JlRJI HCTOpiH YropcKoii

(3aKapnncKoii) PycH», IX (1932). Anyhow, this editions are somehow been subject to the typical
"normalisatiun" of the time, even if A. Petrov used to give in the footnotes rich pieces of news about the
original manuscript.
13

See, for instance, M. l..acko, op. cit.
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«Oni, rimliinove, ne mogut moe prohitati pis#mo, mogu ii, doxa Qew, slava
Bogu, i rimskoe, i.lgorskoe, greheskoe, ewe i pol#skogo troxa, malo» (Obrona,
131 ) 14
Object ofhis attacks, as already stated, are the Roman Catholic Church and the so-called
Latinity, bom from a dog, as per this little ca/embour:
«Latina otkudu pohala sa? OtB lat#ka, vy<#la» (Obrona, 229)
The attack to the Latinity is not directed against a particular ethnic unity, as we could
understand it in modem terms: the juxtapposition is between the peoples of Rus' and rus 'ka
vira and the ones who accepted the words of the Pope. In this sense, the synonims latynnyky
and papeznyky could mean any object of Roman Catholic provenience, including Germans
and even the representative of latinity who afterwards betrayed the same Pope:
«Cezar nemeckîj, krol# polskij, inwîi monarxi, velikîi panove, vse sut pape<nici
... » (Lo/os, 38)
"trebno znati, <e LiiterB MartonB i Kal#vinB ĂnowB papewtaki byli, obae otB
nixB sa otluhiwa» (Obrona, 99)
Mychajlo Rosvyhuvs'kyj rises against all the Latinity, accused of betrayal against the
real faith. A typical feature of to him contemporary polemistic works was the defense of
staraja vera, old faith 15 • Latinity is accused of having betrayed the real principles, nacafa,
whose provenience is not to be found either in Rome or in Constantinople:
«NahatokB, vostokB ot Rima li?» (Obrona, 246)
The origin of the faith is to be found at East and not at W est, but, very interesting for the
researcher, we can trace in Rosvyhuvs'kyj's works a typical ukrainian feature, even
sometimes neglected: there is no remind of Costantinople-Byzance, since the origin of
Eastem Churches can be traced only in Jerusalem, the capital of all the religions and of the
tradition, i.e. ofthat particular Eastem Slav Orthodox pattem called starovyna-starina. For
this reason he asks the uniate clergy:

14

15

To quote parts of the works we used the edition of Petrov, 1932 !sec note 11). All the nurr:ers refers to the
page of this edition and not to the manuscript (the correspondence is anyhow clear in Petrov's edition).
About the dispute between the followers of Staraja Vera and the followers of Union see: A. IleTpOB'I.,
CmapaJI ripa u yHÎJI n XVII-XVII/ 1111.. ,[{oicyMeHmbl, «Marepiani.1 li.Jill HCTopiH YropcKOH (3uapnaTcKoif)
PycH», I (1905); eiusdem, CmapaJI B&pa u yHÎJI n XVII-XVIII 1111.. llORcHumeJ11>HaJ13anucKa, <cM&Tepianw li.Jill
HcTOpiH YropcKoA' (3uapnaTcKoif) PycH», II (1906); eiusdem, lla.MJ1mHu1eu y2popJCC1COU nuc1>MeHHocmu,

ccMaTepiani.1 li.Jill HcTOpiH YropcKOH (3aKapnaTcKoA) PycH•>, IV (1906);-eiusdem, .Qm311Y1C?J peljopMa14iu n
pycc1e0Ma 3aKapnam1>u XVI B. JIJuOBC1eie noy'leHÎJI HO et1aH2eJ1ie, «MaTepiaJibl li.Jill HCTopi.H Yropc1:oif

(3uapnaTcKolf) PycH», VIII (1923); interesting can be also H.
3aKapnamu.

r.

KoJ10MHCll, O'lepu no ucmopuu

Co14ua111>H0-31COHOMU'lecKOe nOJ10J1CeHue u 6opblia 1epecmuHcmBa J1CaKDpnamu npomuB

ţjjeodanbH020
2Hema u KamOJIU'ltCIC020 nopa6oweHUJI 6 XV-XVIII BelCCJX, «TPY.llbl TOMCKOro
rocy.11apCTBe1D1oro YHHBCPCHTCTa HM. B. B. Kyii6wweeu>, c. HCTOPH'ICCKWI, 121, 2 (1953), pp. 39-164.
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«Kako vy veste ili znaete, uneăta azB pytail, zveduil, kotraă vera perwaă, ci
cili vawyxB teraznejwyxB rimlănJl, ci ahej perwîi unety otB
zaxodnogo ixB kostela?» (Obrona, 161)
Ierusalimskaă,

The real faith is eastem, evangelic, and katholika, adjective that he correctly understands
tobe different from "catholic":
« .. . bo evangel#skaă vera moă, a ne katolicka, no ka0olitskaa. Znail azB ka0
olikornB byti, a ne katolikomB, geretikornB, ego» (Obrona, 174)
So, the real mother can be traced only in Jerusalem and not in Rome, but not in
Constantinople as well. This, as above stated, is a typical pattem of Ukrainian culture of
XVII century: at that time the ierarchy of Orthodox Church was institutionally becoming
Russian. Kiev could not suffer the loss of the unique primacy that remained after the rising
of Muscovite power, the ideologica! one. For this reason, some orthodox representatives of
today's ukrainian lands obtained an acknowledgment by the Patriarch of Jerusalem, and
upon this principie will be based the new ideologica! frame of the future Ukrainian
Autocephalous Orthodox Church, that should be, in the opinion of its representatives, the
real expression ofUkrainity 16•
We would not state that Andrella could have such a consciousness: it is anyhow evident
that the direct influence of Ukrainian polemica! works of the time let Mychajlo
Rosvyhuvs'kyj elaborate a particular religious-ideological frame that asked for a going
back to Jerusalem's old faith, reminding somehow the works ofl. Vysens'kyj and even of
Avvakum.
For this reason, Mychajlo Rosvyhuvs'kyj declares bis own Profession of faith,
something between a promise and a declaration of intents:
«Pri nej [vostohnoj vere] umru ă, ăko perwîi svătyi, kotryxB i do dnes# sviitaii
vera htitB ixB. Ertedi sîe, ci razumeew# ty po ruski abo po racku, serb#ski? Rozumeil
ă toe, <e sutB svătyi mnozi <ivyi,' ale ne rimskîi; to freckîi, to toj<de vere paki sut
bolgarskîi, ruskîi, a vse to bywa ednoj svătoj staroj veri, a ne rimskoj zloj novoj»
(Obrona, 121)
Thus, he calls to courage and consciousness all the peoples belonging to the real faith:
«freki, Serby, Rusnaki i vy, Voloxove, i vsă xristîănskaă vero svătaă, znajte o
tomB, <e Boga nawego edinB sv. sluga bolwe mo<etB otB vwitkixB NemcuvB i otB
vsexB homyxB, belyxB, waryxB roznyxB watanskixB kupiliwB, oru<ie drB<awixB,
veru, glagolti, sviituil, otl3 sv. Ierusalimu razB postănuii v13 serdcaxl3 nawixB»
(Obrona, 106)

1
•

On the development of the Ukrainian Authocephalous Orthodox Church (UAPC) see. N. Polons'kaVasylenko, /storyCni pidvalyny UAPC, Miinchen 1963.
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It's interesting to point out, that Mychajlo Rosvyhuvs'kyj did not think, as already
stated above, in ten11:s of "national" appartenance, but in the sense of belonging to a
particular religious-political areal, even ifhe could istinct, anyhow, the different groups. So,
the researcher should not look for a juxtapposition in modem "national" terms, but rather in
a sense of ethnosacral appartenance, understanding it as a sense of belonging to a
particularity that can exist only as a part of a wider whole. As for bis ownethnonyrn, he
calles hirnself rusnak or rusyn, sometimes criticizing his own people this way:
"Velika golova u Rusina, mozgu v nej velrni malo" (Logos, 17).
He bas sarcastic words even for bis own colleagues:
«U nawixB kraaxB popove waleiitB otB vina>> (Logos, 22)
Anyhow, it is then clear that for him rusyn is only somebody belonging to the Eastem
Rite, not necessarily speaking rusyn, as it can be understood from the following statement:
« ... edinyj toj<de duxl3 [... ]. ne rimskix13 onyx.13, ni<e liiterl3, ani kalhvin13, tohîii
urorskîj, dux13 i duwă Rusinl3 » (Obrona 91)

ăzyk#

He considers "others" all the peoples belonging to another faith, and so, in bis works, he
tries to speak to:
"Rimăninovi, tatarinovi, liiteraninovi, kalvinovi, Turhinovi i prohirn poganom,
ii.ko i uneătovi otstupnikovi"

Mihaly-Pap gives us also a detailed list of all the people he considers as pagans,
including all the lands that are directly or indirectly connected with the latinity or with its
successors, lutheran and calvinists, joining them to the "rest of pagan people":

«AzB, ă [... ], toj svătyj edin.6 listokB ne dalB za vsil Prafu, An/lîii, nemeckuil
veru, i za Litvu, Prusy, Gelvecy, Polăci, Muravu, Toty, Hexi, Svedy, Flandry,
Livony, Bur/undy, Evropy i Indîany sB prohimi po/anami» (Obrona, 142)
On the other side, he provides us with a complete list of all the people that should rise
against the haeretics:
«rreci, Volownă, Voloxove, Rus#, kozaci, zapbrotcy, Makedonăne, Multăne,
Serbove, Istrove, Ilan1cove, Moldovăne, Dalmatove, Bosnăne, Bol/are, Slavenăne,
Ugrovlaxove, use stolpovi i podporu stolpB der<itB, a podpora der#<itB tako<de
togo<B stoIBpa carstvuilwago, ne tohîil Petra, moskovskago carii, pravoslavie svătoe
nawe, i<e molitvami svătyi podpirailtB, ne tokmo mu<îe, i <enskîj polB» (Obrona,
251)
This list shows us all the people he considered tobe part ofthe realrn of"real faith", i.e.
of Rus '. lt is interesting to point out that in this list we can find modem Greeks, Romanians,
Ukrainians, Russians, Macedonians, Bulgarians, Croats, Serbs, Slovenes, and Bosnians, as
well as Hungarians, all understood as being part of the ethnosacral empire of Rus' whose
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chief, namesnik Boga na zemii, could be the only legitimate heir of the Imperial
insignia, the car ' of Moscow.
It can also be interesting analyzing the language used by Mychajlo Rosvyhuvs'kyj 17 : on
a Slavonic base, with more or less evident local inserts, typical of Transcarpathian literature
of the time, the Author uses the local redaction of the prosta mova, as well as many
quotation and entire sentences in Hungarian, Latin, Greek, as well as clear Polish and
Romanian words, together with frequent polonisms, hungarisms and some other linguistic
influence. The choice of Church Slavonic, anyhow, is not casual: he didn't wan't to be
laughed at by bis own detractors:
«PisalB byxB varnB prostyrnB ăzykomB, a vy by na toe myslili, htO
emu, Mi/ovce, toto piwetB» (Obrona, 97)

să

podobalo

Also bis choice of the prosta mova is determined by the need of being understood, as
well as bis choice for Hungarian, determined, in our opinion, by the will of being
understood both by the Hungarian orthodoxes and by bis opponents as well. He calls bis
own lanuguage rusnac 'ka mova, and bis Hungarian, as well as bis Rumanian, is often used
17

About the language of M. Rosvyhuvs'kyj see: L. Dezso, Oroszvegesi Mihdly muveinek nyelverol, "Filol6giai
Ki:izlony", IV (1958), pp. 336-346; L. JJ::;i)l{e, O .113b1Ke yKpauHcKozo 110JJeMucma M. ÂHpeMbl u JaKapnamcKou
"HapoiJHou JJumepamypbl" XVII 8„ «Studia Slavica", XXIII (1981), pp. 19-52. Sce also, about the language of
Subcarpathian literary works: L. A::i)l{e, K 8onpoey o 8eH2epcKux JaUMcmsooaHWIX 8 JaKapnamcKux
n/lM.JlmnuKax XVI-XVII 88., "Studia Slavica", IV (1958), pp. 71-96; VII (1961), pp. 139-176; L. Dezso, A
karpt.ftaljai irodalom ke;zdetei (Nyagovai Posztilla), "Filol6giai Ki:izli:iny", IX (1963), pp. 156-161; L. JJ::;i)l{e,
O JJeKcuKe JaKapnamcKou yKpauHcKou J1umepamypb1 XVI-XVII 68„ "Annales Univel'liitatis Scientiarum

Budapestiensis de Rolando Ei:itvi:is Nominala", Sectio Philologica, 6 (1965), pp. 117-135; L. JJ::;i)l{e, 011epKu
no ucmopuu JaKapnamcKux 2080P08, Budapest 1967; L. A::i)l{e, O 832/IJliJax u cmU/le JaKapnamcKou H.11208cKou
llocmUMbl cepeiJuHbl XVI-zo 8eKa, «Slavica", 16 (1979), pp. 5-18; L. Dezsâ, A XV-XVIII szazadi luirpatukran
nyelvemlekek magyar jăvevenyszavai, Budapest 1989. See, also, H. H. <l>eKeTa, JIJblK Y2JJJ1HcK020 c6opnuKa
"KJ11011" JaKapnamcKozo c6opHuKa XVII 8„ «Sbomik nârodniho muzea v Praze", XXI (1976), I, pp. 23-54.

About the cerkovnoslavjanskij jazyk in Subcarpathia see: 3. EaneuKHH, l(epKOBHOC/la.llHCKUu .113blK u
CJUJ8JIHCKue iJuaJJeKmbl (Ha ocHOBaHUU KapnamcKux yKpauHcKux iJuaJJeKmo8), "Studia Slavica", XXV (1979),

pp. 31-36. About other aspects of language development in Subcarpathia see: M. M. JleneKa'I, na.t.(.11mKu
yKpaiHCbKozo nuc1JMeHcmsa XVJl-11011. XVIII cm. nucaHi Ha 3aKapnammi (MamepiMu iJo icmopu11Hoi
iJiMeKmMozii yKpaiHCbKOi Mo8u), «HayKOBi JarrncKH Y:>Kropop;chKoro Aep)l{aBHoro YHiaepcHTCT}'», 14

221-234; n. Kupali, o 80CmO'IHO-Cll08QijKO-Kapnamoy2opcKOM iJuaJJeKme 8 Benzpuu,
«CJiaBllHCKlUI <l>HJIOJIOrHll», III (1958), pp. 163-174; :R. O. AleHA3CJIÎBChKHH, YKpaiHCbKO-JaxiiJHOC/108 .

(1955), pp.

.llHCbKi JJeKCU'IHi napa.JJelli, KHiB 1969; P. M. Lizanec, Magyar-Ukrtin nyelvi kapcsolatok. A luirpcitontuli
ukrcin nyelvjtircisok anyaga alapjcin, Ungvâr 1970;
yKpaiHCbKoi Mo8u

J

:R.

O. A3eH)l;3CJiiBChKHil, AiMeKmna 83afMoiJi.ll

inwUMu C1108JIHCbKUMU s KapnamcbKOMy apeMi, Kuia 1973; A. A. MoKaHb, lleKcu11ec1eue

ynzapu3Mbl 6 MapaMOPOWCKUX yKpaUHCKUX 2080pax 3aKapnamcKOU 06.nacmu, «BorrpOCbl 4>HHHO-yropcKoil

4>HJIOJIOrHH», 3 (1977), (JleHHHrpaA), B.

n. Jlarra,

CnOBaijbKO-yKpaÎHCbKa M08Ha Me:Hea, «3arrHCKH

HayKoaoro ToaapncTBa KynhT}'pHoro col03Y yKpaiHchKHx TPYAllWHX y qexocnoaauLKili coui3.JliCTH'IHili
pecrry6niui», 8-9 (1979-81), pp. 95-96; I. I. <I>exeTa, 3axiiJHOC1108'.11ncbKi JJeKCu11ni 3ano3u11eHHJ1 8
0

JaKapnamcbKUX naM'.11amnuKax XVI - XVII cm., «Ilpo6JICMH CJIOB 11H03H8BCT&a», 27 (1983), pp. 118-124; I.

Feketa, Polonizmy leksykalne w jezyku zabitkow powstalych na Rusi Zakarpackiej w XVI-XVII w„ "Studia z
filologii polskiej i slowianskiej", 25 (1985), pp. 141-151.
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together with other languages, for instance Latin and Church Slavonic, mixing often
cyrillic and latin letters:
«Sokakot latwnB ego, Michael, tales, kotorîi hemilo hitaete, a ne ertelmet; en is
voltarn talis, quam tu es modo, Beczben, Posonban, Nagy Sombaton is. Ves# den#
jol el spekSlatores nem eheznek en is bizony nem Ehesztem posonban midon voltarn
most si nemjol elek itt is testi kenyerem lelki is van" (Obrona, 262) 18
Or, in Rumanian,

«Avaca nasB, 1,1SpBne bSnB, Domine» (Obrona, l 98) 19,
We can easily point out that Mychajlo Rosvyhuvs'kyj usually changed the language
depending on the target of its own sermons; for this reason he could use at the same time
old church slavonic as a base, inserting the local redaction of what we call now Ukrainian,
using quotations in Latin and Greek and passing with no solution of continuity to entire
passages in Hunganan. All these languages were nothing but the mirror of different
cultures, whose meeting point was in the very Carpathian areal.
For the today's researcher the lesson of Mychajlo Rosvyhuvs'kyj could be the
following:
there is no need to look for a particular definition of Andrella's "national" appartenance,
since, until the first halfofthe XIX century, the identity factors were absolutely others than
the ones drawn after Vienna 1815. Mychajlo Rosvyhuvs'kyj was part ofthe world we know
as Rus', not Russia, Ukraine, Hungary, Slovakia, Romania or, in the future, may be
Rusynia: he was the son of a borderland in which all these cultures had a meeting place
with the other cultures of the areal, i.e. the classical ones, the Jew and the Ottoman ones.
The interaction of these cultures brought to the birth of a particular cultural system, that,
while recognizing itself in its diversity from all the above mentioned systems, found its
place in its very belonging to a Imperial culture, giving at the same time a considerable
contribution to the development of culture in this areal and to all the cultures that met
themselves at the border.
The future of research in this area will be in considering it an interaction point of many
different cultural experiences, not in trying, anachronistically and with no certain resuit, to
'"

Hungarian mixed with Latin and Old Church Slavonic, using partially both the alphabets. "I saw myself,
Michael, a lot of them, those, who read the ink and noi the sense. I was once too such as you are now, in
Vienna, in Bratislava and even in Tmava. I lived well all the day, because who is a speculator is never
hungry. Now I don't live well, even if here there is bread for my body and for my spirit". About Hungari_an
and Rusyn linguistic and literary relationships, see: I. Udvari, Adalekok a magyarorszdgi ukrdn irtisbeliseg
rortenetehez a XVIII szazadban. Del-maramorosi szerzodesek, "Studia Russica", XI (1987), pp. 58-92;
eiusdem, Adalekok a kdrpcitukrdn frcisbeliseg ti:irtenetehez. Megjegyzesek De Camelis J. nyomtatotr muveinek
es ki:irlevelenek nyelvezeterol, "Acta Academiae Pedagogicae Nyfregyhâziensis'', 11/E (1987), pp. 157-165;

eiusdem, Adatok a kârpatukran felviltigowdtisrol, "Szabolcs-Szatman szemle", 1989, 3, pp. 280-284;
eiusdem, A ruszin egyhcizi hivatali frtisbeliseg a XVIII szcizad elsi:i harmaddban. Bizcincy Gyorgy Gennadius
piispăk

19

(1657-1716-1733) iratai, "Acta Academiae Pedagogicae Nyfregyhâziensis", 13/C (1992), pp. 241-

256; eiusdem, Ruszin (kârpcitukrdn) irtisbeliseg a XVIII. szazadi Magyarorszcigon, Budapest 1995.
Romanian mixed with Latin, in cyrillic: "Învata, Jupâne bun", i.e., "Teach us, Good Lord".
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adscribe them to new "national" contexts that are now only trying to write, as Orwell' s
Big Brother, their own history, a virtual one.
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Într-o perioadă în care Europa îşi caută o nouă identitate, renaşterea vechilor şi
noilor naţionalităţi, împreună cu dorinţa lor de a crea noi state bazate pe principiul etnolingvistic ne arată necesitatea unei noi şi mai adânci pătrunderi în istorie şi în vechile
documente. Europa Estică şi Central-Estică, graniţă între imperiile "latin" şi "rus" este
cel mai bun studiu de caz pentru analiza problemei naţionale, problemă nerezolvată după
momentul Viena 1815 şi după două războaie mondiale.
Centrul acestei noi Europe este arealul carpatic, unde ucrainienii, românii,
maghiarii şi slovacii fac toate eforturile posibile pentru a ilustra dreptul de a-şi exprima
apartenenţa naţională a unui teritoriu care, de fapt, are ca particularitate exact statutul de
zonă de frontieră. Particularitatea arealului carpatic este, în opinia noastră,
multietnicitatea şi multiculturalitatea, în care fiecare grup minoritar îşi poate trasa
identitatea, parte a unui sistem supranaţional şi transnaţional care nimiceşte tipicul
"naţional", un sistem pe care îl putem numi macroregiune sau Etnoregiune, în care fiecare
particularitate este garantată de coexistenţa într-o zonă de graniţă multietnică şi
multiculturală.

Un punct de plecare într-o asemenea analiză, fructuoasă pentru analiza istorică şi
a dezvoltării viitoare, analiză efectuată de către specialişti neîncătuşaţi de
monodirecţionarea naţionalistă, ar putea fi studiul relaţiilor maghiare, române şi
ucrainiene în arealul carpatic sud-vestic.
Teritoriul cunoscut sub denumirea de Transcarpathia (Zakarpatia) este un
apendice al lumii ruse care, împreună cu teritoriul actual al României, se află în cel mai
vestic punct al Imperiului cultural, spiritual, religios şi politic.
În aceste teritorii asistăm la o creştere a conştiinţei culturale şi politice chiar şi la
ucrainieni.
Oricum, acest teritoriu nu e locuit doar de slavii estici şi vestici ci şi de maghiari,
români slovaci evrei şi alte minorităţi. Identificarea ca minoritate "naţională", precum şi
apartenenţa la un grup etnonaţional este o trăsătură ce poate fi observată în Europa Estică
doar după momentul Viena 1815, iar în respectivele teritorii, doar după 1848. Înainte
identitatea era formată nu pe o bază naţională, ci mai degrabă pe bazele apartenenţei
religioase şi politice iar în lumea estică, religia şi politica sau, mai bine zis, religia şi
puterea au fost întotdeauna două aspecte ale aceluiaşi fenomen.
În acest sens, către sfârşitul secolului al XVIII-iea trebuie să facem distincţia între
Slavia Othodoxa şi Slavia Romana, neomiţând faptul că acestei Slavia Othodoxa îi
apaţineau de asemenea şi elemente non-slave, a căror provenienţă era probabil maghiară
sau română; acceptarea de către ei a Ortodoxiei le-a permis să devină ortodocşi.
În linii mari, putem spune că pe teritoriul de azi al Rusiei şi Ucrainei putem
observa o diviziune. Moscova a obţinut supremaţia politică, în Kievul şi teritoriul actual al
Ucrainei au fost filtrul unde au fost adunate şi reelaborate vest respectiv est-europene
(inclusiv modelele culturale greceşti, evreieşti, chiar turceşti-persane-arabe), bineînţeles în
concordanţă cu particularităţile culturale ale Rusiei.
În zilele noastre această cultură este cunoscută uneori anacronic, ca fiind pur
ucraineană sau, vai, ruteană, un adjectiv a cărui utilizare nu o sugerăm în scopul evitării
neînţelegerilor. În analiza noastră preferăm folosirea termenului "cultură rusă sudvestică ", deoarece influenţa ei, chiar dacă trăsăturile ucrainiene sunt covârşitoare, are un
impact mult mai puternic.
Pentru a înţelege mediul ideologic şi politic în care Michailo Rosvyhuvski şi-a

politică
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elaborat lucrările, trebuie sa avem în vedere doua considerente legate de cele spuse
anterior. De-a lungul secolului XVII şi la începutu/ secolului XVIII asistăm la înflorirea
artei şi culturii în teritoriu/ Ucrainei de azi (inclusiv Zakarpatia). Aici, confruntările
dintre tradiţiile locale estice şi vestice au dus la formarea unei noi culturi, a cărei
particularitate o constituie păstrarea tuturor trăsături/or sale răsăritene, reelaborând
majoritatea realizări/or occidentale ale timpului. Un gen literar deosebit a fost
po/emisţyka. reprezentanţii fiind până în secolul XVIII în majoritate ucrainieni, precum
Vifenski, , Z. Kopystenski şi I. Ha/jatovceki, al căror scop era de a păstra puritatea
Ortodoxiei împotriva latinizării ce a urmat unirii Brestu/ui, oferind vigoare discuţiilor şi
polemici/or politice şi culturale împotriva influenţe/or Occidentale şi anume latine, prin
intermediere poloneză.
Michailo Rosvyhuvski - numele Andrei/a a fost utilizat, /ară o explicaţie clară,
doar de catre unii cărturari - a/ost cel mai proeminent polemist împotriva Unirii şi a tot ce
nu era Ortodox în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII. Nu suntem în posesia unor
informaţii sigure cu privire la viaţa lui dar, din lucrările lui, putem stabili limitele
aproximative între 1640 şi 171 O, an pentru care avem date sigure privind moartea lui.
Preot uniat, a studiat în Tmava, Bratislava şi Viena, dar mai târziu refuza toate
avantajele pentru a se reîntoarce la Ortodoxie. Această "trădare" a dus la persecuţii atât
din partea catolici/or, cât şi a ierarhiei uniate, atacuri descrise clar în lucrările sale.
Pentru tot restul vieţii a fost silit sa cutreiere ţinutul Maramureşului, unde prezenţa
simultană a calviniştilor şi a românilor, maghiarilor şi ruşilor ortodocşi îi puteau oferi,
într-o oarecare măsură, o viaţă liniştită.
Din moştenirea /asa tă de Mic hai/o Rosvyhuvski doar două lucrări au ajuns la noi.
Unii cărturari au ridicat posibilitatea existenţei altor lucrari, însa pâna în momentul de
faţă nici un alt manuscris nu a fost descoperit. Lucrările sale pot fi datate între 1699 şi
1702, interval în care a încercat sd-şi adune predicile într-o carte.
Firul roşu al lucrărilor sale ca şi al polemiştilor contemporani lui este activitatea
teribilă şi falsitatea Vaticanului, idei exprimate în cele doua lucrări Logos şi Obrona.
Atacurile sale sunt îndreptate către Biserica Catolică; deşi uneori găsim încercări de a
scrie despre probleme referitoare la rit, cum ar fi filioque sau despre calendar, nu îl
preocupă dogmatica sau doctrina catolică.
Michai/o Rosvyhuvski demonstrează o bună cunoaştere a naţiunilor şi a culturii
lor. Totuşi, subliniem că înţelegerea diferite/or culturi nu a dus la coruperea inspiraţiei
ruse a operelor sale; el era interesat doar de "tehnologia" oferită de aceste culturi,
niciodata de ideologia lor. ln acest sens deseori Andrei/a e mândru că el cunoaşte limba
duşmanului, în timp ce acesta nu îl poate înţelege.
Atacurile la adresa latinităţii nu sunt îndreptate împotriva unei unitdţi etnice
anume, aşa cum am putea înţelege în termeni moderni. ln acest sens, sinonimele laţynnyky
şi papeCnvkv pot însemna orice obiect de provenienţă romano-catolica, inclusiv germană,
sau reprezentanţi ai latinităţii care ulterior l-au trădat pe Papă (Martin Luther, Jean
Calvin).
Michailo Rosvyhuvski acuză latinitatea de tradare a adevăratei credinţe (staraia
vera), a adevaratelor principii, a căror provenienţă nu este nici la Roma, nici la
Constantinopol.
Originea credinţei trebuie căutată în est şi nu în vest dar, foarte interesant pentru
cercetător, putem depista trăsături tipice ucrainiene: nu se aminteşte de Constantinopo/Bizanţ, atâta vreme cât originea Bisericii Răsăritene poate fi depistată doar la Ierusalim,
capitala tuturor religiilor şi a tradiţiei, al acelui model rasăritean slav ortodox numit
starovynastarina. Acest lucru e tipic pentru cultura ucraineană a secolului XVII: în acea
perioadă ierarhia Bisericii Ortodoxe devenea, din punct de vedere instituţional, rusească
Kievu/ nu putea suporta pierderea primatului ideologic ce îi rămăsese după apariţia puterii
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moscovite. Din acest motiv, unii reprezentanţi ortodocşi au obţinut recunoaşterea de
cdtre Patriarhul Ierusalimului, pe acest principiu bazându-se noua încadrare
ideologi.cd a viitoarei Biserici Ucrainiene Autocefale Ortodoxe. Michailo Rosvyhuvski îi
cheamd la curaj şi conştiinţd pe toţi cei ce aparţin adevdratei credinţe, toate acestea în
sensul apartenenţei la un areal politico-religios.
Mihăly Pap oferd, deasemenea, o listd a popoarelor pe care el le considerd
pdgâne, enumerând, totodatd şi popoarele ce ar trebui sd se ridice împotriva ereticilor:
grecii, românii, ucrainienii, ruşii, macedonenii, bulgarii, croaţii, sârbii, ungurii, etc.
Analizând limbajul folosit de Rosvyhuvski, se observd cd, pe fundal slavonic
autorul introduce citate sau.fraze întregi. în limba maghiara, latind sau greaca, precum şi
cuvinte în limba poloneza sau romând; adeseori amesteca latina şi chirilica în aceeaşi
frazd.
Ne putem da seama cu uşurinţd cd Michailo Rosvyhuvski a modificat în funcţie de
scopul predicilor sale; folosea ca bazd slavona veche, introducând citate din latind şi
greacd, trecând apoi la pasaje întregi în limba maghiard. Toate aceste limbi nu sunt
altceva decât oglinda diferitelor culturi ce aveau ca punct de întâlnire însuşi arealul
carpatic.
Pentru cercetdtorul contemporan, lecţia datd de Rosvyhuvski ar putea fi
urmdtoarea: nu e nevoie s(J cdutdm o definiţie a aprtenenţei "naţionale" de vreme ce, pând
la jumatatea secolului XIX factorii ce determinau identitatea erau cu totul alţii decât cei
conturaţi în 1815 la Viena.
Viitorul cercetdrii în aceast(J zonă constă în considerarea ei ca punct de
interacţiune a numeroase experienţe culturale, nu în a încerca, anacronic şi fdrd rezultate,
sd le înscriem în noi contexte naţionale.
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Icropis MapaMopomuuu B 1aKapnaTc1.Kiă
icTopiorpacl»ii XIX cT.
/(. /(aHWl10K

O.

TKa'lyK

Ha no'laTKY XIX CT. B Cireri )ICHJia i npanrosana mo.1n1na, IUHpo si,zJ,llaua icTOpii'
pi.li.Horo KpaJO - .ll.HpeKTOp Micnesoi' riMna.Jii' CHMOH'L!H'I. Bin JanHumB Hail.la)J.KaM B
py1<onHcy reorpacpi'IHHH OIIllC MapaMopounrnu, JIKHH Ja1<iuqycri.cJ1 TIUCHMH cnoBaMH: «MH
XOTUJH nepe)J.aTH HaillHM neBi)J.OMHM Hailla)J.KaM OilHC nici npoBiHUii', mo6 BHila)J.KOBO ne
cep)J.HnHCJI na uac, mo 3 nawoi' BHHH BOHH IlOBHHHi ne JHaTH i"i>>. 1Ha JHa'L!eHHi py:t<OnHCY
JYJIHHHMOCJI HH)l{'L!e, a renep Ja.JHa'L!HMO, mo 6naropo)J.na cnpasa MapaMopowUJ1
CHMOH'L!H'la ne nponana 6eJcni)J.Ho, a JHaiiwna csoc npo.ll.OB)l{eHHJI y nay:t<osiii po6oTi
icTOpHKiB Jaxi)J.noi' 'L!aCTHHH 3a1<apnarrJ1. OxapaKTepHJysam crau )J.ocni)J.)l{eHHJ1 icTOpii'
MapaMopomHHH B JaKapnaTCLKiH icTOpiorpa$ii' XIX CT. i c JaB)J.aHHJIM )J.anoi' crarri.
Î!zy'IH na c1>oro)J.uiunuo uay1<osy 1<on$epenniK> B Cary Mape, npura.uaJIHCJI cnosa iJ
npani npoct>ecopa Y:>KropO)J.CLKoi' )J.yXOBno'i ceMinapii' B.M.fa)J.)l{em «.[{o)J.aTKH .li.O iC'ropii'
PycHnis i pycLKHX nep1<0B B MapaMopowi, 1922 p.»: «I JIK MHJIO iiTu JaniJHHneK> oT
KHpan1>raJH (Koponesa) .li.O XycTa, i OT XycTa )J.ane .li.O .HciHJI, BCJl.lnf npH Tuci BH)J.iTH MO)I{
nawi pyc1>1<i cena J 1<pacHHMH nepKBaMH i sceii npHpO.ll.H npaB.ll.HBO no)J.o6uoii .li.O
lllseiinapiî, 'l)'TH BCJl)J.H nawy pyc1>1<y 6eci.ll.Y i Mosy. Qqi 'L!onoBiKa ne MO~
HanOBHHTHCJI i HacHTHTHCJI KpaCOTOK> )J.OnHH, rop, nonOHHH i niJJoî npHpO)J.H, cepne )l{e
MHnHM JBy:t<OM uawoî pyc1>1<oî MOBH. I JaniJHHneK> uac1<opo nepe6iryro'IH OT Xycra
CoKHpHHnK>, TJ1'L!eBo, Tepecsy, no CHrOTi oH'L!KiB„.». 2 Asrop no)J.at WHpOKHH
reorpa$i'IHHH onHc MapaMopomunH i BBa)l{at, mo i"i Ha.JBa noxo)J.HTL Bi.li. pi'IKH Mapa,
npHTOKH hu 6in11 CireTa.
HaBe)J.eHHH ypHBOK Ba)l{nHBHH me i THM, mo HHM JacBi)J.'leHO TepHTopianLny
C)J.HiCTL icTOpH'L!HOro 3aKapnaTTJI )J.O 1945 p., JllCa cnpu11na naifpiJHOMaHiTHiWHM
BJatMoBi)J.HocunaM Mi)I{ uacenenHJIM piJnux uapo)J.Hocreu i, nacaMnepe.ll., )J.yXOBHHM. CaMe
ryT, y nasqan1>nux JaKna)J.ax CireTa i iuwux MicTax cyqacnoî PYMyuiî, Ja1<apnami
3)J.o6ysanu ocsiry, JIKa crana )J.06poK> OCHOBOK> )J.M OBono)J.iHHJI BHCOTaMH piJHHX ranYJeH
uayK, mo 3po6uno ix iMena si)J.oMHMH )J.ane1<0 Ja Me)l{aMH KpaJO.
TaK, y cTinax CaTMapc1>1<oro nineK> (c1>oro)J.ni Cary-Mape) poJnoqas csiii cnaBHHH
wnJ1x y senHKY HaYKY i 3aran1>uocnos'mc1>1<e BHJHaHHJI ypo)J.)l{enenL c.Tu6asa (cLoro)J.Hi
CsanJ1Bc1>1<oro paiiouy 3a1<apnaTc1>1<oî o6nacri) IO.l.fyna - Beneniu (1802-1839pp.), a
niJniwe uoro JeMJIJIKH €.<l>ennu1< (1844-1903pp.), l.CinLBaii (1834-1904pp.) i O.M1upa1<
(1837-1913pp.), J1Ki cranu Bi)J.OMHMH B'leHHMH, KYnLTYPHO-ocsirniMH )J.iJl'L!aMH.
ll.{e TPOE: ypO)J.)l{eunis Jaxi)J.Hoi' qacmuu 3a1<apnarrJ1 - TI.Jlo)J.in (1764-1829pp.),
M.Jlyq1<an (1789-1843pp.) i lOJKaTKOBH'L! (1855-1920pp.), CTY.ll.iK>BanH $inoco$iK> y
Benu1<0-Bapa)J.HHCLKiii riMHaJiî (c1>oro)J.ni Opa)J.eJI B PyMynii). A JHaHHJI, J)J.o6yri y
riMna.JiJlx CireTa i BenHKOMY Bapa)J.HHi )J.onoMornu cuuy cen11uuua-1<pina1<a iJ cena
3on0Tap1>osa, mo na XyCTlllHni, B ..[{osrosuqy (l783-1843pp.), )J.OMOITHCJI suco1<oro
JBaHHJI qnena-1<opecnon)J.eHTa yropc1>1<oî AKa)J.eMiî nay:t<. I ne )J.ane1<0 nenoBHHH nepeniK
iMeH THX JaKapnaTniB, JIKi niwnu y CBiT uayKH j3 CTiH HaB'L!anLHHX JaKna)J.iB THX MiCT, JIKi
c1>oro)J.ni na TepuTopiî PYMyuiî. Tipo îx )l{HTTE:BHH i nay:t<OBHH WMX O)J.HH iJ aBTOpiB nux
3
pJI)J.KiB p03IlOBiB B OKpeMiH MOHorpacl>iî. A TYT npoananiJytMO ÎX BHeCOK y BHB'leHHJI
iC'ropiî MapaMopomuuu.
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TaK, JO.BeHeniH, npo6HBaJO'IHCL .no MocKBH, npH6ye iJ ceoîM 6paToM I.MonHapoM
e l<HwHHiB. feHepan-ry6epHaTOp l.IHJOB He TÎnLKH ,no6po3H'lnHBO npHHIDIB ix, a ii Ha.nae
îM o6oM po6ory: JO.BeHeniHa npHJHa'IHB yqureneM apH$MCTHKH, a I.MonHapa Y'IHTeneM naTHHCLKOÎ MOBH. IlpoT.UOM .neopi'IHOro nepe6yeauID1 e l<HWHHeei JO.BeHeniH
aKTHBHO BHB'lae JBH'laî, no6YT, .naeHi DHCeMHi naM'JITKH eonoxie. I npu6yewH B MocKey,
iioro rp)'HTOBHi JHauIDI He TÎnLKH 3 icTOpiî cnoe'RH, a ii eonoxiB ei.npaJy JanpHMÎTuna
pe.uaKUÎR )l{ypHany «MOCKOBCKHH BeCTHHK», i HeraHHO Janpocuna .no po60TH. BH.naBeUL
CBOC piweHHR MOTHByBaB THM, w.o JO.BeHeniH: «IlpHpo.nHLIH KapnaTopocc, po.nHBWHHCJI
H KopoTKO JHaK>UJ.Hii BeHrpHK>, TpaucunLBaHHK>, fanHUHK>, EonrapHK>, OH o6ew.aCT HaM
4
.nocTaBnRTb cee.neHHR 060 BCeM, OTHOCRUJ.eMCJI .no CHX CTpaH».
JO.BeHeniH CilOBHa BHnpae.nae cno,niBaHIDI pe.naKuiî :>KypHany. EinLwe TOro, CBOÎM
HayKOBHM aeTOpHTCTOM .noMircJr y pociiicLKOÎ AKa.neMiî HayK ,nOJeony Ha HayKoee
ei.npJr.n)l(eHHR e EonrapiK>, RKe i J.niiicHHB B 1830-1831 pp. BiH )l{HB i npauK>eae He rinLKH
enacHe e Eonrapiî, a ii y Banaxiî, Mon.naeiî, TpaHcinLBaHiî, BHRBnRK>'IH eenHKHii iHTepec
.no icTOpiî eonoxie. PeJynLTaTOM iioro HayKoeux nowyKiB cTana KHHra «BnaxoEonrapCKHe unu ,[{axo-cnaeRHCKHe rpaMOTLI, co6paHHLie H o6'bRCHeHHhlC JO.BeHenHHLIM
neToM 1835 r.».
TaK 6yno Jano'laTKOBaHO BHB'leHIDI JaKapnaTCLKHMH B'leHHMH iCTopiî eonoxie.
0KpeMi fi npo6neMH 3HaHllillH CBOC BHCBirneHHR y n'JITHTOMHiii npaui naTpiapxa
JaKapnaTCLKOÎ icTOpiorpa$iî M.Jly'IKM «ICTopiR KapnaTCLKHX pycHHÎB», RKY nepexnanH 3
naTHHCLKOÎ MOBH Ha yKpaîHCLKY B'leHi Y)l{ropo,ncLKoro .nep~HiBepcurery JO.Cax,
A.IrnaT, M.Opoc, H:.Earnaii, a BH.nanu HayKoeui MyJeK> yKpaÎHCLKOÎ KynLTYPH y
Ceu,nHHKY (Cnoea'l'IHHa) ni.n KepiBHHUTBOM M.Canonurn. Y uiii qiytt,naMeHTanLttiii npaui
M.Jly'IKaH .nocni,n)l{yC uinHii KOMnneKC npo6neM, npo w.o B)l{e CKaJaHO B OKpeMiii KHHJi
5
6
npo HLOro. 0,nHOK> 3 HHX c BHCBÎTnCHIDI icTOpiî eonoxie.
M.JlyqKaH no,nac
icTOpiorpa$i'IHHii ornJr,n ,naHOÎ npo6neMH, HaJHBaC pi3HÎ Teopiî 3apy6i)l{HHX icTOpHKiB.
TaK, KpoMep CTHOHÎM «eonoxH» eueo,nHTb iJ nonbCLKoro «ynorn, JiyuiH - ei.n
xopeaTCLKOro «ynax». I nepwe i ,npyre OJHa'lac KonoHiJr. 3aMocuiii eueo.nHTL ei.n
yropcLKoro «onac», RKHM yropui HaJHBaK>TL iTaniHuie.
,[{ocni.nHHK eucnoenK>c i enacHy ,nyMKY : «jl BBa)l{aK>, w.o UR HaJBa (eonoxu) 6epe
ceiii no'laToK ei.n Toro, w.o repMaHeUL HaJHeac iTaniHuie eenw, a cnoe'JrHH - eonox. j{KUJ.O
cnoe'JrttHH eanaxie HaJHBac eonox, Jacei,n'lyc iioro iTaniiicLKe noxo.ll)KeHIDI». BiH
ni,nxpecnK>c, w.o _npoCTHii nK>,n HiKonu He HaJHBac ce6e eanaxaMH, ane poMyH.
TepHTopianLHO BOHH c JanHWKOM xonoHiî TpMHa, a «JapaJ eanaxu HacemnoTL ,[{aKiK> a6o
BanaxiK>, Mon.naeiK>, TpaHcinLeaHiK> i 6inLwy 'i3CTHHY 3arncR.HCLKoî Yropw.HHH».
M.Jly'!Kaii Tenno CTaBHTbCR .no icTopH'IHOÎ .noni eonoxie, ni.uKpecnK>K>'IH, w.o BOHH
npoiiwnu qepe3 rpiJHi 6ypi nepeceneHHR. Hapo.nie, 6HTBH i 'lepeJ yce ue J6epernu pi.UHY
Moey. BoHH rapx'li xapaKTcpoM, ane .no6poccp.ue'IHi, TR.)l{KO nycKaK>TLCR. Ha nepeccneHIDI,
MÎUHO TpHMaK>TbCJI .ni.nieCLKOÎ JeMni, 3BH'laÎB Ta peniriHHHX o6pR..niB.
lJinLHe Micue B «lcTOpiî KapnaTCbKHX pycHHiB» 3aHMac xapaKTCpHCTHKa
xynLrypHo-oceiTHLoro )l{HTTR. Ha MapaMopow.HHi i Ha BCLOMY 3aKapnarri. 0JHaiioMneHIDI
J uicK> npo6neMOK> ,noKopiHHO MiIDlc Hawy yxey npo CTaH oceiTH ii Hayxu, cnpoCToeyc
TCJY PllJJ.RHCbKOÎ icTOpiorpa$ii npo cyuinLHY HenHCLMeHHÎCTb B Kpaî, HC K~'IH B)l{C npo
HMBHÎCTb HayKOBHX JHaHL. ,[{ocni.nHHK IlOKaJYC 3Ha'IHY ponL MOHaCTHpÎB y p03BHTKY
KynLTyptto-oceiTHLOro )l{HTTR.. Bi.noMo, w.o y Jaxi.nHili 'iaCTHHi 3aKapnarrx UK> ponL
BHKOHyeae MyKa'liBCLKHii MOHacrnp, a Ha MapaMopoW.HHi ueHTpOM .nyxoeHocTi 6ye
MOHacrnp ce. MHxaiina apxattrena B fpywoei. M.JlyqKaii npH.D.inxc iioMY 6araTO MÎCUR e
.npyroMy TOMi CBOCÎ npaui i BHCBÎTnK>C H3HHCKpaeiwi CTOpiHKH 3 iioro icTOpiî.
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.HK CKpynynbOJHHH .nocni.nHHK, eiH iJ-Ja ei.ncyrnocTi .llOKYMeHTiB BHJHae, 1110 TO'!Ha
.naTa JacHyeaHHJI MOHaCTHPJI Heei.noMa. Ane .llOKYMeHT3nbHO .llOBO)lHTb, 1110 eiH icHyeae
.naneKO .no 1391 p. Ili.nTBep.n:>KeHHJIM UbOMY e rpaMOTa
KOHCTaHTHHOUOilbCbKOro
naTPiapxa MHKOnH, HanHcaua Ha nepraMeHTi rpeUbKHMH 6yKeaMH i JaKpinneua
onoe'RHOIO ne'laTKOIO, J1Ka 6yna eH.naua Uboro poKY iryMeuy MOHaCTHpR. Bona ea:>KnHea 3
.llBOX 6oKiB. Ilo-nepwe, B HiH BKa.JaHO JaCl:IOBHHKiB MOHaCTHPJI - eoeeo.n lianiw (Balicsa) i
,LWarMewTep (Dragmester), JIKi npH6ynH pa.30M 3 iryMeHOM .no KOHCTaHTHHODOilbCbKOro
naTPiapxa 3 npoxaHHJIM BJJITH MouacTHp ni.n ceo!O oniKY. Ilo-.npyre, BKa.Jauo i ua
peJynbTaT no"iJ.nKH. IlaTPiapx «J 'IHCTHM cepueM i 3 eenHKOIO wauo!O npHHHJIB ry uepKey
ni.n uawy oniKy i )lnJI epJ1ryeauuJ1 xpHCTHJIHCTBa, i .noJeonHnH TOMY iryMeuy i .nanH npaeo
7
Ha eci .llOXO)lH Jra)laHoro MOHaCTHPJI i Ha MaCTKH, JIKi TYT HIDK'le Jra.nylOTbCJl».
fpywiBCbKHH MOHaCTHp Jra.nyeTbCJI i B iHWOMY o<l>iuiHHOMY .llOKYMeHTi - piweHHi
yropcbKOro KoponR Bna.nHcnaea 1456p. npo po3Me:>K}'BaHHJI MicTa foCC)'MeJe
8
(Hosszumez6). TYT :>Ke MiCTOM Ha.JBaHo i CHroT Ta .nea cena - Tepecea i fpyweeo. € i pR.ll
iHWHX )lOKyMeHTiB, B JIKHX Jra.nycrbCJI MOHaCTHp, 30KpeMa KoponiBCbKi .neKpeTH npo
npaeo enacuocTi ua MaCTKH, 1110 p03Tawoeaui uaeKono Hboro.
Ilpo no.nanbWY .nomo fpywiBCbKOro MOHaCTHPJI iCTopiR poJnoei.nae .llY:>Ke CKYDO.
ToMy ea:>KnHBOIO e rpaMoTa rpa<l>a XyCTa, JeMnnHHCbKOro i MapaMopocbKOro KOMiTaTie
BaneHTHHa ,LWyreTa .ne foMOHHa npo Te,11106 MOHaCTHp i Ha.nani JanHwaecR
«E:DHCKODCbKHM OCÎ)lKOM BOilOCbKHX eDHCKonie», ane 11106 MOHaCTHp pa.30M 3 enHCKODOM
9
«cnyxae uaKaJY xyCTCbKOro JaMKa, ie ycbOMY pa.nHBCJI 3 uawHM xycTCbKHM KaniTaHOM».
M.Jly'IKaH BHJHae, 1110 npH MouacTHpi npau10eana THnorpa<l>iR, ane, Ha :>Kanb, JIK i
uacrynui .nocni.nHHKH, ui'IHM ue ue ni.nTBep)l)l(ye. A nepeCTae icuyeaTH MOHaCTHp 6nH3bKO
1690 p„ KOnH 6ye 3pyifHoeaHHH e xo.ni eiHHH TeKeniR.
IcrnpiR fpywiBCbKOro MOHaCTHPJI npHeepTana yeary 6araTbOX uacrynHHX yqeHHX.
Y 1927 p. ei.noMHH .nocni.nHHK .nyxoeuoî KYnbrypH 3aKapnaTIJI O.JI.IleTPOB ony6niKYeae
BHJIBneHy HHM B 6y.nanewTi «,lWeeueifwylO uepKOBHOCilaBJIHCKYIO rpaMOTY 1404 r.
KapnarnpyccKoii TeppHTOpHH. K ocHoeaHHIO fpyweecKoro MOHaCTbipR ce. Apxaurena
MHxaHna e MapaMopowe». U.ie!O rpaMOTOIO CHHH eoeeo.nH 6aniuH ,[{MHTPO i OneKcaH.np
ni.nTeep.n:>KYIOTb npaeo MOHaCTHpR Ha eono.niHHJI TPbOMa npwnernHMH .no HbOro cenaMH:
Tepecb (Tepecea), KpHB'IH'I (KpHea) i Kpyweeo (fpyweeo). Y rpaMoTi JOKpeMa
roeopHTbCJI, 1110 MOHaCTHp!O nepe.na10TbCJ1: «„.TPH cena H e.nHH MnHH. E.nHo ceno Tepecb,
a .npyre KpHB'IH'lb, a TPeTie Kpyweeo, H MnHH, 1110 e Ha JeMnH ,[{nbrOHoncKoH Ha
ConyHKbI, r.ne na.naeT C'bmuua y THcy, .na CJIY:>KHT MOHaCTLiplO„. A TbIJI cena .na.noma
npe.n HaMH H Ha Hawe B'be)lauHe H c noneM, H c IlHCOM, H c BO)lOIO, H c eceMa npH:>KHTKOM

o

10

.na 6y.nYT MOHaCTHpy>>.
fpaMOTa uarrncaua KHpHnHUelO i BHKnHKana 3Ha'IHHH iHTepec B .nocni.nHHKÎB, y
11
TOMY 'IHCni i MOBOJHaeuie. Haif6inbw .neTanbHO i"i npoauaniJyeae M.C.AurnwHu , a
12
ony6niKOBaHa eoua B TaKOMY BH)laHHi JIK «YKpaÎHCbKÎ rpaMOTH xv CT.».
A uaeKono nHTaHHJI npo HaRBHÎCTb npH fpyrniecbKOMY MouacTHpi THnorpa$iî
UOCTÎHHO ee)leTbCJI )lHCKYCÎJI. 0.nHi .nocni.nHHKH (.H.CTPHilCbKHH), IlOCHilaJO'IHCb Ha
ei.ncyrniCTb KOHKpeTHHX eH.naub, JaRBnJllOTb, 1110 <<fpywiecbKY .npyKapu!O TPe6a
13
ompaeHTH e uapcTeo Ka.JOK» , iHwi :>K (O.Il~oe) TBep.llJITb: «Ha eonpoc o
cy111ecTeoeaHHH THnorpa$HH e fpyweecKoM MOHaCTbipe e XVII e. cne.nyeT oTeeTHTb
14
YTBep.nHrenbH0». OKpeMi cyqacHi .nocni.nHHKH (O.Opoc) TaKO:>K CXHnJllOTbCJI .no TaKo"i
15
.nyMKH.
HayKoea rpoMa)lCbKiCTb .nY:>Ke ua.nicrbCJI Ha noJHTHBHÎ peJynbTaTH
apxeonori'IHHX p03KOUOK B c.fpyweeo (TR'liBCbKHH paHOH 3aKapnaTCbKOÎ o6naCTi), JIKÎ
npoeo)lJITbCJI 3 iHiuiaTHBH HayKoeuie Y:>Kropo.ncbKoro .nep:>KYHieepcHTery .noueHrie
M.MaKapH i B.MapHHH Ta 3 y'laCTIO e'!eHHX PyMyuii.
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Y npaui M.JlyqK!UI «lcrnpiH KapnaTchKHX pycHHiB» 3HaHUIJJa HaJie>KHe BHcsirneHHJI
TaKa npo6neMa .nyxosHoro )l{HTTJI MapaMopoc1>Koro i CaTMapc1>Koro KOMÎTaTiB HK
peniriHl:li Bi.ll.HOCHHH. Bi.noMo, w.o Ba)l{nHBHM ernnoM y îx po3BHTKY 6yno yKna,!l,eHHJI
16
Y)l{ropo.nc1>Koî yHiî B 1646 p. , HKa cnpHiiManacH B piJHHx MiCUJIX icrnpH'IHoro
3aKapnarrH Heo.nH03Ha'IHO. He 6yna BHHJITKOM i MapaMopolll,HHa, i"i Micuese pyc1>Ke i
BOnOCbKe HaceneHHJl Ta .nyxoBeHCTBO.
Ba)l{nHBHM 3axo.noM, HKHH cxHnHB qamy Tepe3iB Ha KOpHCTb yHiî 6ys .neKpCT
aBCTPiH:c1>Koro iMneparnpa Jleononi,.na si.n 23 cepnm1 1692 p., HKHM yHiaTChKi i
Karnmm1>Ki CBHW.eHHKH 3pÎBHJOBaJIHCb y npasax. M.JlyqKaH: TaK ouiHHB H:oro: «U.eH:
6naro.naTHHH .neKpeT npHHic .Zly)l{e cnasHy enoxy .nnH pycHHÎB Ta sonoxis, 60 rn.ni
17
CBJllll,eHHKH nepeCTaJIH 6YTH KpinaKaMH i CTaJIH namlMH». liaraTO BOnOCbKHX CBJllll,eHHKiB
nocnimHno .naTH nHCbMOBi 3anesHeHHJ1 y csoîH: BÎMaHocTi i nocnymHOCTi MyKa'liBCbKOMY
cnHcKony H. .ne KaMenicy i si.nMOBJLllJOTbCJI si.n npasocnasHoî peniriî. 0.nHe 3 TaKHX
3anesHeH1> y 1699 p. B c. CoHeHTa snacHopy'IHO ni.nnHCaJIH JlHyua, Yp3y, To.nap, IlCTPY i
iH. Y 170 I p. rpyna CBHW.eHHKiB rpeUbKOro o6pJl.Zly Ha,!1,1>6aHi nHCbMOBO 3BepHynacH .no H.
.ne KaMenica
ue npH3Ha'laTH ÎM rpeu1>Koro apxiMaH.llpHTa.
A B nJOTOMY
1715 p. MapaMopOCbKe .ll.YXOBeHCTBO 3i6paJIOCJI .no CireTa 3 MeTOIO BHJHaHHJI KaTOnHUbKOÎ
18
sipH, ane .nsopHHH MapaMopocbKOro KOMiTary p03iruanH ix.
M.JiyqKaH: JIK o6'CKTHBHHH .nocni.nHHK He CTOÎTb Ha 3aXHCTÎ Hi 0.llHOÎ 3 peniriHHHX
Te'liii, a .noKyMeHTaJihHO onHcyc npouecH, mo p03ropHynHcJI nicJL11 Y>Kropo.nc1>Koî yHiî,
30KpeMa pe$opMaUÎHHHH pyx, HKHH oxonHB i scio Tpaucini,sauilO. To.ni «3 ueHTPY
Tpaucin1>sauc1>Koî ry6epHiî 6ynH BHcnaHi o$iuiH:Hi oco6H, mo6 BOHH ony6niKysanH
cneuianhHÎ npoKnaMauiî, HanHCaHi BOnOCbKOIO MOBOIO, i IlOJICHHnH, w.o HaMip iioro
uaH:csrnmoî senH'IHOCTi. j3 BBe,!l,eHHJIM yHiî non11rac B TOMy, w.06 noBHÎCTIO 36eperrn
'l.HCTOTY o6pJl.Zly He MeHllle, HÎ)I{ 36epe)l{eHHX CTapo.nasHix 3BH'l.aÎB y CB. BOnOCbKOMY
19
o6pJl.Zli i He ,!J,03BOnHTH HÎ'IOro, lll,0 MOrno 6 npHBeCTH .li.O HaHMeHmOÎ 3MÎHH».
0.nuaK scynepeq UHM o6iUJIHKaM cepe.li. Hapo.ny i H:oro .nyxoseHCTBa BH3pisas
npoTecT, w.o i 3MYCHno cnHcKona MyKa'liBCbKOÎ cnapxiî E.On1>masc1>Koro 3,!1,ÎHCHHTH B
1745 p. y TpaHcim.sauc1>Ki Kpaî KattoHi'IHHii BÎ3HT. Y cneuian1>H0My .noHeceHHi siu TaK
oxapaicrepmysas CTaHOBHW.e i3 cnpasoio nomHpeHHJ1 yHiî: «KonH yuiR 36epiracT1>CJ1 B
cyqacHoMy CTaHi y TpaHcinbBaHiî B KOMÎTaTax ConuoK, ,[{o6oKa, Top.li.a, KpacHa, Konom,
TaK caMo B oKpyrax liHCTpHLU>KOMY i y noceneHHJlX ceKeîs, a TaKO)I{ - y Kesapi, TO B iumHx
20
qacTHHax KHJl3ÎBCTBa yui11 6yna ni.nipsaua>>.
M.Jly'IKaH 6e3npHcrpacHo onHcyc ycKna.nueHHJ1 peniriiilrnx si.nHOCHH nicmi:
npHHHJlTTJI yHiî i Ha ni.nTsep.Zl)l{eHHJI L{boro HaBO.llHTh HeBTimui npHKna.Zlff. Oei, O.llHH j3
HHX: «Hapo.n o6pa)l{aB yuiaTiB. CinbCbKÎ uepKBH BOHH a6o BH'IHCTHnH Bi.n ÎKOH, a6o ix
BHKHHynH, y ,!J,eJIKHX cenax CilaJIHnH. PymHHK .ZlJUl qami Ta CB. IlOMaJaHHJI BOHH
BÎ.llKHHynH, CB. IlpH'laCTJI BHKHHynH y BO,!J,y, i MaH)l{e y BCÎX cenax 6ynH peBHHTeni, mo6
21
Hapo,!1, He 3aJIHillaBCJI BipHHM yHiaTaM». E.Oni,maBCbKHH 3MymeHHH 6ys 3,!J,ÎHCHHTH me
KinbKa siJHTiB s TpaHcin1>saHc1>Ki I<paî. A s CaTMapc1>KOMY KOMÎTaTi BHcrynHB iJ
npOMOBOIO, nepeKna,!J,eHOIO Ha pyc1>Ky i BOnOCbKY MOBH i Ha .neJIKHH qac nepeKOHaB uapo.n
y KopHCTi yuiî. Pe$opMauiHl:IHii pyx BHKnHKaB 3auenoKOCHHJ1 s caMoro erepc1>Koro
cnncKonary naTHHCbKOro o6pJl.Zly. ToM)' B 1761 p. 3Bi.ncH E.On1>mai,c1>KOM)' Ha,!J,CHnalOTh
cneuian1>Horo nncTa, B HKOMY 3 TPHBoroio nosi.noMJU1cr1>cJ1, mo «'lyMa 6yHTYIO'IHX
lpaHcin1>BaHc1>KHX cxn3MaTHKÎB }')Ke nomupunaci, Ha&ÎTb ua CaTMapc1>KHH KOMÎTaT», i
npOCJITh H:oro <<JIK MO)l{Ha npOTHBHTHCb 'IYMÎ, lll,O IlOWHplOCTbCJI>>.
B pemTi peWT yHiH 6yna no3HTHBHO cnpHiiwrra Hapo.noM, ane 3asopymeHHJ1 MaJIH
Micue i Ha.ZlaJii. Ix npn'IHHOIO Tenep 6yno uaMaraHHJI erepuis niKBi.nysaTH rpeUbKHH
o6pJl.Zl. Oco6nHso aKTHBHO 3a ue BHCTynas cnHcKon EcTepraJi. BiH «myKac y pyc1>KOMY
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Hapo.lli He re, mo HaJie)l(HTb Icycy Xp11CT0Bi, ane Te, mo HaJie)l(HTb HOM)', Kpame Ka:>K}"IH,
aiH TYP6yaaacg He cTinbKH npo nowupeHHH ca.yHiî, HK npo cnaay, BnaJJ.y Ha.LI. pycbKHM
22
Hapo.llOM i .llyxoaeHCTBOM i, JOKpeMa, npo J6ip )leCHTHHH». M.JlyqKaH HaBO.llHTb px.a
3aHB, HanHCaHHX Ha piJHHX MOBax, B TOMY •meni i Ha BOnOCbKiH. TeKCT O)lHOi 3 HHX Bi.ll 27
)l(OBTHH 1769 p., HanHcaHOÎ napoxaMH, HKi 3i6panHCH y M.CireTi, M.JlyqKaH HaBO,LlHTb
noaHiCTIO. BoHH rocTPo aucrynunu npoTH ni)lnopH.llKYBaHHR îx ErepcbKOMY rnucKonary,
3aHBm110qlf, lllO «Haw HapO.ll )lO Toro TBep.ao TPHMaCTbCH CBOÎX ,naBHix 3Blfqaîa, lUO HKlUO 6
aHren 3 He6a HOMY roeop11e, mo ux JaJie)l(HiCTb He c WKiMHBOIO, o.aHaK nepeKoHaTH Horo
23
He Mir 6m>.
Xa11nx npoTeCTy MapaMopowuie JHaqHo ni.llTPHMyeana CTPeMniHHH
KepiBHHUTBa MyKaqiecbKOÎ rnapxiî rpeubKOro (cxi.aHoro) o6pH.lly BHHTH 3-ni.ll 10puc.a11Kuiî
ErepCbKOro rn11cKonary naTHHCbKOro o6px.ny. CninbHHMH 3YCHJIJIJIMH 6yno .llOCxrnyTO
ycnixy - y 1771 p. MyKaqiecbKa rnapxix 6yna KaHoHhoaaHa.
TaK M.JlyqKaH ace6iqHo oxapaKTepHJyaaa peniriHHe )l(lfTTH Ha MapaMopomuHi, RK
i Ha BCbOMY icTOpH'IHOMY 3aKapnarri. I-Vi xapaKTepHCTHKa i Cboro.aHi aKryaJibHa THM, lUO
aquTb, HK He TPe6a rpy6o BTPyqaTHCR e ycTOî .llyxoaHoro )l(lfTTR Hapo.ay, 6eJ.LlYMHO
nopywyaaTH TPaJJ.HUiî, HKi CKnaJJ.aJIHCH aiKaMH.
HacrynHOIO npo6neMOIO, HKa JaMOB'lyeanacx B nepio.ll TOTaniTapHoro pe)l(HMY - ue
cnH ocaiTH H HayKH Ha 3aKapnarri. A M.JlyqKaH me a 40-Hx poKax XIX cT. no)lae
w11p0Ky naHopaMy KynbTYPHO-ocaiTHboro i HayKoaoro )l(lfTTH B Kpaî. BiH .llOBO.LlHTb, mo
JaKapnaTui 6ynu He TinbKH nocnywHHMH KpinaKaMH, a BHCYHYJIH h caoro cepe.llOBHllla
uiny KOropry «cnaBHHX My)l(iB», HKi cnOBHa Bi.ll.LlaJIH CBiH me.llpHH TaJiaHT p03BHTKY
oceiTH, HayKH, KynbTYPH B pi.llHOMY Kpaî. )],ocni)lHHK on11cae 6iorpalfiiî i ne)laroriqHy
)liHnbHiCTb 54 «cnaBHHX M~iB», HKi npaUIOBaJIH y piJHHX Micuxx icTOpH'IHOrO
3aKapnarrR, a TaKO)I( ecix .llOKTopie lfiinocolfiiî, npolfiecopie M)'KaqiacbKHX wKin. BoHH
6yn11 ypo.n)l(eHUHMH pi3HHX JeMenb, xKi Cboro.llHi BXO.llHTb .llO CKnaJJ.Y cyMi)l(HHx KpaîH.
Cepe.ll HHX i )],eM~iH IaawKo, «Bi.llOMHH MapaMopoweub i3 cena Too)l, Ja noxo)l)l(eHHRM
24
Bume B)l(e ai)l3Haqanocx, mo qnMano ypOJl)l(eHuia cxi)lHoro 3aKapnarrg
eonox».
ycniwHo 3)lo6yeanu oceiry e HaB'laJibHHX JaKna,zJ.ax MiCT CbOro.llHiWHbOÎ PyMyHiî.
)],ocni)l)l(eHHH HayKoaoî cna.lllUHHH M.JlyqKax noKaJyc, mo Ja MeTO.llOM
iCTop11qHoro .aocni)l)l(eHHH Horo MO)l(Ha ai,nHecTH .no nporpecuaHoî ceponeHCbKOÎ
icTOpiorpalfiiî XIX cT. BiH ycniwHo 3.LliHCHHB xKiCHHH nepexi.n ai.n poMaHTH3MY .no
icTopuKo-KpHTH'IHOro MeTO.zzy iCTopuqHux .nocni.n)l(eHI:.. Y Horo «ICTopiî KapnaTCbKHX
pycuHiB» enepwe nopyweHo npo6neMy aHTH!fieo.nanbHHX eucrynie cenxH
i
aHTHra6c6yp3bKHx aiHH. TaK, eiH .lleTaJihHO onucyc xi.n cenxHChKOî aiHHH 1514 p., HKY
oqon11e JOpiH )],o)l(a (Cieorgius D6sa), i HKa oxonuna acio MapaMopomnHy. Ilpn'loMy,
npaBHnbHO BH3HaqeHO npH'IHHH He3a,zJ.OBOneHHH cenHHCbKHX Mac, îx BHMOrH i aKTHBHY
yqacTb y aiHHi npe.ncTaBHHKiB pi3HHX Hapo,nHOCTeH. HanpnKna.ll, ni.n npanopu )],.)],o)l(i
6inx BenuKoro BapaJJ.HHa «Ha none cnaa11 i Hoaoro macn» CTaJIH Tncxqi )l(lfTenia pycuHiB, yropuia, aonoxia 3 E:.llHHOIO MeTOIO - «CKHHYTH HpMO noMilUHKiB», mo6
25
«nepeCTanH iceyaaTH rpalfi11, 6apoHH i 3HaTi.». TaK )l(e npaaum.Ho BHJHaqeHo npuquHu
nopa3KH noaCTaHuia ni.a TeMewaapoM i Hacni.aKn cenxHChKOÎ eiHHH y uinoM)'.
3HaqHe Micue M.JlyqKaH ei.nao.nnTh HauioHaJibHO-BH3Boni.HiH 6opOTb6i yropcbKOro
Hapo.ny ni.n npoao.noM <l>epeHua PaKoui II e 1703-1711 pp. BiH He rinbKH BHJHac
cnpaae.anuaiCTh iH'I'epecia yropuie, a H BKaJYE: Ha ni.aTPHMKY îx 6opoTi.6u HeyropcbKHMH
Hapo.naMH. B)l(e Ha caMoMy noqaTKY eiHHH .no JaroHy PaKoui npuc.nHanucx 600 pyMyHiB Ta
pycuHiB, 33B.LlHKH 'IOMY aiH oaono.nia ecicio MapaMopomHHOIO i ei.nKpHBCH wnxx .no
TpaHcim.aaHiî. A Haii:6inbworo 3anany i 3Ha'leHH.ll peeomouiî HaJJ.aB HaJJ.~naH
26
CaTMapcbKOro KOMiTary OneKcaH.np Kaponi.
0
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Ysary B'leHoro npusepHyna i cniJibHa 6opoTb6a yropuis, sonoxiB i pycuHiB nporn
rypKiB i TilTilp. y 1716 p. BOHH p036HJIH rypKiB 6iJlll Tierpo-Bapa,nHHa, a 3rO.L{OM 6yJIH
BH3BOJieHi TeMelllsap i BCll o6nacTb Mi)!( MapollleM, Tucoio i ,lfyHaE:M Til BCll
TpaHcinbBaHill
i
Bonomu Ha.
A
B
1717 p. cniJibHHMH 3YCHJIJlllMH 6yno Bi,n6HTO Hana,n TaTap, llKi cnyCTOlllHJIH 3eMJii a)I( .no
27
CireTa.
«lcmpill KapnaTCbKHX pycuHiB» M.Jly'!Kall - 6aramnnaHosa npaull, uina
CKap6HHUll MaJIO,nocrynHHX .L{Jlll Hac Haiipi3HOMaHiTHilllHX ,L{)l(epeJI llK 3 icmpiî, TilK i 3
iHlllHX rany3eH HayKH. 3 Hei MO)l(Ha noqepnHYTH, 30KpeMa, B3ipui MOBH sonoxis XVI XVII CT., ocKiJibKH B'leHHH no.nae .noeyMeHTH, 30KpeMa nucrysaHHJI Mi)!( uepKOBHHMH
28
,nill'laMH, llK B nepeKJia,ni Ha naTHHCbKY MOBy , TaK i B OpHriHani. y nepllliH 'laCTHHi
.npyroro TOMY, HanpHKJia,n, noMiIUeHa rpaMOTa MOJI.L{aBCbKOro BOE:BO.L{H, llKa B)l(e
BHKJIHKana )l(BaBHH iHTepec B C)"laCHHX p)'MYHCbKHX .nocni,nHHKiB.
M.Jly'!KaH He o6MHHaB i pyKonucu, HanucaHi nio6uTeJillMH MHHyBIUHHH MapaMopOlllUllMH. TaKHM E:, 30KpeMa, «reorpa.pi'IHHH onnc MapaMopocbKoro KOMirnry,
3po6neHHH si,nOMOIO JIIO.L{HHOIO i 3aCJI~eHHM .nnpeKTopoM 6naro'!eCTHBHX lllKiJI T3
29
CuriTCbKOÎ riMH33iî CHMOH'IH'leM».
TioB'laJibHOIO E: MeTO.L{HKa reorpa.pi'IHoro onucy. Asmp 'liTKO BH3Ha'laE: pll,n TaKHX
IlHTaHb, y si.nnosi,nb Ha llKÎ p03KpHBaE: OCHOBHi acneKTH icropH'IHOro po3BHTKY .L{aHOro
periotty. Haiinepllli cepe.n HHX TaKi: Xm TaM npo)l(ffsae? .HKoî peniriî npHTJ>HM)'JOThCll
rpOMa.L{llHH? .HKi 3aKOHH i 3BH'laî BOHH MalOTb? I.l.\o T3M si.n6yJIOCll ri.nHe naM'llTi? TOIUO.
U:iKaBOIO E: Bi.nnosi,nb Ha nepllle IlHTilHHll. CHMOH'IH'I CTBep,n)l(yE:, lUO y
MapaMopollli npo)l(HBalOTb pycHHH, eonoxu, yropui. PycHHH npHHlllJIH Î3 cyci,nHbOÎ Pocii i
noceJIHJIHCll me nepe.n npuxo,noM yropuis. A sonoxH noxo.L{llTb Î3 TpaHCÎJibBattiî i îx
po,noHa'laJibHHKaMH E: pHMJillHH, lUO BH.L{HO 3 MOBH. ABTOp BB3)1(aE:, lUO neplllHM KHll3eM
ycix )l(HTeJIÎB Mon.nasiî 6ye CHH MapaMopollla, no iMeHi ,Apar, a B Xlll CT. TaM npO)l(HBaB
sorno.na TpaHciJibBaHiî, po.noM sonox, HanpuKJia,n ,Apar, 3Bi,nKH nilllJia po.nntta ,Apar.pi .
.[{ani onucylOTbCll npupo.nHi 6araTCTBa, sipysaHHll, ni.nKpeCJIIOIO'IH, mo nepBHHHOIO 6yna
penirill rpeUbKOro o6pH,ny. B3)1(JIHBi ,naHi no,nalOTbCll npo craH mprieni, peMecna,
HallBHiCTb n'llTH KOpOHHHX MiCT, llKi KOpHcrylOTbCll npHBiJiellMH, Ha,naHHX ÎM yropCbKHM
KoponeM 1329p.
Oco6nnsa ysara B pyKonnci aKueHrycrbcll Ha H3llBHoCTi cnpHllTJIHBHX yMoB .L{Jlll
po3BHTKY ocsirn ii HayKH. lllKonn icHylOTb «B ueHTPÎ MapaMopollla - B CuroTi - i Hapo,nHi,
i cepe.ntti, i aKa,neMiî, llKHM .nonoMaralOTb KepiBHHKH scix TPbOX Hauiii, mo6 HiXTO He Mir
CK33aTH, lUO BiH MaE: nepenOHH y BHB'leHHi HayK BHacni,noK Bi,nMiHHOCTeH peniriî a6o
Hapo,nHoCTi» .
.HK ei,noMO, KO)l(HHH 3aKapnaTCbKHH KOMiTaT MaB CBÎH rep6, 30KpeMa rep6H MaJIH
KoponiBCbKÎ MÎCTa MapaMopollla. CnMOH'IH'I onncas rep6 MapaMopocbKOro KOMÎTary, a B
Halll 'lac rep6H, 30KpeMa KOpOHHHX MÎCT, onucas KOJIHlllHiH npo<t>ecop Y)IITOpo,ncbKOro
.nep~HisepcnTery .H.lllTepH6epr. 30 3aKiH'IYCTbCll pyKonnc CnMOH'IH'la 3 tta,nie10, mo
ttaiua,nKH 6y.L{YTb B.L{ll'IHi 3a iioro po6ory. TieplllHM Taey BJVl'IHicTh BHHBHB M.Jl)"IKaH.
Y .npyriii noJIOBHHÎ XIX cT. icropill MapaMopOIUHHH HaifKpame npe.ncrasneHa B
yropcbKOMOBHHX .nocni,n)l(eHHJIX. U:e, HacaMnepe.n, Mouorpa.piH I Cina.ni «3araJibHHH onnc
32
31
KOMirnry MapaMopolll»
i iforo crarrll <dcropill MapaMopollla>>.
BiH uaso,nnTh
.L{OKyMeHT, B JlKOMY Bilepllle 3ra,nycrbCJl H33Ba «Măramoros» - ue p03IlOBi;:cb yropCbKOro
Koponll IMpe npo npHro.nu ni.n qac non10saHHH s UbOMY 1<paî B 1199 p. A B XIII cT. UH
H33Ba 3YCTPi'laCTbCll y .nap'IOMY nnCTi Koponll Att.npill II 1234 p. i e YK33ax Koponll
33
llllTBaua. Tiepllli si,noMoCTi npo noniTH'IHe, uepKOBHe i KYJibrypHe )l(HTTH si.nuocHTb .no
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34

no'laTK)' XIVCT. ,lJ;ocni.llHHK oxapaKTepH3)'BaB reorpacpiio MapaMopocbKOro KOMirnry,
iKHTTJI i no6yr nacenennH pi3HHX napO.llHOCTeH, îx K)'JibTypno-oceiTne iKHTTH.
OKpeMi, ane BIUKJIHBi .llatti npo eonoxie Mapa~wporuunu HaBO.llHTb T.JleroUbKHH y
npaui «Monorpacpig 6epe3bKOÎ iKynH». Bin BBIDKaE:, IUO BOHH npOiKHBaJIH na uiif TepHTOpiî
35
BiKe e IX cT.
.nPYTHH ei)loMHH yropcbKOMOBHHH .llOCJii)lHHK A.fo)lHHKa HaBO.llHTb
KOponiBCbKi rpaMOTH, HKi ni.llTBep)l)K)'IOTb HMBHiCTb «noceJieHb BOJIOXiB (volohi) i 'ix
36
oTaManie» e MapaMopowi e Xlll cT. BoJioxu ece 'laCTiwe 3r3.llYIOTbCH e 3aKono)laequx
aKTax yropcbKoro ceifMY, 30KpeMa 1484, 1495 i 1551 pp., HKHMH, pa30M 3 pycunaMH,
3BiJibHJIJIHCJI Bi)l cnJiaTH )leCJITHHH Ha KOpHCTb Micueeux 4>eo)lanie, OCKiJibKH BOHH
cnnaqyeanu i"i CBJ11.UeH11KaM: «ruthenos, roscianos, valachos et similes schismaticos». 37
YropcbKOMoeni eqeni 3aKapnaTTH .llpyroî noJioeunu XIX CT. 6araTO 3po6HJIH y
cnpaei BHJIBJieHHJI i ny6JiiKauiî )lOKyMeHTiB. A.fo)lHHKa y 1911 p. BH)laB 36ipHHK «Apxie
MyKa'liBCbKOî rnapxiî», e m<OMY noMirueno 527 .llOK)'MeHTie nepio.zzy 1458-1715 pp. Bonu
euceirn1010Tb ne TinbKH uepKoeni npo6JieMH, a H couianbHO-eKonoMi'lne i noniTuqne
crnnoeurue pi3nux rpyn naceneHHH. TaK, e O.llHOMY 3 nux, KoponiecbKOMY yKaJi Bi.ll
20 6epe3HJI 1479 p., roeopHThCJI npo 3BiJibHeHHJI MapaMOpOCbKHX BOJIOXiB rpeubKOro
38
eipocnoei)lyeaHHJI Bi.ll ycix BH.lliB KOpoJiiBCbKHX no)laTKiB».
Ta naif6iJibWHH BHeCOK y CTBOpenni )liKepeJI03HaB'IOÎ 6a3H no BHB'leHHIO icTOpi'i
MapaMopocbKOro KOMiTary 3po611e .Hnow Mirani. Y I 900p. e CireTi ein BH.llaB 36ipHHK
39
«,lJ;HnJIOMH MapaMopowa XIV i XVcT.»,
e HKOMY ony6niKoeano 366 .llOK)'MeHTie,
npH'IOMY MOBOIO op11riHaJIY Ta 3 BKa3iBKOIO na îx Micue3HaXO)liKeHHJI. Cepe)l HHX,
30KpeMa, rpaMOTa yropCbKOrO KOpOJIJI Bi.ll 1329 p. npo Ha,z:(aHHJI n'HTbOM naceneHHM
nynKTaM MapaMoporuunu cTarycy KopoJiiecbKHX MiCT - Xycry, BuwKoey, Ţgqeey,
,lJ;oeroMy nomo i Cirery. Tyr iKe e i rpaMoTa KopoJieeu €Jii3aeeTu 1380 p. npo nepe.llaqy
40
6epe3bKHM p)'MYHaM P".llY noJIOHHHCbKHx cin.
OnKe, iCTopiH MapaMopomunu 3aifMae 3Ha'lne Micue e 3aKapnaTCbKiH
icTOpiorpa4Jiî XIX CT. KpiM TOro, .llOCJii.llHHKH BHHBHJIH i ony6niK)'BaJIH 3naqny KiJibKicTh
apxiBHHX MaTepianie, HKi i CbOrO)lHi CJI)l)KaTb BaiKJIHBOIO )liKepeJibHOIO 6a30IO )lJIJI
BHB'leHHH naifpi3noManirniwux npo6neM icTOpiî MapaMoporuun11 i inw11x 3eMeJib, HKi
CbOrD.llHi exo)lHTb .llO cKJia,ny PyMyniî. HayKoei 3.ll06yrKH XIX CT. - )lo6pa ocnoea )lJIH
po3wupennH cniepo6iTHHUTBa na cyqacnoMy ernni MiiK eqenHMH YiKropO.llCbKoro
)lepiK}'HiBepCHTery i nayKOBHX yCTattOB PyMYffiÎ, IUO CTane )l06pol0 3anopYICOIO
ni)lBHIUeHHJI JIKOCTi nayKOBHX )lOCJii)liKeHb.

I. JlyqKaH M. lcTOpiH KapnaTCbKHX pyc11nie. T.3// HaYKOBHH 36ipHHK M)'3el0
yKpaîncbKOÎ K)'Jib'fYPH y CBH.llHHK)' (,[\aJii H3MYKC).N!!l6- TipHwie, 1990.-C.170.
2. fa)liKera B. ,lJ;o)laTKH K HCTopiî Pycunoe u pycbKHX uepKeeif e MapaMopowi (cry.lliî
icTOpuqno-apxieni) // HayKOBHH 36ipHHK T-ea «Ilpoceirn». - YiKropo.ll, 1922.-C.141.
3. ,lJ;aHHJIIOK .n;. lcTOpiH 3aKapnaTTJI B 6iorpa4JiHX i nop'TpeTa.X (ei)l HaH)laBHiWHX qacie )lO
no'laTKY XX CT.). - YiKropo.ll, 1997.- 290 c.
4. MocKOBCKHH eeCTHHK. - MocKea, 1828. 'l.X-C.279.

5. ,lJ;aHHJIIOK

.n;.

Muxaifno JlyqKaH - na'Tpiapx 3aKapnaTCbKOÎ iCTopiorpa4Jiî.- YiKropo.ll,

1995.- 62 c.
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o
B

11. AHTOIDHH H.C. 3aKapnaTCKaR rpaMOTa 1404 ro.na li Ha)"IHbie 3alIHCKH Y)l(ropo.ncKoro
rocyHHBepcHTeTa.-T.XIII.- Y)l(ropo.n, 1955.- C.3-62.
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Ilo.nKapnaTCKoro o6mecTea HayK. Po'IHHK II. qJ-2.- Yttrsap, 1942 - C.34.
14. IleTPQB A.JI. MaTepHanbI .llllJI YropcKoii PycH.- CTI6., 1908.-T.IY.-C.105.
1

15. Opoc O. 3anoqaTKyBaHHJI cnos 11HCbKOro KHHro.npyKysaHHJI npH fpymiscbKOMY
MOHacrnpi. - Y)l(ropo.n. 1995.
16. Ilpo ue JlHB.: Y)l(ropo.ncbKiH yHii - 350 poKiB. MarepianH Mi)l(HapOJlHHX HayKoBHX
KOH<t>epeHuiii.- Y)l(rOpo.n, 1997.
17. JlyqKaii M. IcropiR KapnaTCbKHX pycHHiB. T.3 li H3MYKC .N"2l6.- IlpRmie, 1990. C.40.
18. TaM caMo.- C.156.
19. Jl)"IKaii M. Ha.3Batta npauJ1. T.4 li H3MYKC.-.N"!!l 7.- C.38.
20. TaM caMo. - C.39.
21. TaM caMo. - C.39.
22. TaM caMo. - C.171.
23. TaM caMo. - C.173.
24. JlyqKaii M. IcropiR KapnaTCbKHX pycHHiB. T.4 li H3MYKC .N"2l8.- IlpRmie, 1992.
C.126.
25. JlyqKaii M. lcTopiR KapnaTCbKHX pycHHiB. T.2 li H3MYKC .N"214.- IlpRmiB, 1990.
C.132-136.
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26. JlyqKaH M. IcropiH KapnaTCbKHX pycuHie. T.3 li H3MYKC N2l 6.- IlpHwie, 1990.
C.108.
27. TaM caMo. - C.166.
28. TaM CaMO. - C.88.
29. TaM caMo. - C.166-170.
30. lllTepH6epr .SI. fep6u KoponiecbKHX MicT MapaMopowa li f33. HoeHHH 3aKapnarrH.
1991. 18 rpaBHJI.
31. Szilăgyi I.

Măramoros vănnegye

32. Szilâgyi I.

Măramoros ăltalănos tortenete./ISzăzadok.-Bp.,1889.

egyetemes

leirăsa.-Bp., 1876.

33. TaM CaMO.- C.16.
34. TaM caMo.- C.11.
35. Lehoczky T. Bereg

vănnegye monogrăphiajă, k.l.-Ungvăr,1881-p.115-116.

36. Hodinka A. A Munkăcsi g6r6g-katholikus puspokseg tortenete.-Bp.,1909,-p.74.
37. Hodinka A. A
p.20.

karpătaljai

38. Hodinka A. A
p.2-3.

Munkăcsi g6r6gszertartăsu

39.Mihalyi J.
674p.

rutenek lak6helye, gazdasâguk es multjuk.-Budapest,1923-

Măramorosi diplomăk.

puspokseg

A XIV es XV.

Okmănutăra.-1

k.-Ungvor.-1911-

Szăzadb61.-Măramoros-Sziget,1900-

40. TaM caMo-p.75.

Istoria Maramureşului în istoriografia din Transcarpatia secolului al XIX-iea
şi

ln articol sunt analizate relaţiile dintre diferitele regiuni ale Transilvaniei istorice
României învecinate. Autorul afirmă că ele s-au format sub diferite aspecte ale vieţii
https://biblioteca-digitala.ro

· Dimitri Daniliuc
Oxana Tkaciuc
spirituale, înv4ţ4mânt, activitate ştiinţifici!, religie. Este reliefat rolul m4n4stirii de la Peri ca centru spiritual al Maramureşului. Swnt scoase în evidenţi! materiale despre studiile
unor personaliti!ţi din zon4, ale instituţii/or de înv4ţ4mânt din oraşele care ast4zi intri! în
componenţa României (Sighet, Satu Mare, Oradea).
Autorul evidenţiaz4 nivelul studierii istoriei Maramureşului în istoriografia din
Transcarpatia în secolul XIX Este ari!tat rolul şi contribuţia lui Huţa Venelin în acest
domeniu, aportul istoricului MLucikai, care prin lucri!rile sale, completeaz4 istoriografia
vremii prin studierea comp/exil a unui şir Întreg de probleme legate de istoria
Maramureşului, Valahiei şi Transilvaniei.
În concluzie autorul se pronunţi! pentru necesitatea exploatării experienţei istorice
În vederea lărgirii contacte/or culturale şi ştiinţifice cu regiunile învecinate.
512

The History of Maramureş in Transcarpathian Historiography
/rom XIX-th century
This paper ana/yses the relationships between different regions of historical
Transcarpathia and Romania. The author asserts that these relationships were set up in
different fields of spiritual life, education, scientifzc activity, religion. It is emphasized the
role of Peri monastery-as a spiritual center of Maramureş, a/so the studies ofpersonalities
in education field from towns that at present are situated in Romania (Sighet, Satu Mare,
Oradea).
The author is outlining the levei of research of Maramureş history in XIX-th
century Transylvanian historiography. It is shown the role and contribution of Huţa
Venelin in this field, the share of historian M Luci/cai, that completes epoch historiography
by a complex investigation of problems connected by Maramureş, Vlachia and
Transylvania.
In conclusion, the author opines that is necessary to capitalize historical
experience in order to extend cultural and scientific connections with neighbouring regions.
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Sztripszky Hiador (1875-1946) a Karpat-medencei
ruthenisztika jeles kepvisellije
Udvari Istvan

Sztripszky Hiador magyar es ruszin bibliogrăfus, neprajzkutat6, miifordit6,
nyelvesz es irodalomtortenesz 1875. mărcius 7-en sziiletett a Bereg vărmegyei Seleszt6
kozsegben. 1 Gorog katolikus lelkesz apjăt hamarosan, a szinten Bereg megyei Ruszk6c
kozsegbe 2 helyezik ăt. Sztripszky itt vegzi el elemi iskolăit, kozepiskolai tanulmănyokat
pedig az Ungvări Kirălyi Katolikus Girnnăziurnban folytatott. A gimnăziurn 1893-ban
tortent befejezese utăn beiratkozik a Păzmăny Peter Tudomănyegyetem
Bolcseszettudomănyi Karăra, onnan pedig a kolozsvări Ferenc J6zsef Tudomănyegyeternre
jelentkezett ăt, aho! regeszeti, neprajzi es nyelveszeti elâadăsokat hallgatott. A kolozsvări
egyetemen diplomat szerez, majd kozepiskolai tanări kepesitest, s 1908-ban pedig neprajzi
tărgykorbOI bolcseszdoktori fokozatra tesz szert. Az 189/98-as tanev teii szemeszteret a
lembergi egyetemen lătogatta. Lembergben tobbek kozott Mihajlo Hrusevszkij es
Alekszander Kolessza elâadăsait is hallgatta tOrtenelembOI iii. irodalomb6l. Lembergi
tanulmănyai sorăn a korabeli galiciai ukrăn ertelmiseg szămos jeles kepviselâjevel
megismerkedett, igy Ivan Franko ir6val, koltâvel, a regi ukrăn irodalom kitiinâ kutat6jăval,
Volodimir Hnatyuk neprajztud6ssal, Osztap Rozdolszkijjal, Ivan Verchratszkijjal, akikkel
kesâbb is ăpolta kapcsolatait. Kivăl6 kolozsvări professzorai (Mărki Săndor, Posta Bela,
Herrmann Antal stb.) tămogatăsăval măr egyetemi hallgat6 korăban alkalmazăst nyert az
Erdelyi Kărpăt-Egyesiiletnel. Jank6 Janos asszisztensekent pedig jelentâs szerepe volt az
EKE Muzeuma neprajzi gyiijtemenyenek kialakităsăban. l 903-t6l 1909-ig az Erdelyi
Muzeum Egyesiiletnel napidijaskent dolgozott. 1906 es 1909 kozott a kolozsvări egyetemen
magăntanări stătuszban orosz lektori 6răkat is adott. Mivel vegleges kinevezesere
Kolozsvărott a bolcseszdoktori fokozat megszerzese utăn sem lătott remenyt, 1909-ben
segedtanfeliigyelâi ăllăsra pălyăzott, amikor is Herman Otto kozbenjărăsăra
Măramarosszigetre neveztek ki. Ide tortenâ kinevezese osszefiiggott a măramarosi muzeum
fejlesztesenek tervevel.
191 O es 1918 kozott a Magyar Nemzeti Muzeum Neprajzi Osztălyănak stătuszban
levâ munkatărsa. Igaz, a MNM egyedi megbizăsokkal măr korăbban is foglalkoztatta ât.
1915 vegetâl egy even ăt szerkeszti az Ukrănia cimii foly6iratot. 1918 âszen, az âszir6zsăs
forradalom gyâzelmet kovetâen a Vallăs- es Kozoktatăsi Miniszteriurn kisebbsegi osztălyăt
vezeti miniszteri tanăcsos rangban, s ezert 1918 decembereben lemond muzeumi
tisztviselâi ăllăsăr61. A Tanăcskoztărsasăg idejen a ruszin nepbiztossăgon
(miniszteriumban) miikodott. A proletărdiktatura bukăsa utăn a Nemzetisegi
Miniszteriurnban kapott alkalmazăst. 1921-ben - a forradalmi idâkben tanusitott
magatartăsa miatt - rendelkezesi ăllomănyba helyeztek, majd hamarosan (47 esztendâsen)
nyugdijba kiildtek. Hogy megelheteset a viszonylag csekely nyugdija mellett biztositani
1

Szâmos lexikonunk Munkâcsot adja meg Sztripszky sziiletesi helyeiil. Vo. pi. Magyar Eletrajzi Lexikon. 11.k.
Bp. 1969. 804; Magyar Neprajzi Lexikon. V.k. Bp. 1982. 118; stb. Ez az adat szerepel Borsa Gedeon 40
esztendeje megjelent cikkeben is. Vo. Borsa G.: Sztripszky Hiador. A Konyvtăros. 1959. IX.evf. 1959. 4.sz.
263-266. Az MTA Konyvtăra Kezirattârăban orzott, Melich Jânosnak cirnzett levelebOI egyertelmuen kininik,
hogy Seleszt6n sziiletett. Vo. "Veszem itt csupân sziilofalumnak, a beregi Seleszt6nak komyeken levo falukat,
ahol mindeniitt szemelyesen jârtam, etnografizâltarn es filologizâltam." 1942. szeptember 24. MTA Konyvtâra
Kezirattâr. MS 5344/413.
Nevelo faluja nevebOI kepzett Ruszkoczi âlneven Sztripszky 1900-ban az ungvâri Kelet c. hetilap hasâbjain
folytatăsos dolgozatot publikălt Valamit a mi neprajzunkr61 cimmel.
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tudja, az orosz, ukrăn, lengyel es szlovăk nyelvek hites tolmăcsolăsăt vegezte. A Tolnai Uj
Vilăglexikon (XVI.k. Bp. 1929. 258) szerint a lexikon munkatărsakent is tevekenykedett.
Kărpătalja visszatereset koveroen aktivan bekapcsol6dik a Kărpătaljai Tudomănyos
Tărsasăg Ruszin Nyelvi es Irodalmi Szakosztălyănak munkăjăba. A Tărsasăg ăltal kiadott
periodikăkban, elsosorban pedig a Literatuma Negyilja es Zorja-Hajnal cimii idoszaki
kiadvănyokban rendszeresen publikălt.
1946. mărcius 9-en Budapesten hfuiyt el.
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Adatok Sztripszky Hiador kolozsvari eveirol

Reszletesebben kellene foglalkoznunk Sztripszky kolozsvări eveivel, melyek meghatăroz6
hatăssal voltak erdeklOdesenek alakulăsăra, szakmai fejlodesere. Miftdeddig leveltări
kutatâsokat1 meg nem folytattunk, de a konyveszeti adatok birtokăban is rulzăs nelkill
ăllithatjuk, hogy Erdely szekvărosânak mult szâzad vegi pezsgo honismereti, neprajzi,
nepnyelv es helynevgyiijto mozgalma4 eletresz616an befolyâsoltâk Sztripszky ruszinisztikai
munkăssăgat is. A Kolozsvărott tanultakat Sztripszky a kârpataljai ruszinok neprajzănak
kutatăsăban, a kărpataljai helynevek gyiijteseben kozvetlenill hasznositotta. Konyveszeti,
bibliografiai erdeklodese is Kolozsvârott alakult ki. Kolozsvărott formal6dtak ki tehăt
Sztripszky tudomanyos erdeklodesenek teriiletei: neprajz, nyelveszet, bibliografia.
A kolozsvări egyetemen -- Sztripszky diăkevei alatt -- 1898-ban letesiilt az orszăg
elso neprajzi tanszeke. 5 Az egyetemes es magyar ethnographia professzora, Herrmann
Antal 6 szorosan kapcsol6dott az Erdelyi Kârpăt-Egyesillethez, melynek neprajz eload6ja
volt. Herrmann oktat6kent7, az EKE neprajzi osztălyănak tisztviselojekent, s az Erdely
Nepei cimu lap szerkesztojekent szemelyesen is, irăsaival8 is hatott az ifju Sztripszky
kutatăsi szemleletenek, erdeklodesi korenek formâl6dăsăra. Az EKE neprajzi programjănak
kidolgoz6ja is Herrmann Antal volt9 • Feltetelezesem szerint eppen Herrmann Antal
kezdemenyezhette Sztripszky ătiratkozăsăt a kolozsvări egyetemre, ajănlotta ot a lembergi
tanulmâny(itra. Az Osztrăk-Magyar Monarchia irăsban es kepben c. sorozat neprajzi
szerkesztojekent, Herrmann ugyanis rendszeres kapcsolatokat apolt a galiciai lengyel es
ukrân neprajzosokkal.
A nepelet es nepnyelv egyiittes tanulmănyozăsa is Kolozsvărott iv6dott
Sztripszkybe, akit elete vegeig foglalkoztattak nyelveszeti problemâkio, s aki a ruszin
helynevek etimol6giai vizsgalatăban is jelentos teret szentelt a nepnyelvi alakoknak. A
korabeli kolozsvări filol6gus korok szerint: "a nyelvesz tanulmănyănak legfontosabb tărgya
a nepnyelv".
Az EKE kozponti vălasztmânya 1899-ben az Erdely Nepei cimu lapban felhivăssal
fordult olvas6ihoz az erdelyi nep- es tăjrajzi kiăllităs es Kărpăt M6zeum erdekeben,
A Szb'ipszky-filol6gia szempontjăb61 az Erdelyi Kărpăt-Egyesiilet, az Erdelyi Muzeumi Egyesiilet, tovăbbă a
Ferenc J6zsefTudomănyegyetem leveltări anyagănak m6dszeres feldolgozăsa lenne kivănatos.
• Ld. az Erdely es az Erdelyi Muzeum cimii lapok anyagăt. Az Erdelyi Muzeum c. lap az Erdelyi Muzeumi
Egyesiilet orgănuma. Vo. Valentiny Antal - Entz Geza (szerk.): Az Erdelyi Mlizeum nev- es szakmutat6ja.
Kolozsvăr, 1942. Az Erdely cimii honismerteto lap az Erdelyi Kărpăt Egyesiilet orgănumakent 1892-ben
indult, s tobb melleklete is volt. Az Erdely Nepei cimii onăll6 melleklete 1898-ban vette kezdetet. Az Erdelyben (IX. evf. I. sz. 19-20.) Orosz alpesi klub cimen, orosz lapok alapjăn, Szb'ipszky informativ irăst kozol. Az
Erdely iii. az Erdely Nepei c. lapok tobb-kevesebb rendszeresseggel erdelyi hatâr- es helyneveket is
3

publikăltak.

s Hemnann Antal a kolozsvări egyetemen 1898-ban habilitălt neprajzb61. Vo. Erdely. VII. Kolozsvăr, 1898. 1-3.
sz.
~ K6s Kăroly: Hemnann Antal jelentosege a szăzadfordul6 koriili neprajzi mozgalomban. Ethnographia 100. evf.
1989. 1-4. sz. 176-188. Sztripszkyrol: 182-183; 186.
7
Hemnann tobbek kozatt a neprajzi gyiijtes m6dszereirol, Erdely nepeinek neprajzăr61 is tartott eloadăst.
• Vo. Herrmann Antal: Az EKE a neprajzert. Erdely VI. Kolozsvăr, 1897. 11-12. sz. 149-151; uo.: A neprajzr61.
Erdely Nepei. I. Kolozsvăr, 1898. 1-3. sz. 3-4; uo.: Rumen ethno16giai feladatok. uott. 6-8.
~ Vo. Felhivăs az erdelyi nep- es tăjrajzi kiăllităs es Kărpăt Muzeum erdekeben. In. Erdely Nepei. n. 1899. I. sz.
1-3.
10
Vo. Sztripszky Hiador: Egyhăzi schematizmusaink es a helysegnevek. Zorja-Hajnal. III. Ungvăr, 1943. 1-4. sz.
206-228; Ld. meg a Literatuma Negyilja hasăbjain megjelent cikkeit, tovăbbă Melich Jănos nyelveszhez irott
1942-es leveleit. MTA Konyvtăra Kezirattăr MS 5344/413-414.
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tovabba viszonylag reszletes tajekoztatâst adott "a neprajzi gyiijtes îobb târgyai
dolgaban". 11 A Herrmann Antal altal kidolgozott es az EKE altal meghirdetett gyiijtesi
elveket Sztripszky a kărpataljai ruszinokra adaptâlta, s azokat 1900-ban az ungvări Kelet
cimu lap hasabjain kozze is tette 12 • Az ukrăn szakirodalom Volodimir Hnatyuk szellemi
hatâsanak tartja lluszkoczi (Sztripszky) szoban forgo, Valamit a mi neprajzunkrol c. irasat,
s az ezen belul meghirdetett neprajzi gyiijtesi felhivăst. 13
Sztripszky kiruno kepzest kapott a kolozsvări egyetemen. Tanarai is elegedettek
lehettek vele, mert amikor az EKE miizeumszervezesi forekvesei 14 nyoman 190 I-toi
lehetoseg nyilt szakember alkalmazăsăra, fobb szaktekintely (Posta Bela professzor, Janko
Jănos, Herrmann Antal) egyonteru javaslatăra: kozepiskolai tanări javadalmazăssal
Sztripszky Hiadort gyakomokkent foglalkoztattâk. 15 Az EKE miizeumanak
tisztviselojekent, sajat beszămoloja szerint, 190 l-1902 telen Sztripszky beutazta a
Kalotaszeget es Maros-Torda megye egy reszet, tovabba Udvarhely, Csik es Hăromszek
varmegyeket. 16
Sztripszky Hiadort Janko Janos vezette be a neprajzi gyiijtes rejtelmeibe, s a
budapesti Neprajzi Muzeum tisztviseloi, kozottiik Semayer Vilibald igazgato egyeb
muzealis feladatokra is kikepeztek. 17 1902-ben a Magyar Polgăr c. lap 254. szămaban
Sztripszky A muzeumok s az Erdelyi Kărpat-Egyesiilet Muzeuma cimmel irăst kozolt. 18
Ekkor az EKE Miizeumănak a neprajzin kiviil meg ket osztâlya mukodott: a torteneti es a
fiirdoiigyi osztaly. A muzeum funkcioja kettos: l ., a kozonseg szolgalata, ismeretterjesztes,
nepmuveles 2., a tudomăny szolgalata, a muzeum anyagănak tudomănyos feldolgozăsa allapitja meg a szerzo. A tovabbiakban polemizai azokkal, akik ugy vetik fel a kerdest:
"Ugyan mire vaio az az EKE Muzeuma a maga borvizeivel es parasztok keszitette
targyaival?". Meghatărozza a mlizeumok feladatât altalaban s kiter "az erdelyi magyar
kozonseg mlizeumanak" feladataira. "A muzeumot latogato kozonsegnek alkalma nyilik

vo. ErdelyNepei. n. 1899. 1. sz. 1-4.
Ruszkoczi [Sztr. H.]: Valamit a mi neprajzunkrol. Kelet. 1900. ăprilis 19.; uott. măjus 17. Sztripszky egyebkent
korâbban Ven emberek, oreg papirok cimen sorozatban foglalkozik etnogrăfiai remăkkal. Vo. Kelet 1900.
mărcius I., 8., 22., ăprilis 5., 12., 19.
13
Vo. Rudlovcsak, Olena: Do isztoriji vivcsennya zakarpato-ukrajinszkoho folklori i etnografiji u XIX ta na
pocsatku XX szt. Annales Musei Culturae Ukrainiensis Svidnik. VII. Svidnik-Pretov, 1976. 361-365. Magyar
nyelven: Olena Rudlovcsăk: A kărpătukrân neprajzkutatăs !Ortenete (1914-ig). Folklor es Etnografia 26.
Debrecen, 1986. 52-60. Rudlovcsăk Olena reszletesen ismerteti Sztripszky szoban forgo muvet, s igy
fogalmaz: a gyujtesi tervezetben "Elâszor reszletes utmutatăst ad az adatok gyujtesere es lejegyzesere
vonatkoz6an, majd egy reszletes es kimeritâ kerdâivet ismertet. Itt a cikk szerzâje Hnatyuk V. kovetâjekent
lep fel, aki Kărpătukrajnăban elsâkent alapozta meg a folklor gyujtesenek, rogzitesenek es publikălăsănak
elveit". (magyar văltozat 56. old.) Itt jelezziik, hogy Sztripszky Hemnann Antal nyomăn sziiletett irâsăra a
magyar torteneti irodalom is felfigyelt, sât a gyujtesi tervezet reszletes ismerteteset is megtalăljuk. Vo. Mayer
Măria. A kărpătukrăn (ruszin) politikai es tărsadalmi torekvesek. 1860-1910. Budapest, 1977. 90-91.
14
Errâl Id. Merza Gyula: A Kărpăt-muzeumi gyujtes gyakorlati szempontb61. Erdely Nepei II. 1899. 2. sz. 17-21;
Ki kezdemenyezte a Muzeumot? Erdely Nepei III. 1900. I. sz. 11-12.; Radnoti Dezsâ: Az EKE Muzeum
torteneti elâzmenyei. Erdely XI. 1902. 9-12. sz. 79-80.
15
Errâl az elsâ hiradăst Id. Radnoti Dezsânek, az EKE fâtitkărănak jelenteseben. In. Az EKE vălasztmănyi
gyulese. Erdely. X. 1901. 11-12. sz. 102;
16
Vo. Neprajzi Ertesitâ III. 1902. 9. sz. 157.
17
Vo. dr. Posta Bela: Levei a szerkesztâhoz. Neprajzi Ertesitâ. IV. 1903. 6. sz. 153-157.
IK Vo. Sztripszky Hiador: A muzeumok s az EKE Mlizeuma. Kolozsvăr, 1902. Klny. a Magyar Polgăr 1902. evf.
254. szămăbol. Az OSZK-ban ârzott kiilonnyomati peldăny boritojăn tevesen A mlizeumok s az Erdelyi
Kozmuvelâdesi Egyesiilet Muzeuma cim szerepel. Az EKE=Erdely(resz)i Kărpăt Egyesiilet.
Az Erdely(resz)i Kărpăt Egyesiiletrâl Id. Revai Nagy Lexikona. VI. k. Bp. en. 608-609; Pallas Nagy Lexikona
VI. Bp. 1894. 309.
11

12
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megismemi Erdely nepeinek foglalkozăsait, eletm6djât, izleset a kiâllitott târgyakban ... " fejezi ki meggyozOdeset Sztripszky.
A kolozsvâri Mâtyăs-sziiletesnapi iinnepsegeket kovetoen, 1903 tavaszan
penzhiâny miatt Sztripszkyt elbocsâjtottâk az EKE Neprajzi Milzeumâb6l. A szakmai korok
pozitivan iteltek meg Sztripszkynek az EKE Milzeumâban eltoltott nehâny evet. Semayer
Vilibâld a budapesti Neprajzi Muzeum 19 igazgat6ja igy ertekeli Sztripszky szerepet: "Az
elso kalotaszegi gyiljtesen (Jank6 Janos) asszisztense megtanulvân a gyiljtest, kesobb
onăll6an folytatta a Szekelyf6ldon, s a kozel 7000 târgy, amely a (EKE) muzeum mai
ăllagăt (1902) teszi, az o fâradozăsănak es szakertelmenek gyi.imolcse."20 Cikkeben
Semayer utal arra is, hogy Jank6 Janos 1902. julius 28-an Borszeken bekovetkezett hirtelen
halâla is gynjtes kozben, Sztripszky kisereteben tărtent. Sztripszkynek a halăszat neprajza
irănti erdeklodese minden bizonnyal Jank6 Janos osztonzesere alakult ki. 21 Sztripszky
Jank6 nyoman tervezte a magyar halâszat oroszorszâgi pârhuzamainak feltârăsăt is. Jank6
vălasztâsa talan eppen azert esett Sztripszkyre, mert az az orosz nyelvben is jâratos volt. 22
Sztripszky Hiadort foglalkoztatta az erdelyi muzeologia măsik jelentos szakmai
mllhelye is, a Ferenc J6zsef Tudomanyegyetemmel szinten szoros kapcsolatban levo
Erdelyi Milzeurn Egyesillet23 , mely 1901. ăprilis 19-i gynlesen tagjăvă vălasztotta. Ajanl6ja
az EME titkâra, Szădeczky Lajos professzor volt. 24 Egy mâsik forrăs szerint 1904-ben lett
tagja az Erdelyi Milzeum Egyesillet Bolcseszet-, Nyelv- es Tărtenettudomânyi
Szakosztălyanak. 2s Kolozsvâri mUkodese alatt Sztripszky tăbbszor is regiseggel, konyvvel,
kezirattal gazdagitotta az Erdelyi Milzeum-Egyesiiletet. 1901-ben az EME Erem- es
Regisegtârăt ajăndekokkal gazdagitotta. 26 1902-ben 12 konyvet 15 kotetben, 27 1903-ban 76
muvet 93 kotetben ajandekozott az EME Konyvtârânak. Ugyanekkor a Kezirattâranak
adomănyozott 7 muvet 8 kotetben. 28

Ekkor meg tulajdonkeppen a Magyar Nemzeti Mllzeum Neprajzi Osztâlyăr61 van sz6. Errol Id. Szemkeo Endre:
Tărekvesek az ănăll6 neprajzi mllzeum megteremtesere. Neprajzi Ertesito. LXXIX. 1997. 57-83.
20
Semayer Vilibă.ld: Az EKE kolozsvări tăj- es neprajzi muzeuma. Neprajzi Ertesito. m. 1902. 141-149.
Sztripszkyrol: 143-144; Tartalmilag ugyanezt Id. Semayer Vilibăld - Radn6ti Dezso: Kepes Kalauz az EKE
Muzeumă.ban. (Kolozsvă.r, Mă.tyă.s-hă.z). Kolozsvă.r, 1902. 7-8.
21
Vă. Jank6 Jănos: A magyar hală.szat eredete. Budapest, 1900.
22 A magyar neprajztudomă.ny sză.mă.ra Jank6 fedezte fel az orosz szakirodalmat. A halăszat kutatisăr61 is ugy
velekeden, hogy "a nyelvi tekintetben hozzăferhetetlen orosz irodalom nagy kincset rejteget". Vă. Semayer
Vilibă.ld: Jank6 Jănos dr. eletrajza. Neprajzi Ertesito. III. 1902. 116-122.
23 Erdelyi M\Jzeum-Egyesiilet Kolozsvă.ron 1859-ben alakult, s az egyik legregibb erdelyi magyar tudomânyos
egyesiilet. Kiadta az Erdelyi Muzeum c. enciklopedikusjellegu tudomă.nyos foly6iratot (1874-1917 es 19301947 kăzătt jelent meg).
Az Egyesiilet celja a Kolozsvă.rott 1872 oszen letesitett Ferenc J6zsef Tudomănyegyetemmel szoros
kapcsolatban ă.ll6 Erdelyi Mllzeum fenntartă.sa es tovă.bbfejlesztese, a tudomă.nyok muvelese es a magyar
tudomă.nyossă.g terjesztese. Ehhez tudnunk kell, hogy az aliam szerzodest kătătt a Muzeum Egyesiilettel, mely
szerint az gyujtemenyeit az Egyetem hasznâlată.ra engedte ă.t, s ennek fejeben az aliam jelentos penzăsszeggel
tă.mogatta az egyesiiletet. Vă. Szâdeczky Lajos: Az Erdelyi M\Jzeumegylet eredete es rendeltetese. In. Erdelyi
Muzeum. XXI. Kolozsvă.r, 1904. 152-160
24
Vă. Erdelyi Muzeum Egylet. In. Erdelyi Muzeum. XVIII. Kolozsvă.r, 1901. 294.
2
~ Vă. Erdelyi Muzeum Egyesiilet Evkănyve 1912. evre. Szerk. Erdelyi Păi. Kolozsvăr, 1913. 112.
211
Vă. Posta Bela 1902. măjus 25-en tartott besză.mol6jă.val. Erdelyi Muzeum Egylet. Jn. Erdelyi Mllzeum XIX.
Kolozsvâr, 1902. 31 O.
27
Vă. Erdelyi Mllzeum XX. Kolozsvăr, 1903. 343.
2• Vă. Erdelyi Muzeum XXI. Kolozsvăr, 1904. 224; Sztripszky 1908-ban is kănyvajă.ndekkal gyarapitotta az EME
Kănyvtărăt. Ld. Az Erdelyi Muzeum-Egyesiilet Evkănyve az 1908. evre. szerk. Schilling Lajos. Kolozsvă.r,
1909. 28.
19
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Az. EKE MUz:eumăbol tOrtent kenyszen'.i tăvozăsa utăn Sztripszkyt az EME
foglalkoztatta. Professzora, Posta Bela29 az igazgatăsa alatt ăllo Erdelyi MUz:eum Erem- es
Regisegtărăban biztositott szămăra megbizăsos kutatăsi lehetoseget. Sztripszkynek a
mezosegi tavak oshalăszatăra vonatkozo gyiijtese, s a Fekete-iigy halăszatăra vonatkozo
tărgyi neprajzi gyiijtes egy resze az EM Erem- es Regisegtăra szămăra es annak koltsegere
tortent. 3° Kos Kăroly szerint "Sztripszky szakszen'.i tărgygyiijtese eredmenyekent jott letre
az EME onăllo neprajzi gyiijtemenye is (amely aztăn 1942-ben magăba olvasztotta az EKE
hajlektalannă lett mUz:eumănak gyiijtemenyet is)". 31 Kolozsvări evei alatt professzora,
Mărki Săndor osztonzesere ket erdelyi tărgyli adatkozlo dolgozata jelenik meg a Szăzadok
hasăbjain. 1908-ban a szombatosok historiăjăhoz szol hozză, 32 1909-ben pedig a magyar
vezenyszo tortenetet vilăgitja meg sok adattal. 33 Sztripszky feltetelezi, hogy az erdelyi
szombatosok eredete szoros kapcsolatba hozhato a lengyel birodalom szombatosaival.
Posta Bela tOrekvese, hogy Sztripszkyt, mint sziikseges szakerot veglegesitse nem
vezetett eredmenyre. Vegleges muzeologusi kinevezesenek sajnălatos elmaradăsa miatt
Sztripszky tanări kepesito vizsgăt tesz, s 1905-tol minden esztendoben tanări ăllăsert
folyamodik a kultuszminiszteriumba. Probălkozăsai csak 1909-ben vezettek eredmenyre,
amikor Măramarosszigetre segedtanfeliigyelove nevezik ki.
1909-ben lezărul tehăt Sztripszky kiizdelmes eletenek kolozsvări szakasza, de
kapcsolata Erdellyel, az erdelyi tudosokkal nem szakadt meg, amiral a Magyar
Tudomănyos Akademia Kezirattărăban orzott tobb levei is tanuskodik. A Magyar Nyelv es
Magyar Nyelvor hasăbjain a 40-es evek kozepen tObb erdelyi tărgyli adatkoz!O dolgozata
jelent meg. 34
Herman Ottohoz 1908. december 17-en irott leveleben a kovetkezokeppen szămol be
helyzeterol: "Eddigi 8 evi mUz:eurni szolgălatom mind kutba esett, mert hiszen kinevezetlen
tiszteletdijas, jobban mondva napidijas vagyok. Hiăba pălyăztam azota polgări iskolăba,
hiăba sajăt piispokom (Firczăk) ungvări tanitokepzojebe, hiăba a Nemzeti MUz:eum
regisegtărăhoz, eppugy hiăba a neprajzi osztălyba, meg az Iparmuveszeti MUz:eum tollnoki
ăllăsăra: semrnit se ertem el sok belyegeimrnel es utazăsi koltsegeimrnel. Mikor az ember
33 eves, nos es ilyen logo ăllapotban van, kesz akărhovă is elmenni, csak eppen tisztesseges
megelheteshez jusson. Nagyon is kapora jott nekem most tehăt, hogy a miniszterium 20 uj
segedtanfeliigyeloi ăllăst szervezett... " 35
1909. februăr I 0-en igy ir Herman Ottonak: 34 eves ember vagyok, nos, 8 evi kUtba esett
szolgălattal, 2 diplomăval, valamicske irodalmi mfilcodessel. A felekezeti iskolăk kapui
elottem zărvăk, magyar gorog kath(olikus) kozepiskola pedig nincs, olăhul nem tudok, az
Erd(elyi) Muzeumban pedig eloleptetesrol, illetoleg kinevezesrol szo sincsen. Az ăllarnhoz
nem birok bejutni tanărnak măr otOdik esztendeje. Kiilonben is 800 frttal kellene kezdenem,
ha be is jutnek, mint helyettes tanăr s igy maradnek meg 3-5 evig is. Magyar kulturmunkăm
jutalmăul ennel fogva megerdemelnem a tanfeliigyeloseget, annăl is inkăbb, minthogy
paedagogiăval most is foglalkozom, a kolozsvări polgări fiuiskolăban măr ket eve tanitok,
tehăt
gyakorlatom es tapasztalatom van az iskolai dolgokban. Viszont az
29

R61a Id. Kelemen Lajos: P6sta Bela. Erdelyi Lapok. IV. 14. sz.1911. julius 15. 413-415.
P6sta Bela: Levei a szerkesztohoz. Neprajzi Ertesitâ. IV. 1903. 6. sz. 157.
11
K6s Kâroly, 1989. id. mii Ethnographia 100. evf. 1-4. sz. 183.
12
Adalek a szombatosok tortenetehez. Szazadok. 42. evf. 1908. 567-568.
n A magyar vezenysz6 tor!Cnetehez. Szâzadok. 43. evf. 1909. 129-142; 203-217.
14
Vo. Egy erdelyi nyelvemlek. Magyar Nyelvor. 47. evf. 20-; Csakugyan ăl-nyelvemlek? Magyar Nyelvor. 47.
evf. 125- ; Oszvaj. Magyar Nyelv XXXIX. 1943. 386-389.; Helynevek a hâromszeki Bikkfalvâr61. Magyar
Nyelv XLI. 1945. 94.
15
MTA Konyvtâra Kezirattâr. MS 279/222. A levele! teljes egeszeben a fiiggelekben kozăljiik.
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adrninisztniczi6ban is megăllom helyemet, hiszen iroclai munkăt is vegezek măr 8 ev 6ta, s
a tanfeliigy( eloi) adrninisztrăczi6ba is majd csak beletanulok. „.
„. Vălogatnom ugyan nem szabad, de megiscsak Kassăn jobb volna, minthogy az ottani
mlizeumnăl neprajzi osztălyt is tudnek osszehozni, ha a Fofeliigyeloseg ilyesmit szervezne.
Errol a legjobb volna Mihalikkal ertekezni s igy ebben az esetben biztosan szolgălhatom az
ethnographiăt is. „. a legalkalmasabb volna nekem Ungvăr, mint pătriăm, ahol ozvegy
anyăm is lakik 158 frt papăzvegyi nyugdijăb61 s akit igy jobban tudnek megsegiteni, s ahol
ethnographălni is szinten j61 tudnek. „. 36

36

Vo. MTA Konyvtăra Kezirattâr. MS 279!223. A levelet teljes terjedelmeben Id. Udvari Istvân - Viga Gyula:
Sztripszky Hiador negy levele Herman Ott6hoz. Herman Ott6 M\Jzeum Evkonyve. XXXVII-XXXVIII.
Miskolc, 1999. (sajt6 alatt).
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Sztripszky Hiador a budapesti Neprajzi Mnzeumban

Sztripszky 1903-ban lett a Magyar Neprajzi Tărsasăg tagja, 37 1911-ben a Tărsasăg
vălasztmănyănak tagjăvă vălasztottăk. 38 1911-ben Sztripszky măr măsodik eve a Magyar
Nemzeti Milzeum Neprajzi Osztălyănak munkatărsa. Egy eves măramarosszigeti
segedtanfelilgyeloskodes utăn 1910. mărcius 16-ăn kezdi meg szolgălatăt a Neprajzi
Muzeumban, 39 s kultuszminiszteriumi osztălytanăcsossă torteno kinevezesevel
osszefiiggesben 1918. december 22-en mond le muzeumori tisztsegerol. 40 A Neprajzi
Milzeum megbizăsăb6l Sztripszky măramarosi segedtanfelilgyelosege eveben is
rendszeresen gylijt. A gyiljtomunkăra a hetvegeket es a szilnidoket hasznălta fel. 41 1909
nyarăt
Hăromszek
vărmegyeben
forditja a neprajz szolgălatăra. Megfigyelese
kozeppontjăul Liszny6 hegyi kozseget vălasztotta, s kiterjesztette gylijteset Bikfalva,
Doboll6, Mărkos, Torcsvăr, majd Als6torja, Felsotorja, Koratina es Volăl kozsegekre.
42
1910-ben az Ung felvideken, s Măramarosban gylijt. 43 A korabeli beszămol6k szerint a
ruszinok kozott vegzett gylijtese sorăn "nagy ethnol6giai erteku păsztoreleti es gazdasăgi
fatărgyakat, valamint XVII. szăzadbeli nepi naivsăg6 becses templomfestmenyeket
szerzett" a mU.zeum szămăra. 1911. februăr 22-28 kozott tanulmăny- es gylijtouton volt a
szekelyhidi văsăron (Bihar m.) es Vălasz6t-Borsa-Visa videken (Kolozs m.), okt6ber 15-27
kozott pedig Lemberg es Csernovic muzeumaiban tett tanulmănyutat. 44
Amint a MNM evi jelenteseibOI, a Neprajzi MU.zeum Adattări anyagăb61, valamint
a neprajzi tărgy6 muveinek bibliogrăfiăjăb6l kirunik, a Neprajzi Muzeumban tOltOtt evek
termekenyek voltak Sztripszky szămăra. 45 Budapest konyvtărai, leveltărai, konyvesboltjai
es antikvăriumai kitiino lehetoseget teremtettek arra, hogy a măs szakterilleteken măr
Kolozsvăron is megnyilvănul6 erdeklOdeset kielegitse. E korszakb6l elsosorban
bibliografiai es publicisztikai tevekenysege erdemel figyelmet. Antikvăriumi bongeszesei
sorăn 1911-ben felfedez, majd meg ugyanebben az evben tărsszerzovel kiad egy, a XVI.
szăzadban magyar nyelvbol forditott român nyelvil reformătus enekeskonyvet. 46 Az elso
latin berus român nyomtatvănyt bemutat6 konyv nemcsak a kălvinizmus românsăgra
gyakorolt hatăsăt văzolja fel, hanem szămos neprajzi adalekot kozol a gorog ritusu nepek
(fOleg a român es ruthen) torteneterol, vallăsi neprajzăr6l. 1912-ben regi magyar

37

Vo. Ethnographia XIV. 1903. 504; Ethnographia XVII. 1906. 383.
Ethnographia XXI. 1911. 398.
39
Neprajzi Mtizeum Adattăra. Budapest, NO. 33/191 O.
40
Neprajzi Mti.zeum Adattăra. Budapest, NO. 117/1918.
1
' Uott. NO. 12211909.
42
Uott. NO. 96/1909, 105/1909, 151/1909.; Bikfalva helyneveit evfizedek mulva, 1945-ben, a Magyar Nyelv
hasâbjain leszi kozze. (50. evf. 94. old.)
4l Jelentes a MagyarNemzeti Mti.zeum 1910. evi âllapotâr61. Budapest, 1910. 116, 126.
44
Jelentes a Magyar Nemzeti Mti.zeum 1911. evi ăllapotâr61. Budapest, 1911. 124-125.
45
Errol Id. meg Szab6 Oreszt: A magyar oroszokr61. (Ruthenek.) c. konyvet (Bp. 1913.), melyben a szerzo kerek
kis cikket szentel Sztripszky mukodesenek (82-83. old.), s onâll6 fejezetben boven ismerteti a Kossuth Lajos a
ruthen nepkolteszetben cimu dolgozatăt (101-109. old.). E helyiitt jelezziik, hogy Sztripszky sajât kozlese
szerint leforditotta ruszin nyelvre Szabo Oreszt konyvet. Csak sajnâlhatjuk, hogy a forditâs nem jelent meg.
Vo. Sztripszky H.: Moskophilizmus, ukrainizmus es a hazai rusznăkok. Budapesti Szemle, 153. k. 1913. 434
sz. 296 .
.w; Szegedi Gergely enekeskonyve XVI. szăzadi român forditâsban. Protestăns hatâsok a hazai românsăgra.
Budapest, 1911. (Alexics Gyorggyel târsszerzosegben).
Ismertetese: Veress Endre: Sztr. H., Szegedi Gergely enekeskonyve ... Erdelyi Mti.zeum. XXVIII. Kolozsvăr
1912. 289-296; Gagyi Jeno: Sztr. H., Szegedi Gergely enekeskonyve ... Szăzadok 46. evf. 1912. 220-224.
38
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konyveszeti adatokatjelentet meg. 47 1913-ban vălogatăst ad kozre a magyar gorogkatolikus
pilsp0kseg felăllităsa es a magyar nyelvti gorog katolikus liturgia bevezetese elharcosănak,
Szabo Jeno felsohăzi tagnak dolgozataibol es beszedeibol. 48 A kozel 550 oldalas konyv
377-501. oldalăn, fiiggelekkent Sztripszky sajăt kutatăsait adja kozre. A bazai
szakirodalomban elsokent văzolja fel a magyar nyelvti liturgia tOrtenetet, kozzeteszi a gorog
liturgia legregibb teljes fordităsăt, s bibliogrăfiăban mutatja be a "napkeleti szent vallăson
levo" magyarsăg egyhăzi, egyhăztOrteneti s vilăgi irodalmăt. A bibliogrăfiăban szerepelnek
a magyarra forditott "ohiru" ima- es ăbeceskonyvek, torteneti feldolgozăsok, a XIX. szăzad
70-es eveitol keletkezett un. vitairatok a gorog katolikus szertartăsi nyelv es naptăr
kerdeseirol, a magyarorszăgi gorog katolikus ujsăgok stb. Szabo Jeno vălogatott muvei
fiiggelekekent megjelent dolgozatait Sztripszky meg ugyanabban az 1913. evben kil!On
kotetben is kozzeteszi. 49 E temakorhoz szervesen kapcsolodik a Munkăcsi Gorogkatolikus
Egyhăzmegye schematizmusainak bibliogrăfiăja. 50
Sztripszky 1911-ben onăllo dolgozatban mutatja be a magyarorszăgi ruszinok legregibb
konyveit, 51 s kil!On cikket szentel egy ăltala felfedezett, 1746-ban Kolozsvărott
megjelentetett ruszin ăbeceskonyvnek. 52
•
Sztripszky 1916-ban kormănykorokhoz kozel ăllo politikai erok tămogatăsăval
elinditja az Ukrănia cimu lapot, melyben hitet tesz az ukrăn-magyar kapcsolatok fontossăga
mellett. A lap neprajzi szempontU ertekelese onăllo dolgozatba kivănkozik.
Sztripszky
Hiador az 1919-es gorog katolikus kalendăriumban irott cikkeben a Munkăcsi Piispokseg
Egyhăzi Muzeumănak megalapităsăt javasolja53 • A letrehozando mlizeumban a kovetkezo
osztălyok letesiteset tartotta fontosnak: 1., konyvtări 2., tOrteneti 3. nepismereti 4.
termeszettudomănyi. A nepismereti osztălyon kellene osszegytijteni es elhelyezni az emberi
elet hetkoz- es ilnnepnapjainak tărgyait, s legalăbb 1o blokkban kellene kiăllitani oket. 1.,
păsztorkodăs 2., vadăszat 3., halăszat 4., f6ldmuveles 5., epiteszet 6., kender- es
gyapjuszoves 7., oltOzekek es varottasok 8., a hăz berendezesi tărgyai 9., ilnnepi kellekek
10., falusi kezmuvesseg.
Sztripszky tObbek kozott szellemesen igy indokolja az egyhăzi es ăllami tămogatăssal
megvalositando muzeum letesiteset: " ... a muzeum gorog talălmăny, s miert ne lenne
nekilnk, gorog vallă~liaknak muzeuma." Sztripszky kivănatosnak tartană, ha a muzeumban
helyet kapna a I. vilăghăboruban elesett minden gorog katolikus katona fenykepe. "Ezzel
ugyanis megtisztelnenk azokat, akik elestek erettiink, a mlizeum pedig nagyon ertekes
nepismereti - antropologiai anyaghoz jutna a fenykepek ăltal." - irja. Hasznos dolog lenne,
fogalmazza meg eredeti modon Sztripszky, ha az elesett katonăk csalădja a muzeumnak
ajăndekoznă az elhUnyt civil ruhăjăt. Ily modon hamar teljes kepet lehetne kapni a
Szepestol Măramarosig terjedo teriilet ferfi viseleterol, s a tulajdonosaik emleke is
megorokitest nyeme a mlizeumban.

„ Adalekok Szab6 Kâroly Regi magyar konyvtâr c. munkâjânak 1-2. kotetehez. P6tlăsok es igazităsok 1472-1.711.
Budapest, 1912.
'" Vo. Szab6 Jeno: A gorog-katholikus magyarsâg utols6 kâlvâria-utja. Budapest, 1913.
49
Vo. Jegyzetek a gorog kultura ârpâd-kori nyomair61. Budapest, 1913. lsmerteteset Id.: Czebe Gyula: Szlr. H.:
Jegyzetek ... Egyetemes Philol6giai Kozlony. Budapest, 1913. 754-756.; Erdelyi Lajos: Szlr. H.: Jegyzetek ...
lrodalomtortenet. Budapest, 1913. 383-385.
'" Vo. Egyhâzi schematizmusaink es a helysegnevek. Zorja-Hajnal. III. Ungvâr, 1943. 1-4. 206-228; roviditett
utănkozleset Id. Bendâsz Istvan - Koi Istvan: .A Munkâcsi Gorogkatolikus Egyhâzmegye lelkeszsegeinek
1792. evi katal6gusa. Nyiregyhâza, 1994. 5-16.
ii A hazai rutenek legregibb konyvei. Magyar Konyvszemle. Budapest, 1911. 117-131; 243-462.
12
· lsmeretlen kolozsvâri ruten konyv 1746-b61. Erdelyi Mlizeum XXVIII. Kolozsvâr, 1911. 170-182.
ii Vo. Paru szlov o muzejach. Miszjacoszlov na 1919 obiknovennij hod, imijuscsij dnej 365. Ungvâr, 1918.
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Ezzel elerkeztiink Sztripszky es az ukrănok viszonya temakorhoz. Sztripszky
fedezte fel a magyar tudomăny szămăra az ukrăn, s elsosorban a galiciai ukrăn neprajzi
irodalmat, melyet lembergi tanulmănyai 6ta m6dszeresen figyelemmel ldsert, 54 ismertetett
es felhasznălt. 55 Az ukrăn kerdesrol szămos hirlapi cikket irt. 56 Lembergi ukrăn
periodikăkban fobb kozlemenye jelent meg, melyek kozill neprajzi szempontb61 ketto
emlitendo meg. 1. Als6apsai betlehemes-jătek. 57 2. Ruszin templomi konyvek szeljegyzetei.
A huklivai kr6nika. 58
Sztripszky Hiadort tehăt vegeredmenyben ukrănofil kutat6nak tekinthetjiik, aki
legjobb meggyozâdese szerint hive volt az ukrăn-magyar egyiittmllkodesnek. Lembergi
tanulmăny6tja es galiciai ukrăn kapcsolatai hatăsăra is, elteroen az orosz irodalmi nyelvre
orientăl6d6 ruszin ertelmisegiektol, a helyi ruszin nepnyelv kimunkălăsăt, irodalmi szintre
emeleset tartotta sziiksegesnek. E velemenye mellett halălăig kovetkezetesen kitartott. A
kărpătaljai ruszinokat nem tekintette a fonnăl6d6ban levo ukrăn nemzet reszenek, onmagăt
pedig magyar vagy ruszin iii. magyar es ruszin kutat6nak minositette. Galiciai es bukovinai
ir6kkal, neprajzosokkal, kozottiik lvăn Frankoval, Vladimir Hnatyukkal levelezett. Ukrăn
nyelvbol fobb szepirodalmi muvet leforditott magyarra. Viszonylag nagyszămu regi
konyvet, keziratot adott el, vagy adomănyozott lembergi konyvtăraknak es
magănszemelyeknek. Tagja volt a lembergi Sevcsenko Tudomănyos Tărsasăgnak.

5
'

Vo. pi. Jgricek - enekes koldusok. Ethnographia. XIX. 1908. 347; Ld. meg uott. 52-61; A budapesti Neprajzi
Mlizeum Adattăra lembergi Sevcsenko Tudomănyos Tărsasăgt61 a muzeum ăltal 1912-ben megrendelt
konyve'kjegyzeket orzi Sztripszky megjegyzeseivel.
55
PI. Hrusevszkij ukrăn tortenesz munkăjăra hivatkozik, amikor "a goroghitu keresztenyekkel erentkezesben volt
lebediăszi magyarsăgr61" tesz emlitest. Vo. A gorog kultUra ărpăd-kori nyomair61. Budapest, 1913. 18; Ld.
meg Kossuth Lajos a ruten nepkolteszetben c. dolgozatăt, ahol tObbek kozott Hnatyuk gy6jteset hasznositja.
5
' Vo. Lelekăcs Mik16s - Harajda Janos: Kărpătalja ăltalănos bibliogrătiăja. Ungvăr, 1944.
57
Vo. Betlehem v sz. Verchnya Apsa. Zapiszki Naukovoho Tovarisztva i. Sevcsenka. tomus 82. Lviv. 1908. 2.k.
43-52. E szovegkozlesre vonatkozik Sztripszky A Halottashăzi jătekok Mărarnarosban. (Erdelyi Muzeum.
XXVI. Kolozsvăr, 1909. 180-188.) cimu cikkenek lăbjegyzete: "Kozoltem magyarra ugysz61văn
lefordithatatlan egesz eredeti szovegeben ... "
5
• Uhroruszki litopisznyi zapiszki. Zapiszki Naukovoho Tovarisztva i. Sevcsenka. tomus 104. Lviv, 1911. 73-82.
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Sztripszky Hiador neprajzi targyu publikâcioi 59

Ven emberek, oreg papirosok. Kelet. XIII. Ungvâr, 1900. 9-16. sz.
Valamit a mi neprajzunkr6l. Kelet. XIII. Ungvâr, 1900. 16-25. sz.
A muzeumok es az E(rdelyi) K(ârpăt) E(gyesiilet) M6zeuma. Kolozsvâr, 1902. Klny. a
Magyar Polgăr c. lapb61.
Adatok Erdely âshalăszatăhoz. Neprajzi ertesitâ. III. 1902. 157-178.
Adatok Erdely âshalăszatăhoz. II. A mezâsegi tavak âshalăszata. Neprajzi Ertesitâ IV.
1903. 158-196.
Adatok Erdely âshalâszatăhoz. III. A Fekete-iigy halâszata. Neprajzi Ertesitâ IV. 1903.
221-226; 279-290.
A magyar halâszat fortenetehez. Neprajzi Ertesitâ. IV. evf. 1903. 317-318. (A Neprajzi
Ertesitâ olvas6it halâszati szakszavak, nepies szavak megfejtesere hivja segitsegiil.)
A szabolcsi morotvâk halăszatăb61. Neprajzi Ertesitâ. V. 1904. 233-240.
Az erdelyi halâszat ismeretehez. Regi es mai halastavak. Kolozsvâr, 1908.
Recenzi6: Kelemen Lajos: Az erdelyi „. Erdelyi Muzeum. XXVIII. Kolozsvâr, 1911.
307-310; Cholnoky Jeno: Az erdelyi „. FOldrajzi Kozlemenyek. 1908. evf. 212-.
Kossuth Lajos a ruten nepkolteszetben. Ethnographia XVIII. 1907. 157-162.; 235-248.;
299-307.
Igriczek - enekes koldusok. Ethnographia. XIX. 1908. 345-353.
Betlehem v sz. Verchnya Apsa. [= Felsâapsai betlehemes jâtekok] Zapiszki
Naukovoho Tovarisztva i. Sevcsenka. Tomus 82. Lviv, 1908. 2. k. 43-52.
âsfoglalkozâsi dolgok Mâramarosb61. Neprajzi Ertesitâ X. 1909. 214-222.
Halottashâzi jâtekok Mâramarosban. Erdelyi Muzeum. XXVI. (uj folyam IV.)
Kolozsvâr, 1909. 180-188.
Halottashâzijâtekok Mâramarosban. Kny. A "munka". 1910. Mâramarossziget, 21 lap
Tomaiivskij Istvan: A magyarorszâgi rutenseg neprajzi terkepe. Neprajzi Ertesitâ XI.
1910. 264-270. (ism.).
Szlâv foly6iratok szemleje. [Etnograficseskoje Obozrenije. Pod. red. V.F. Millera i. K.
A. Jancuka. g-20-ij Moszkva, 1908.] Neprajzi Ertesitâ XI. 1910. 270-271. (ism.).
A răolvasâsr61. 1911-ben a Magyar Nemzeti Muzeumban tartott elâadâs kivonata. In.
Jelentes a MNM 1911. evi âllapotâr61. Budapest, 1911. 209-213.
Adalekok Oroszorszâg ethnogrâfiâjâhoz. [Materaly po etnografiji Rossziji. Szerk.
Volkov T.K. Szentpetervâr, 1910.] (ism.) Neprajzi Ertesitâ XII. 1911. 75-76. (ism.).
Vovk F.: Anthropometrikus vizsgâlatok Galicia, Bukovina es Magyarorszâg ruten
lakossâga kozott. [T. Huczulok. A Sevcsenko Tudomânyos Târsasâg Ethno16giai
Kiadvânyânak X. k. Lemberg, 1908.] Neprajzi Ertesitâ XII. 1911. 77-78. (ism.).
Uhroruszki litopisznyi zapiszki. Huklivszka chronika. [= Ruszin templomi konyvek
szeljegyzetei. A huklivai kr6nika] Zapiszki Naukovoho Tovarisztva i. Sevcsenka.
tomus 104. Lviv, 1911. 73-82.

5

~ Sztripszky Hiadomak tobb neprajzi vonatkozăsu kozlemenye jelent meg a Pesti Hirlap, Vasâmapi Ujsag,

Gorogkatolilcus Szemle, Erdelyi Lapok, Erdelyi Hirlap, Mâramaros stb. hasabjain. Vi'>. Jelentes a Magyar
Nemzeti Mlizeum 1911. evi allapotar61. Bp. 1911. 125.
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Szlâv folyoiratok szemleje. [Etnograficseszkoje obozrenije ... pod. red. V.F. Millera K. A. Jancsuka i. V.V. Bogdanova. 9-21-j. Moszkva, 1909.] Neprajzi Ertesito. XII.
1911. 78. (ism.).
Szlâv lapszemle. [Etnograficseszkoje obozrenije. g. XXII. kn. LXXXIV-LXXXVII.
Moszkva, 1910.] Neprajzi Ertesito. XIII. 1912. 66-67. (ism.).
A ruzgerjesztes bazai ket uj adaleka. Neprajzi Ertesito xv. 1914. 300-301.
Sztripszky Hiador - Bilâk Izidor: Dolha es videkenek neprajza. Neprajzi Ertesito. XVI.
. 1915. 129-148.; XVII. 1916. 141-158.
Dr. Fincicky Mibâly (1842-1916) Ethnograpbia. XXVII. 1916. 140-142.
Paru szlov o muzejacb. Miszjacoszlov na 1919 obiknovennij bod, i mijuscsij dnej 365.
Ungvâr, 1918. 48-53.
Sztronga, esztrengâba fog. Magyar Nyelv XX. 1924. 80A bajka-juhrol mega cigânyrajkorol. Nep es Nyelv IV. 1944. 37-40.

Sztripszky Hiador fontosabb konyveszeti vonatkozasu muvei

Sztarsa ruszka piszmennoszty na Uhorscsinyi. [= A magyarorszag1 regi ruszin
irâsbeliseg]. Klny. a Naukâban 1906-ban megjelent cikksorozatbol. Ungvâr, 1907.
A magyar vezenyszo tortenetebez. Szâzadok. 43. evf. 1909. 129-142; 203-217.
Sztojka piispok ujonnan felfedezett antimensionja es az irbolczi monostor. Klny. a
Gorog Katbolikus Szemle 19 l O. evfolyamâbol. Ungvâr.
Ejszaki szlâv tortenelmi szemle. Szâzadok. 43. evf. 1910. 241-249. (ism.).
Szeljegyzetek ţemplomi konyveinkben. Klny. a Gorog Katholikus Szemle 1910.
evfolyamâbol. Ungvâr.
Szegedi Gergely enekeskonyve XVI. szâzadi român forditâsban. Protestâns batâsok a
bazai românsâgra. Budapest, 19 l l. (Alexics Gyorggyel târsszerzosegben). Ismertetese:
Veress Endre: Sztr. H., Szegedi Gergely enekeskonyve ... Erdelyi Muzeum. XXVIII.
Kolozsvâr 1912. 289-296; Gagyi Jeno: Sztr. H., Szegedi Gergely enekeskonyve ...
Szâzadok 46. evf. 1912. 220-224.
A bazai rutenek legregibb konyvei. Magyar Konyvszemle. Budapest, 1911. 117-131;
243-462.
Ismeretlen kolozsvâri ruten konyv 1746-bol. Erdelyi Milzeurn XXVIII. Kolozsvâr,
1911. 170-182.
Uhroruszki litopisznyi zapiszki. Huklivszka chronika. [= Ruszin templomi konyvek
szeljegyzetei. A buklivai kronika.] Zapiszki Naukovobo Tovarisztva l. Sevcsenka.
tomus 104. Lviv, 191 l. 82.
Adalekok Szabo Kâroly Regi Magyar Konyvtâr c. munkâjânak l-2. kotetebez. Potlâsok
es igazitâsok 1472-171 l. Budapest, 1912.
Szabo Jeno: A gorog-katbolikus magyarsâg utolso kâlvâria-utja. Budapest, 1913.
Jegyzetek a gorog kultilra ârpâd-kori nyomairol. Budapest, 1913. Ismerteteset Id.:
Czebe Gyula: Sztr. H.: Jegyzetek. .. Egyetemes Pbilologiai Kozlony. Budapest, 1913.
754-756.; Erdelyi Lajos: Sztr. H.: Jegyzetek ... Irodalomtortenet. Budapest, 1913. 383385; Revizor: Jegyzetek a gorog kultilra Ârpâdkori nyomairol. Gorog Katbolikus
Szemle. 1913.?
Z sztarsoji piszmennoszti Uborszkoji Ruszi [= A Magyarorszâgi Ruszinfold regi
irâsbelisegebol]. Privit Ivanovi Frankovi v szorokolitje jobo piszmenszkoji prâci. 1874https://biblioteca-digitala.ro
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1914. [Odvozlet Ivan Frankonak negyveneves ir6i munkâssăga alkalmăb61] Zapiszki
Naukovoho Tovarisztva I. Sevcsenka. 122-123. Lviv, 1914. 179-195.
Mit termelt Ungvăr hirlapirodalma 1861-tol 1916-ig? Gorog Katholikus Szemle.
Ungvăr, 1916. folytatâsban 24-38-as szămokban.
Hdi dokumenti sztarsej isztoriji Podkarpatszkoj Ruszi? O mezsevich nazvanyijach. [=
Hol talălhat6k a Kărpătaljai Ruszinf<'>ld regebbi tOrtenetenek dokumentumai? A
hatărnevekrol.]. Uzshorod, 1924.
Tmavskă universita v sluzbe unionistickej idey. [=A nagyszombati nyomda az egyhăzi
unio eszmeinek szolgălatăban]. In. Pamiatke tmavskej university. 1635-1777. Tmava,
1935. 243-256.
A Cantus Catholici es szerkesztoje. Irodalomtorteneti Kozlemenyek. Budapest, XLVI.
1936. 199-203.
Rukopisny spevnik slovensky z roku 1689. Cirkevne Listy. Lipt.Sv.MikulM, LI.1937.
28-30; 49-50; 66-68; 91-93; 113-114.
Bte dve nezname Cithary (1686-1707) Cirkevne Listy Lipt. Sv.Mikulă§, Ll.1937. 407409; 420-422.
A Regi Magyar Konyvtăr gyarapodăsa 1912 6ta. IrodalomtOrtenet. 26. 1937. 1-2. sz.
36-38.
Păzmăny Peter ismeretlen magyar konyve. Okok, nem okok. Pozsony, 1631.
Hasonmăsban kozrebocsăjtja es ismerteti Stripszky Hiador. Bp. 1937.
Koszegi konyvnyomtat6 a 17. szăzadb61. Vasi Szemle IV. 1937. 3. sz. 113-122.
Volt-e konyvsajt6 a măramarosi Kortvelyesen? Zorja-Hajnal II. 1942. 1-2. 5-34;
Utănkozleset Id.: Csatăry Gyorgy (szerk.): Zorja-Hajnal. A Kărpătaljai Tudomănyos
Tărsasag (1941-1944). Beregszăsz-Budapest, 35-55.
Pocsatki drukarsztva na Podkarpatju. [=A sajt6elet kezdetei Kărpătaljăn] Zorja-Hajnal
II. 1942. 3-4. 261-289.
Egyhăzi schematizmusaink es a helysegnevek. Zorja-Hajnal. III. Ungvăr, 1943. l-4.
206-228; roviditett utănkozleset Id. Bendăsz Istvan - Koi Istvan: A Munkăcsi
Gorogkatolikus Egyhăzmegye lelkeszsegeinek 1792. evi katal6gusa. Nyiregyhăza,
1994. 5-16.
Szobomik iereja lhnatija (okolo r. 1660). [= lgnăc pap imakonyve. (1660 koriil)]
Literatuma negyilja. III. 1943. 149-152.
Videnszkij bukvar r. 1770 [= Az 1770-es becsi ăbeceskonyv ]. Literatuma negyilja III.
1943. 13. 153-154.
Do isztoriji nasich ucsebnikoch [= Tankonyveink tOrtenetehez]. Literatuma negyilja
IV. 1944. 3. 33-35.
Vibor iz sztaroho ruszkoho piszmensztva Podkarpatja [= Vălogatâs Kărpătalja regi
ruszin irăsbelisegebOI]. Literatuma negyilja IV. 1944. 17. 199-201. (ism.).
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Fiiggelek

I.
Sztripszky Hiador levele Hennan Ottohoz6°.
Lelohelye: MTA Konyvtăra Kezirattăr. MS 279/221

Nagysăgos

Uram!

Ezzel a levelemmel egyidejuleg szerencsem van "Az erdelyi halăszat ismeretehez"
cz(imu) munkămnak egy peldăjăt Nagysăgodnak megkiildeni. Regota tăplălodo
remenysegem, hogy a mester nyomdokaiba lepve, megirom Az Erdelyi Halăszat Konyvet,
ha nem is olyan szepen es tartalmasan, mint a Magyar H(alăszat) Konyve irodott, de
legalăbb is ugyanolyan czellal es elrendezessel. A kolozsvări neprajzi muzeum szervezese
alkalmăval tettem is nehăny -- honapokig tarto -- tanulmănyutat Erdelyben, de hăt persze
nem kizărolag az oshalăszat erdekeben s igy habăr egyet-măst ebben a tekintetben is
sikerult megfigyelnem, meg eleg messze vagyok attol, hogy azt mondhatnăm: egesz Erdely
nepies halăszatăt ismerem! Mindossze a Mezoseg az a teriilet, melyet ujabb alkalombol
ugy-ahogy foldolgoztam, mert ezt 1903 tavaszăn egyenest oshalăszatănak tanulmănyozăsa
szempontjăbol jărtam be.
Mindamellett igy is eleg szep anyagom van măr, melynek egy reszet a Nepr(ajzi)
Ertesitoben kozze is tettem, măsik resze meg csak az asztalfiăban vagyon. Ezt a jovâben -ha javulni fognak az Erdelyi Muzeum eleg siralmas koriilmenyei -- folytonosan potolni es
kiegesziteni szeretnem, s akkor azutăn megirodhatnek az Erdelyi Halăszat Konyve is.
Mindeme joszăndekom azonban attol fiigg, hogyan fogadjăk a szakkorok ennek a
probălkozăsnak elso szakaszăt, amit Nagysăgodnak epen most kiildok. Ez a fiizet a tervbe
vett konyvnek mintegy elso resze, amelyben a pusztăn f61drajzi es tOrtenetfoldrajzi hătteret
rajzoltam meg, mig magănak a halăszatnak szerszămait es ezekjărăsăt, eredetet stb. a tObbi
-- ezutăn megjelendo -- fiizetek fogjăk magukban foglalni.
Veka ală nem rejthetem ezt a mecsest, bărmilyen parănyi is; konyvkereskedokre
nem bizhatom văllalkozăsomat konnyen ertheto okokbol: mit csinăljak tehăt, hogy az
ilyesmit szivesen nemcsak elolvaso, de meg is văsărolo szakemberek -- muzeumok,
konyvtărak es magănosok-- tudomăst vegyenek konyvemrol?
Tiszteletpeldănykepen nem kiildhetem szet az egesz kiadăst, abbol az egyszeru
okbol, mivelhogy ez a munka egeszen a magam koltsegen jelent meg, holott a fizetesem
meg most is csak annyi, mint amennyire Nagysăgodnak mint elodomnek lehetett a 60-as
evekben, amikor az Erdelyi Mfu:eurnnak tisztviseloje volt, t.i. 750 frt! Es ha szejjel is
kiildoznem, mi biztosithat engem abban a reszben, hogy jovendo văllalkozăsornhoz
sziikseges penzbeli erot ugy-ahogy meghoznăk ennek a fiizetnek visszajuto 2 koronăi?
Hogy az Erdelyi Halăszat konyvet megirhassam, erre nezve csak egy modot lătok:
a Nagysăgod segitseget, amit is ezennel bătorkodom kikerni. Arra kerem t.i. Nagysăgodat,
szănjon egy-ket orăt konyvem elolvasăsăra es ha erdemesnek talălnă a părtolăsra,
sziveskednek a nyilvănossăg elott -- talăn valamelyik napilapban -- egy-ket jo szot mondani
rola. Ha Herman Otto ajănl valamit, azt bizonyosan tudomăsul veszi minden szakember es
konyvtăr az orszăgban s igy lehetove is vălnek, hogy a figyelemre gerjedt olvasoknak
konyvemet anelkUl kiildhetnem el, hogy azt visszautasitanăk -- amit Nagysăgod ajănlăsa
111

Herman Ott6 etnogrăfus, termeszettud6s, polihisztor, politikus. Magyar Neprajzi Lexikon. II. Budapest, 1979.
527-528.
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nelkiil bizonyosan megtenne legalăbb is 80%-uk -- es megtortennek az a csoda, hogy a
kiadăsba befektetett fejszenek legalăbb veszendo nyelet megmarkolhatnăm.
Bocsăsson meg nekem, kerem, hogy egeszen ismeretlen letemre ilyesmivel
terhelem Nagysăgodat, de igazăn nem talălok arra măs m6dot, hogy a neprajznak ilyen
szolgălatot tehessek es egyilttal szegeny mfu:eumi segedor es csalădos ember letemre ne is
nagyon kărosodjam.
Vegtelentil szerencsesnek fogom magam erezni, hogy ha konyvemet elfogadni es
szerenytelen de indokolt keresemre kedvezon vălaszolni melt6ztatnek.
Kolozsvăr,

Erdelyi Nemz. Muzeum regisegtăra
1908. măjus 4.

Nagysăgodnak
bărmiben is keszseges szolgăja
Dr. Sztripszky Hiador
kozepisk(olai) ok(leveles) tanăr, mfu:eumi segedor
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II.

Sztripszky Hiador levele ·Herman Ott6hoz.
Lelohelye: MTA Konyvtâra Kezirattâr. MS 279/222.

Nagysăgos

j6 Uram!

Ne vesse felre, kerem, boszusăggal soraimat, hogy ismet kerek valamit.
Temenytelen okom vagyon erre. A leglobb es legegetobb az, hogy evek 6ta kiizkodom
biztos kenyerert, de mindhasztalan. Majlăth piispok m(anu) propria irta vissza fOnokomnek
"a r6m(ai) kat(olikus) status gymnasiumaiba gor. kat. egyent nem nevezek ki tană.rnak." En,
vesztemre gor(og) kat(olikus) vagyok, csakhogy beregi magyar es nem olăh, mint az
Erdelyorszăgban szeltiben mondogatjăk. Az olăhokhoz meni se kedvem, de kepessegem
nincsen, hiszen nem tudok olăhul egy sz6t se. A fobbi felekezet iskolăinak ajtoja ipso facto
elottem zarva! Maradna tehăt az aliam. ltt azonban măr 1905 juniusa 6ta, tehăt măr
negyedik

eve

hever

elintezetlenul

"

47942

V.

1905.

jun.

3."

szăm

alatt

a

beiktatott . kervenyem tanări ăllăsert, noha Bark6czy
igeretet tett iigyemben kozbenjăr6 fonokomnek, Posta
prof(esszor) umak, hogy "Sztripszkyt meg ezen a nyăron kineveztetem." Az6ta măr a
harmadik nyăr is eltOlt! Es noha kitlino tanări es bolcseszetdoktori diplomăm van, a
tortenet-fOldrajzi iiresedesek alkalmaval mindig mast neveztetett ki Bark6czy fu s nem
engem. Eddig 8 evi muzeumi szolgalatom mind a kUtba esett, mert hiszen kinevezetlen
tiszteletdijas, jobban mondva napidijas vagyok. Hiaba palyâztam az6ta polgări iskolaba,
hiăba sajăt piispokom (Firczăk) ungvări tanit6kepzojebe, hiaba a Nemzeti Muzeum
regisegtărăhoz, ep ugy hiaba a neprajzi osztălyba, meg az Iparmuveszeti Muzeum tollnoki
allâsăra: semmit se ertem el sok belyegemmel es utazasi koltsegeimmel.
Mikor az ember 33 eves, nos es ilyen l6g6 allapotban van, kesz akărhovă is
elmenni, csak epen tisztesseges megelheteshez jusson. Nagyon is kap6ra jott nekem most
tehat, hogy a miniszterium 20 uj segedtanfeliigyeloi allast szervezett. A palyâzat, amelyen
persze en is reszt vettem, most dolt el decz. 15-en s az elintezes ugy latszik meg jan. l. elOtt
megtortenik. Helyet nem jelOltem meg folyamodâsomban, mert a palyâzat is csak ugy, a
helyek megemlitese nelkiil sz6lott; de minthogy a nyelvismeret kimutatăsat is kivantăk, a
ruten nyelv alapjan azt hiszem, ejszakkeleti Magyarorszâgra neveznenek ki.
Ebben az uj mukodesi korben is tudnek en aztăn etnografalni s a bazai neprajznak
valamelyes szolgalatot tenni, mint ahogy errol Batky61 urral es az o kozvetitesevel
Sebestyen62 urral is diskuraltunk. Most mar csak az kellene, hogy en egy ilyen kinevezessel
vegre-valahăra biztositsam keserves existentiămat.
Es ebben a dologban batorkodom Nagysagos j6 Uramat megkeresni avval a
tiszteletteljes keressel: sziveskedjek engem segedtanfeliigyelonek kineveztetni. Tudoro,
hogy Nagysagod j6 viszonyban van T6th Janos allamtitkăr lirral, mint akitol a dolog fiigg s
azert szabad legyen remelnem, hogy Nagysagod, szives pârtfogâsat tolem meg nem

kultuszminiszteriumban
âm(el)t(6)săga

hatărozott

•• Bâtky Zsigmond (1874-1939) etnogrâfus, geogrâfus. Vo. Magyar Neprajzi Lexikon. I. Budapest, 1977. 233234.
~i Sebestyen Gyula ( 1864-1946) folklorista, irodalomtortenesz. Vo. Magyar Neprajzi Lexikon. IV. Budapest,
1981. 435-436.
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tagadva, âex(elle)ciăjănăl erdekemben kozbenjămi kegyeskedik, mert biztosra veszem,
hogy ennek foganatja leszen. A referens Halăsz min(iszteri) tanăcsos fu, (VI-ik iigyosztăly)
s igy a kinevezes kettojiikon fordul meg.
Elărvult iigyemhez Nagysăgod j6akaratăt kerve vagyok
Kolozsvărt, 1908. deczember 17.
mindenkor keszseges szolgăja

Dr. Sztripszky Hiador
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m.
Sztripszky Hiador levele a MNM Neprajzi Osztâlyâhoz.
Lelohelye: Budapesti Neprajzi M6zewn Irattâra. N.O. 105/1909.

A Magyar Nernzeti Muzeum neprajzi osztâlya
tekintetes vezetosegenek
Budapest.

Tisztelettel jelentem, hogy 5 heti szabadsâgidomet Hâromszek vârmegyenek Uzon
kozsegeben tOlfom, illetoleg măr megkezdtem. A kozseg az Olt-Feketeilgy medencejeben,
sik f6ldon fekszik, tole keletre pedig 1-2 negyed6rânyi tâvolsâgban a Delikarpatoknak 4
hegyvideki jellegti falva van. Amabban f6ldmives szekely nep lakik, az ut6bbiakban pedig
pasztorkod6 olâh es vegyesen szekely.
Ezt az alkalmat a neprajz szolgâlatâra is szeretnem forditani es szivesen
foglalkoznam ugy târgyi gylijtessel, mint neprajzi megfigyelesekkel, valarnint
fenykepfolvetelekkel, hogyha erre az osztâly tekintetes vezetosegenek irâsbeli utmutatâsa
mellett nemi anyagi tâmogatasban reszesillhetnek. Megfigyelesem kozeppontjâul Liszny6
hegyi kozseget vâlasztanam, ezenkiviil pedig mUkodesem korebe vonnâm meg Bikfalva,
Doboll6, Nyen, Mogyor6s kozsegeket.
Fenykepezo gepem van; ehhez egyelore 4 doboz 9xl2 Iernez megkilldeset kerem.
Uzon, I 909. julius 21.
alazatos szolgaja
Dr. Stripszky Hiador
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IV.

Sztripszky Hiador 1909-es szekelyf6ldi gyfijtesenek beszămoloja (reszlet)
Lelohelye: Budapesti Neprajzi Mfu:eum lrattara. N.O. 151/1909.

A Magyar Nemzeti Mfu:eum neprajzi osztălya
tekintetes vezetosegenek
Budapest

Megbizasomrol az osztăly szamara fortenendo gyiljtes tekinteteben van
szerencsem a kovetkezokben beszămolni.
Julius ho 24, 25 es 28. napjaink bejărtam Lisznyo, Bikfalva, Mărkos, Dobollo
kozsegeket. A legnagyobb mezei munka -- aratăs, hordăs -- idejeben nagyon nehezen ment
a gyfijtes, amihez jăruit meg fuvarosom gazdălkodasănak is hasonlo erdeke, amely miatt
nem tudott annyi ideig rendelkezesemre ăllani, mint amennyire en szerettem volna.
Mindazonăltal sikeriilt itt, kivălt Bikfalvăn es Mărkoson, nehăny elsorendu darabot
szereznem, mint pi. a nagy, faragott fali sotarto, rezveretli pasztorbot 1807-bol, es a
sajtformălok. Ez ut6bbiak eladojătol jelentos utbaigazităst kaptam pasztorkeszsegek
beszerzesere nezve, aki is Torcsvărra igazitott, mint az ăltalam keresett fafaragasok gazdag
lelohelyere.
Augusztus 4-6 napjait Torcsvăron foltottem s vărakozăsomban nem is csalodtam.
A mezei munka miatt vaio baj itt megismetlodott, amennyiben fuvarosom augusztus 5-en a
behordasra vaio hivatkozăssal ott hagyott Torcsvăron, ugy hogy nagy ugygyel-bajjal tudtam
6-ikăn măsik fuvarost kapni a szerzett tărgyaknak Zemyest ăllomasra vaio behozatalăra.
Egyebkent Torcsvăr valosăgos kincsesbănyăja az ethnographicumoknak: fafaragasa,
păsztoreletenek tanulmănyozasa, inghimzese es pokroc-takaro stb. szovese mind csupa
elsorendu dolog. JOvo esztendore f6ltetlenUl sziiksegesnek tartom Torcsvămak alaposabb
ătbuvărlasăt, ami legalăbb is egy heti kemeny munkăt fog adni, csupăn csak a tărgyi gyiljtes
tekinteteben. A kozseg u. i. hosszli keskeny volgyben mintegy 20 km hosszusăgban terUI el,
s tulajdonkeppen 13 telepnek egyrnassal osszeero tomege.
Minthogy az olăhok kozOtti kalauzom, Ripeszku nevii tanitojelOlt, velem tobb
napra nem johetett, meg egy okkal fobb volt, hogy Torcsvărt măsodnap elhagyjam.
Visszatertem tehăt Hăromszek vărmegyebe es pedig annak a "szentf6ld" fele eso
(kâtolikus), tehăt elmaradottabb videkere, Torja komyekere, ahol is f6lgyfijfottem a
kovetkezo falvakat: Alsotorja, Felsotorja, Karatna, Voiai - augusztus 10, 11, 12 napjain.
Erre a gyiljtesre egyszer 100, utobb pedig 200 koronăt, osszesen tehăt 300 koronăt
kaptam a M(agyar) Nemzeti Mfu:eumtol. Ez osszeg f6lhasznălasărol es a szerzett tărgyakrol
darabonkint az ide mellekelt kimutatăsban szămolok el. 63
Măramarossziget, 1909. augusztus 31.

alăzatos szolgăja

Dr. Stripszky Hiador
kir(ălyi)
III

s(eged) tanfelUgyelo

A gyujtott tărgyak jegyzeket, valamint Sztripszky fuvar· es szemelyi koltsegeinek osszesitojet Id. Neprajzi
Muzeum Irattâra. N.O. 151/1909.
https://biblioteca-digitala.ro

Istvan Udvari

532

V.
Sztripszky Hiador măramarosi segedtanfeliigyelo levele Semayer
Neprajzi Osztălya igazgat6orenek.
Lelohely: Budapesti Neprajzi MiJzeum Irattăra. N.O. 90/1909.

Nagysăgos

Vilibăldnak,

a MNM

igazgat6 6r!

Julius 4-en, vasămap, gyorsărukent vasutra adattam egy lăda kiildemenyt, mint
tett gyiijfogetesem eredmenyet. Valamennyije fafaragăs. A gyertyatart6k,
csillărok stb. mindannyian regibb idok termeke, mert ma măr cifrăbb, gyări portekăkkal
diszitik az oroszok templomaikat, făjuk-erdejiik sincsen, ugy tnint hajdanăban volt s a
faragăsra idejiik sincsen a megvăltozott eletviszonyok miatt.
Legerdekesebbek koztiik a szobor-holmik. A gorog szertartăs ma ilyent nem tiir
meg, a templomban csak festmenynek adnak helyet. Regi idokben azonban nem juthattak
olyan szep festmenyekhez, mint a mai 5-10 koronăs olajkepek, igy hăt faragott
faszobrokkal p6toltăk a gorog ritust61 megkovetelt ikonosztăz (kepăllvăny, mely a papot a
neptol elkiilăniti) kepeit. Az uj idok azonban ezeket is elsoportek -- ki a templom padlăsăra,
tomyăra. En innen szedegettem oket ossze nagy kinnal a porb6l. Van koztiik eleg ep
fentartăsu is, de a legfobbje csonka. Mestereik nagyon termeszetesen a nepbOl teltek ki,
bămulatos plasztikai erzeke leven a hucul-orosznak. Muveszettorteneti es
ethnographiai ertekiikon kiviil muvelodestorteneti jelentosegiik is van ezeknek az egy darab
făb61 faragott szobroknak. Măramaros u. i. a kulturătlansăgnak klasszikus hazăja -- igy van
legalăbb kikiăltva. Hogy mennyi benne az igaz, ezek a fafaragăsok mutatjăk. Annyi teny,
hogy a R6măval val6 egyesiiles ellen itt kiizdottek a leghevesebben es a legtovăbb, mert
mig a nyugati megyek oroszai 1646-ban unizăltak, Măramaros meg 1760 koriil is
"igazhiru" disunitus volt. Măr most mifele kulturâŢamlatok hullămozhattak is ezen a gorbe
foldon, hogy a prăvoszlăvije ez eros feszkebe a latin szertartăs szobrainak hatăsa jutott ăt
Galicia lengyeleitOI es oroszait61 a maga barok formăival! Ennek erdemes volna a vegere
Măramarosban

jămi.

telik, megteszem. Szabad delutănjaimat, iinnepnapjaimat
s amit erdemesnek tartok a muzeum szămăra, megszerzem. Ezek
a dolgok j6reszt Rah6 es Korosmezo kozsegekbol val6k; ezenkiviil gyiijfottem meg
Bisztrăr61, Kislonkăr61 es Szeklencerol. Az innen gyiilt darabokat nehăny nap mulva utnak
inditom. Nagyon orvendenek, ha a miJzeurnnak megfelelok lennenek, segedtanfeliigyeloi
lenyugdijilletekezett fizetesem melle nagyon j61 esnek nemi mellekest keresnem veliik.
A lada tartalma ez:
Ami

tolem

kirăndulăsokra hasznălom

78211
78173
78174
78175
78169

2 db sziirkes szobor Korosmezo 1741-evi fatemplomăb61
1 " piros gorbe szobor Rah6r61
1 " 3 ăiru gyertvatart6, gyapjuval ătfonott, Korosmezo
faragott
2 ""
"
kerektalou
1" "
"
I " vizfestesu fatăblăn kesziilt kep 1741-bol " (hozzătartoz6 darabjait,
amelyeken az evszăm raita van, kesobb kiildom)
Bisztra
l " olajfestesu "
"
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78270

78194

78214

" kereszt 2 toredeke
1"
1 " faragott cs6kkereszt kezbeli Korosmezo
1"
"
"
1 " " szinezett faligyertvatart6
1 " " angyal szobor, aranvozott Rah6
1 " Krisztusfei, tOrzs nelkill Rah6
3 "feber festett hănnas gyertyatart6 K(oros)mezo
egyes
1 "bama
"
"
"
"
e11Vszeru
4" "
"
"
I " olajfestmeny: sz. Mik16s a bundăban, măskep: teii

533

Mikulăs

(nepiesen)

Bisztrăr61

(29)
78170
78172
(30)
(31)
78277
(32)
78183
78212

I " hosszukăs fali gyertyatart6, Kmezo
2 " nagy, zold - szines faragott 3-as gyertyatart6 2 db talpa.
megy) Rah6

(Szăra

killon

"(" ")
"
"
"
" es a gyertyatart6 felso egyik szărănak letOrott drbia
1/2 db talp, festetlen, melyitett diszu magos gy(ertya)tart6t61. Rah6. (Szăra
kiilOn megy)
Csillăr, zold festesu, 2 arcu angyal îovel. Osszes mellekletei faforgăcsban
egyiitt vannak, a letorott darabok reszei szămozva.
2 drb tilink6. A liknelkiili Felsoapsăr61, a regi Ripinyerol
I " madărcsapda hozzătartoz6 fapălcikăval. Ebben:
I " kopoant6 Als6kalocsăr61 es
1 " vastag viasz gyertya.

" "

Szasz Kăroly ur j6voltăb61 500 kor(ona) ir6i segelyt kaptam mărcius vegen s epen
j61 jott az ătkoltozkodeshez. Ami belole megmaradt, utazăsaimra forditottam. A tărgyakert
az egyhăzaknak egy-egy uj kepet, zăsz16t, fiisfulot, penzszedot igertem, magănosoknak
pedig vallăsos konyveket. Keszkiadăsaim jegyzeket legkozelebb kiildom; addig
sziveskedjek a tărgyak muzeumi erteket megăllapitani, ehhez aztăn hozzăszămitani
keszkiadăsaim osszeget es en meg leszek elegedve a hatărozattal. 64 Csak epen elni akarok,
megelni. Szerenytelen nem akarok lenni.
Legkozelebb guzsalyt, dombormuvii gyertyatartokat, festmenyeket, szobrokat es
templomi mank6kat kiildok.
Măramarossziget, 1909. VII. 6.
Foter 9. I.
Nagysăgodnak kesz szolgăja
Dr. Stripszky Hiador

1\4

A Sztripszky âltal 1909 nyarân gyujtott, s a budapesti Neprajzi Muzeurnnak eladăsra felajănlott llirgyak
reszletesebb jegyzeket, s koltsegenek osszesiteset Id. NM Adattara N.O. 91/1909.
E helyiitt kiilon felhivjuk az erdeklâdâk figyelmet Sztripszky 1910. november 5. - december 22. kozotti
mâramarosi, huculfoldi gyujtâutjânak dokumentumaira, melyek tobb, mint 500 neprajzi tărgyat nevemek meg
szânnazăsi helyiik, beszerzesi ertekiik es leltări szămuk feltiinteresevel egyiitt. Lelâhely: NM Adattara N.O.
8/1911.

https://biblioteca-digitala.ro

Istvan Udvari

534

VI.
Sztripszky Hiador Ung vârmegyei gyftjtesi beszâmolojânak reszlete.
Lelohely: Budapesti Neprajzi M(izeum Irattâra. N.O. 70/1910.

Elszâmolâsi jegyzek
az 1910 evi augusztus 7-21 napjain Ung vârmegyeben vegzett neprajzi gyftjtes alkalmaval
ff>lmenilt dologi es szemelyi kiadâsokrol.
A. DOLOGIKIADĂSOK
Korona filler
I.
1910. VIll. 7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.9.
VIII.IO.
VIII.I I.
VIIl.12.
VIII.14.
VIII.15.

"
"

VIII.16.

Kocsi Nagybereznan a palyaudvarrol fenykepezo
keszlettel es podgyâszszal
Kocsi Nagyberezna - Kisberezna egesz napra
Târgyak kiszâllitâsa Nagyberezna p.u.-ra
Kocsi Nagyberezna - Zâbrogy - Csontos egesz naora
Kocsi Csontos - Patakofalu
Kocsi Patakofalu - Patakujfalu es vissza
Kocsi Patakofalu - Hajasd
Kocsi Hajasd - Hatârszog es vissza egy napra
Târgyak kifuvarozâsa Hajasd allomâsra
Hârom csomagol6 lada, szegek stb
Tâvirat Uzsokrol a neprajzi oszt. igazg-nak: jelenres
f61fedezett XVII. szâzadbeli festmenyekrOI s a
megszerzesiikre sziikseges osszegrol
Csomagolo lada Uzsokon es a Szabadon maradt nagyobb
târgyak (egy egesz szeker) legfuvarozâsa Hajasd p. u.-ig

I
4
1
6
3
3
6
3
I
2

40

2

60

4
VIII.17.

VIll.18.

VIIl.19.
VIII.7-19.
VIII.20-21.

Kocsi Nagyberezna - Csontos, a megvâsârolt târgyak
osszeszedesere es Nbereznârol magammal hozott
ladâkba vaio csomagolâsâra
Csomagolo ladâk, szeg, drot, vatta a kepek
csomagolasâra
Kocsi Csontos - Patakofalu - Fenyvesvolgy - târgyak
osszegyftjtesere es csomagolasâra, Fenyvesvolgyon p. u.ra vaio kiszallitâsâra egesz napra
Kocsi Hajasd - Hatârszog es vissza, a XVII. sz .. ţcepek
utan
Kalauznak fenykepkeszlet hordozâsaert es allando
kalauzolâsert 13 napra a 2 Kor
Drugethâzân gyftjtottem, vasuti kiadâssal, dologi kiadâs
nem volt

4
3

5
3
26

78

B. Szemelvi kiadâsok
Vasuti iegy Boest - Nal!Vberezna es vissza
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vasuti jegyek tobbszorosen Nagyberezna es Uzsok kozott
kalauz
Elelmezes es egyeb szemelyi koltsegek 15 napra
Budapest, 1912. mărcius 20.
Dr. Sztripszky Hiador
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Sztripszky Hiador levele Szilâdy Aronnak. 65
Lelohelye: MTA Konyvtâra KezirattârMS 4451/359.
MAGY AR NEMZETI MUZEUM NEPRAJZI OSZTĂLY A
SECTION ETHNOGRAPHIQUE DU MUSEE NA TIONAL HONOGROIS.
BUDAPEST, VI., VĂROSLIGET, IPARCSARNOK.

Nagytiszteleru Uram!
A j6 veletlen e napokban nagyon erdekes dolog felfedezesere vezetett66 , amelynek
photolitographikus mâsât67 mellekelni szerencsem van. Nagytiszteletiiseged tanulmânya68
segitsegevel teljes bizonysâggal megâllapithat6, hogy ez a konyvtâblâb61 kiâztatott
maradvâny nem egyeb, mint Szegedi Gergely enekes konyvenek olâh forditâsa. Az olâh
szoveg f610tt âll6 magyar verscimek azonban nemcsak erre engednek kovetkeztetest,
hanem arra is, hogy ez a forditâs nem az 1569. evi vâradib61, hanem az elveszett els6
debreceni kiadâsb6l, 1562-bâl. Erre vall az, hogy az olâh nyomtatvânyban talâlhat6 tiz
enekb6l csak hetnek akadtam pârdarabjăra az 1569. evi debreceniben es a 66. evi
vâradiban; hârom enek azonban el6ttem ismeretlen, t. i. a IV. IX. X. jelzesu. A IV. szâmu
(Haycz meg Uristen) meg van ugyan a vâradinak 177-178 lapjân, de ennek egyetlen sorât
sem osmerem; a IX-X. szâmoknak pedig sehol sincsen magyar părdarabjuk. Minthogy
pedig e nyomtatvâny berui teljesen azonosak a debreceni 1569. evi enekes konyvevel,
okvetlen arra kell gondolnom, hogy ez az olâh forditâs a debreceni nyomdâb6l keriilt ki
1562. es 1566. kozott, az els6 Szegedi Gergely-fele megjelenese utân es a văradi
megjelenese el6tt69 • Igy tehât az olâh segitsegevel restaurâlni tudnânk a 62. evi elveszett
konyv ket darabjât (IX, X) es egyilttal arra is volna bizonyitekunk, hogy a XVI. szâzadban
nemcsak lutherănus szâszok foglalkoztak az olăhok reformălâsăval, hanem a kălvinista
magyarok is 70 •
6

~ Szilâdy Aron irodalomtortenesz (1837-1922). Vo. Magyar Eletrajzi Lexikon. II. Budapest, 1969. 772; Magyar

Irodalmi Lexikon. II. Budapest, 1978. 237-238.
Sztripszky Hiador 1911. februâr 7-en, egy budapesti antikvâriumi bongeszese sorân fedezte fel a magyar
nyelvbol a XVI. szâzadban forditott român enekeskonyv toredeket. Vo. Sztripszky Hiador - Alexics Gyorgy:
Szegedi Gergely enekeskonyve XVI. szâzadbeli român forditâsban. Protestă.ns hatâsok a hazai românsâgra. [a
tovâbbiakban Szegedi Gergely enekeskonyve„.] Budapest, 1911. 6.; Minden bizonnyal e konyveert
vâlasztottâk meg Sztripszky Hiadort a bukaresti Român Tudomânyos Akademia levelezo tagjâvâ. Vo. Jelentes
a Magyar Nemzeti Milzeum 1912. evi âllapotâr61. Budapest, 1913. 214.
67
A Sztripszky âltal felfedezett, magyar nyelvbOI forditott român enekeket Dr. Todoreszku Gyula sokszorositotta.
Vo. Szegedi Gergely enekeskonyve „. 6. A !Oredekek hasonmăsăt Id. uott. 116-141.
"" Szegedi Gergely enekeskonyvenek 1569-es debreceni văltozatât az MTA kiadâsăban 1893-ban Szilâdy Aron
adta ki ujra. Vo. uott. 131.
6
~ A Szegedi Gergely enekeskonyve.„ c. muveben Sztripszky măskeppen foglalt aliă.st; "a Todoreszku-toredek
român enekeit Hofthalter Rudolf Vă.radon, 1570. es 1573. kozott nyomtatta." 142.
"' Muveben Sztripszky A kălvinizmus hală.sa a romănsăgra cimmel, onă.116 fejezetet szentelt a kerdesnek.

66
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Mielott hozzăfognek ennek a Szegedi fele robbi kiadăssal val6 egybevetesehez.
szeretnek meggyozodni . elobb a văradival val6 azonossăg dolgăban, valamint szives
tanăcsait es utbaigazităsait kikemi Nagytiszteletlisegednek, mint a XVI. szăzadbeli
irodalom legjobb ismerojenek. Teljes bizodalommal azert fordulok tehăt NagytiszteletU
Urhoz, sziveskednek megengedni, hogy ebben a dologban szemelyesen is megzaklassam.
Rendelkezesemre csakis a vasămap ăll, de ekkor -- ugy gondolom -- NagytiszteletU Urat a
templomi szolgălat miatt nem zavarhatom. Szabad legyen tehăt bejelentenem, hogy
szombaton -- e h6 22-Cn - delutan tiszteletemet 6hajtanăm tenni Halason71 • Ha ez a
szăndekom tetszesevel talălna, igen lekotelezne NagytiszteletU Uram, ha păr sorban
ertesiteni melt6ztatnek: johetek-e es mikor?
Budapest 1911. ăprilis 18.

6szinte lekotelezett bive
Dr. Sztripszky Hiador
magyar nemzeti m6zeumi segedOr
(VI. Vărosliget, Neprajzi M6zeum)

11

Szilâdy Aron l 863-t61 Kiskunhalason refonnătus lelkesz.
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Olăh

Az lstenek j6voltAr6172
Ember emlekozzel
Mindenek meghalliâ.k
Haits meg Uristen
Aki akar iidvoziilni
Onszol minket Dăvid proph.
Vedd el Uristen
J er emlekezziink keresztven
Mostan Uristen
Dicserietek az Urat

72

ford.
I. sz.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Debr.1569
187-188
189
65

537

Văradi

1566
167-168

1590 evi

-

-

-

105
177-178

259

171
62
212-213
63

-

-

102
178
103

-

-

-

-

-

A tâblâzatban Sztripszky a român forditasok folott âll6 magyar verscimeket adja meg, kimutatva azokat Szegedi
Gergely enekeskonyve kiilonbozâ kiadâsaib61, az 1569„ s az 1590-es debrecenibol es az 1566-os
nagyvâradib61. Hasonl6 tablâzatokat talălunk Sztripszky konyveben, pi.: Szegedi Gergely enekeskonyve.„
130.
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Sztripszky Hiador levele Mărki Săndorhoz73
Lelohelye: MTA Konyvtăra Kezirattăr. Ms 5166/590.

Melt6săgos

Professor Ur!

Megbocsăsson a tanitvăny bizalmassăgăert, amellyel ma -- konyvem egy peldănyăt
kiildve -- megkeresni bătorkodom.
Egy igen fontos, XVI. szăzadbeli magyarorszăgi nyomtatvăny kapcsăn
kulturhist6riai tanulmânyt irtam meg tavaly 74 , de a szakkorok (vagy csak egyes
organumok?) ugysz6lvân agyonhallgattâk a dolgot. Lehet, hogy ezt meg is erdemeltem; en
nem tudom enmagamat itelni. Az volna tehât a keresem, melt6ztatnek elolvasni es ha
erdemesnek mutatkoznek, velemenyet egy kis ismertetes kereteben valaho! kozzetenni.
Kolozsvâri vagy nagyvâradi nyomtatvânyr61, es kiifonlegesen Erdelyrol van benne sz6,
tehât legelso sorban az Erdelyi Muzeumra gondolok.
Toma~ivskyj 75 pontos cime Czamecki gasse 26 (: s nem 20)

Hâlâs tiszteloje
Dr. Sztripszky Hiador

NB. Alexics a konyvnek csakis az utols6 fejezetet irta (a nyelveszeti reszt): a
egyediil magamnak kell vâllalnom a felelosseget.

7

J

tăbbiert

Mărki Săndor tortenetir6 (1853-1925). 1892-tol a kolozsvări egyetemen az egyetemes IOrtenelem professzora.

Vo. Magyar Eletrajzi Lexikon. li. Budapest, 1969. 147-148.
A levei 1912-ben ir6dott. Ezt mege16z6 1911-es esztendoben jelent mcg Sztripszkynck Alexics Gyorggyel
kozosen irott muve: Szegedi Gergcly enekeskonyve ...
'~ Tomasivszkij Sztepan Lembergben elo ukrăn !Ortcnesz.

"
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Sztripszky Hiador levele Mărki Săndorhoz76
Lelohelye: MTA Konyvtăra Kezirattăr. MS 5166/585.
MAGY AR NEMZETI MUZEUM NEPRAJZI OSZTĂLY A
SECTION ETHNOGRAPHIQUE DU MUSEE NATIONAL HONGROÎS.
BUDAPEST, VI., VĂROSLIGET, IPARCSARNOK.

Melt6săgos

Uram!

Nagyon hălăs vagyok a szives soraiban foglaltakert. Mint erdelyi dolog, azt
hiszem, fogja erdekelni Erdelyi Păl7 7 urat es az Erd(elyi) Muzeumot; annăl is inkăbb,
minthogy nincs kizărva annak a val6szinusege, hogy az az olăh enekeskonyv Heltai Găspăr
sajt6jăb61 keriilt ki, tehăt kolozsvări nyomtatvăny. En ugyan văradinak vitatom, de
tekintettel arra, hogy a tăblafoltelek 8 killOnfele darabjăt6l hat egeszen bizonyosan
kolozsvări nyomtatvăny, a 7-dik (a nemet) val6szinilleg szinten odaval6, magam is kezdek
oda hajlani, hogy a 8-dik darab is Heltai-termek78 • Mindenesetre nagyon tanulsăgos volna
az osmertetes ăltal a szakemberek velemenyadăsăt kikerni.
Toma~ivskyj Adalekainak79 măsodik reszet măr munkăba vettem. Tărgya epen az
1707. ev, Răk6czinak lengyel jelOltsege. Ha Melt6săgod 6hajtja, a kesz keziratot a
Szăzadokhoz vaio beny(ijtăsa elott megmutathatom, illetoleg megkilldhetem.
Măskillonben Toma~ivskyj egeszen j61 erti nyelvilnket, bătran lehet neki magyarul
isimi.
Budapest, 1912. IX. 6.
Melt6săgodnak hălăs

70

lekotelezettje
Dr. Sztripszky Hiador

Mărki Săndor tortenetir6 ( 1853-1925) 1892-tol a kolozsvări egyelemen az egyetemes tortenelem tanăra. Magyar

Eletrajzi Lexikon. II. Budapest, 1969. 147-148.
Erdelyi Păi (1864-1936) irodalomtortenesz. 1906-1611917-ig az Erdelyi Muzeum szerkesztoje, 1911-1611919-ig
az Erdelyi Muzeumegyesillet f6ti1kăra. Vo. Uj magyar irodalmi lexikon. I. Budapest, 1994. 523.
1
" A tăblatoltelekben talălhat6 nyomlatvănyok szakszeru leirăsăt Id. Szegedi Gergely enekeskonyve ... 124-126.
7
~ Mărki Săndor tortenesz, kolozsvâri professzor II. Răk6czi Ferenc cimu konyvenek Tomasivszkij Sztepan ukrăn
!Ortcnesz âltal keszitett, tanulmănymeretu, reszleles ismertetesel forditotta le Sztripszky, s keszitette
nyomtatăsra elo. Vo. Tomalivskyj Istvan: Adatok II. Răk6czi Ferencz es kora tortenelehez. Szăzadok. XLVI.
1912. 113-127; 192-208; 758-772.

77
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Date privind activitatea etnografică a lui Sztripsz/cy Hiador (1875 -1946)
Maghiarul şi ruteanul Sztripszky Hiador bibliograf. etnograf. traducător, lingvist
istoric literar s-a ndscut în 7 martie 1875 în comuna Szeleszto din comitalul Bereg.
Îşi începe studiile în comuna Riszk6c, unde tatăl sdu a fost numit preot grecocatolic. Dupd terminarea Gimnaziului Catolic Regal din Ujgorod se înscrie la Facultatea
de Filologie al Universitdţii Pazmany Peter, de unde se transfera la Universitatea Franz
Jozef din Cluj, urmând cursurile de arheologie, etnografie şi lingvistica. Aici obţine
diploma, mai târziu calificativul de profesor gimnazial iar în 1908 îşi da doctoratul în
etnografie. Semestrul de iarnă al anului şcolar 1897198 urmează la Universitatea din
Lemberg, unde face cunoştinţa cu reprezentanţi de seamă ai culturii ucranene din Galitia,
ca de exemplu cu etnografii Volodimir Hnatyuk, Osztap Rozdolszkij, Ivan Verchratszkij şi
cu Ivan Franco, poet, scriitor şi cercetător remarcabil al literaturii ucrainene vechi. /ncă
din anii studenţiei devine angajatul Asociaţiei Carpatice din Ardeal cu sprijinul
profesorilor Marki Sandor, Posta Bela, Hermann Antal. Aici devine asistentul lui Janko
Janos, având un rol deosebit în întemeierea colecţiei de etnografie al muzeului acestei
şi

asociaţii.

Între 1910-1918 este angajatul secţiei de etnografie al Muzeului Naţional Maghiar
din Budapesta. De la sfârşitul anului 1915 timp de un an redactează revista Ucraina.
În urma victoriei Revoluţiei Rozelor de Toamnă din octombrie 1918, devine
consilier ministerial în Ministerul de Religie şi Învdţdmânt, conducând departamentul de
minoritdţi. Din aceasta cauza îşi da demisia de la muzeu în decembrie 1918. După cdderea
dictaturii proletare este angajat la Ministerul Naţionalităţilor, iar în 1921 este trecut în
rezerva, mai târziu fiind pensionat la numai 47 de ani.
După reintegrarea Ucrainei Subcarpatice în Ungaria va activa la secţia de limbă
şi literatură al Asociaţiei Ştiinţifice Rutene. Publică frecvent în periodicele Literatuma
Negyilja şi Zorja-Hajnal al asociaţiei.
Moare în 9 martie 1946 la Budapesta.
Date privind anii de la Cluj ai lui Sztripszky Hiador
Interesul ştiinţific al lui Sztripszky Hiador pentru cercetarea etnografiei,
lingvisticii şi a bibliografiei s-a format în anii petrecuţi la Cluj. În cadrul Universităţii din
Cluj în anul 1898 a fost înfiinţata prima catedră de etnografie. Personalitatea profesorului
de etnografie universală şi maghiară, Herrmann Antal, l-a influenţat în mare mdsurd pe
tănârul Sztripszky, probabil tot el propunându-i şi urmarea studiilor fa Lemberg.
Ca angajatul Muzeului Asociaţiei Carpatice din Ardeal în iama anilor 1901-1902
a fdcut deplasări de achiziţii (la început ca asistentul lui Janko Janos, iar dupd moartea
acestuia singur), străbătând Calata şi o parte a comitalelor Mureş-Turda, Odorhei, Ciuc şi
Trei Scaune. În urma acestor acţiuni au fost adunate circa 7000 de obiecte de arid
popu/ard. Dupd părerea lui Kos Karoly crearea colecţiei de etnografie al Muzeului
Asociaţiei Carpatice din Ardeal este meritul profesionalismului lui Sztripszky. În anul 1903
i s-a desfiinţat postul, lucrând în continuare ca şi colaborator cu diurna la Societatea
Muzeului Ardelean până în anul 1909. Între anii 1906-1909 a predat ca profesor particular
ore de limba rusd la Universitatea din Cluj. Abia în 1909 obţine un serviciu sigur ca
inspector şcolar adjunct la Sighetu/ Marmaţiei, mulţumită intervenţiei lui Herman Otto.
Lucrarea redă in extenso scrisoarea lui Sztripszky către Herman Otto, în care solicită
sprijinul acestuia pentru obţinerea postului de inspector.
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Vara anului 1909 o petrece în comitatul Trei Scaune, deşi fiind în concediu
obiecte pentru secţia de etnografie al Muzeului Naţional Maghiar din
Budapesta, unde se angajeaza abia din anul 1910. Sunt redate scrisorile: în care face
oferta de colecţionare şi cercetare, cerând sprijinul financiar secţiei de etnografie al
muzeului; un inventar al obiectelor achiziţionate în Maramureş şi un decont al banilor
primiţi. ln anul 1911 este ales în conducerea Asociaţiei Etnografice Maghiare, al cilrui
membru era înca din 1903.
Lucrarea cuprinde şi o bibliografie detaliata a activitaţii ştiinţifice al lui
Sztripszky Hiador, cercetator ucranofil, care era devotat colaborarii ucrano-maghiare. El,
în comparaţie cu intelectualitatea ruteana, orientata catre cultura ruseasca, dorea
ridicarea limbii rutene la nivel literar. Rutenii din Ucraina Subcarpatica din punctul sau de
vedere nu aparţineau naţiunii ucrainene, naţiune aflata înca în perioada de
formare.Sztripszky Hiador se considera cercetator maghiar sau rutean adica maghiar şi
rutean în acelaşi timp.
achiziţioneaza

Information Concerning the Ethnographical Activity of Sztripszky Hiador (18751946)
The Hungarian and Ruthenian Sztripszky Hiador, bibliographer, ethnograph,
translator, linguist and literary historian was horn in 1875, March 7, in the village
Szeleszto, in Bereg county.
He begins to study in the vil/age Riszkoc, where his father was Greek-Catholic
priest. After he graduated the Roya/ Catholic Gymnasium /rom Ujgorod, he joined the
Philology Faculty of Pazmany Peter University and, after that, Franz Jozef University /rom
Cluj, where he attends archaeology, ethnography and linguistic courses. In Cluj University
he gets a diploma and gymnasium teacher name. In 1908 he succeed in obtau\ining a
master's degree in ethnography. The winter term of 1897198 is attended in Lemberg
University, where he knows few noteworthy representants of Ukrainian cu/ture /rom
Galiţia, as: Ivan Franco, poet, writer, researcher of old Ukrainian literature, with Ostap
Rozdolszkij, Ivan Verchratszkij a.s.o. Having the support of few teachers from Cluj, as
Marki Sandor, Posta Bela, Hermann Antal, since university years he became the employee
of the Carpathian Association /rom Ardeal, and, as the assistant of Janko Janos he had an
important role in foundation of ethnographicalcollection of the association 's museum.
In 1910-1918 he works in National Hungarian Museum in Budapest, in the
ethnography section. At the end of 1915, for one year, he elaborates the review named
"Ukraine".
After the victory of Autumn Roses Revolution, in 1918, he is directing minorities
department in Religion and Education Ministry, as a cabinetable advisior. Because of this,
he resigned /rom museum, in December 1918. After the collapse of proletarian
dictatorship, he is employed in Nationalities Ministry andin 1921 is retired, at the age of
47 years.
After Zakarpatia is reintegrated in Hungary, he wil/ work in the Scientific
Ruthenian Association, section language and literature. He published in the journals
Literaturna Negyilja and Zorja - Hajnal.
He dies in Budapest, in 1946, March 9.
Information concerning the years spent in Cluj by Sztripszky Hiador
The scientific interest of Sztripszky Hiador for ethnography, linguistics and
bibliography were founded in the years spent in Cluj. Here, in University was set up for the
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first time, the ethnography facu/ty, in 1998. The persona/ity of Hennann Antal, universal
and Hungarian ethnography teacher, had a great influence on young Sztripszky.
As emp/oyee of the Carpathian Association 's museum, in the winter of 1901- 1902
he had col/ecting trips in Calata and, partly in the counties Maros - Torda, Odorhei, Ciuc
and Trei Scaune. The results of this action was the collecting of 7000 objects offolk art. In
1903 his job was eliminated, so he works as day-labourer in Transylvanian Museum
Association until 1909. In 1906-1909 he teach Russian language in Cluj University. Only in
1909 he gets a job as assistant inspector in Sighetu/ Mannaţiei.
Since 1910 he works in Budapest, in National Hungarian Museum. In 1903 he
became member ofHungarian Ethnographical Association and, since 1911 he direct edit.
The paper enc/oses, a/so, a detailed bib/iography of the scientific activity of
Sztripszky Hu\iador a researcher devoted to Ukrainian - Hungarian col/aboration. He
wanted the Ruthenian language to a literary levei. The Ruthenians from Transcarpathia,
from his point of view, didn 't belnnf{ to Ukrainian nation in the forming period.

https://biblioteca-digitala.ro

MeTO):{OJIOri.:rui OCHOBH CTBOpeHHH 6iorpact>i.:ruoro CJIOBHUKa
"PyMyuu e YKpaiui"
B. lfUUlKO
3 Bi.llHOB.ITeHHJlM po6orn Ha.a; cTBopeHHJIM YKpaÎHCbKoro 6iorpacl>i•rnoro cnoBHHKa,
RKY npoBo.nun. IHcTH-ryr 6iorpacl>i'IHHX .nocni.n)l(eHb HauioHanbHo·i 6i6nioTeKH iM. B.I.
BepHaJJ:CbKoro HAH YKpaîHH, yBara JBeprncrbcR Ha piJHi WMXH J6upaHHR 6iorpacl>i'IHOÎ
iHcl>opMaui"i. 3oKpeMa, iHCTifryTOM nepe.n6a'leHO y Mipy HaKOilH'leHHR 6iorpacl>i'IHHX
MaTepianiB y ueHTPi i Ha MiCURX roryBaTH .no BnnycKy PM TeMarn'IHHX, xpoHonori'IHHX Ta
perioHanbHHX BH.QaHb 3 MeTOIO nonepe.nHbOÎ anpo6auiî ,z:tOCTOBipHOCTi 6iorpact>iqHHX
1
,z:taHHX. Hirni, B 3B R3KY 3 aKTHBiJauiclO eTHi'IHHX cry.nin, JaKna,z:taCTbCR ni.z:trp}'HTR i .z:tM
BJmycKy 6iorpacl>i'IHHX CilOBHHKiB, npHCBR'leHHX .niRqaM HauioHaJibHHX MeHWHH, KOTPi 3
,z:taBHix ,z:taBeH HacenRIOTb Hawy Kpaîey i 3 eTHi'IHHMH yKpaÎHURMH MaIOTb cninbHiCTh
icropH'IHOÎ .noni Ta BHecnu 3Ha'IHHH BKnaJJ: y p03BHTOK MaTepianbHOÎ Ta .nyxoBH0°i
KYnbrypu YKpaîHH.
1
ToM}' He BHna,z:tKoBo B)l(e J RBHnacR npaUR ,noKTopa icropH'IHHX HayK, ronoBHoro
HaYKOBoro cniBpo6iTHHKa IHcTH-ryry icTOpiî YKpaîHH HAH YKpaîHH M.M. Bapsapuesa
«ITaninui B YKpa iHi /XIX CT.I: liiorpacl>i'IHHH CilOBHHK .z:tiR'liB KynbrypH.»- K., 1994.-196
c., no6a'!HB cBiT iMeHHHH nOKa)l('IHK liiorpacl>i'IHOro cnoBHHKa 'TpeKH B YKpaîHi", RKHH
RBnRc co6010 peccTP 3 noHa.a; 700 iMeH rpeKiB, nepe6YBaHHR RKHX B YKpaîHi Jacl>iKcoBaHo
.UOKYMeHTaJibHO.
3ano'laTKOBYIOTbCR 6iorpacl>i'IHi BH.QaHHR CTOCOBHO iHWHX HauiOHaJlbHOCTeH.
BnKnHKac JauiKaBneHiCTh y HayKoBoî i KynbrypHoî rpoMa.ncbKOCTi PyMYHiî i YKpaîHu
cninbHHH npoeKT ni,nroTOBKH 6iorpacl>i'IHoro cnoBHHKa "PYMYHH B YKpaîHi", mo6
Bi.no6pa.JHTH nonieTHi'IHicn icTOpH'IHHX npouecis, RKi si.n6ysanucR Ha TepeHax YKpaîHH,
no.narn iHcl>opMaui10 npo oci6 PYMJ'HCbKoro noxo,z:t)l(eHHR, po3Kpurn îxHIO ponb y
36epe)l(eHHi TPa.z:tHuin PYMYHCbKOî HauioHanbHoî Kynbrypu Ha YKPaîHCbKHx JeMMX, a
TaKO)I( UOKaJaTH BKnaJJ: y p03BHTOK couianbHO-eKOHOMi'IHOro, rpOMaJJ:CbKO-noniTH'IHOro Ta
KYilbrypHoro )l(HTTR yKpaÎHCbKOro cycnim.cTBa.
HmKHR xpoHonori'IHa Me)l(a 6iorpacl>i'IHOro cnoBHHKa BHJHa'lacn.cR qacoM
noceneHHJI PYMYH B YKpaîHi, KOnH Han.naBHiwi PYMYHCbKi cena Ha yKpa"iHCbKHX JeMnRx
6ynH 3acH0BaHi B XIII CT. BHXi.z:tURMH 3 niBHi'IHO-Jaxi.nHo·i Banaxiî (MapaMopmHHu) i
nis.neHHo·i TpaHCHilbBaHiî. BoHH nocenunucR Ha TepuTOpi"i cyqacHux TR'liBCbKoro i
PaxiscbKoro paH:oHiB 3aKapnaTTR i B .neRKHX panoHax IlisHi'IHo·i liyKOBHHH. ,n:emo
niJHiwe, B KiHui XIV cT., BHHHKnH si.noMi noceneHHR .l1:i6posa (HIDKHJI Anwa) Ta Cepe.nHc
Bo.nRHe (Cepe.nHR Anwa) Ha 3aKapnarri.
BepxHR xpoHonori'IHa Me)l(a BHJHa'laCTbCR HaWHMH .QHRMH. Cboro,llHi B YKpaîHi
npO)l(HBac noHa.n 130 THCR'I pyMyH, RKi p03ceneHi B nis.neHHO-Jaxi.nHiH '13CTHHi
l.JepHiBeubK0°i o6nacTi RK 3MiwaHO 3 yI<paÎHU.IIMH TaK i OKpeMHMH cenaMH (Han6inblIIe B
fnu6oubKOMY Ta fepuaCBCbKOMY paHOHax), a TaKO)I( y 3aKapnaTCbKiH o6nacTi.
QT)l(e, npH3Ha'leHHR 6iorpact>i 1rnoro CilOBHHKa "PYMYHH B YKpaîHi" B TOMy, mo6
Bi.nTBopHTH qepe3 6iorpacl>i"i npe.ncrnBHHKiB PYMYHCbKOro Hapo.ny )l(HTTrnuc nocTiH:Horo i
.!lOKYMeHTaJibHO Jacl>iKcosaHoro nepe6yBaHHR PYMYH y Me)l(ax TepuTOpiî cyqacHo·i
YKpaîHH, Hapo.ny, mo TPHBaJIHH qac 36epirac csoî KynbrypHi i eyxoBHi Ha.n6aHHR. Y
cnoBHHKY MO)l(e 6YTH npe.ncrnsneHo .no 3-4 THC.II'I 6iorpacl>in PYMYH y1<pa·iHcbK010 i
PYMYHCbKOIO MOBaMH He TinbKH npo THX .niR'liB, RKi niwnu 3 )l(HTTR, a H: npo THX, xTo
nni.nHo npau10c Cboro.nHi.
0
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BIDKnuso 3 J1cysaTu o.nHe 3 ueHl'panbHHX noHJITb "eTHi"IHHH pyMyH". ETHi"IHi
PYMYHH - ue cninbHOTtt a6o OKpeMi oco6u pyMyHCbKOro noxo,n>KeHHJI, J1Ki >KHBYTb 3a
Me>KaMH CBOe:Î Mel'pOnoniî, B iHWOeTHi"IHOMY cepe.nosumi, B .I:laHOMY BHna.nKY. cepe.n
HaceneHHJI YKpai'HH. KoHKpeTHO H.I:leTbCJI npo:
- oci6, mo Hane>KaTb .no KOMnaKTHHX rpyn aBTOXTOHHoro pyMyHCbKoro HaceneHHJI
Ha TepeHax YKpai'Hn;
- oci6 pyMyHcbKoro noxo,n>KeHHJI, BCTauosneHoro 3a sucxi.nHmo cnopi.nHeHOCTi no
6aTbKiBCbKiH niHiî, po3ceneHHX .nicnepCHO. ,[\rrJI THX, XTO >KHBe HHHi, Heo6xi,nHo
sucnosneHe HHMH caMoycsi,noMneHHJI ce6e eTHi'IHHMH pYMyHaMu. PyMyHcbKe
noxo,n>KeHHJI oco6u 3a MarepHHCbKOIO mH1e:io MO>Ke 6YTH . BH3HaHe npu spaxysaHHi
caMoi.neHrn$iKauiî oco6u Ta oco6nusux i"i 3acnyr nepe.n pyMyHCbKOIO cninbHOTOIO.
ODKe, .no 6iorpa$i"IHoro cnoBHHKa 6y.I:IYTb 3aHeceHi oco6u, mo, 6e3yMOBHO, e:
eTHi"IHHMH pyMyHaMH. ,nep>KaBHe ni.n,naHCTBO "IH rpoMa,nHHCTBO npu UbOMy He
BpaxoByCTbCJI, 3a BHIDITKOM pyMyHCbKOro, IUO BH3Ha"laCTbCJI 6e3nepetJHOIO ni,nCTaBOIO .!VUI
3aHeceHHJI oco6u 3 neBHHMH 3acnyraMH .no cnoBHHKa.
TaKHM tJHHOM, y cnoBHHKY "PyMyHH s YKpai'Hi" snepwe 6y.ne no.naHo nepeniK oci6,
wo 6ynH HociRMH pyMyHcbKOÎ KynbTYPH H si,noMi 3a nucbMOBHMH icrnpn"IHHMH
.n>KepenaMH, a TaKO>K senHKa KinLKiCTb 6iorpa$iH PYMYH Hosoî .no6u, J1Ki BHCBirnlOIOTb
HaHJICKpasiwi noCTaTi cepe.n yKpai'HCbKHX PYMYH Ta pyMyH, wo nepe6ysanu B YKpai'Hi i 3a
Hacni.nKaMH csoe:î ,niJlnbHOCTi cnpH"IHHHnu ri "IH iHwi no.niî, J1Ki Mann Henepeci"!He
3HatJeHHJI .lVlJI icropiî H KYnbTypH YKpai'HH a6o PYMYH YKpaÎHH.
CrpyKTYpa 6iorpa$i"IHOro cnosHHKa cKna,narnMeTbCJI 3: nepe,nMOBH, Kopnycy
6iorpa$iî 3 <Pornrpa<Pie:io i 6i6niorpa$ie:io, noKIDK'IHKiB /iMeHHoro, reorpa$i"IHoro,
cncTeMaTH"IHOro/ 3 MeTOIO nonerweHHll nowyKy Heo6xi,nHoî ,nnJ1 "IHTa"la iH$opMauiî npo
ry "IH iHwy oco6y .
.LI.o iMeHHOro noKIDK"IHKa MalOTb yBiHTH B an<t>aBiTHOMY nOpJl.I:IKY iMeHa Bcix .niJl"liB,
JIKi 6y.I:IYTb 3YC1'pÎ'laTHCJI B TeKcri cnOBHHKa 3 nocunaHHJIM Ha HOMep CTarri .
.LI.o reorpa<l>i"IHOro noKa>K"IHKa yBiH.I:IYTb yci reorpa<l>i"IHi Ha3BH )'JKHBaHi B TeKCTÎ
cnoBHHKa. 0,nHaKoBi HaJBH cin i cenHw MicbKoro rnny YTO"IHIOIOTbCJI Ha3BOIO cinbpa,n i
paHOHÎB. Ha3BH synHUb Ta nnow MiCT no.na10TbCJ1 B ÎHBepciî. CKopo"leHHJI Ha3B MÎCT, cin,
synHUb .naCTbCJI 3ri,nHO 3 o<t>iuiHHHMH .I:IOBÎ.I:IHHKaMH a.I:IMÎHÎCl'paTHBHO-TepnTOpianbHOro
no.niny YKpaîHH.
CncTeMaTH"IHHH noKa>K"IHK 6y.ne no6y.nosaHHH 3a c<t>epoio ,niHnbHOCTÎ nepcoHaniî
(.noMeHaMH) i Bi.no6pIDKaTHMe 3MÎCT 6iorpa4>i"IHHX CTaTeH.
OcHOBHHM KpnTepie:M BHeceHHJI iMeH .no CnoBHHKa e: eTHi'IHa npHHane>KHÎCTb
oco6u .no pyMyH, JIKi npoHeunu ce6e Ha TepeHax YKpaîHH HK Hociî PYMYHCbKOÎ KynLrypu,
JIKUlO HeMae: .I:IOCTOBipHHX CBi,n"leHb HepyMyHCbKOro noxo,n>KeHHJI oco6H. 3Ba>Ka!O'IH Ha
oco6nHBOCTi npORBY HauioHanbHOÎ caMOCBi,noMocri B ÎHlllOeTHi"IHOMY OTO"leHHÎ, y HOBiTHi
"!aCH pyMyHoM BBIDKae:Mo oco6y, wo noxo,nHTb 3 PYMYHCbKoro po.ny no "lonoBi"liH niHi"i,
a6o .niTeH pyMyHoK, JIKlllO BOHH csoe:io .niHnbHiCTIO .noeo,nJ1Tb npH'leTHiCTb .no pyMyHcbKOÎ
KynbTYP" a6o rpoMa,nH.
0,nHHM 3 HaHBa>KnHBilllHX KpHTepiîB e: aKTHBHa cycninbHa n03HUiJI, BnaCTHBa
oco6aM 3a ÎXHiMH noca,nOBHM i cycninbHHM CTaHOM, rpOMa.I:ICbKO-noniTH"IHOIO i
npocBiTHHUbKOIO .niRnbHiCTIO. 3a UHM KpHTepie:M .no6upa!OTbCJI oco6H:
- JIKi si.nirpaBanH B MHHynoMy a6o HHHi Bi.nirpa!OTb aKTHBHY ponb y >KHTTi
pyMyHCbKHX rpoMa.n, opraHi3auiH Ta HauioHanbHo-KynLTYPHHX TosapHCTB, 3po6unH
Bi.I:l"!YTHHH BHecoK y 36epe>KeHm1 HauioHanbHoî caMocsi,noMoCTi H THM caMHM 3.z:io6yn11
BH3HaHHJI cepe.n pyMyHcbKOÎ rpoMa,nCbKOCTi;
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- llKHM HaJie)l(HTb BH3HaHHH yKpaîHCbKHM cycniJibCTBOM BHeCOK B icTOpH'-!HHH Ta
KYJihTYPHHH po3BHTOK YKpa"iHH;
- llKi ei.uoMi ceoîM etteCKOM y rpoMa.UCbKO-no11in1qHe, eKOHOMiqtte, KYJihTypHe,
peniriliHe )l(HTTll .uep)l(aBHHX YTBOpeHh, mo iceyeanH e MHHYJIOMY Ha 3eMJillX cyqacttoî
YKpaîHH.
Bi.unoei.uHo .uo 333HaqeHHX KpHTepiîe, 6e3yMoeHo, noeHHHi eKmoqaTHCll .uo
6iorpacf>iqHoro CJIOBHHKa OC06H, llKi 3aB,llllKH CBOlH .llillJibHOCTi .llOCllrJIH BHCOKOro
rpoMa,llCbKOro CTaHOBHllla, 3.ll06yJIH .uep)l(aBHi Bi.ll3HaKH, noqecHi 3BaHHll: noJiiTHqHHH .Uillq
.uep)l(aBHHX YTBOpeHb, npe.ucTaBHHKH BJI3,llHHX ,llHHaCTiH, BH3HaqHi BOE:HaqaJibHHKH "
.UHnJIOMaTH, reHepanH " a.uMipanH Ta npHpiBHllHi .llO HHX 3a paHroM UHBiJibHi oco6H,
.uilicHi qJieHH Ta qJieHH-KOpecnOH,lleHTH aKa.ueMiH HayK Ta npHpiBHllHHX .llO HHX HayKOBHX
TOBapHCTB, npocf>ecopH, .llOKTOpH " KaH,llH,llaTH HayK, Hapo.uHi Ta 3acJiy)l(eHi apTHCTH,
3ac11y)l(eHi .uillqi HayKH, TexHiKH, KYJibTYPH Ta oceiTH, oco6H, Haropo.u)l(eHi BHlllHMH
.uep)l(aBHHMH Haropo.uaMH .uo op.uettie 6olioeoro Ta Tpy.uoeoro 4epeottoro npanopa
eKmoqHo, y.uoCToeHi .uep)l(aBHHX npeMiH. Cepe.u pewTH .uillqie, He BH3HaqeHHX
Haee.ueHHMH qiopManbHHMH KpHTepillMH, .uo CnoeHHKa noeHHHi ei.u6wpaTHCll iMeHa THX,
qHÎ 3ac11yrn nepe.u pyMyHChKOIO rpOM3.llCbKiCTIO Ta YKpaîHOIO 6e3yMoetto ewpi3Hlll0Tb 'ix
cepe.u wwpoKoro 3arany rpoM3.llllH pyMyHCbKOî HauiottanbHOCTi.
CnoeHHK noewHeH ei.uo6p33HTH 6iorpaqiiî oci6, qnî noca.uw a6o cycniJihHi no3wuii
cnpmrnw cTeopeHHIO ocepe.uKie rpoMa.UCbKOro )l(HTTll PYMYH i llKi 6y11w BH3HaHi B
pyMyHCbKOMY oToqeHHi ew.uaTHHMH .ui11qaMH, KepieHHKaMH Tomo.
Y HbOMY MalOTh 6YTH 6iorpacf>iî KepiBHHKie PYMYHCbKHX KOJIOHiH, 6paTCTB,
ToeapHCTB, rpoMa.UCbKHX opratti3auiii, napTiH, pyxie, .UHpeKTopie i eqHTenie PYMYHCbKHX
HaeqanbHHX 3aKJia.uie, KepiBHHKiB ni.unpHCMCTB, rocno.uapCTB, KOMepuiHHHX <l>ipM y
MiCUllX npO)l(HBaHHll pyMyH. nepe.u6aqacrbCll no.uaHHll 6iorpacf>iii PYMYH, lUO neBHHH qac
nepe6yeann e YKpaîHi i qepe3 ceoî oco6ncTi 3ac11yrn /yqacTb y eoeHHHX .ui11x, npaui e
.uep)l(aBHHX ycTaHOBax, peniriHHiH i cycniJibHiH .llillJibHOCTil ei.uirpaeanH 3Haqtty pOJib y
)l(HTTi pyMyHcbKHX rpoMa.u a6o yKpa'iHCbKoro cycniJibCTBa.
6iorpaqiiqHa cTaTTll erniqHHX PYMYH noBHHHa cynpoeo.u~eaTHCll nocwnaHHllMH
Ha apxieHi Marepianw, ny611iKauii e pi3HHX en.uaHHllX, npaui oco6w, npo llKY H.lleThCll y
CTarri. OcHOBHOIO qiopMoio i1110cTPyeaHHJ1 6iorpaqiiqHHX cTaTeH e nopTPeT. KpiM
nopTPeTa CTarri M0)1(H3 iJIIOCTpyeaTH pyKOnHC3MH, .llOicyMeHTaJibHHMH ct>oTOrpact>illMH,
TBOpaMH MHCTeuTBa Ta iH., lUO BHCBiTJIIOIOTb )l(HTTll Ta .uillJibHiCTb oco6H.
06Me)l(eHHH 06c11r CnoBHHKa He .U03BOJillC npe.ucTaBHTH e HbOMY a6co1110THO ecix
.ui11qie, 3ac11yrn llKHX BH3HaHi PYMYHChKOIO Ta yKpaiHCbKOIO rpOM3.llCbKicTIO. A.ne CnoBHHK
6y.ue .uonOBHeHHH KapTaMH p03CeJieHHll pyMyH, piJHHMH TeMaTHqHHMH .ll0.ll3TKaMH,
nOK3)1(qnKaMH, mo nocHJillTb iioro, impbpMauiHtty uiHHiCTh i .ll03BOJillTh BHKOpHcTaTH lioro
llK ,ll)l(epeno no,llaJihWHX HayKOBHX ,llOCJii,ll)l(eHh.
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Cişko

Bazele metodologice în alcătuirea dicţionarului
biografic "Românii în Ucraina"
fn lucrare se analizeazd bazele teoretice $i metodice în alcdtuirea dicţionarului
biografic "Românii în Ucraina". Se pun bazele $tiinţifice pentru sublinierea istoriei
multiseculare de existenţd româneascd pe pdmânturile ucrainiene, a rolului de seamd a
multora dintre români în pdstrarea identitdţii naţionale române$ti $i a contribuţiei lor în
dezvoltarea culturii Ucrainei.
Se aratd, cd criteriul de bazd pentru încadrarea personalitdţilor în dicţionarul
biografic este apartenenţa etnicd a persoanei la neamul românesc, deasemenea poziţia sa
activd în viaţa societdţii, prezenţa indivizilor prin poziţia lor sociald, activitatea socialpo/iticd $i de culturalizare, care le-a permis sd obţind o situaţie Înaltd, sd obţind decoraţii
de stat, titluri onorifice. Structura propusd, în care pot fi incluse pând la 3-4 mii de
biografii ale activi$tilor de provenienţd româneascd din Ucraina (în limbile ucraineand $i
romând) va cuprinde biografii nu numai ale personalitdţilor plecate din viaţd, dar $i ale
acelora care muncesc fructuos în ziua de azi.

Methodological Fundamentals in the Elaboration of Biographical Dictionary
"The Romanians in Ukraine"

The paper is analysing theoretical and methodical fundamentals in elaboration of
biographical dictionary "The Romanians in Ukraine", that is a scientific basis in order to
create the centuries old history of Romanian life on Ukrainian lands, the outstanding role
of Romanians for keeping Romanian national identity and their contribution in the
developement of Ukraine's cu/ture.
Jt is shown that the basis criter.ion was ethnical affi/iation to Romanian nation, a/so
the active stand in society life and in disseminnation of cu/ture social-politcal activity that
allowed a high social position, state diplomas, honorary titles. The suggested structure,
that can comprise 3000-4000 graphics of Romanian militants from Ukraine (in Ukrainian
and Roman ian languages) will comprise not only biographies of the deceased personalities,
but a/so of those who are profitable working at present.
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În această lucrare, mă voi referi la jocurile cu măşti de Anul Nou, din România şi
Ucraina, obiceiuri arhaice, agrare şi pastorale, de tradiţie multimilenară.
Ne vom referi la alaiurile cu măşti din Moldova şi Bucovina, din Bucovina de
nord, alaiuri consemnate de Elena Niculiţă Veronca în judeţele Cernăuţi şi Storojineţ încă
din anul 1903 1• Nu vom exclude măştile din Transilvania şi Maramureş, care se interferează
cu alaiurile din Moldova istorică a lui Ştefan cel Mare.
Obiceiurile agrare s-au născut odată cu procesul de cultivare a pămîntului şi se
practicau în scopul îmblânzirii şi invocării duhurilor binevoitoare, care să ajute la
fertilitatea şi fecunditatea pământului.
Civilizaţiile agricole elaborează o religie cosmică în care activitatea religioasă este
concentrată în jurul misterului central: "înnoirea periodică a lumii". După Mircea Eliade
"fiecare An Nou reîncepe creaţia, iar mitul cosmogonic este considerat modelul exemplar al
oricărei creaţii. Mitul cosmogonic se constituie ca imago-mundi, pentru al cărui adevăr,
însăşi existenţa stă mărturie 2 •

Cosmogoniile arhaice, se constituie ca univers al miturilor. Orice mit este o
cosmogonie, în măsura în care, povesteşte apariţia unei noi situaţii cosmice, sau a unui
eveniment primordial.
Ernest Cassiher, care dezvoltă o filosofie a formelor simbolice, descrie mitul ca
"formă a gândirii simbolice arhaice, ce îşi asumă ideea de forţă magică" 3 •
Religia cosmică în imagini şi simboluri, apare pe ceramica pictată cucuteniană,
eneolitică, în care putem descifra cultele solare, cultul fertilităţii şi fecundităţii.
Mitul apare ca o "înlănţuire de simboluri, iar orice simbol este forma condensată a
unui mit" 4 •
Petru Ursache citându-l pe Mircea Eliade, susţine: "Universul mental al lumilor
arhaice, a ajuns până în zilele noastre, păstrat nu în chip dialectic în credinţele explicite ale
oamenilor, ci conservat în mituri, simboluri, obiceiuri, care oricâte degradări ar fi suferit, au
încă sensurile originare transparente"5 5•
Romulus Vulcănescu, defineşte mitul drept un "elaborat polivalent, polisemic şi
poliglosic al logicităţii gândirii mitice, permanent active în cultură, indiferent de nivelul
stadial istoric al acestei gândiri" 6 •
Cultul soarelui din perioada epocii bronzului, a fost probabil generat de
dezvoltarea economiei agricole, deoarece soarele este principalul creator al fertilităţii 7
Dacii şi geţii şi-au făurit de-a lungul milenarei lor civilizaţii, un sumum de
obiceiuri, de tradiţii şi ritualuri, axate la origini pe cultul soarelui, ce reînvia natura. Acestea

1
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile $i credinţele poporului român, adunate $i a,rezate în ordine mitologica, voi. I,
Tipografia Indor Wiegler - Cemău\i, 1903, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 93, 94, 95.
2
Mircea Eliade,_Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 32, 40, 6.
1
Traian S!Anciulescu, Miturile crea/iei, lecturi semiotice, Ed. "Performantica", Iaşi, 1995, p. 20.
•Ivan Erseev, Cuvânt, simbol, mit, Ed. Facla, Timişoara, 1983, p. 46.
~ Petru Ursache, Prolegomene la o estetica a folclorului, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1980, p. 83.
•Romulus Vulcănescu, Mitologie româna, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1985, p. 31.
'G.A. Tokasev, Religia în istoria popoarelor lumii, Ed. Politică, Bucureşti, 1974, p. 62.
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se celebrau în tot cursul Anului, mai cu seamă primăvara şi la începutul iernii, în Ajunul
Anului Nou 8
Petru Caraman referitor la miturile sărbătorilor de iarnă, susţine: "Crăciunul relevă
numeroase reminescenţe folclorice, de ordin mitologic, deoarece este sinteza tuturor
solemnităţilor, cutumelor, superstiţiilor şi riturilor ciclului păgân al sărbătorilor de iarnă,
consacrate soarelui şi totodată cultului morţilor".
La rândul său carnavalul cu măşti relevă numeroase reminescenţe folclorice, de
ordin greco-trac, consacrate lui Dionysos şi celebrărilor lui, însoţite de acoliţi mascaţi"9 9 •
Constituite în alaiuri de capre, cerbi, ţapi, berbeci, boi, struţi, cocostârci, cai şi urşi,
în sunetul tălăngilor, al zurgălăilor, al fluierului şi tobelor, măştile străbat şi acum satele în
Ajunul şi în ziua de Anul Nou, amintind de serbările bachice şi dionysiace din antichitatea
greco-romană, ca şi în general de toate vechile serbări de pretutindeni, legate de cultul
fertilităţii şi fecundităţii.

Jocurile cu măşti se organizau în antichitate primăvara, când începeau muncile
agricole, dar reforma calendarului roman din anul 46 î.e.n., din timpul lui Iulius Ceasar,
fixează data de 1 ianuarie pentru începutul anului, în loc de 1 martie şi, de atunci are loc
mutarea obiceiurilor de primăvară în plină iamă 10 • Obiceiul mărţişorului la 1 martie spune
Traian Herseni, ne aminteşte de data când se sărbătorea începutul anului primăvara 11 •
Vechimea, bogăţia şi spectaculozitatea măştilor de teatru tradiţional din Moldova
şi România, atestă existenţa pe aceste meleaguri a unor milenare obiceiuri şi continuitatea
lor; totodată măştile în sine constituie dovezile istoriei nescrise a unor obiceiuri străvechi.
Criticul de artă francez Pierre Francestel, vorbind în general despre măşti afirmă: "Măştile
sînt arhivele unui popor care, ignorând scrisul, n-a putut să-şi înregistreze istoria în
biblioteci( ... ) Societatea măştilor, rămâne cartea înţelepciunii popoarelor" 12 •
Referitor la aceste străvechi obiceiuri, Mircea Eliade susţine: "Asemenea
ceremonii sunt încă populare în Balcani, în România mai ales, în timpul celor 12 zile din
Ajunul Crăciunului până la Bobotează. La origine, acestea erau ceremonii în legătură cu
întoarcerea periodică a morţilor şi comportau tot felul de măşti animale: cal, capră, urs ... În
continuare acelaşi autor adaugă: "Avem destule probe ale moştenirii păgâne adică
getodacice şi daco-romane la români. Este de ajuns să te gândeşti la cultul măştilor şi la
mitologia funerară, la riturile agrare, la obiceiurile sezoniere, la credinţele magice etc., care
se ştie persistă abia schimbate de la o religie la alta, timp de milenii" 13 •
Societăţile neolitice cunoşteau cultul morţilor, căruia mai târziu i se adaugă idei
noi. Pământul în care sălăşluiesc strămoşii este acelaşi cu cel din care în fiecare an, apare în
chip miraculos hrana întregii comunităţi. De aici ideea că spiritele morţilor contribuie la
încolţirea seminţelor •

14

În credinţele şi obiceiurile româneşti "ploile moşilor", care ajută recolta, încep în
preajma moşilor de vară, sâmbătă înainte de Rusalii. Această sâmbătă este una din cele mai
mari sărbători şi pomeniri a morţilor, care persistă până astăzi în tradiţiile poporului
nostru 15 •
Niţu, Elemente mitologice în crea/ie populară românească, Ed. Albatros, Bucureşti, 1988, p. 83.
Caraman, Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români şi slavi, laşi, 1931, p. 70.
Traian Herseni, Forme stravechi de cultura poporana româneasca. Studiu de paleoetnografie a cetelor de
feciori din Ţara Oltului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 322.
11
Ibidem, p. 91.
12
Pierre Francestcl, Realitateo figurativă, Bucureşti, 1972, p. 146.
IJ Mircea Eliade, De la Zalmaxis la Genghisha11, Ed. Ştiin\ifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 32, 79.
1
~ Gordon Ghilde, Făurirea civiliza/iei, ED. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 113.
" Convorbire cu Maria Gh. Pavel, 87 ani, Popeşti - Iaşi (1981 ).
H George

Y Petru
111
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Vasile Pârvan susţine că Rusaliile sau "Moşii", sunt serbate astăzi ca acum o mie
sute de ani, de către strămoşii noştri. Cuvântul "moşi" de origine străveche, probabil
traco-getică, s-a păstrat în vocabularul românesc. Sărbătoarea Rusaliilor se potrivea cu
datinile şi obiceiurile tracilor, care credeau în nemurirea sufletului şi aveau un foarte
elaborat cult al strămoşilor. "Cei morţi erau consideraţi apărători ai celor vii, de aceea li se
aduceau prăznuiri şi închinări" 16 •
Morţii consideraţi ca sămânţa aflată în germinaţie, în trupul unei divinităţi a
pământului, cum era orice zeiţă mamă telurică, erau socotiţi ei înşişi ca puteri "nutritoare",
"germinatoare" şi "crescătoare" 17 •
Practicile magice, în legătură cu prezenţa pe pământ a morţilor, în preajma Anului
Nou, când au loc jocurile cu măşti, se bizuiau, cum a subliniat Petru Caraman pe "credinţă
că în noaptea de Crăciun se deschid mormintele şi ies strigoii şi duhurile morţilor în lume ...
Sufletele umblă în tot timpul celor 12 zile de iarnă noaptea 18 •
La Bobotează e vremea când libertatea lor încetează. Ele trebuie să reintre în
sălaşul lor subpământean. Cum însă nu vor s-o facă singure, apare obiceiul alungării
duhurilor, care s-a întâlnit şi în Valea Oltului şi în zona Făgăraşului, denumit "baterea
tufei" 19 • În Moldova-România în zona laşilor, distrugerea şi aruncarea măştilor în seara de
Anul Nou, sunt similare cu această practică.
Cultul morţilor, ca şi cultele agrare, există şi la alte popoare de pe glob. La
triburile californiene, cu ocazia Anului Nou, nemuritorii sunt presupuşi a fi prezenţi pe
pământ. Ritualul înnoirii anuale a lumii, este cea mai importantă ceremonie religioasă a
acestor triburi 20 •
În Mexic şi în Peru, ceremoniile cu măşti erau legate de cultele funerare. Dansurile
rituate se executau după fluier şi tobă21 , instrumente străvechi folosite şi în jocurile cu măşti
la români.
Cultele agrare şi funerare sunt cunoscute de egipteni 22 , de popoarele Africii 23 , de
indienii din nordul Americii, America centrală şi sudică, în ambele timpuri, în preistorie şi
modem24 •
Măştile sunt folosite pentru a aduce ploaia necesară recoltei. Ele apar în riturile
funerare ca şi în alte ocazii, ca agenţi ai fertilităţii agricole 25 •
Mircea Eliade susţine că în sudul şi sud-estul Europei, folclorul şi practicile
religioase ale populaţiilor rurale, mai înfăţişau încă, la sfărşitul celui de al XIX-iea veac,
figuri, mituri, ritualuri din cea mai îndepărtată antichitate ba chiar din preistorie 26 •
nouă

Mihai Pop, Sărbători fărăneşti de primăvară cu substrat geto-dac, în magazin istoric, an XIV, nr. 3/156, martie,
şi Strămoşii poponilui român. geto-dacii şi epoca lor, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, p. 196-203.
17
Traian Herseni, op. cit., p. 327.
"Petru Caraman, op. cit., p. 70, 71.
'~Traian Herseni, op. cir., p. 92.
2" Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 4.
21 Mexican Masks, Essay by Donald Cardyc, Amon Capter Museum, Fort Warth, 1973, p. 2, 3, 4, litographed in
USA.
22 Jmage and identity The Role ofthe hask in Various Cultures. Museum of Cultural History Galleries, University
of California, Los Angeles, 1972, p. 25, 9.
21
Afi-ican masks, Franca Monli, Paul Mahlyon, London - New York- Sidney -Toronto, 1966, fig. 14, p. 14.
2'_Mask ofthe North American Jndians, A. Milwankee Public Museum Publica/ion Third Printing, 1959, p. 2.
a< Jmage and identity, The Role ofthe hask in Various Cultures Museum o/Cultural History Gal/eries, University
o/California, Los Angeles, 1972, p. 9.
~·Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 160.
16
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Imagini ale măştilor de Anul Nou, capră, urs, bou, s-au găsit pe placa de ceramică
de interior din sec.al XVI-iea descoperită la Iaşi în 1961 şi care în prezent se
află la Muzeul de istorie a Moldovei27 •
Jocurile cu măşti sunt descrise în multe izvoare din secolele XVII-XVIII-lea. În
anul 1656, ambasadorul suedez Welling, cu ocazia vizitei făcută la Iaşi, descrie obiceiul
caprei: "În joc ... figura o capră, în care era vârât un om şi pe care o juca un băiat! Sfârşind
jocul, băiatul trăgea cu o săgeată în capră şi astfel hora se sfârşea, iar băiatul căpăta un
bacşiş". Se înfăţişa deci primitiv o scenă de vânătoare28 . În secolul al XVIII-iea, Del Chiaro
aminteşte de obiceiurile populare de Anul Nou şi despre jocul de Crăciun al Cloanţei şi al
Uncheşului: "Ea cu un plisc ca de pasăre, iar el cu o mare barbă falsă şi care spuneau fel de
fel de necuviinţe29 • În Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir30 consacră jocului un
paragraf semnificativ. Pe timpul lui Dimitrie Cantemir, jocul era simplu, format din două
personaje, turca şi moşul de turcă. Jocul turca şi moşul de turcă din Moldova sau Brezaia şi
moşul brezării în Muntenia, are un caracter străvechi aparţinând datinilor şi spectacolelor
comune pentru întreg sud-estul Europei. Spre srarşitul secolului al XIX-iea, jocul turca din
Moldova, apare menţionat în lucrările de specialitate sub denumirea de capră.
În stuidiul etnografic a lui Tudor Pamfile 31 ca şi în alte monografii recente, este
descris întregul alai al caprei, cu măştile apărute de-a lungul evoluţiei jocului32 • Preţioase
date despre alaiurile de Anul Nou, ne oferă Teodor l.Burada. "În Moldova, ca şi prin alte
părţi locuite de români, este obiceiul ca la Crăciun să se joace capra sau turca" 33 .
În România şi în special în Moldova şi Bucovina, pregătirea jocurilor tradiţionale
cu măşti 34 începe de la lăsata secului, la începutul postului, când tinerii tocmesc lăutari, ba
să le cânte la sărbători şi în seara de Sf.Andrei (30 noiembrie), când are loc conform
tradiţiei "păzitul usturoiului" (Popeşti-Iaşi). Credinţa poporului în legătură cu această
sărbătoare, a fost cântată în versuri de Vasile Alecsandri: "zgomot trist în câmp răsună (vin
strigoii, se adună/Părăsind a lor secriiNoi creştinilor popoare/Faceţi cruci mântuitoare/Căci
e noaptea-îngrozitoare/Noaptea Sfântului Andrei" 35 .
Ca să alunge strigoii, se ungeau geamurile cu usturoi, iar tinerii din sat, care se
adunau în seara de Sf.Andrei la casa de joc, spuneau că merg la "păzit usturoiul". Referitor
la acest obicei Petru Caraman afirmă: "Usturoiul şi în antichitate avea acelaşi rol, ca şi azi,
de a îndepărta de locuinţa omului duhurile rele, care la sărbătorile închinate morţilor,
părăseau lumea subpământeană, mormintele toate deschizându-se şi deveneau foarte
îndrăzneţe. Superstiţia antică îşi închipuia că poate opri spiritele morţilor prin ajutorul
ustoriului, întocmai ca şi la români până astăzi, în noaptea Sfântului Andrei" 36 .
Ovidiu Bârlea este de părere că în această perioadă, morţii participau nu numai
sufleteşte ci gustau din ofrandele festive, cel mai adesea din vase aşezate anume pentru ei,
ornamentală

27

Cahla, inv. nr. 1767; Alexandru Andronic, laşii în lumina datelor arheologice, Cercetări istorice, nr. I, 1970, p.
102.
lA Nicolae Iorga, Istoria românilor prin ctiltitori, tom I, Bucureşti, 1928, p. 368.
2'1 Nicolae Iorga, op. cit., tom. II, Bucureşti, 1929, p. 114.
·'" Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1936, p. 243.
JI Tudor Pamfile, Stirbtitorile la români, Bucureşti, 1914, 185.
32
Romulus Vulcănescu, M11$tile populare, Bucureşti, 1970, Jula N. şi Mănăstireanu V., Tradiţii si obiceiuri
româneşti, Bucureşti, 1968, Emilia Pavel, Jocuri cu măşti, laşi, 1971.
11
Teodor T. Burada, Istoria teatrului în Moldova, tom. I, laşi, 1915, p. 57.
14
Emilia Pavel, Jocuri cu mtlşti, zona Iaşi (Podişul Central moldovenesc), Iaşi, 1970; Măşti populare
moldoveneşti, Muzeul etnografic, Iaşi, 1972; Măşti de teatru traditional din zona laşilor în ultimele decenii, SCIA,
seria Teatru, muzică, conematografie, tom. 31, 1984, p. 79-82.
H Vasile Alecsandri, Noaptea Sfântului Andrei, opere complete, Bucureşti, 1897, p. 373.
1
• Petru caraman, op. cit., p. 18.
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deci înfruptându-se total din acelea - şi bucurii ca şi cei vii. Urme ale acestei concepţii
străvechi pot fi surprinse într-o seamă de practici legate de moşii de Crăciun ca şi de unele
detalii ale colindatului 37 •
T.T. Burada arăta, la începutul secolului nostru, că obiceiurile din Moldova şi din
Transilvania sunt identice:" Cantemir descrie turca din Moldova pe la începutul secolului
trecut (al XVIII-iea) n.n. şi eu cunosc turca actuală din Transilvania, anume pe cea din ţara
Oltului, ambele sunt identice" 38 •
În Moldova alaiul caprei este constituit din tineri care au "ieşit la joc" şi care se
bucură de încrederea sătenilor. Aceeaşi tineri, care în seara de Andrei au "păzit usturoiul"
merg de Anul Nou cu capra.
Ca variante ale străvechilor turca sau brezaia39 , măştile de capre, cerbi, ţapi,
berbeci, boi, cocostârci, struţi, au aceeaşi semnificaţie. Asemănarea şi unitatea lor se
desprinde din joc. "Clănţănitul" maxilarului inferior fiind un element permanent întâlnit la
aceste măşti, iar dacă măştile de capră, cerb, bou, struţ, reprezintă animale diferite, jocul le
uneşte pe toate ca şi muzica instrumentelor după care el se execută fluierul şi toba însoţind
întotdeauna aceste spectacole.
Ideea morţii şi învierii este predominantă în spectacolul cu măşti de Anul Nou,
punctul culminant al jocului fiind încetarea din viaţă a animalului, care este apoi descântat
şi reânviat. Vatra soţului este scena pe care se desfăşoară jocurile populare cu măşti,
spectatori fiind toţi cetăţenii din sat.
La împodobirea măştilor participă întreaga colectivitate. Sînt scoase la lumină
diferite podoabe, panglici colorate, hurmuz, zgărdiţe de mărgele, flori de lămâiţă, busuioc,
nafrome, hămeţe, brâie, barize ca şi alte piese de port popular tradiţional, care se păstrează
în lăzi pentru astfel de ocazii.
De asemenea sunt oferite, celor ce le solicită, bucăţi de blană, lână, cânepă, pene,
cârpe pentru confecţionarea măştilor sau haine uzate pentru costumaţie. Cu acest prilej ies
la iveală tălăngile, clopoţeii, zurgălăii şi curelele din piele cu nasturi metalici, pe care
mascaţii le poartă de Anul Nou.
Acelaşi fenomen al participării colective la îmbrăcatul cetelor de feciori sau la
împodobirea măştilor s-au întâlnit şi în Ţara Oltului, după descrierile lui T.T.Burada şi
Traian Herseni.
În Podişul Central moldovenesc, zona laşilor, zgomotul asurzitor al tobelor bătute
cu insistenţă în timpul nopţii, începând de la Andrei, dar mai ales în Ajunul şi în ziua de
Anul Nou, când i se adaugă cel al tălăugilor, zurgălăilor, fluierelor aveau în vechime rostul
de a ţine departe de casa omului spiritele rele.
Carnavalul cu măşti începe în Ajunul Anului Nou, când are loc întâlnirea în
centrul satului a tuturor formaţiilor şi primul spectacol. La aceste întâlniri au loc întreceri
între cetele de mascaţi. În satul Popeşti-Iaşi, moşnegii de la fiecare capră sunt apărătorii şi
ei au cel mai important rol în joc. Despre ceata învinsă vorbeşte tot satul, iar moşnegilor nu
le rămâne decât să încerce să se răzbune. În satul Popeşti-Iaşi, nu există un alai al
moşnegilor, separat de capră, cum s-a afirmat în unele culegeri de folclor 40 •

Ovidiu Bârlea, Folcloru/ românesc, I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, p. 270.
Teodor T. Burada, op. cit., p. 59.
10
Olga Flegant, Teatrul popular - entitate a d11ratei spirituale în istoria culturii româneşti (nr. I O, studii de istoria
Artei, seria Tealm, muzică, cinematografie), tom. XXIV, 1977, p. 43-44.
"' Ciubotaru Ioan şi Cireş Lucia, Moşnegii, Teatru folcloric din judef11l laşi, Casa judeţeană a creaţiei populare,
Iaşi, 1969, p. I 00.
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Moşnegii

de la capră reprezintă pe strămoşii care s-au întors să petreacă în sat; ei
rol ca Anul Vechi din jocul dramatic al junilor şi "moşul" de la priveghi.
Moşnegii din străvechiul ritual de înmormântare păgân, imagini evoluate din ritul morţilor
strămoşi, devin figura centrală în jocurile tradiţionale cu măşti 41 • În afară de moşnegi,
nelipsite din alaiul caprei sunt babele, apoi personaje care reprezintă meşteşuguri săteşti sau
anumite profesiuni cum sunt: căldărarii, fierarii, negustorii, doctorii, militarii.
Capra este jucată de un tânăr, care în ritmul tobelor şi al fluieriului, imită salturile
animalului. Personajul care însoţeşte capra este ciobanul. El joacă şi strigă: Ţa, ţa, ţa căpriţă
ta/De la munte te-am adus/cu beteală şi hurmuz ... "/.
'
Rafeturile sunt personajele care poartă măşti wnane. În afară.de mascaţi, din alaiul
caprei, mai fac parte tineri îmbrăcaţi în costumul naţional tradiţional, specific satului; ei
sunt arnăuţii, ihozii şi fetele. Arnăuţii conduc alaiul caprei. Unul din ei îşi asumă întreaga
răspundere: "Aşa cum ascultă compania de căpitan, ascultă tineretul de la capră de

au

acelaşi

42

amăut" •

Ihozii în număr de 10-15, bat tobele după cântecul fluierului şi cântecul de joc al
caprei. Fetele de la capră, sunt doi tineri frumoşi, îmbrăcaţi în costumul tradiţional popular
specific satului. Fetele şi femeile sunt excluse de la aceste jocuri.
În timp ce capra joacă cu ciobanul, celelalte măşti wnane execută fiecare rolul său
în acelaşi ritm. Arnăuţii cu fetele joacă hora arnăuţească, specifică satului, după cântecul
fluierului şi bătaia tobelor. La sfărşitul jocului arnăutul ca reprezentant al formaţiei primeşte
un colac frumos şi bani "bacşiş". Arnăuţii în jocurile cu măştii au acelaşi rol pe care îl are
"birăul" în organizarea cetelor de feciori din Ţara Oltului.
Referitor la întrecerile ce au loc între formaţiile de măşti, T.T.Burada, care descrie
măştile din Porceşti-Ţara Oltului, susţine: "Unde sunt două turce, fiecare începe de la un
cap de sat şi când se întâlnesc, se întrec jucătorii; turcaşul învingător primeşte o coroană de
iederă pe care, ca semn de distincţiune, o poartă-între coarne, cât ţin sărbătorile 43 •
Turca în Transilvania, se joacă începând din Ajunul Crăciunului până în Ajunul
Crăciunului cel mic, înţelegându-se prin Crăciunul cel mic Anul Nou.
Jocurile cu măşti încep cu urătura sau pluguşorul în Ajunul Anului Nou şi cu
semănatul în ziua de Anul Nou.
În Bucovina alaiul măştilor animale şi umane de Anul Nou apare sub denwnirea
de Malancă. După cum se menţionează în Istoria Teatrului în România44 această denwnire
este de provenineţă ucrainiană.
În Liteni-Suceava, termenul de malancă, coexistă cu cel de turcă45 . Alaiul este
format din urs, ursar iar din grupul mascaţilor nelipsit este cuplul babă-moşneag, căldăraşi,
căldăriţe, doctor, draci, hungheri, împăraţi. Împăraţii organizează alaiul. Ei au acelaşi rol pe
care îl au arnăuţii în jocurile cu măşti din Moldova (zona Iaşi) sau a birăului din
Transilvania care organizează cetele de feciori.
Împăraţii poartă costum militar, cu cizme în picioare, comănac pe cap şi săbii din
tablă în mână.
Peste veston sunt petrecute cruciş, două curele pe care sunt bătuţi nasturi de alamă.
Sunt încinşi cu centură lată bătută şi ea cu nasturi lucitori.
Ibidem, The "Moş" in the Romanian Popular Theatrical Art, în Revistă Română de istoria artei, tom. ID, 1966,
p. 129.
~Convorbire cu Pricop Ion, 74 ani în 1965, Popeşti-laşi.
"'T. T. Burada, op. cit., p. 61-62.
... Istoria Teatrului în România, voi. I: De la începuturi pâna în 1948, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1965, p. 61.
"-' N. Jula, V. Mănăstireanu, Tradiţii şi obiceiuri româneşti, Ed. pentru literatură, 1968, p. 61.
41
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Din jocul cetelor de mascaţi ce se constituie cu prilejul Anului Nou în Malancă, nu
decât în mod cu totul excepţional capra.
Ca şi în alaiurile cu măşti din Moldova, în Bucovina, capra se bucură de
aprecierile cele mai înalte şi este masca cea mai răspândită, cea mai căutată, după cum
46
menţionează Elena N iculiţa-Veronca •
În Rosa, sat din Bucovina de nord, cu malanca umblă şi capra. În Camina
(Cernăuţi) duce malanca cu sine şi un urs.
În Mahala, sat aproape de Cernăuţi, la malancă căpetenia e turcul cu turcoaia, apoi
un huţan, un jidan şi nelipsit cuplul babă-moşneag.
În Camina-Cemăuţi, cântecul românesc al malancei ce se cânta la fereastră este
următorul: gospodarilor din casă/Sloboziţi malanca-n casă/c-afară plouă şi varsă/Şi straiele
ne-o strica/.
În Mahala-Cernăuţi, cântecul malancei se cântă de întreaga ceată/Mâine anul seînnoieşte/Şi malanca se porneşte/Malanca noastră frumoasă/Daţi-i drumul s-între în casă/C
afară plouă de varsă/Boha casa mătura/Moşul gunoiul l-a da/Fericit această casă/Mult
cinstită, mult aleasă/Că este o fată frumoasă/.
Cântecul plugului în Mahala-Cernăuţi: A pornid badea Vasile într-o
Sf.Gioi/Douăsprezece pluguri cu boi/Boi bohonei/La frunte strinei/În coadă codălhei/Iuţi ca
focul/Negri ca corbuVBrazdă neagră a răsturnat/Grâu roşu a semănat/Unde groapa
întorcea/Grâul înverzea/Unde groapa rădica/Grâul înspicai.Grâul înalt ca casa/Verde ca
mătasa/În spic ca vrabia/În grăunt ca mazărea47/.
În Cărăpciu pe Siret, sat în jud.Storojineţ, masca de cal, capra şi ursul, ţiganul cu
ţiganca formează alaiul molancei. Ursul este ultimul care apare în acest joc, cu ţiganca şi
copiii mascaţi.
Malanca bucovineană cuprinde măşti animale şi umane, întâlnite în repertoriul
manifestărilor folclorice de Anul Nou, cum sunt: capra, urşii, caii, moşnegi, babe, căldărari,
draci, turci, militari, miri, mirese, fete, neveste.
După cum am menţionat, cu urătura sau pluguşorul încep jocurile cu măşti în
Ajunul Anului Nou şi cu semănatul în ziua de Anul Nou.
Urătura sau pluguşorul este un străvechi obicei. Arnăutul sau alt personaj din alai
care urează, uneori chiar întreaga ceată, evocă epopeea muncii agrare, începând cu aratul,
semănatul, seceratul, treieratul, măcinatul şi făcutul colacilor. În dimineaţa de Anul Nou,
arnăutul seamănă şi aruncând boabe de grâu repetă versurile: "Ca merii, ca perii/În mijlocul
verii/Ca toamna cea bogată!foată lumea-n belşugată/".
Aruncatul boabelor de grâu, ca simbol al belşugului, al străveciului cult al grâului,
al vegetaţiei, se foloseşte şi în obiceiurile legate de ciclul vieţii. La nuntă, se aruncă cu
boabe de grâu în prag, când vine mirele să ia mireasa sau când scot danţul din casă, înainte
de plecarea la cununie. Colacii se folosesc de asemenea la naştere, nuntă, înmormântare.
Primul colac pe care gospodina îl face de Anul Nou, se păstrează la icoană până
lipseşte

primăvara.

Din acest colac mănâncă boii, înainte de a trage prima brazdă primăvara, după ce
mai întâi au fost tămăiaţi (Bivolari-Iaşi). Prima turtă pe care femeia o face în Ajunul
Crăciunului, se numeşte "Crăciun"· şi se păstrează ca să i se dea vacii, când are viţel
(Săneşti-Iaşi).

"" Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine mitologica,
Tipografia Jsidor Wiegler - Cernăuţi, 1903, Polirom Iaşi, 1998, p. 93, 94, 95.
Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., p. 95.
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Măştile animale ca şi cele umane, constituie un important capitol al Culturii
noastre populare.
Masca este un obiect ritual, dar încă din antichitate ea devine şi un obiect de
recuzită un element al spectacolului 48 • Inscripţia găsită în apropiere de Zlatna la Petroşani,
"Libera Patri et libere Herchianis et cervahus" (CIL, 11111303/) ne aminteşte de existenţa
unor divinităţi autohtone dacice, în legătură cu cultul lui Libei şi al Dianei, care ar oglindi
49
supravieţuirea tradiţiilor populaţiilor locale •
După etnograful polonez, Tadeus Severyn, măştile de Anul Nou simbolizează
fertilitatea pământului şi abundenţa recoltelor. El descrie masca de bou, "turon" de capră
"Koza", şi de urs. Semnificative sunt versurile: "Unde turou sau Koza trece/Grâul va

creşte" 50 •

Măştile animale şi umane de Anul Nou se întâlnesc şi în sud-estul Europei. În
studiul său "Klocalica", Serbuly cu Curka în Banatul sârbesc, Mirjana Ilic afirmă că
obiceiul este românesc 51 • Măştile s-au găsit în Polonia, Cehoslovacia, Ucraina, Bielorusia,
Suedia, Danemarca, Anglia, Elveţia.
În era creştină, aceste culte păgâne au rămas destul de puternice. În secolul al VIIlea, episcopul de Canterbury decretă că: "orice persoană, care se va deghiza în cerb sau taur
la colindele din ianuarie, adică se va travesti în animal, va suferi o interdicţie de trei ani,
deoarece această practică este demonică 52 • Este cunoscut şi cultul tauriu cretan, al cărui
reminescenţe, supravieţuiesc în "Corridas", serbări tradiţionale în Spania contemporană 53 •
În Asia, ca şi în Africa, jocurile cu măşti sunt practicate în special cu ocazia
sărbătorilor fertilităţii în Japonia, serbările cu boul ritual, care ia parte la ceremonia plantării
orezului, sau dansul animalelor cu opt cerbi, executat la templul Schintaique sunt cunoscute
şi în prezent54 •
Izvoarele folclorice se referă la taur, capră sau porc, ca fiind animale care reflectă
atât cultul fecundităţii, cât şi cultul strângerii recoltei 55 •
Sacrificarea porcului în folclorul european este o întruchipare a spiritului grâului.
În Egipt, porcul era identificat cu Osiris şi era sacrificat în cinstea sa, în ziua în care potrivit
56
tradiţiei, Osiris însuşi a fost ucis .
Mitul povesteşte că Osiris a fost regele Egiptului şi i-a învăţat pe oameni
agricultura, horticultura şi viticultura.
În timpul mileniilor, regii egipteni fuseseră zeificaţi şi identificaţi cu tauri
, puternici. Ca şi în Creta sau în Egipt, în India şi Mesopotania, taurul era simbolul forţei
divine şi al fertilităţii 57 identificat cu astrul solar.

a Mihai Pop, Ml'l$tile de lemn din Bârse$ti - Topqti, Vrancea, în Revista de folclor, nr. I, an. III, Bucureşti, 1958,
p. 8.
09
A. Bodor, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Histoire, 1960, fasc. I - 1942. Liviu Sanie, Culte $i credinţe antice
în sudul Moldovei, sec. II, î.e.n. - III e.n., Junimea Iaşi, 1981, p. 202-204.
'" Tadeny Severyn, Les problemes de l'exposition des coutumes populaires, in Ethnographica, I, Bmo, 1959, p.
190-191, fig. 92, 93, 95, 99.
51
Mirjana Ilie, Hlocalica, Serbuly am Curka, Rad Boivocianschik Muzeia, 12-13, Nov. - Lad, 1964, p. 63.
52
J.R. Conrad, Le culte du /aureau, Payot Garis, 1961, p. 180.
1
' Ibidem, p. 143.
54 Kodera J.M., H. Kitano el N. Origuchi, Des danses populaires paponaises, Art populaire, Ed. Duchartre, paris,
1931, pi. 94, fig. I; pi. 90, fig. 2, p. 185.
H Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Ed. Univers, Bucureşti, 1978, p. 44.
16
· James G. Frazer, Creanga de aur, Ed, Minevra, Bucureşti, 1980, Tom IV, p. 33, p. 7.
57
J.R. Conrad,_op. cit., p. 94, 142.
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În vechea Grecie, ca şi în Europa modernă, calul este una din înfăţişările spiritului
grâului. Sacrificarea calului la romani pe câmpul lui Marte, era un obicei de toamnă
practicat pe holdele de grâu ale regelui.
în obiceiurile de toamnă şi primăvară din nordul Europei, stâlpul de Armindeni
este pus uneori în faţa casei primarului şi i se aducea acestuia ultimul snop de grâu din
·
recoltă pentru că este căpetenia satului58 •
Obiceiurile chinezeşti şi europene în care are loc sacrificarea boului ca
reprezentant al spiritului grâului, pot arunca o lumină asupra obiceiurilor de a jertfi un taur,
în ritualurile lui Dionysos. Dionysos, zeu al pădurii era înfăţişat ca ţap, ca întruchipare a
spiritului grâului, el este un taur59 •
Unul din cultele cele mai frecvente şi mai populare din Grecia antică era dedicat
lui Dionysos zeul vieţii şi al fertilităţii. Dionysos, zeul taur era direct asociat cu creşterea
vegetalelor şi în particular cu strugurii, cu vinul şi cu iedera. Oamenii de ştiinţă, în ultima
vreme, acordă o importanţă tot mai accentuată omologării lui Dionysos marelui zeu al
mitologiei trace, cu Şhiva, marele zeu al mitologiei indiene60 •
Odată cu pătrunderea română în Balcani, Dionysos este asimilat simetric cu
divinităţile romane Bacchus şi Liber Pater, precum şi cu zeul prigian Sahagios. Cultul lui
Dionysos, extins în această zonă, îmbracă aspectele sincretice romane, păstrând unele
trăsături specifice locale cum ar fi cavalerul trac 61 , zeitate locală tracică, zeu al vieţii şi
vegetaţiei, zeul fertilităţii, acolit al lui Dionysos 62 .
Cele mai vechi monumente ale cultului lui Dionysos, ar putea fi considerate
reprezentările viţei de vie pe ceramica pictată de la Răcătău-Bacău şi din multe aşezări de
tip dac, de pe cuprinsul întregii Dacii. Piesa din os de la Răcătău, pe care este reprezentat
Dionysos, este un unicat în lumea dacică.
În Dacia intercarpatică Dionysos-Bacchus este cunoscut sub numele de Liber şi
Libera, iar ca simboluri dionysiace, viţa de vie este frecventă pe tot felul de monumente
funerare. Cultul lui Liber Pater, zeu de veche origine italică, asimilat cu divinitatea greacă
Dionysos, adoptată de romani sub numele de Bacchus, a cunoscut aşa cum atestă
inscripţiile, dar mai ales reprezentările plastice de toate categoriile, o popularitate neegalată
de alte divinităţi 63 .
Cultul taurin cretan64 a fost la originea a o mulţime de practici şi obiecte de cult.
Cele mai măreţe realizări artistice din lumea antică, emană din această insulă, aşa cum s-au
păstrat pe cupele de aur de la Văphio (Peloponez)unice ca opere de artă65 •
În concluzie, menţionăm că în mitologia românească, jocurile populare cu măşti
din România, sunt dovezi concludente ale existenţei cultului fertilităţii şi cultului morţilor
strămoşi la traco-geţi şi daci. Teodor l.Burada care a studiat aceste obiceiuri susţine:
"Obiceiurile au urme foarte îndepărtate în mitologia tracică66 iar bourul şi taurul sunt
animale sacre la geto-daci "67 .
James G. Frazer, op. cit., p. 33.
Ibidem. p. 7, 33.
00
Romulus Vulcănescu, Izvoare de cultura, Ed. Sport-turism, Bucureşti, 1988, p. 130-131.
~ 1 Viorel Căpitanu, Dava de la Racatau, Carpica XXIII/I, tom realizat sub omagiul lui Vasile Pârvu, 110 ani, Ed.
Fundatiei "Chemarea", laşi, 1992, p. 146.
~ 2 Constantin Scorpan, Cavalerul trac, Constanta, 1962, p. 82, fig. 41.
61
Viorel Căpitanu, op. cit., p. 147; Silviu Samil, op. cit., p. 202-204.
64
J.R. Conrad, op. cit„ p. 148.
•s lbidemLp. 94, 142.
N. Iorga, Istoria românilor prin cl1111torii, Tom. II, Bucureşti, 1929, p. I 02.
R' Istoria Teatrului în România, Ed. Academiei RSR, tom. I, p. 24.
SH
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În lucrarea sa "Arta traco getică", Dumitru Berciu evidenţiază frecvenţa
zoomorfe: taur, cerb, urs, capra, cal, porc. Deducem deci, că în cultele
autohtone, aceste animale erau socotite sacre, figurări ale zeilor vegetaţiei 68 •
reprezentărilor

Romanian - Ukrainian Interferences Rejlected in New Year Masks
Folk customs have a main importance in Romanian village, knowing a good
maintenance and perpetuation in time.
In this paper we wi/l refer on mask games in New Year, in Romania and Ukraine,
archaic, agrarian and pastoral customs, having a mi/lenary tradition.
Agrarian customs were horn together with land cultivation, with the purpose of
taming and invoking agreable spirits, in order to injluence fruitfulness of the land.
Antiquity and spectacular nature of the traditional theatre masks /rom Moldavia
and Romania are certifying in these regions millenary tradition and their continuity; in the
same time, these masks are a proof ofsome ancient unwritten customs.
Mask games were organized, in antiquity, in the spring, when agrarian works were
started, but the reform of the Roman calendar, in 46 b.Chr, in the time of Iulius Caesar, is
fixing January the I-st as the start of the year; since that time, spring customs are displaced
in ful/ winter.

Ml

Dumitru Berciu, Aria traco-getict1, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1969, p. 109, 113, 121, 131, 161.
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«BDJIHBH apxiTeiaypuux CTHJiiB i îx eJieMeHTiB na JJ:epeB'HHY
apxiTeKTypy KapnaTCLKoro apeany>> (cl>i.riococt>cLKe TJiyMaqeuuH
MHCTel(LKHX BHTOKiB KyJILTYPOJIOriquoro B3aCM036araqenHH)
Bcryn
M. 5e.neHb
~eBHi apxÎTeKTYJ>Hi naM'umnrn Ha TepHTOpii' PyMyHii' Bi.UHOCJIThCJI .llO qaciB reTO.uaxiiiCJ>KOi' .uep)l(aBH i pHMCl>KOro Bono.uiHHJI B J{aKii'.
J{o cnopy.u uid enoxn Bi.UHOCJIThcJ1: pyi'HH reTo-.uaKiiici:.Knx nocenetti:. B luITpa
PoMic i B fpa.uiwu MyHqenynyii, a TaKO)I( 3anHWKH apxiTeKTYJ>HHX 6y.uiBeni:. B
CapMicereTYJi, naM'JITKH Heno.uaniK cena A,/:{aM Knncci B J{o6py.[l)l(i, pyi'HH pHMCJ>KHX
3aMKiB i qiopTeIU>.
3Haii.ueHo apxeonoraMH 3anHWKH nocenetti:., .111Ci cBi.U"lan apo .uoBroTPHBane
cnini:.He )i(HTfJI cnoB'JIH 3 KopiHHHM HaceneHHJIM. Cepe.u HHX noceneHHJ1 6inJI Mopewry
IX-X CT., B fnpBaHi, o6nacnfanau.
Ha npou3i Bci:.oro icTOpwrnoro nepio.uy po3BHTKY <t>eo.uani3My B PyMyHii' 6yno
no6y.uoeaHO i 36epernOCJI .llO HaWHX qaciB BenHKa Kini:.KiCTI> apxiTeKTYJ>HHX naM'JITOK. Ix
rapMoHiiiHa nponopuiiitticTJ> i KpacoTa .UeTaneii apxiTeKTYJ>HHX eneMeHTiB cBi.U"laTJ> apo
BHCOKY MaiicTepHiCTh HapO.UHHX 30.ll'IHX, TBOpUiB rnn60KO-XY.ll0)1(Hix UilfllOCTeii:.
Y Ba)l(KHX yMoBax 6opon6n npom rypeui:.Koro ira Hapo.uHi MaHCTpH 6y.uiBen1>HHKH CTBopnnn y Bonoxii' i Mon.uoBi opnrittani:.Hi apxiTeKrypHi aHcaM6ni B
Ap.[l)l(ewi, Xope3i, Morowoai' i BeKcpewTax, <t>opreuIO CyqaBH, MOHaCTHpi lliMY i
Mon.uaBnui i 6araTO iHwnx.
ApxiTeK'I)'pHi eneMeHm - KaniTeni, nopTanH 06paMJieHHJ1 .IU1epeii:, BiKoH, qiopMH
3BO.lliB, apoK, xy.uo)l(HC .ueKopyBaHHJI <t>aca.uiB i iHTep'cpiB - c KpacHOMOBHHM .llOKa30M
pi3HOCTOpoHHJ>Oro 6araTCTBa TBOp'IO-XY.llO)l(HiX nou.ryKiB BHKOpHCTaHHX HapO.UHHMH
30.ll'IHMH B 6y.uiBHHUTBi 3 .uepeBa, KaMeHIO i uernH.
BKna.u MicueBnx Maii:cTPiB y CTBopeHHi cneun<t>i"IHHX HauioHanJ>HHX apxiTeKTYJ>HHX
<t>opM BilflHHyno Ha opnriHanJ>HiCTh HOBOBBe,lleHJ> TBOp"IHX nollI)'KiB.
HanpnKna.u: Bi.zucpHTO npHTBOpH, HOBi CHCTeMH 3BO.UiB Ha noxmrnx apKax, apKH Ha
cxi.u"laCTHX KOHCOIDIX, BHKOpHCTaHHJI eneMeHTiB KOni:.opoBoi' KepaMÎKH .llflJI .ueKOp}'BaHHJI
<t>aca.uiB, IlOKpHTIJI Bcid nnOIUHHH <t>aca.uiB p03IlHCOM, qipecKaMH.
Ane .llflJI TOro, mo6 rnn6we 3po3yMÎTH eBOJIIOUÎHHÎCTI> p03BHTKY apxÎTeKTYJ>H B
€Bponi, li icTOpH"IH}' 3aKOHOMÎpHÎCTh, B3aCM03B'Jl30K BnJIHBÎB, <l>inoco<t>i'IHiCTh
MHCTeUJ>KHX Ha.u6aHJ> BHKna.uy HeBenHKHH eKCKYPC 3 Haii:;J.aBHÎIIIHX qaCÎB.

W:o TaKe apxiTeKT)'pa?

0.UHHM 3 Haii:nepwnx TBopiB 6y.uiBeJIJ>HOÎ (apxiT.) .llÎJIJil>HOCTi JllO,llHHH BBa)l(aCMO
3eMflJIHi HaCHilH «nyn 3eMni», KypraHH, Bennqe3Hi KaM'JIHi 6pHnH, BanyHH, CKna,lleHi y
BHrnJl.Ui Kopn.uopy, BXO,llH neqep i T.n., MalOTh YJarani:.HeH}' Ha3BY «MaraniTH"IHi»
naM'JITKH (nepBicHi CTapO)l(HTHOCTi).
Bi.znaK, i3 rnn6oKoî .uaBHHHH noqnttarncJ1 cBoc 30.ll'lecTBO B IH.uiî, .upeBHiM
Xan.uei', BaBinoHi, Acipiî, Ernmi. 3tta"IHO MOJIO.llllIHM MHCTeUTBOM apxiTeKTYJ>H e IIepciJI.
IUe ni3Hiwe poKiB 1500-1000 noqHHae cBiii: po3BHTOK apxÎTeKrypa .uaBH1>oi' fpeuiî. Ha
3MÎH}' îi{ npHXO,llHTh PHM, p03IlOBCIO,ll)l(YfOqH BilflHBH Ha BCÎ Bi.UOMi eyTO"IKH TO.[liWHJ>Oro
cBiry. PnMCJ>Ke 30.[llleCTBo 3aHenano pa30M 3 Jl3H'licM. .
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,ll;aeHLOXpHCTHSIHCLKa apxiTeKT)'J>a, S!Ka ycniwHo po1noecio.nunacL Ha 3axi.n i Cxi.n
eecL nepio.n Ha6upanacL iHurnx cpopM. Ha 3axo.ni e X CT. 6aJyCTLcSI Ha ocHoeax CTapux
1.no6yrKiB i TBOpHTbC.11 CTHnL, .llICHH 6yno Ha3BaHO «pOMaHCbKHM».
3ro.noM y XII CT. nepepoCTar y cpopMH <<rOTHKH». fOTHlfHa apxiTeKT)'pa o6iHMar
300-niTHiii nepio.n po3BHTKY (XIII-XVI cT.) i 1aKiHlfyr co6oio cepe.nHi eiKH. TaKHM
wnSIXOM npoxo.nue i ei.n6yeaecg po3BHTOK apxiTeKT)'J>H Ha 3axo.ni. Ha Cxo.ni 10,nqecTBo
iiwno iHWHM HanpS!MKOM.
,ll;aeHLoxpHCTHJIHCLKa apxiTeKT)'J>a nepeHeceHa Ha 6epern lioccpopa i 6yna
BHTicHeHa HOBHMH CTHJIJIMH BilaHriHCLKo'i apxiTeKT)'J>H npH iMneparnpi IOCTHHiaHi i
npHnHHS!r ceiH po1BHTOK e qacu 1arap6HHULKHX eiHH i B3JITTJI KoHCTaHTHHonong
rypKaMH. HaToMiCTL Bi3aHriJ1 He BlJ>arnna JICKpaBHMH 3.llOOYTKaMH ennueoeoro ueHlJ>Y
MHCTeuTBa apxiTeKTYJ>H .naneKo 1a Me)l(i ceod .nep)l(aBH, wupoKoro npoCTopy
qopHOMOpCLKOro y16epe)l()l(j!,
Cyci.nHi .nep)l(aeu 1 nerKicTJO nepeiiMalOTL ui HanpJ1MKH CTHJIJO, a 1ro.noM
nepepo6nJIJOTb Ha CaMOCTiHHHH WnSIX y 30,lllfeCTBi.
TaKHM lfHHOM rpyHrycrbCSI BilaHTiHcbKa apxiTeKT)'pa i cTar ocHoeo10 ,nnJ1
rpy1uHo-eipMeHCbKOi Ta pociiicbKOi apxiTeKrypH. PociHCbKa apxiTeKT)'pa p01noqana ceor
icHyeaHHJI y X CT. 3 lfacie Bono,nHMHpa CeJ1Toro e KHrei. TioriM eu.no1MiHJOCTLCJ1 e cHJiy
icrnpHlfHHX i MicueeHx 01HaK y Hoeropo.ni Ta Bono.nHMHpi. CaMoCTiHHO po1eueacrLCJ1 e
XVI-XVIICT. B MocKei enoeinLHJOCTbJI npH uap10eaHHi Ilelpa I, i ei,npO.ll)l(YCTbCSI 1a uapg
MuKonu I.
,ll;peeHJI apxiTeKTYPa fpy1ii i BipMeHii nolfHHar ceoi BHTOKH 3 qacie .no Pi1,nea
XpHCToeoro, MalOlfH e ocHoei 01HaKH nie.neHHo-cxi.llHHX KpaiH. A caMe ue 1po6Hno
BlfeHHJI MoxaMMe.na, S!Ke 1'rHyeano Hanie.nuKi nneMeHa KOlfiBHHKie apa6ie, mo yreopHnH
Ha nie.neHHHX Kop,noHax BilaHTiiicE.Koi iMnepii MoryrH10 .nep)l(aeHiCTb - IcnaMy ei.n
TiipeHeie .no raura.
MyxaMMe.niHcLKi
1aeoiioeHHKH
cnolfaTKY
BHKOpHCTOeyeanH
apxiTeKrypHi
HanpJIMKH 3aBOHOBaHHX KpaiH, a noTiM B CHJIY ceo'ix pi3KHX .necnOTHlfHO-<l>aHaTHlfHHX
HauioHanbHHX oco6nHBOCTeH WBH.llKO CTBOpHnH enaCHHH CTHnb, JIKHH nerKO
eu.no1MiH10eaecJ1 y pi3HHX Micugx eono,niHHJI. TaK YTBOPHBCSI «MaroMMeTHHCbKHH»
CTHJib. Tii1Hiwe no.nineHHH Ha pi1Hi nepio.nH. «MaepHTaHCbKHH» - apxiTeKrypa, mo
p01eueanacJ1 e IcnaHii 1 VIII-XVI CT.»Apa6cLKa» - 6ar,na,ncLKHii xani<l>aT, CipiS!, CuuiniJ1,
nieHilfHe y16epe)l()l(J1 AcppHKH.
Y TaKHX .nep)l(aeax SIK €rnneT, TyHic icHyr .no uux nip. «Tiepcu,ncbKOMaroMMeTHHCLKa» icHyr 3 qacie yreopeHHJI faJHeea,ncLKOro xani<Pam i .nocJ1rna
Haii6inLworo po3Keiry y XVII CT. npH Co<l>i.nax. «lH.niHcLKO-MaroMMeTaHcLKa» - KiHeUb
cepe,nHix eiKie, Konu noqanu eono.nap10eaTH MaroMMeTaHCLKi 1aeoiioBHHKH. Haiieumoro
po1Keiry «MaroMMeTaHCbKO'i» apxiTeKT)'J>H Bi.llHOCJITb .no nepio.ny .llHHacrii BenuKoro
Morona, He .z:tHBnS!lfHCb Ha HacrynH aHrniHcbKoro eono,niHHJI icHyr ii .no uux nip.
I HaKiHeUb «TypeUbKa» apxiTeKrypa, mo e ocHOBHOMY p01eueacrbCJ1 e TypelflfHHi.
TaK, pa30M B3JITi o6H.nea CTHni cepe.llHbOBilfHoro xpHCTHJIHCTBa, 'ix apxiTeKrypa,
eilaHTiHCLKe i roTHlfHe 30,lllfeCTBO npHnHHHnH ceiH WnJIX 0,llHOlfaCHO.
B TOMY XV cT., KOJIH na.nar KoHCTaHTHHononb, e hanii nOlfHHar p01eueaTHCJ1 Hoea
apxiTeKT)'pa ni.n Ha3BOJO «Bi.npo,ll)l(eHH.11», a TO «PeHecauc», J1Ka nepeiiHJIJia qiopMH
.naeHbOpHMCbKOi apxiTeKT)'J>H, BH.ll03MiHJOJOlfH ix .no HOBHX yMoe )l(HTTSI. Bi.npo,n)l(eHHSI
.ninHTbCJI Ha lJ>H nepio.nu: «PaHHr Bi.npo,n)l(eHHJI», «BucoKe Bi.npo,n)l(eHHJI» Ta «6apoKKO».
B
cuny icrnpHlfHHX no.nm crnnL Bi.npo,n)l(eHHSI
1 hanii weu.nKo
po1noec10.n)l(ycrbcS1 no eciii €eponi i Ha nolfaTKY XVI CT. BHTiCHS!r foTHtcy, BHacni.noK
lfOro
3'JIBMCTbC.11
<«1>pauuy1LKe»
ei.npo,ll)l(eHH.11,
«HiMeUbKe»
ei.npO,ll)l(eHHJI,
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<«l>naMaHJJ.CbKHH» CTHJib. 3 qacis Ile'rpa I 3'.11BJ1.11crbc.11 B Pociî. ToM)' MaH)f(C sc.11 Cspona
BHKOpHCTOBye OJJ.HH CTHJlb «BÎJJ.poJJ.)f(CHH.R» B pÎ3HHX apxÎTCKT)'PHHX iHTenpeTaui.11x lf>opM.
Csponeliui po3nosc10JJ.)K)'IOTb BCIOJJ.H, KYJJ.H nocHJiaIOTbc.11: a AM.epuKy, ABcTPaniio, IHJJ.ÎIO,
AJiio, Alf>piK)' i T.JJ.. TaK yTBopusc.11 HOBHH CTHJlb «CsponeHcbKHH», apxiTCKT)'PHHH
Hanp.RMOK, ll.10 )f(HBC BHJJ.OJMiHIOIO'IHCb CBOÎMH lf>opMaMH, CJICMCHTaMH, TCXHÎUH3MOM,
HaHHOBÎlllHMH iH)f(CHCpHO-MOJJ.epHHMH 3HaxiJJ.KaMH B 6yJJ.ÎBHHUTBi.

Xi.a: icropii e po3BHTKY apxinKTypH na npuTopii uuuiwnLoi PyMynii
y qacH lf>eOJJ.aJibHHX BOJIOJJ.ÎHb (X-XI CT.) nO'IHHae CKJiaJ].aTHC.11 cepCJJ.HbOBÎ'IHC
MHCTeuTBO, lf>opMysaHH.R .11Koro nepe)f(HJIO aci BHnpo6ysaHH.R y Bonoxiî, MonJJ.oBi,
TpaHcinbBaHiî. MaH)f(C OJJ.HOt1acHo npoxoJJ.HJIO TPaHclf>opM)'BaHH.R 06paJOTBopt1oro
MHCTCuTBa i iHlllHX cyciJJ.Hix HapoJJ.iB: 6onrapiB, cep6iB, repMaHUÎB, qexiB, nom1KiB (B
TpaHciJibBaHii" 3 XII CT. y cKJia,ui YropcbKoro KoponiscTsa).
3BiCHO, ll.10 TiCHi CKOHOMi'IHÎ 3B'.113KH, KYJibTYPHi KOHTaKTH MÎ)f( pi3HHMH o6nacT.RMH
(PyMyHii) npHJJ.aBaJIH BHpiJHCHH.11 cepeJJ.HbOBi'IHOro MHCTCUTBa y lllHpOKOBiJJ.OMHH CHHTC3
xyJJ.O)f(Hboro MHCJICHH.R TBopuis. Ueli npouec y Bonoxiî i MonJJ.oBi, nosttoî ueHTPaniJauiî
JJ.Cp)f(aBH 6ys nepepBaHHH ~UbKHMH JaBOHOBHHKaMH (TOMY y p03BHTK)' JJ.CKopaTHBHOnpHKJlaJJ.HOro MHCTCUTBa, opttaMCHTHKH, CHMBOJliKH nnaCTH'IHHX eneMeHTiB 03JJ.06JieHH.R
KYJibTOBHX cnopyJJ. i uinoro p.11.zzy B)f(HTKOBo-no6YTOBHX peqeli noTPailll.RIOTb snnHBH
MycynbMaHCbKOÎ Kynbrypn.
TepHTopi.11 (PyMyHii), .RKa npon.11rae B 6aceliHi HH)f(HbOro )fyHalO B niBJJ.CHHOcxiJJ.HHX KapnaTax BH.RBHna 6araTot111ceJ1bHi naM'llTKH nneMeHi ttapoJJ.ÎB EreHCbKoro csiry,
lf>paKiHUÎB, J].aKie, JJ.pCBHiX rpeKiB, pHMJl.RH, JJ.aBHÎX CJIOB'.RH i iHlllHX ttapOJJ.ÎB. TioCTÎHHÎ
JB'.RJKH 3 BiJaHTieio i niBJJ.CHHHMH cnos'.11HaMH, KaTOJIHUbKHMH JJ.Cp)f(aBaMH Uel:fTPaJibHoî
CeponH i CxiJJ.HO"i CsponH, MycynbMaHCbKHMH KpaîttaMH 6JIH3bKOro CxoJJ.y npH3BCJIH JJ.O
nepenncriHH.11 piJHOCTopoHHÎX snnnsis y MHCTCUTBi H apxiTCKTYPi. TioeJJ.HYIO'IHCb 3
MicueBHMH iCTop11t1tto-ttapoJJ.HHMH TPaJJ.Hui11MH CTBOpHJIH TP" icTOpHKO-K)'JibTYPHÎ o6naCTi
(PyMyHiî) MonJJ.osiî, Bonoxii, TpaHcinbBaHi"i.
TiiJJ. qac apxeonori'IHHX p03KOnOK BiJJ.HaHJJ.CHO MHCTCUbKi BHTBOpH (6-3 THC. JJ.O
H.e.). Ue nocyJJ. rpasiposaHHH ninHHMH H reoMCTpH'IHHMH opHaMeHTaMH, cxo)f(i Ha
naM''1TKH UeHTPaJibHOÎ i TiiBJJ.CHHo-CxiJJ.HOÎ Caponu, Ha JIKHX TC)f( e Jo6pa)f(eHH'1
aHTPOMoplf>HHX, 300MOp$HHX Ha nosepxH.RX BHpo6iB 3 KiCTOK, onanettoî rJIHHH,
npHKpaweHHX BrJIH6JICHO-JiiHiHHHMH a6o npopiJHHMH Ta y BHrJI.RJJ.i KpanoK opHaMCHTaMH,
roJIOBHHM 'IHHOM 3 )f(HBHX o6paJiB 6eJnocepeJJ.HOCTi 6yrr.11 TOro'laCCR.
To6TO TOJJ.illlHR Cspona nepe>KHBana 6ypxn11si noniTH'IHi, eKoH0Mit1Hi, peniriliHi,
KYJibTYPHi nepcrsopeHH'1 i BillIHBH cyciJJ.ie Ha cyciJJ.iB,lllO 'IÎTKO npocniJJ.KoBycrbCJI B
K)'JibTypax - fYMCJibHHU.11, XaMa,u)f(Î.11 (III rnc. JJ.O H.e.), EreHCbKHH CBÎT, Tp11niJIJI.11 (KiHeub
III THC.JJ.O H.e.), 60.11H i BeJJ.aCTpa, Teii, MoHCTeopJJ., Bep6at1oapa, BHTett6epr i ittrni
o6'eJJ.HaJIH uini enoxH BJaeMOJB'.RJKiB HapoJJ.ie.
3Hat1Hy Tep11rnpi10 (PyMyttiî) B KiHui II THC. - Ha not1aTKY I rnc. JJ.O H.e., Jacen.1110Tb
lf>paKiliui. TYT JacttosaHi rpeubKÎ KOJIOHi.i Ha JaxiJJ.HOMY yJ6epe)f()f(i qopHoro Mop.11 (lcTPi.11,
KanraTi.11, HHHi MoHroni.11, ToMH, HHHi KoHCTaHua), lf>paKo-rCTcbKÎ nneMetta .l{o6pyJJ.)l(i
niBJJ.CHHHX OnTeHiî i Bonoxiî nepeliMalOTb JJ.Oc.11reHHJ1 attmt1ttoi· u11einiJauiî.
TineMeHa MoJIJJ.OBH i TpaHcinbeaHiî - 3 Ha.u6aHHJIM K)'JibTYP cKilf>is. B nisHi'IHHX
palioHax (PyMyHiî) ennHBH KCJibTie. B ripcbKHX paliottax TpaHcÎJibBaHiî YTBOplOCTbCJI
een11Ke (JJ.ep)f(aBHHUbKe) 06'eJJ.HaHHJ1 JJ.aKie, RKi e II-I rnc. JJ.O H.e., 6yJJ.yIOTb uiny cucTeMy
lf>opTCUb 3 KaM'JIHHMH CTÎHaMH, qiTKO npHCTOCOBaHHMH JJ.O Micuesoro penbelf>y.
CnopyJJ.)l(YBaJIHCb 6yJJ.iBJIÎ 3 MaCHBHHMH CTiHaMH, npRMOKYTHHMH B nnaHi 6arnTaMH,
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apxÎTCKTYPHÎ 3a.z:tYMH JIKHX yoco6moBaJIH e.JJJIÎHÎcmqHÎ KCJlbTCbKÎ qiopMH i npHHOMH
6y.D.ÎBHHQTBa.
.lJ:eJIKÎ qiopTeui 6y.u.yBaJIHCb TaKHM qHHOM, mo HH)l(}{JI qacTHHa 6aUIT 6yna 3
KaMeH10, BepXHJI B nOf::.D.HaHHÎ uernu H: .u.epeBa. Ha narop6ax Heno.u.aJiiK qiopTeUh
p03MÎIUYBaJIHCb CBJITHnnma, noB'JIJaHi 3 COHJlqHHM KynhTOM, Kpyrni a6o npJIMOKJTHÎ, B
ueHlpi BCTaHoBmoBaJIHCJI MOHYMCHTH - i.u.onu 3 KaMeH10 a6o .u.epeBa. B enoxy pHMCbKOro
BOnO)J.ÎHHJI (271-106 pp . .li.O H.e.) B npOBÎHUiî .lJ:aKiJI (niBHÎqHo-3axi.u.Ha PYMYHÎJI)
npOBO)J.HThCJI 6y.u.iBHUTBO MÎCT 3 rpoMa.rtCbKHMH cnopy.u.aMH: XpaMaMH, aMit>iTealpaMH,
TepMaMH, aKBC.D.YKaMH.
B KoHcTaHui i MoHroni"i BÎ.D.HaH.u.eHo 6araTO 3paJKÎB rpeKO-pHMCbKOro MHCTCQTBa
(I-IV cT . .u.o H.e.). ApxiTeKTYPHi qiparMeHm 3aJIHIIIKÎB xpaMÎB, :>1rnrnoBHX 6y.D.HHKiB, TepM 3
M03aÎqHHMH naHHO, KepaMiqHi B33H, TepaKOTOBÎ CT3'I)'CTKH, MapMypoBi capKoit>arn,
penhcqiu, noKpHTi CKnaJn:IHMH po3nHCaMH. PoMaHTnqHo-opHaMeHTaJibHÎ po3nHCH, mo
npu6nmKyroTb Ix CTHnb .li.O TBopiHL Hapo.u.Horo MHCTCQTBa.
PyMyHiJI, JIK Bei .u.ep)l{aBH Cxi.D.Hoî i 3axi.D.Hoî €Bponu npoH:IIIna CKna.z:tHHH
eBonrouiuHHH IIInJIX y HauioHaJihHiH: apxiTeK'I)'pi. B apxiTeKTYPi TpaHcinE>BaHiî B XVIXVII cT. BC.D.CThCJI iHTCHCHBHe 6y.u.iBHHUTBO no peHecaHCbKHX 3paJKax, mo npoHHKnH 3
YropIQHHH i nonhmi. Ey.D.HHKH BenbMO)I{, MÎCLKOro Il3lpHUiaTa B OCHOBHOMY 36epiral0Th
cepe.D.HLOBÎqHy nnaHipoBey. 0.u.HaK qucmH: CTHnh peHecaHca He cKnaBCJI B u1mcHy
apxiTeK'I)'pHy cucTeMy. Ey.u.y10TbCJ1 npaBocnaBHi uepKBH, mo Bi.u.06p3)Ka10TL y co6i
BnnHBH apxiTeKTypH Bonoxiî i Mon.u.oBH.
3 nepexo.u.oM TpaHcinE>BaHiî ni.u. Bna.u.y fa6c6ypriB iHTCHCHBHO BnpoBa):{)l{yCThCJI
CTHnh 6apoKKo. OcHOBHHM npoBÎ.D.HHKOM c npau1010qi aBClpÎHCbKÎ Ta iTaJiiucLKi
apxiTeKTopu. EapoqHi uepKBH npe.u.cTaBJIJlnH co6010 O.D.HOHe4>Hi cnopy.u.u. TpbOXHe4>Hi
eynonE>Hi 6aJHnHKH 6ynu ysiHqaHi KynonaMH 6aUIT. Ha 3axÎ.D.HHX qiaca.nax p03.D.ÎJIJ1nHcb Ha
JiPYCH Ba)l{KHMH KapHH3aMH.
lliOI.UHHH CTÎH 3 npJIMOKYTffHMH a6o OBaJlbHHMH BÎKHaMH npHKpaIIIaJIHCJI
MOHYMCHTaJlbHHMH niJIJIClpaMH, HiIIIaMH 3 CTa'I)'JIMH CBJITHX .

.IJ:epee'sua apxiTeKrypa PyMyniî. BnJJHBH apxiTeKrypnux CTHJJÎB Ta eJJeMeHTÎB
na Jlepee'suy apxinKrypy KapnaTCbKoro apeaJJy.
B .u.epeB'JiHÎH apxiTCKTYPÎ PJMyHiî Ta 3aKapnaTTJI (BepXHC nomccJi) p03BHBaJIHCL
no qompbOX HanpJ1MKax: IIIalpOBi, lpbOX3py6Hi, n'J1TH3py6Hi, 6apoqHi, romqHi,
nceB.u.oroTHqHi. TaK, cepe.u. uinoro PJl.ll.Y .u.epeB'JIHHX xpaMiB npoquryrncJ1 qÎTKa qiopMa
B3aCM036araqeHHJI )J.OCJlreHb HapO.D.HHX 30)].qHx.
TopKHeMOCb .D.eTaJILHO icTOpuqHHX nnacTiB y .u.epeB'JiHÎB apxiTeKTYPi. 3oKpeMa
.u.epeB'JIHa uepKBa B ceni MoiIIIeHL, o6naCTL EaJ1 Mape (PYMYHiJ1), .u.epeB'JIHa uepKBa
Pi3.D.Ba c.CTe6niBKa (l 780p.) 3aKapnarrJ1; uepKBa B ceni PoIIIiJI MoHTatta, Kny)l{cbKoî
o6nacTi; nceB.u.oromqHa .u.epeB'J1Ha uepKBa B c ..IJ:auunoBo (1724 p.), 3aKapnarrJ1; uepKBa B
ceni <l>in.u.yn .u.e )l{oc, Kny)l{CbKa o6nacTh; uepKBa B ceni KpaH:HHKOBO (cBJ1Toro AHrena) 1688p., 3aKapnarrJ1; uepKBa B ceni qeToBo (14 cT.), 3aKapnarrJ1; uepKBa B ceni CoKHpHHUJI
(cB.MHKOnaJi) 1709, 3aKapnaTTJI; uepKBa B ceni AneKCaH.u.pOBO (cB.IlapacKH) 17 CT.,
3aKapnarrJ1; uepKBa B ceni PycE>Ke none (cB.MHKOnaJ1) 17 cT., 3aKapnarrJ1; uepKBa B ceni
HoBocenHUJI (Xpucrn) 17 cT., 3aKapnarrJ1; uepKBa B ceni Cepe.u.Hc Bo)J.J!He (cB.MHKOnaJi)
17 CT., 3aKapnaTTJI.
U:eH: HeBenHKHH nepeniK IIIe)J.eBpiB .u.epeB'JIHoro 30)].qeCTBa 3acBi.u.qyc o6'cKTHBHY
npuqeTHÎCTL .u.yxoBHoro CTaHy cyci.u.Hix Hapo.u.iB O.D.HH .u.o O.li.Horo. Bunpo6)'BaHHJ1 qepe3
CTOJIÎTTJI naM'JITKH MapaMopoIIIa nepe)l{HnH, cTBep.D.HBIIIH BÎKOBiqHi lpa.D.HUiî npocmx
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mo.n:eii B niCHllX, <t>oJibKJIOpi, 3BH':laJIX, no6yri, )l(HTJii
uepKBax.

HaHCBJITIWOMY y xpaMax Ta

1. «3HUHKJione.n;11qecKHH cnosapb». ToM - II. Ilpo$. 11.C.Au.n:peeBcKHii. C.-IleTep6ypr 1890 r., CTP.271-278.
2.«HcKyccTBO CTPaH H uapo.n:os MHpa».
3HUHKJione.n;HJI». MocKBa - 1978 r., CTP.10-27.

ToM-4,

H3.D:aTeJibCTBO

«CoBeTCKaJI

3.«ApXHTeKTYPa PYMbIHCKOH Hapo.n:noii Pecny6JIHKH». «focy.n:apCTBeuuoe 113.n;aTeJibCTBO
JIHTepaTYPbI H HcKyccTBa». liyxapecT - 1952 r., CTP.3-7.
4.«B ropax H .n:onHHax 3aKapnaTbJI». 11.11.Ilon, .[{.11.Ilon. J13.n;aTeJibCTBO <<l1c1<yccTB0>>.
MocKBa-1971 r.,CTP.7-10,54-60,66-80.
5.«ApxHTeKrypHbie naMRTHHKH 3aKapnaThR». II.Cosa. Y)l(ropo.n: - 1958 r., Y)l(ropo.n: 1961 r„ CTP. 28-30, 32-35.

Influenţa

stilurilor arhitecturale şi a elementelor lor asupra arhitecturii
arealului carpatic

(O abordare filozofică a izvoarelor artistice, a interinjluenţei culturologice)
Natura - este elementul şi profesorul de bază în toate sferele de existenţă. Ne învaţă
gândim, să prognozăm activitatea proprie, să ascultăm până la infinit "Tainele
universului", să o cunoaştem şi să creem frumosul multilateral, să ne întrunim cu armonia,
cu o înţelegere deplină a formelor externe şi a acţiunilor lor, cu condiţiile scurtei existenţe
a vieţii omeneşti pe acest pământ.

să
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The Injluence ofArchitectural Styles and oftheir Elements on Carpathian
A rea 's Architecture
(a Philosophical Approach ofArt Sources, o/Cultural Inter - injluence)
The nature is our main element and our teacher in al/ /ife spheres. It teaches us to
think, to forecast our own activity, to listen to the misteries of Universe, to know and to
create the many-sided beautifu/, to join the harmony, with a ful/ understanding of externai
aspects and their influences, a/so with the brie/human existence on the Earth.
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Cl>oJILKJIOpHuii ofipa1 onpuwKa yKpaîHCLKoro i pyMyHcLKoro
HapOJJ;iB r .flHHTÎ
/. CeH&Ko

OnpHll.IOK IlnHT.11 - noMiTHa nocnm. y PYMYHCbKOMY i yxpaîHCbKOMy
$OJibKJIOpi. lcTOpH'IHHX ,llaHHX npo HbOro ,lly)l{e Mano: y 1703 poui 6pas y'laCTb y
fiOBCTaHHi xypyuiB npom BJia,llH fa6c6ypriB, y 1704 poui OIIpHWxyBaB Ha Iloxyrri
pa.JoM iJ saT3)1{KOM TaMTewHix HapO.llHHX MeCHHKiB IBaHOM IlucKJDIBHM. <l>oJibKJIOpHi
TBopu npo Hhoro (nepeKa.JH i nicHi) no6yry10Tb Ha pYM)'HCbKo-yxpaîHCbKOMY
norpaHH'l'li MapaMoponnrnu.
):Vui Toro, a6u nonerunrrn icrnpuxo-nopiBIDIJlbHe BHB'leHIDI onosi.r{aJibHOro i
niceHHoro $oJibKJiopy PYMYH i yxpaîHuis npo IlHHTIO, BB.lliJIBMO OCHOBHi $oJibKJIOpHi
MOTHBH npo Hboro y nepeKa.Jax, mo no6yry10Tb B perioHi YKpaÎHCbKHX KapnaT.
MeTO.llHKY CHCTeMamJauiî TaKoro Marepiany HaMH po3po6JieHO npu BHB'leHHi
1
$oJibKJIOpHoî np03H npo Onexcy ,Z:{os6ywa i Muxony lllyraH • Hapo.llfli nepeKa.Ju i
nicHi 3 .llOCTaTHbOIO noBHOTOIO Ji6paHO ni.ll qac po60TH Ha,ll KHHrolO <<XO.llHJill
2
3
onpHWKH» .,Z:{e.11Ki acneKTH UbOro nHTaHH.11 p03rrumys $OJibKJIOpHCT Ilerpo JliHTYP .
MaibKe TPHCTa poxis no6yrysaHH.11 nepexa.JiB npo IlnHTIO - .llOCTaTHiif qac .!VUI
Toro, a6H Ha OCHOBi HapO,llHHX TP3.llHUiH i 3aKOHOMipHOCTeH p03BHTxy YCHHX TBOpiB
uhoro )f(aHpy c$opMYBasc.11 $OJibKJIOpHHH o6pa.J senuxoro onpmmca MapaMopmmrnu.
y $oJibKJIOpB30BaHiH 6iorpa$iî IlHHTi 3YCTPi'la€MOC.ll 3 Ka.JKOBHMH MOTifBaMH,
aHaxpoHiJMaMH, ane y 'laCOBOMY i npOCTOpOBOMY BHMipi BOHa He .ll}')l{e BiMaJIHJiac.11
Bi.ll icrnpH'IHOÎ peanbHOCTi: YMHpalO'IHH IlHHT.11 nepe,llac CBOIO cHJiy ,Z:{os6ywesini.llJliTKoBi, T06TO .lleCb y 171 O poui (XO, 127). Ta $oJibKJIOpHa TP3.llHUÎJI npHnucyc
ifoMY pyifuysaHH.11 fpywiscbxoro MoHacmp.11 (XO, 117), HKHH, sipori.r{Ho, 6yno
3HHl.lleHO nOJI.llKaMH nm 'lac 6oîB i3 ceMHropO,llCbKHM KH.113eM IOpicM .PaxouicM
,Z:{pyrnM (50-i poKH XYII cT.)4, a TaKO)f( pyifuysaHHJI XyCTCbKoro JaMxy (XO, 124-126),
5
.llKHH 6yno 3pyHHOBaHO y.llapoM 6JIHCKaBKH y nopoxosy Be~ 3 JillfiIDI 1766 poxy .
PiJHi noiH$opMoBaHiCTb, csiTOrJlJUl i XY.llO)f(Hi CMaKH iHTepnpeTaTOpiB 6iorpa$iî
onpHll.IKa 3YMOBHJIH p036i)f(HOcri y iforo )l{HIT€fiHCax.
Ilpo 6aTbKÎB OIIpHWKa y nepeKa.Jax MOBHTbC.11 MaJIO. Ix, .llK BeJillTb $OJibKJIOpHa
Tpa,llHUi.11, 3MaJibOBaHO 6i.llHHMH, HeMi'IHHMH: <<PO,llHBC.11 BiH y ciM'î, ,!le 6yno 6araTO
.lliTeif, - MaB .lleB'.llTb 6paris, TPbOX ceCTep, caM 6ys TpHH3.llU.llTOIO .llHTifHOIO. )l{HJIH
6i.llffo, 60 IDIHbKO 6ys ~e cna6Hif, i Mam He ro,llHa 6yna po6HTH nepe.ll MaJIHMH
.lliTbMH» (XO, 116); «BiH 6ys 0.llHH y MaMKH 3 IDIHbKOM. AH6o MaMKa 3 IDIHbKOM CKOpo
YMepJIH, i Jocrasc.11 IlnHT.11 CHpOTOIO» (XO, 119).
Ilpo poAHHY , .111< 6a'IHMo, MOBHTbc.11 TaKO)f( Mano. Y nepeKa.Ji, .llKHH JanHcas
IsaH IlaHbKeBH'I y 1931 poui y Pyc-KpHBOMY Bi.ll IOpÎJI Ki$H, Jra.zzycrbc.11 ceCTpa
IlnHTi, si.ll.llaHHU.11 6 • y nicHi «CB.llHTb IlHHT.11 y TeMHHUi» onpHWOK j3 npoxaHWIM
7
BHxynum iforo 3 Hesoni JBepTacrbc.11 noqeproso .llO 6aTbxa, MaTepi, 6pan i ceCTpH .
MicueM uapomKeHHR y .llBOX BHna,llKax Ha.JHBaCTbc.11 TepHTOpÎJI PYMYHiî Ap,ll.11.JI: «IluHTJI 6ys po.llOM i3 Ap,ll.11.JIH» (XO, 116); iryMeHY fpywiBCbKoro MOHaCTHp.11
onpuwoK Ka)f(e, mo siH «iJ Ap,ll.11.JIH» (XO, 117). Ta i y TOMY suna.zncy, KOJIH 6yno
HaronoweHo, mo siH «Hapo.llHBCJI y Paxosi» (Tenep paifoHHHH ueHTp 3axapnaTCbKOî
o6nacTi), Hapo,llHa TP3.llHUiJ1 npHBO.llHTb iforo y nowyxax npnro.ll Ha TepHTopilO
PyMYffiî: «.z:liifwos .llO Ap,llJIJiy, a TaM J6HpalOTbC.ll BOIOBaTH 3 TYPKaMH» (XO, 121). I,
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Ma6yn., Bi.D,f'OMOHOM TOrO, IUO BiH onpHIIIr<yBaB i Ha IlOKyrri, MiCL(eM HOfO
Hapo.n;>KeHIDI Ha3BaHo u frurnquHy (XO, 123).
,[{HTHHCTBO Mau6yrni.oro onpHIIIKa 6yno 6e3pa,n;icHHM: CHpiTCTBO (XO, 119,
127), HaHMHrysaHIDI (XO, 116). Ta y>Ke y .n;HmHCTBi HOMY 6ynu snacmsi Ti JIKOCTi,
JIKHMH xapaKTepH3YCTLCJI cnpaB>KHiu onpHIIIOK: «,[{i.n;o ysu.n;is, mo IlHHTJI po3yMHHH,
.n;o6pe CTpiMC, CKOpo 6irac. «Ey.n;e 3 HLOro KaniTaH», - no.n:YMaB .n:i.n:o» (XO, 116);
«Y3HnH 3 neqi syrnHK i noKnrurn uoMy Ha qepeso. Manuu TaK 3aKycus 3y6u, mo noTiM
He Mir p03 'C,I:IHam qemocTi, au6o BHTepniB» (XO, 119).
me Hapo.n;Ha TPa.D:Hl.(Î.Ji Ha.n;inuna IlHHTIO Be.JIHKHM pOCTOM: «,[{aBHO Ha
XycrmHHi xo.n;Hno 12 po36inHHKis-seneTis. HancHnLHiIIIHH Mi>K HHMH 6ys IlHHTJlseneT. ,[{eci. cro poKiB TOMY 3HanIIInH 6ynu nocTonH o.n;Horo i3 seneTis, Mo>Ke, u
IlHHTLOBi. TaK y HHX .n;irn, JIK y KopHTax, no THci nnasanH» (XO, 126); «Bi.n; IlHHTi
nHIIIHBCJI qo6iT. TaKHH senHKHH, mos Hi.oro 6H sni3 qonosiK cepe.n;HLoro poczy. Ton
qo6iT .n;ep>KaTL y MYJe'i B Ap.n;J1ny» (XO, 122).
Ane no6yryioTL nepeKa3H, y JIKHX BiH TaKHH >Ke, JIK i iHIIIi nio.n;H. Ta
3aB,I:IJlqylOqH sopo>K6i onpHIIIOK crac .Z:.ylKe CHnbHHM. 3a O.D:HiCIO Bepcicio CTapHH
onpHIIIOK «BHMacrHB IlHHTIO si.n: ronOBH .n;o n'JIT>) qy.n;o.n;inHOIO MaCTIO, Bi.n; JIKOÎ y Toro
«no'lana poem cuna» (XO, 117). 3a .n:pyroio sepcicio xnoneui. yKpas si.n: Bi.D:LMH TPH
KOHonnHHH, o6i.n:paB Î3 HHX npJl.n;HBO i 3CyKaB MOTY3KY, JIKa, KOnH HelO Bnepe3amcJ1,
po6Hna Horo CHnLHHM (XO, 120).
A6H ni.n;Kpecnurn uoro cuny, BHKOpHCTOBYIOTL nopiBIDIHIDI: «Mir TaKY KOno.n;y
ni,n;HJITH, mo .LJ.JIJI .n;ecJITLOX 6yna 3aTJl>KKa» (3anHCaHo y c.CTe6nisui, Ha XycTmHHi, 16
nHilIDI 1990 p. Bi.n; IBaHa ImaTa); BHHic Ha ropy senHKY ey6osy Kono.n:y (XO, 125);
npHHic senHKY nnuzy si.n; THcH .n:o KpHHHUi (XO, 314); nepeMir y noc.n;HHKY 3 qopTOM
(XO, 120).
BMHpaioqH, IlHHTJI no.n;6aB, a6H nepe.n;aTH CBOIO CHny iHIIIOMY 3axHCHHKY
6i.n;Hnx: <<JJ:uxeys TPHqi ,[{os6yIIIeBi B poT, BH.D:HXHYB i3 ce6e scio cuny i BMep. I cras
,[{os6yIII .n:)')Ke CHnLHHM. Ilpas.n;a, He TaKHM, JIK IlHHTJI, 60 nHIIIe nonoBHHY IlHHTCBOÎ
CHnH .n;icras - .n:pyra nonOBHHa CHnH CTaporo onpHIIIKa BHTeKna 3 KpOB 'IO» (XO, 127).
Y nepeKaJax .n;ocHTL qacro MOBHTLCJI npo ueepa3Jlueicrb IlHHTi. Bono.n;HMHp
fHaTIOK Ha IloKYTTi y 1908 poui noqys si.n; onosi,n;aqa Il.llleKepHKa-,[{OHHKOBoro: «Ta
u To.n;i 6ys Ha YropmHHi cnasHHn onpHIIIOK IlHHTa. Ka>KJTh, mo uoro HHq He
8
noBHnOCJI - Hi KynJI, Hi COKHpa, Hi BOrOHL - TaKHH 6ys TOH IlHHTa-onpHIIIOK» •
Hespa3nHBicn onpHIIIOK 3.z:106ys 3a .n;onoMoroio qy,n;o.n;iiiHo'i Macri (XO, 117),
npHroTOBneHoro BÎ,I:ILMaMH qy,n;o.n;iuHoro si.n:sapy Î3 JIKOfOCL 3ÎnnH (XO, 127), KpOBi 3
y6HTOro qopn (XO, 121). 3ra,n;y10TLCJ1 3aXHcHi TPH 3on0Ti sonocKH ni.n; niBHM nneqeM
(XO, 126).
<l>oni.KnopHa TPa.D:HUiH, Ha.n;inHBIIIH IlHHTIO HeBpa3nHsicTIO si.n; KYnL Ta coKHp,
3aJIHIIIaJia minHHKY, y JIKY npoHHKHe .n;o uoro cepl.(JI CMepTL. He3aXHIUeHOIO
3aJIHIIIHnaCJI Ta qacmHa Tina onpHIIIKa, KY.D:H siH He .n;ocJ1ras pyKaMH, KOnH 3Mamysas
Tino Kpos'io qopTa, Bi.D:LMHHHM si.n;sapoM, - Mi>K nonaTKaMH (XO, 121, 127). CnpHH
onpHIIIOK, He 3MaCTHBIIIH Tino IlHHTi ni.n: niBHM nne'leM, TaK IlOJICHHB ue: <<.BiqHo
HixTO He >KHBe, TO u T06i TPe6a nHIIIHm Micue .z:IIlJI paHH, qepe3 HKY BHH.n;e .n;yIIIa i3
Tina» (XO, 117).
3.n;o6yBIIIH cuny i HeBpa3nHBÎCTL, IlHHTJI Mir craTH He npocro onpHIIIKOM, a
eaTalKKOM onpHIIIKÎB. B O.D:HOMY i3 nepeKaJiB ,n;eTanÎ3oBaHo ennH craHosneHIDI
saT3JKKa: .n;o pH.n;osoro onpHIIIKa TPH poKH npH.n;HBnJllOTLCJI, siH 3acsoioc
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onpHIIIKiBCLKi lpa.nttuiî, i TiJILKH nicJUI ULOro .Dino, IUO 6)'B «3a CTapIIIOro», CKJIHKaB
no6paTHMiB, a6H HaHKMiTJIHBiIIIoro, HaHCHJILHiIIIoro, HaHcnpHTHiIIIoro nporoJIOCHTH
aaTIDKKOM (XO, 117). Onoaina'I nepe.nac cnoaa .ni.na, 3 .llI<HMH TOH 3aepH}'BCJ1 .no
no6paTHMiB: «IlHHTLOBi }')Ke aiciMHa.o;QJITL poKiB. € y HLoro CMIDHBiCTL i cHJia, TOMY
6y.ne BiH 3aMiCTb MeHe BaM 3a KaniTaHa, 60 MeHi B)f(e 'lac YMHpaTH» (XO, 117).
B iHIIIOMY nepeKaJi 3po6neHo Haronoc Ha TOMY, mo onpttIIIKyaaHHJO IlHHTi
nepe.nyaana aiiicLKOBa cn~6a - )"laCTL y aiiiHi 3 rypKaMH Ha Tepmopiî Ap.l{Jlny. TYT
aiH «6ya nepIIIHM» (XO, 121). Ta KOJIH 6yno ni.nnttcaHo MHp, .nocai.n'leHHH BOJIK
OITHHHBCJI «6e3 po6orn». I To.ni CTapHH onpHIIIOK 3anponoHyBaB HOMy: «TH XO.l{HB no
cairy i att.nia, mo o,nHi )f(HBYTL 6araTO, a .npyri 6i,nHo. Tpe6a îx JIKOCL nopiBHJITH» (XO,
121 ). Onoai,na'I, JIBHO CHMnarn3y10'!H ,niJIM onpttIIIKa, CKaJaa: «I no'!aB IIHHTJI 6araTHX
piBHJITH 3 6i,nHHMH» (XO, 121 ).
y $OJibKJIOpi yKpaÎHUiB 3aKapnaTTJI Ha3BaHO KiJILKa npH'IHH BÎ.llXO.llY IlHHTi B
onpuwKu: Bi.nMOBHBCJI po611rn Ha naHIQHHi, 3a mo iioro ya'J13HHJIH y XycTCLKOMy
3aMKy, 3Bi.l{KH BiH yYiK (a6o iioro BHKynHJIH) i ITO'laB onpHIIIKYBaTH (XO, 127-128); y
ai,nnoBi.l{b Ha o6pa3y KHHYB y naHa KaMeHeM, y6HB iioro i BTiK ai.n KapH (XO, 116); He
6epYTL iioro cnyro10, 60 60J1TLCJ1 iioro CHJIH, - i HOMY 3aJIHIIIaCTLCJI Tim.KH O.nHH IIIJIJIX
- im B onpHIIIKH (XO, 120-121).
9
IIHHTJI, JIK i iHIIIi onpHIIIKH , npucHrac Ha aipHicTL no6parnMCTBY i îx cnpaai:
«Ilo.naa .ni.no 30JIOTHH rnnip i 3onory nicrnn10. Ha Tiii :36poî noKIDIJIHCJI xnorrui, mo
6y.l{YTL BipHO CJI)')KHTH IIHHTi, cnyxaTHCJI iioro i IUO HiKOJIH He 3pa.l{J!Tb. IlHHTJI
ITOKJIJIBCJI ÎM, IUO 6y.ne BCfO.l{H 3a HHX .nyMaTH, Ha .no6pi .nina BO.l{HTH» (XO, 117).
h 16poi IIHHTi Hapo,nHi nepeKa3H BHOKpeMJIJOJOTb 6anry (rnnip), JIKOJO BiH
KH,nac 3 aepIIIHHH ropH .no ri ni,nHi)f()f(JI, a6H 3p06HTH KpHHHUJO (XO, 314), i .nepea, JIH)'
rapMary, BHClpiJIOM 3 JIKOÎ po36HTO X yCTCLKHH 3aMOK (XO, 124-125). ~KIUO
10
onpHIIIKiBCLKHH rnnip 6a'IHMO ii cepe.n 6oiioaoro o6na.nyHKy OneKCH )loB6YIIIa , TO 3
.nepea'mo10 rapMaTOfO 3YClpi'laCMOCJI TiJILKH y nepeKa3aX i niCHJIX npo IlHHTJO.
Y BH3Ha'!eHHi KiJJLKicuoro CKJJllJJ.Y 1arouy IlHHTi nepeaIDKac <t>onLKJIOpHa
lpa.nHUiJI: «Y onpHIIIKa IlHHTi 6yno .naaHa,l{QJITb TOBapHIIIiB» (XO, 344); <<A B HbOro
6yno me copoK neriHie» (XO, 116). 3ra.nycrLCJI ii Helpa.nHUiiiHe 'IHCJIO onpHIIIKiB y
3aroHi: «3i6paa BiHCbKO 3 .l{BOXCOT TaKHX, JIK BiH, JieriHHKiB» (XO, 124).
ETHi'IHHH cKJia.o; 3ar0Hy, iMeHa no6paTHMiB IlHHTi Hapo,nHa lpa.nHUUI
3,ne6inLIIIoro He 3ra,nyc. JlHIIIe B o,nHoMy nepeKaJi c 3ra.o;Ka npo Te, mo «6YB cepe.n
iioro xnorruie uttraH» (XO, 118). Ta me B o,nHOMY nepeKaJi po3noai.nacrLcJ1 npo
IIHHTJO i )loB6YIIIa JIK npo no6paTHMiB: «KOJIH )lo6yrn iMaB CBOJO KOMITaHiJO
11
onpHIIIK)'B, i TOT '!ac 3an11caacll HOMY i IIHHTll» •
fa onpHIIIKiecLKOÎ 6iorpa$iî IlHHTi Hapo,nHa naM'llTL 3a$iKcyaana .naa
OCHOBHHX eni30.l{H: ya'J13HeHHJI y XyCTCbKOMY 3aMKY i 3pyiiH)'BaHHJI 3aMKY ITOClpIDOM
i3 .nepee'llHOÎ rapMaTH. )lo HHX .nony'!aCTbCll me KiJILKa: BKOpO'leHHJI BiKy )f(OpCTOKOMY
raH.nyKoai )lpaKy, ITOMCTa iryMeHy fpyIIIiBCbKOro MOHaCTHPJI 3a p03roJIOIIIeHHJI
TaCMHHUi cnoai.ni, ni.nKa3Ka nicHeJO 6i.nHOMY ceIDIHHHY npo 3aKonaHHH CKap6 .
.CfO)f(eT npo ye'll3HeHHll IIHHTi po3po6neHo ,neTaJILHo: i JIK nonaa y e'J13HHU10, i
JIK 3BiJILHHBCll. «CniaaHKa npo l1HHT10» noe'J13YC ya'J13HeHHJI 3 npoTeCTOM napy6Ka
npOTH naHIQH3HJIHHX po6iT Ha 6y.nieHHUTBi 3aMKy:
Ko!lu Ja.MOK MYPYBaJIU ma O!IR Kopo!IUl/i. 3anJ1aKaJ1U
6 Hatuut ceJ1i oiBKU ii MO!IOOUl/i. KaJaB fluHmR, iqo
He 6yoe Ha naHiB po6umu, -
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3a6paJIU zo y meMHUijlO, 3a'laJIU zo 6umu (XO, 125).
3a Bepcicio onoBi.D.aqa ,[(MHTpa qenu iJ Ini.HH1.d (lpwaBci.Kuii panou,
3aKapnaTCLKOÎ o6nacTi) TIHHTIO 6yno yB'JIJHeuo Ja B6HBCTBO noMilllHKa ,lijlaKa, JIKHH
JuymaBCJI Ha.D. ceJIJ1HaMu cena ,lijlaroBa (Tenep XyCTCi.Koro paiiouy 3aKapnaTCLKoî
o6naCTi): «HauwoBCJI O.D.HH neriui.-cnnaq, JIKUH yKopornB BiKy TOMY ,lijlaKoBi. Ce 6yB
TIHHTJI. Tiauu Ja ce Janepnu TiuHTIO y XyCTcLKOMY JaMK)' B TeMHUU.IO. He .D.aBaJIH
HOMY îcrn, 60 xoTinu, a6u BMep. C-rpaTHTH uoro ue cMiJIH, a6u JIIO.D.H ue noBCTaJIU Ja
HLOro» (XO, 122). Y .li.BOX nepeKaJax p03po6neuo MOTHB, mo onpuwKa yB'JIJHeHo Ja
po36iHHHU.TBO (XO, 117, 124).
A6u yJro.D.urn HeBpaJJiuBicTi. i cuny J <l>aKTOM yB 'J1JHeHHJ1 Ha.D.ineuoro HHMU
repoH, onoBi.D.aqi wyKanu noriquux i peani.uux ni.D.CTaB .ll.J1JI IJ.Loro: 3pa,D.JIHBa KOXaHKa
onpuwKa BUBi.D.ana, RK nOJ6aBUTU Horo u.ux JIKOCTeH, i i"i 6paT nepepi3aB CIIIDlqOMY
IlHHTi pJ1TiBHUH oqKYP (XO, 121-122); nanu, BHBi.D.aBWU, .D.e IlpO)KHBalOTh po.D.Hqi
onpuWKa, yB'JIJHHJIH ÎX i norpOJaMU ycix CTpaTHTU IlJ>UMYCUJIH iioro npuliTH y
XycTCLKHH JaMOK .D.o6poBinLHO (XO, 117).
y TeMHHU.i IlHHTIO ~UJIU roJIO.D.OM (XO, 117. 122). 0.D.HaK, y 6ini.wocri
BUila.D.KiB onoBi.D.aqi i cniBu.i He .D.eTaniJy10T1>, JIKHMU 6ynu yMOBH nepe6yBaHHJ1 uoro y
B'RJHUIJ.i. Bonu o6Me)l{)'Banuci. KOHCTaTau.icio: «0.D.Horo paJy noTPanHB y pyKH nauaM,
i BOBU IlOCa.D.HJIH uoro y B'RJHUU.IO XyCTCLKOro JaMK)'>> (XO, 124). A6o:
Cuoum& lluHmR y meMHUiţi, cuoum& lluHmR 8 :»<:ypi, Ho He
3Ha€, RK yme'lU 3-3a 8UCOKUX Mypi8 (XO, 125).
Tipo JBi.JJLnennH onpnwKa h e'HJuuu.i <l>om.KJiopua TPa.D.Hu.U. p03po6nJ1c .li.Ba
MornBu: 1) «po36UB .D.Bepi i BriK iJ B'JIJuuu.i» (XO, 122), «IluHTi nomaCTHJio BTeKTu»
(XO, 124); 2) «XJionu.i Horo ni.D.K)'IlUJlU BapTY» (XO, 118), «npo,D.ana .D.iBqUHOHbKa KOHJI
Ta li KopoBy- BUKynuna iJ TeMHHU.i IlHHTIO Ta li u.iM6opy» (XO, 125).
B yKpaîuci.Kux KapnaTax no6YTYc nicHJ1 «CH.D.UTh IlHHTJI y TeMnuu.i» (XO, 123124). OnpuwoK «nHWe ua Ta6JIHIJ.i» .li.O 6aT1>Ka, Marepi, 6paTa, cecrpn, a6u BUK)'IlHJIH
iioro iJ ueBoni, ane Ti Bi.D.MOBJIJ110TLCJ1 .D.OIIOMOITU HOMY; Tini.Ku MHJia roToBa u.e
3p06HTH:
Xo'l 6u-M, MWIUU, KJOICill& npJ1J1a, A
cmo 3Jlomux 3a mR 6 OaJ1af
B nicui po3po6neuo xapaKTepuuu .ll.J1JI KOJIJl.ll.OK i me.z:cpiBoK MOTHB: Kpaxu.a MHJia
12
Ja pO.D.HHY . B yKpaÎHCbKUX BapiaHTax KOJlJl.ll.KU y HeBOJii CH.D.HTb «6aTLKiB CHHOK»,
«JieriHb», «KOJaK>>, «riHTJIH». TiicHIO npo BUK)'Il iJ TeMHHU.i riHTRR ony6JiiK)'BaB .SIKiB
foJIOBaIJ.LKHH y 1878 pou.i:
Ceoum& ZUHmRU y He80JlU Ta mJl:JICeH&KO ouiue,
Ta oo cBozo mama nuiue:
«l.(u Meiu, mamy, BUK)'namu,
iţu mym 6yoy nozu6amu?>/3.
CnoBo «riHTJIH» Ja JByqauHJIM 6nuJi.Ke .li.O npiJBuma onpuwKa. B OKOJIHIJ.JIX XycTa, .D.e
nownpeui nepeKaJU npo ys'J1JHeHHJ1 TiuHTi i .D.e Janucauo nicuio npo ni.oro, Morno
Bi.D.6YTUCJI pe,D.arysaHHJI KOJIJl.D.KU iJ JaMiHOIO riHTJIR IlHHTelO:
Cuoum& lluHmR y meMHuiţi,
lluiue llUcmoK Ha ma6Jluiţi,
fluiue, nuiue, nonucye,
Ha HRH&Ka cu noKllUK)'€:
<<Iau, HRHIO, nOJICQJIÎU HR,
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3a cmo 3Jlomux Bw<ynu HR!» (XO, 123).
,[(iJUILHiCTL llifHTi cnpHHMa€TbCJI He JllC p036iHHHUTBO, a JIK pea.rriJauiJI meî npo
couiarrbtty cnpaBe)J,JIHaiCTb: 11(0 y 6araTHX Bi.n6epe - 6i.nHHM p0l.ll3C: «liHa naHia, .ne
aH,nia, ai.n6Hpaa am HHX ,no6po i p03,naaaa 6i,nHHM>> (XO, 117); «,[(oaro IlOTIM llifHTJI
p036Haaa naHia. Il{o y 6araTHX ai.n6Hpaa, TO 6i,nHHM poJ.naaaa» (XO, 127).
Tipo onpHllIKiacLKY .nonoMory 6i,nHHM la<!>iKcoaaHO .naa CIO)l(eTH. 0.znrn - npo
aiaqapJ1, JIKHH aHna,nKoao laii:11Ioa y ThtHTLoay neqepy y ropi KaM'J1md. ThtHTJI, JIKHH
CH,nia TaM la CTOilOM, CKaJaa rocTeai: «liepH, qonoaiqe, rpollleH, CKinbKH .IlOHeCelll». I
TOH Ha6paB rpo11Ieii: «noaHHH 11IHpOKHH aiaqapCbKHH peMiHb» (XO, 344). ,[(pymH:
CIO)l(eT - .npaMaTH'IHHH: KOilH 6aHJzypH lilOaHnH llifHTIO i aeJili Ha crpazy, TOH
no6a'IHa 6i.nHoro qonoaiKa la aa)l(KOIO npaue10 a ropo.ni i npocniBaB HOMY:
Ou 1<06u mu, 'IOJlOBi'le, nimoB Ha Ko6W1y Ta
yBuOiB OBi CMepeKU i 6epe3y 6iny.
Ou 1<06u mu npuouBUBCR, 111<e 6 HUX 1<opiHHR, He
1<onaB 6u mu 6 2opooiţi nycmoc KaMiHHR.
lfonoaiK no6ir Ha ropy Ko6Hny, «aHKonaa "MY Mi)I( .llBOMa cMepeKaMH
6epe30IO i 3HaHllIOa TaM rpollli» (XO, 122).
Ta a nepeKaJax i nicHJ1x npo onpH11IKYaaHHJ1 llifHri qacri11Ie 3ycrpiqaeMOCJ1 J
CIO)l(eTOM npo lpyunyBaHHH HHM XycTCbKOro l3MKY aHCTpinOM iJ .nepea'JIHOÎ
rapMaTH:
3Mypy6G.!IU Jl/OOU 3aMOK, KOpO!lb 3paoyBa6CR CmpilluB lluHmR i3 1<aH0Ha, i 3aMOKpo3naBCR (XO, 125-126).
BHcrpin 6yno 3po6neHo J aepllIHHH ropu, mo CTOÎTL Ha niaoMY 6epeJi THcH,
HaanpoTH XyCTCLKoro JaMKy:
Ou b-3a wpu, b-3a Tucu
lluHmR aOIOB 3Jla0u6
I BucmpilluB 6 Xycmc&1<uu 3aMOK
14
I npaBo w 60apu6 •
fopy HaJHaalOTb TO qa6pHHOM (XO, 124), TO Ko6HnOIO (XO, 126).
,[(eTarriJyrncJI, JIKOIO 6yna rapMaTa i J11C 6yno 3po6neHo nocrpin: «,[(aa 3py6aTH
aenHKoro .zzy6a i 3po6HTH J HLOro KaHoH. liya cepe.n H:oro xnorruia UHraH, JIKHH
06Kyaaa KaHOH o6pyqaMH, a6H He p03ipaa.rro am IlOCYpiny» (XO, 118); «HaKaJaB
JMaH:crpyaaTH co6i 3 a' JIJa .nepea' JIHY rapMary H JaTJIITH i"i a Koaani JarriJHi o6pyqi, a
J1.npa .llnJI Heî po6HTH 3 KaMeHIO» (XO, 124); «Ja THCOIO Ha ropi 3po6HB IlmrrJI
JIBOpoaHH KaHOH, o6Kyaaa JarriJHHMH o6pyqaMH, Ha6Ha nopoxy, KaMiHHJI, ni.nKia i
aHcrpinHa THM y JaMOK» (XO, 125).
TieYpo llleKepHK-,[(OHHKia J TioKYTTJI, JIKHH He JHaa Tonorpaq,i10 XyCTmHHH,
aaa)l(aB, mo TIHHTJI lpyifnyaaa «<!>eCTYffOK a liypllITHHi nm qeqoaOM» (y liY11ITHHi ni.n
Tj[l{eaoM): «IlaHH JaMKttynHCJI y q,ecryHKy H: rpo11Ieii: He xoTinH .naTH. AJie TIHHTa JllC
po3cep,IlHacJ1, TO naHia npo rpollli 6araTO He npocHB. Ha.n THM q,ecryHKOM 6yna .Il}')Ke
aenHKa ropa. A TIHHTa aJJla aenHKoro .zzy6a, aHHic Ha TY ropy Ta Jai.nTH rryCTHB - TO
q,ecryHOK reTb po3Hic THM .ny6oM» (XO, 125). Qe 6inLllI Ypa,IlHUiHHO - TaK nocrynaB i
,[(oa6Y11I (XO, 162).
Y O.IlHOMY iJ nepeKaJia onpHllIOK, neplll Hi)I( lpyii:HyaaTH XyCTCLKHH JaMOK,
nepeaipJ1€ .nepea'JIHY rapMary, aHCYpinHalllH y fpyllliaCbKHH MOHaCTHp, iryMeH JIKOrO
p03ronocHa TaeMHHUIO cnoai.ni: «3a.rra.nyaaB y KaHoH .necJITL ai.nep CYpinLHoro nopoxy
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i eem1qe3ey KaMiHHY KYJUO. Kom1 sucrpinue, TO 3eMJUI 3.npumynac.11. .HK Toii
KaMenume renH}'B no MOHaCTHpK>, TO ace JIHWe 3aryqano ni.n JeMJIK>» (XO, 118).
Ilpuqunu, .11Ki cnonyKaJiu onpuWKa 3pyiinyeaTH JaMOK, pi3Hi: Ja Te, mo TaM
CTPaTHJIH iioro po.nuey (XO, 118); Ja Te, mo iioro .nep)l(aJIH TaM y TeMHHQi (XO, 122,
124); nOMCTa 3a naHlllHH)', 60 JIK>.l{H Ba)l(KO npaQK>BaJIH, a naHH B 3aMKY ÎJIH i nHJIH 15 ;
He Mir Jaiirn .no JaMKY ,nJIJI rpa6ynxy - TOMY iioro p036HB (XO, 121 ).
y 6iJibWOCTi <t>oJibKJIOpHHX CK>)l(eTÎB BiH 3pyHHyBaB 3aMOK nepWHM nOCTPiJIOM.
.HK y nicni «Oii Î3 ropu, ÎJ-Ja Tucu»:
Ou po36U8CR Xycmc&Kuu 3aMOK Ha 'lomupu zpaHKu,
flo8W1WIUCb Mypu, cmiHu I 8CRKi nwiaHKU 16 •
Ta y nepeKaJÎ, mo 3anucas IleTpo Cosa y MyKaqeBOMY ei.n eKCKYPCOso.na
Mocu<t>a .Hnosuqa, AJUI Qboro noTPi6no 6yno 3po6HTH .nsa nocrpinu: nepwuM Jipsano
.nax, JaMÎCTb JIKOro nanu HaTJlrHYJIH npocMOJieHe nOJIOTHO; no6aqJIBWH, lllO JaMOK
«Haqe nenowKO,n)l(eHHH», onpuwoK po3cep.nusc.11, «Hacunas nopoxy me 6iJihWe»,
npHQÎJIHBCJI i «.npyrHM nocrpÎJIOM BllleHT p036HB 3aMOK» (XO, 124).
€ nepeKaJ, JIKHH noJICHK>C, qoMY 3aMOK He po36HTO BllleHT: onpHWOK He
BHCTpiJIHB .npyruii pa3, 6o (()1(0Ha BHCTeJIHJia nOJIOTHO 6iJIHTH ni.n ropoK>, a BÎH JzyMaB,
lllO TO BaJIJIK>TbCJI ynaMKH 3aMxy>> (XO, 125).
,[(yMaCTbCJI, lllO 3pHMÎ pyiHH 3aMKy, 3pyHH)'BaHHJI JIKOro nos'.113yrnc.11 3
,niJIJibHiCTK> IluHTi, po36ypxysaTH napo.nny y.11sy, nara.nysarn npo onpuwKa,
cnyryeanu ocHOBOK> AJU1 nepeKa3ÎB i niceHb npo Hboro.
q" He TOMY TÎJibKH B OKOJIHQJIX Xycrn MO)l(Ha noqyrn nosny <t>oJibKJiopny
6iorpa$iK> IlHHTi? KpiM pyiinisnoro nocTPiJIY iJ .nepes'.11noi rapMarn, $oJibKJIOpHa
TPa.nuui.11 .no iioro .ni.11Hb 3apaxosyc B6HBCTBO qopTa, JIKHH nepewKO.l{)l(aB ceJIJIHHHOBÎ
3oparn HHBY (XO, 120), i s6uscTBo )l(OpCToKoro nana .[(paKa (XO, 122). Onosi,naq
ocTaHHboro CK>)l(eTY Mir 3Harn PYMYHCbKY Mosy, 60 .nocToeipno no.11cHHB eTHMonoriK>
npi3suma Toro nana: «0co6nuso neMunocep.nnuM 6ys raii.nyK .[(paK. MoMy Ja sipey
CJIY*6Y ronosnuii ynpasuTeJib XycTa no.napysas non.11, na JIKHX Jacnoeano ceno
.[J;parose. CnoqaTKY BOHO HaJHBanoc.11 .[J;paKoBe. A JIK>.l{JIM HaJBa He mo6unac.11, 60 .npax
- ce qopT, TOMY 3MÎHHJIH HaJBY cena. Haiiwosc.11 o.nun neriHb-cunaq, .11KHii YKOPOTHB
BiKy TOMY .[J;paKoBi. Ce 6ys IlHHTJI» (XO, 122). I nepecni.nysaqis onpuwKa HaJBaHo
PYMYHCbKHM CJIOBOM «6an.nypu»: <<A 6an.nypiB HaJii3Jlo - nosna XJl)l(a. 3s'.113aJIH
IlHHTK> i nose3JIH .no Koponesa>> (XO, 122).
Tpa.nuuiiino 6iorpa$i.11 onpuWKa Jasepwycrbc.11 po3noBÎ.l{JIMH npo iioro
cMepTb. 3arunys sin a6o snacni.nox 3pai:(u, a6o qepe3 TPariqny suna.nKosicTb.
3a nepeKaJOM IOpÎ.11 Ki<t>u i3 Pyc-KpHBoro (Janucas l.IlanbKesuq y 1931 poui)
IlHHTK> y6HB .[J;os6yw Ja nopyweHIUI onpHWKÎBCbKOÎ KJIJITBH: He noeepHyBCJI B 3ariH y
HaJHaqenuii cpox, 60 niwos i3 cecrpoK> Ha seciJIJIJI . .[J;os6ywesi no6paTHMH ne
BHKOHaJIH HaKaJ BaTa)l(Ka: <<A TOTH CJI 60J1JIH, KOJIH BH.l{ÎJIH, lllO TOT TaK irpacr, lllO
KopqMa TPJ1CeTCJ1». To.ni BaTa)l(OK JMywenuii 6ye npo.neMOHCTPyearn CBOK> cHJiy:
«0BiH rnr.ni MaxHye pyKoB Ta y.napus IlHHTK>, mo IluHT.11 ynas. Tor.ni IlHHT.11 ca
cxonus i y.napus .[J;o6owa, WTO i ,[(o6ow ynas. Cxonusc.11 ,[(o6ow iwqe pa3, y.napus
17
IlHHTK> i ro y6HB» .
KaJKap AH.npiii Kanun npo cMepTb IluHTi poJnosis cnosaMH nicni npo
.[J;os6ywa - iioro cMepTeJibHO nopaHHB BHCTPÎJIOM Î3 pywnuui qonoBÎK KoxaHKH.
«KoxaHQi BiH noKaJaB, JIK iioro MO)l(ffa B6HTH: wpy6oM 3 KiHCbK0°i ni,nKOBH, KOTpa
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6yna nepnrnH: pa3 Ha KOHi, i nllleHHI.{elO, mo CTOJlna Ha .a;BaHa.O:IVITLOX BCeHOllIHHX», 18
p03noBi.a;as AH.a:piH: KanHH •
Ilo6yryc nepeKaJ, mo H:oro 3ac'IpinHnH 6aH.a;ypH To.a;i, KonH BiH He MaB Ha co6i
qapiBHOÎ copo'IKH: <«l>paîpKa ni.a;MiHHna IlHHTi copO'IKY. Horo copolfl<y cnanHna i
3aMicn. Heî 3llIHJJa TOlfHO TaKY. A Ta copolfKa H:oro Bi.a; Kynb 6opoHHJJa. BiH rnro He
3HaB i nillloB cMino nt:ioTH C'IpiJJJ110lfHX 6aH.a:ypiB. I 3arnHyB» (XO, 123).
qepe3 3pa.a;y onpHllIOK no36yBCJI i 3aXHCHOÎ CHJJH 'IpbOX 30nOTHX BOnOCKiB.
Horo KoxaHKa BHBi.a;ana, mo .a;ac H:oMy CHJJY i HeBpaJJJHBicTb, i KonH BiH 3acH)'B,
«BHpBana 3-ni.a: ·H:oro niBoro nneqa TPH 3on0Ti BonocKH», 3aTHM noKJJHKana raH:eyKiB.
Ti 3B'J13aJJH H:oro, ane 60J1JJHCJ1, mo .a;o Hboro «MO)l(e BepHYTJfCJI cHJJa», TOMY OJJ:HH 3
HHX «lll1PHKHYB IlHHTIO cnHCOM ni.a: niBe nnelfe» (XO, 126).
KoxaHKa 3paJJ:)l(yC onpHllIKa, cno.a;iBaIOlfHCb Ha rpollloBy BHHaropo.a;y. IH:
.a:onoMarac 6paT: «lio 3a ronoBy IlHHTi 06iUJ1JJH naHH BenHKi rpollli. I 6paT IlHHTbOBOÎ
<t>paîpKH y.a;apHB CilJJJllfOro onpHllIKa HO)l(eM ni,n nonaTKH» (XO, 127).
P03po6neHo TaKO)I( Bepci10, mo qonoBiK IlHHTI>OBoî KoxaHKH npo BpaJnHBe
Micue onpHllIKa .a;oBi.a;aBCJI BHna.a;KoBo i y6HB H:oro lfepe3 peBHomi. A6H 3aKoxaHi
MiUHO cnanH, ÎM y ropinKy .a;o.a;aB «HiMHI.{IO», a oniBHOlfi 3aHllIOB .a;o xaTH, «ni.a;HJIB
IlHHn.osi pyKy i lll1PHKHYB HO)l(eM TaM, .a;e llIKipa 6yna 6ino10» (XO, 119).
3anHCaHO i TaKHH nepeKaJ: nicJJJI TOro, JIK IlHHTbOBa KOXaHKa BHBi.a;ana Bi.a;
HbOro TaCMHHI.{IO npo JJ:)l(epeno H:oro CHJJH, a i"i 6paT nepepi3aB pHTiBHHH H:oro OlfKyp,
6aH.a:ypH cxonHJJH onpmmca i C'IpaTHJJH Ha llIH6eHHui. OnoBi.a;aq HaronoCHB: «A
IlHHTIO 6inJ1 KoponeBa C'IpaTHJJH. Bi.a: MOTYJa qopTOBa Macn. He noMarana» (XO, 122).
Onosi.a;alfi, npH.O:YMYJOlfH 6iorpa<Pi10 IlHHTi, p03po6nJllOTb MOTHB nepe.a;'lyTIH
HHM cMePTi. AH.a:piH: KanHH po3noBiB, JIK onpHllIOK, BHpYlllaIOlfH 3 ropH qa6pHH .a;o
KoxaHKH B PaxiB, 3ara.a;aB: JIKIUO nepecKOlfHTh THcy - 6y.a;e )l(HTH, a Hi 3arHHe. BiH
18
nepecKO'IHB, ane «HaMOlfHB n'Hzy» • Ta ue He 3ynHHHno H:oro - BiH nillIOB HaJYCTPilf
.a;oni, i 6ys cMepTenbHO nopaHeHHH.
TaK caMo ueH: MOTHB BHKopHcTana MapiH IlyCTaH: i3 BeJJJITHHa: <<l<onH IlHHTJI
p036HB XycTCbKHH 3aMOK, BecenHH: BePTaBCJI B CBOIO neqepy. A6H YBHJJ:iTH, 'IH He
B'IpaTHB CBOIO CHJJY, CKO'IHB qepe3 THcy. IlepeCKOlfHTH nepeCKO'IHB, aH:6o nocTOnH
HaMOlfHB. To 6ys noram1H: 3HaK» (XO, 126).
€ nepeKaJ, mo onpHllIOK nepesipJIB TaK CBOIO CHJJY nicnJI nopaHeHHJI: «XoTiB
nepecKO'IHTH noTiK, mo6 nocToniB He 3aMO'IHTH. Ane 3aMO'IHB. I 3p03yMiB, mo cMepn.
H:oro 6nH3bKO» (XO, 127).
3po3yMiBllIH, mo nOMHpaC, IlHHTJI no.a:6aB npo CBOIO MOrHJiy: «YBHJJ:iB, mo
YMPe cKopo, Ta He xoTiB, a6H 3 H:oro Tina 36HTKYBaJJHCJI. Y nici BHKonaB HMY, y3JIB
senHKY nnHzy Ha ronoBy, 3aJJÎ3 y HMY i npHKpHBCJI 3Bepxy. TaM yMep. A .a:e TOTa JIMa,
HiXTO He 3Hae» (XO, 119).
IlicnJI IlHHTi 3aJJHllIHnHcJ1: pyîHH «XH)l(i 3 KaMeHIO» Ha.a; BeJJJ1THHOM (Halll
3anHc); BHKOnaHa HHM y nici Ha.a; BeJJJITHHOM KpHHHI.{JI (Halll 3anHC, xo, 314); KaMiHb
Ha ropi qa6pHH, Ha JIKOMY «CTOJlna IlHHThOBa rapMaTa» (XO, 124); KaMÎHb Ha ropi
Ko6Hni, ni.a: JIKHM 3aKonaB «BenHKHH KOTen rpollleH» (Halll 3anHc); neqepa y ropi
KaM'JIHHui 6iJJJ1 Mi)l(rip'H, y JIKiH: 36epira10TbcJ1 H:oro cKap6H (XO, 344).
Ton <t>aKT, mo npo IlHHTIO naM'JITaIOTb B ocHOBHOMY y npHJJernHx .a;o XyCTa
cenax, .a;ac ni.a;CTaBy 3po6HTH npHnymeHHJI, mo BiH JIKHHCb qac onpHllIKysas y uHx
MiCUJIX. Ta He BHna.a;KOBHMH BBa)l(aCMO 3ra.a;KH npo Ap.!J:J!Jl B YKPaîHCbKHX nepeKaJax
npo IlHHTIO - BiH Mir 6yrn BHXi.a;ueM i3 THX MÎCI.{b. CHCTeMaTH3al{ÎJi <t>onbKJJOpHHX
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MOTHBÎB npo IlHHTIO y PYMYHCLKHX Hapo.n;HHX nicHJIX i nepeKa.3ax pa.30M Î3 HawHMH
yJara.nLHeHHJIMH .nacTL MO)l(JJHBÎCTL BHJIBHTH 3aKOHOMÎpHOCTÎ <t>oJILKilOpH3a1.i:iî <t>aKTÎB
iCTopiî, npoCTexmm BnJIHB Ha ui npouecH HauioHa.nLHHX TPa.n:HQiii i MÎ)f(emÎqHHX
KOHTaKTÎB.
1. Cem.Ko I. TioKll)f(qHK CIO)f(eTÎB i MOTHBÎB <t>onLKnopHoî npo3H npo OneKcy
Jl:os6ywa i MHKOJIY lllyraR // HayicosHii 36ipHHK TosapHCTBa <<llpocsiTa» B
Y)f{ropo.n;i. PiqHHK l(XY). - Y)f(ropo.n, 1996. - C.190-202.
2. Xo.n;HJIH onpHwKH: 36ipHHK I Tiepe.n;M., ynopJl.D:., npHMÎTKH Ta CJIOBHHK l.M.CeHLKa.
- Y)f(ropo.n: Kapnam, 1983. Jl:a.ni nocHJiaHHJI Ha ue BH.D:aHHJI po6HMO y TeKcTi
a6pesiaT)'pOIO
Ta Il03HaqeHHJIM CTOpÎHKH.

xo

3. JlHHT)'p TI. 3aKapnaTCKHe neCHH H HapO,D;HLie npe.n;aHHJI O IlHHTe (K BOnpocy O
pyMLIBCKo-yicpaHHCKHX
<t>onLKnopHLIX
CBJl3JIX)
//
BoCToqHo-c11aBJ1HCKHe,
BOCToquo-poMaHcKHe JIJLIKOBLie, JIHTepaT)'pHLie H <t>oJILKnOpHLie CBJl3H: Te3HCLI
.D:OKna.D:OB H coo6meHHB Me)f{ByJ. Hayq. KOH<t>. qepHOBQLI, 11-16 OKT. 1975 qepHoBQLI, 1966. - C.110-112.
4. Jl:Hs.: TiarnpJ1 B. MoHacmpi 3aKapnaTTJI. - MyKaqeso, 1944. - C.29.

5. Jl:Hs.: Cosa TI. ApxiTeKT)'pHi naM 1J1THHKH 3aKapnaTTJI.- Y)f(ropo.n, 1958.- C.18.
6. Jl:Hs.: TiaHLKesHq I. YKpaÎHCLKÎ rosopH Tii.n;KapnaTCLKOÎ PycH i cyMe)f(HHX
0611acTeii. - Tipara, 1938. - C.423-424.
7. Hapo.n;Hi 6a.na.n;H 3aKapnaTTJI. 3anHc Ta snopJ1.n;. TeKCTÎB, BCTYilHa cTaTTJI i
npHMÎTKH TI.B.JiiHTypa. - JlLBÎB, 1966. - C.187-189; )l(asopoHoK: Co6paHHe
pyccKHx necHeii H nocJIOBHQ no.n;KapnaTcKoro Hapo.na, co6pa.n 11cH.n;op liHJIJIK.Y)f(ropo.n, 1926.-C.22-23.
8. Ernorpa<l>iqHHB 36ipHHK. - T.26: Hapo.D:Hi onosi.n;aHHJI npo onpHWKÎB. - fusis,
1910. - C.35.
9. Jl:Hs.: fpa6oseQLKHB B. AHTH<t>eo.n;a.nLHa 6opoTL6a KapnaTCLKoro onpHWKÎBCTBa
XYl-XIX CT. - JlLBiB, 1966. - C.100.
1O. Hapo.n npo Jl:os6ywa: 36ipHHK <t>onLKnopHHX TBopis I YnopJ1.D:K„ scTynHa cTaTTJI i
npHMÎTKH B.l.THmeuKa. - K.: HayKoBa .D:YMKa, 1965.- C.85, 133, 141, 204, 213.
11. TiaHLKeBHq I. YKpa'ittChKÎ rosopH Tii.n;KapnaTCLKo·i PycH i C}'Me)f(HHX 0611acTeii. C.423.
12. Jl:Hs.: Komui;KH Ta me.npiBKH. 3HMOBa 06pJ1.D:oBa noe3ÎJI Tpy.nosoro poKy. - K.:
Hayicosa .nyMKa, 1965. - C.264-272.
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13. Hapo,!UILie necHH famuucon H YropcKoH Pycn, co6paHHLie ..sI.<l>.fonoBaQKHM. q_l. - M., 1878. - C.48.
14. Icrnpnqui nicni. - K.: Bn.naBHHQTBO AH YPCP, 1961. - C.422.
15. 3aKapnaTcLKi K33KH AH.D:pi.JI KaJIHna I 3an. TeKcTiB i Bcryn. cTaTTJI TI.JliHrypa. Y)l(I'opo.n, 1955. - C.183.
16. ICTopnqui nicui. - K., 1961. - C.422.
17. Tiau1>KeBnq I. Y KpaÎHCLKi rosopn Tii.z:tKapnaTC1>Koî Pycn i cyMC)J(HHX o6naCTeH. C.424.
18.3aKapnaTCLKi K33KH AH.npi.JI KaJIHna. - C.183.

Figura haiducului Grigor Pintea în folclorul ucrainean şi român
Haiducel Pintea - este un personaj de referinţă în folclorul românesc şi
ucrainean. Datele istorice referitoare la acest personaj sunt foarte sumare: la 1703
participă la răscoala nemţilor contra Habsburgilor, la 1704 haiduceşte în Pauţia
împreună cu conducătorul haiducilor de acolo Ivan Pisc/iv.
Pentru simplificarea studiului istorico-comparativ al folclorului avut despre
Pintea prezent în creaţia populară a românilor şi ucrainenilor, vom evidenţia câteva
motive folclorice de bază despre el, prezente în povestirile şi cântecele din zonele de
frontieră româno-ucrainene din Maramureş. Folclorul ucrainean despre Pintea a fost
cules şi editat în lucrarea ''Xogun onpumm" (''Au umblat haiducii'1 Ujgorod, 1983.
Aproape 300 de ani de răspândire a povestirilor depre Pintea - este o
perioadă destul de îndelungată, pentru că în baza tradiţiilor populare şi legităţi/or
dezvoltării creaţiilor orale de acest gen să se creeze chipul folcloric al marelui haiduc
maramureşean. În biografiafolclorizată a lui Pintea întâlnim motive fantastice (despre
Pintea-gigantul , despre forţa lui extraordinară, corpul său invulnerabil minunile
făcute de el), anonime (lui îi este atribuită distrugerea cetăţii Hust) dar în spaţiu şi timp
ele sunt apropiate de realităţile istorice.
Pe baza povestirilor şi cântecelor despre Pintea se poate urmări toată
biografia haiducului - de la naşterea sa şi până la tragica-i moarte.
Informarea diferită, conceptele şi gusturile artistice ale interpretatorilor
biografiei haiducului, au condiţionat divergenţe şi asupra datelor biografice: ba este
unicul fiu în familie, ba el este dintr-o familie numeroasă, ba este orfan; se numesc
câteva cauze de aderare a lui Pintea la haiducie I a plecat ca să se răzbune pentru
întemniţarea sa, sau a părinţilor, răzbunarea contra moşierilor pentru jugul social
insuportabil, după slujba în armata nu-şi găseşte o altă ocupaţie; diferă şi variantele
referitoare la moartea haiducului (este ucis cu o armă de foc, este înjunghiat, tras în
ţeapă}. În Transcarpatia este răspândit motivul întemniţării lui în cetatea Hustului,
evadarea sau răscumpărarea sa din închisoare şi focul său distrugător în aceasiă
cetate, dintr-un tun de lemn. A fost ucis prin trădare din partea iubitei, după pierderea
calităţilor sale supraomeneşti. În satele din jurul Hustului locuitorii indică piatra de pe
care Pintea a împuşcat în cetate, minele locuinţei sale beciul săpat de el. Toate acestea
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ne permit să presupunem că Pintea a acţionat într-o anumită perioadă în aceste locuri.
Dar în povestiri se afirma des că el este de origine "din Ardeal".
Dacă s-ar face o, sistematizare a motivelor folclorice despre Pintea în
cântecele populare şi povestirile româneşti, s-ar permite evidenţierea legităţilor
folclorizării faptelor istorice, urmărirea acţiunii asupra acestor procese a tradiţii/or
naţionale şi contactelor interetnice.

The Figure of the Outlaw Grigor Pintea Reflected in Ukrainian and
Romanian Folk/ore
The outlaw Pintea is an important character, both in Romanian and Ukrainian
folk/ore. Historical datum concerning this personage are very brief" in 1703 he
participates in anti-Hapsburg kurutzy revolt, in 1704 he led an outlaw's life in Pocwoia
with the leader ofoutlaws /rom there, Ivan Pisc/iv.
In order to simplify the historical - comparative study about spoken folk/ore of
Pintea, we shall praise some essential folk/ore motifs /rom stories and songs in
Romanian - Ukrainian border areas /rom Maramurec. Ukrainian folk/ore ofPintea was
gathered and published in the book named "Wandered the outlaws", Ujgorod, 1983.
Almost 300 years of spreading of stories about Pintea is a long enough time
for appearance of the Maramureş outlaw's folk/ore image. In the biography refering to
Pintea there are fantastica/ motifs (Pintea the giant, his remarkable force, his
invulnerable body, his miracles), a/so anachronismes (destruction of Hust fortress), but
in space and time these motifs are close by historical realities.
On the basis of stories and songs about Pintea one can jind whole biography
of the outlaw - from birth untii his tragic death. Different notions and artistic taste of
the interpreters of Pintea's biography led to discrepancies an biographyca/ data: he is
the only son of the family or he proceeds /rom a numerous family, or he is an orphan.
There are few reasons for his outlaw's life: vengeance because he was imprisoned or
his parents were imprisoned; revenge against /andlords for the unbearable social
oppresion; or, after military service, he couldn 't jind a job. There are severa/ variantes
as concerns his death (killed with aforegun, stabed, kil/ed with a stake).
Jn Transcarpathia ii is widespread the variante of Pintea's imprisonement in
Hust fortress, his destructive fire /rom a wood cannon against the fortress. He was
betrayed by the sweetheart, after the loss of his superhuman powers. /n villages around
Hust, inhabitants indicates the stane where Pintea shoot an the fortress, the ruins of his
dwelling, the ce Ilar digged up by Pintea. Ali these facts allow us to suppose that Pintea,
indeed, operated in this region. But the stories are often mentioning that, "he is native
/rom Transylvania ".
A systematization of folk/ore motifs concerning Pintea in Romanian folk
songs and stories would make possible the examina/ion of certain basic e/ements for
folk/ore, its consequences an national customs and inter - ethnical connection.
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3 icTopiî p03BHTKY uapOJlHOro O}lHry Ha 3aKapnarri
B.lli11Kap

M. TwtanKaHU'I
Y nepio.n: <Peo.n:a.JJi.Ho·i p03.n:pi6neHOCTi XII-XIY cT. OJlJlr, B OCHOBHOM)',
xapaKTepHJycri.c.s1 THMH OJHaKaMH, .!IKÎ iloMy npHTaMaHHÎ B nonepe.D:Hi qacu: .n:osrononuil,
np.!IMOJIÎHÎHHHH CHJIYeT. KnacoBa .n:u<t>epeHI.liaui.s1 BH3Haqa.JJaC.!I .!IKÎCTIO TKaHHHH, KÎJihKÎCTIO
CKJia.n:OBHX KOMilOHeHTÎB, .n:opornM 03.lJ,06JieHH.!IM.
Y HaczynHHH nepio.n: icTopi"i XIY-XYII CT. si.n:6ysaioT1.c.s1 Ba)ICJIHBÎ npouecu
<t>opM)'BaHH.!I OJlJlry CXÎ.D:HOCJIOB '.!IHChKHX Hapo.n:iB, B TOM)' qucni yKpaÎHChKOro.
Y XIY CT. nepeBa:>KHa 6ini.rnicTh JeMeJih yKpaÎHChKOÎ Hapo.D:HoCTi 6yna JaxonJieHa
JIHTOBChKHMH Ta yropCbKHMH <t>eo.n:anaMH, 3aJHaBaJia cnyCTOlllJIHBHX Hana.n:iB TarapiB,
npoTe Hapo.n: 3YMÎB 36epeITH H .D:a.JJÎ p03BHBaTH CBOIO Kyni.rypy, i"i Ba)!{JIHBY ranyJh - O}lJlr.
YKpaîHChKÎ TKaqi, Kpasui, rnesui, BHlllHBa.JJhHHUÎ, iosenipu ii Kyrnttipu BH.!IBHJIH i B
npoCTOMY 0JlJl3Î .D:JI.!1 cemrn, MÎIUaH i B IlHlllHHX naHChKHX O}lJlrOBHX aHCaM6m1x CBO(
BMÎHH.!I Ja .n:onoMOrolO HeCKJia.D:HHX Jaco6iB, KOlllTOBHHX MaTepianiB CTBOplOBaTH TBOPH
BHCOKoro xy.n:mKtti.oro pÎBH.!I. CeJI.!IHChKe s6paHH.!I BHroTOBJI.!IJIOC.!I 3 .n:oMoTKaHHOro
nonoTHa
Y

ii cyKHa Ta ose•rnî rnKipu.
XYI CT. B pailoHax 3aKapnarr.s1 qonosiquii O.D:.!lr cKJia.n:asc.s1 3 nonorn.s1Hoî

copoqKlf i rnraHÎB. BepxHiil omir - cip.s1Ku rnny csurn, Kopuqttesi KO)l()'XH. BJyrr.s1 IlOCTOJIH, J]lfqaKH. JJ:o CKJia.n:y )!{ÎHoqoro ceJI.!IHChKOro O.D:.!lry BXO.D:HJIH .D:OMOpo6Ha copoqKa,
cni.n:HHU.!I 3 <t>apzyxoM, 6e3pyKaBKaa (KaMÎ3eJihKa), oqinoK i lllKÎp.!IHÎ IlOCTOJIH (xo.n:aKH).
Icrnpi.!1 OJlJlry yKpa"iHChKOro Hapo.n:y CTBOp!OBaJiaCb KOJieKTHBHOIO TBopqicTIO, Ha
OCHOBÎ 3aKOHÎB cna.n:KOBOCTÎ "Ipa.n:uuiii, "ix .D:HHaMi•rnocTi, HOBaTopcTBa.
Hai16ini.rn cTÎHKHMH ruo.n:o J6epe)!{eHH.!I

ii po3BHTK)' .n:asttix nnacTiB MHCTeuTBa

Hapo.n:Horo MO.D:eJIIOBaHH.!I BH.!IBHBC.!I ceJI.!IHChKHH o.n:.s1r. Ha OCHOBÎ 36epe)!{eHHX naM'.!ITOK
XYIII-XIX cT. MO)!{Ha crnepll)!{yBaTH, ruo ceJI.!IHChKHH o.n:.s1r MaB qÎTKO supo6neHi csoî
KOMnOJHUÎHHO-KOJiopucrnqHÎ JaKOHOMÎpHOCTi H ClpyKzypy, npHHUHnH <PopMocrnopeHH.!I.
CTBOplOIOqff cnpaB)!{HÎ rne.n:eBpH MHCTeurna, HapOllHÎ MaHClpH IlOKaJaJIH, IUO
HallJBH'IaHHO TOHKO BMÎJIH BÎllqysaTH JIÎHÎÎ, CHJiyeT, <PopMH, nponopui"i, pHTM, KOJIÎp i
rapMOHÎHHe cniBBÎ.D:HOllleHH.!I OKpeMHX qacTHH. y HapOllHOMY Oll.!13Î BH.!IBJieHa BHCOKa
Kyni.zypa TeXHÎqHoro BHKOHaHH.!I.
Y XIX-XX CT. B ycix pailoHax YKpaîHH BHroTOBJI.!IJIHC.!I nepeBa)!{HO aHa.JJoriqHi
KOMTIJieKcH qonosiqoro ii )!{ÎHO'!oro s6paHH.!I. PiJHOBHllHHH Ja MaTepia.JJoM, KpoeM ii
npuKpacaMH o.n:.s1r E)'KOBHHH ( cyqacHa qepHiseui.Ka o6nacTb ). Horo BHroTOBJI.!IJIH 3
.D:OMOTaHHOrO, KOHOilJI.!IHOro IlOJIOTHa, BOBH.!IHOÎ TKaHHHH, 3 OBe'IOÎ lllKÎpH. OKpeMi
eJieMeHTH lpa.D:HUÎHHOro O.D:.!lry po6HJIH j3 lllKÎpH - qoJIOBÎqi IlO.!ICH ('lepecu), IlOCTOJIH,
qo6orn.
<l>a6pH'IHÎ TKaHHHH BBÎHWJIH y no6yr Ha noqaTKy

XX

CT. BHllÎJI.!llOThC.!I B OKpeMi

rpynu TaKi KOMnJieKCH, .!IK o.n:.s1r EyKOBHHChKoro TI0.n:inn.s1, TipttKapnarr.s1, BepxH1>oro i
Hu:>KHi.oro

Tipunpyrr.s1

Ta

EyKOBHHChKOÎ

fyuyni.IUHHH.

KniMarnqHo-reorpa<PiqHi,

couia.JJhHO-iCTopuqHi YMOBH cnpH.!IJJH <PopMyBaHHIO cneuu<PiqHux oco6JIHBOcTeH o.n:.s1ry
paiioHiB TiiBHÎqHoro TipuKapnarr.s1 (Jli.BÎBIUHHa i '!aCTKOBO TepHonÎJihIUHHa), ripci.KHx
paiioHiB KapnaT (lBaHo-<l>paHKÎBChKa, '!aCTKOBO Jli.sisci.Ka o6nacTi) Ta 3aKapnarr.s1. Y
KO)!{HOMY Î3 UHX paHOHÎB ( BÎ.D:MÎHHOCTÎ IUOllO KpOIO, IlOlllHTT.!I, <PopM)'BaHH.!1 Oll.!lry B
OKpeMi KOMnJieKCH, îx 03.D:06JieHH.!I TOIUO.
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Haih1cKpaeirne em:rynat0Tb ei.nMiHHi pHCH e O.llR3i TaKHX eTHi'IHHX rpyn
yKpaÎHCbKOro Hapo.ny, JIK ryuy1rn, 60HKH, JICMKH.
)1(1rnonHCHHMH
aKl.lCHTaMH,
BHlllyKaHHM
nponopuiHHHM
cnieei.nHOllICHWIM
OKpCMHX 11aCTHH BHpi3HRCTbCJI HapO,llHHH 0,llRr ryuyJiiB, 11.lO HaCCJIRIOTb ripCbKi paHOHH
leatto-<l>paHKÎBCbKOÎ i qepuieel.lbKOÎ o6JiacTei1, PaxiecbKHH paHoH 3aKapnaTCbKoî o6JiaCTi.
)l(iHKH-ryl.lyJIKH HOCHJIH .no.niJibHi ycTaBKOBi copO'IKH, .nei 3anacKH, o6ropTKH, noRCH,
HaMiTKH, xycTHHH, KenTapi, cep.naKH, nOCTOJIH, e'R3aHi epy11Hy llIKapneTKH-KanqypH.
B3HMKY o.nRraJIH cep.naKH 3 11opttoro, KopH11Heeoro .noMOTKauuoro cyKua 3 RCKpaeoio
KOJibOpOBOIO a6o 'IOpHOIO BHllIHBKOIO, 3 KHTHl.lRMH; Ha CBRTO - cyKHRHi eeciJibHi CBHTH
(ryrni).
0.nRr 'IOJIOBiKiB - KOpOTKÎ .no KOJIÎH T)'HÎKono.ni6Hi copo'IKH, llIHpOKÎ llITaHH 3
rpy6oro 6iJioro noJIOTHa - nopTRHHl.li, 3 11epeouoro cyKHa - KpaweHHl.li, 3 11opuoro Ta
6iJioro cyKHa - ra11i; npRMOCnHHHHH nJIC'IOBHH 3 pyKaBaMH O,llRr - cep.naK, 6e3pyKaBHHH KHmap. 3 rOJIOBHHX y6opie Hai1nornHpeuirni 'IOpHi noBCTRHÎ KaneJIIOXH - KpHCaHi, 3HMOBÎ
wanKH - KJienaHi.
BIDKJrnei e aucaM6JIRX ryuyJibCbKOro o.nRry 'IHCJICHHi .nonoeueHHR: cyMKH Î3 llIKÎpH
- TaWKH, To6iJIKH, Ta6iBKH; TKaHi BOBHRHÎ Top6HHH - TaHCTpH, ,ll3b06CHKH; y 'IOJIOBÎKÎB pi3b6JieHi 3 ÎHTapcicio i iHKPYCTal.liCIO TOnipui, KCJie<tm. nopoxiBHHl.li; y )l{ÎHOK - naJIHl.lÎ 3
MOCJl)l{HHMH 3aeeprneHHllMH TOll.lO. 3a l.lÎfÎ Hi6HTO CTaJIOÎ KOMn03Hl.liHHOÎ 6y.noeH KO)l{CH
paHOH, HaeiTb OKpeMi ceJia i îx npHCÎJIKH MalOTb BÎ.llMÎHHOCTi B O,llll3i. 51K BHCOKOMHCTCl.lbKi
TBOpH B icTOpiio BBiHllIJIH 'IÎTKO po3p06JieHi KOMnJICKCH O.llRry B TaKHX ocepe.nKax, JIK
KocMa11, 51eopie, BepxoeHHa, illewopH, Paxie. OKpeMy rpyny CTaHOBJIRTb TaK 3eatti
11epe0Hi aHcaM6Jii 0.llllry, B l!KHX BH.llÎJilllOTbCll OKpeMi KOMnOHCHTH: cep.naK, llITaHH,
nOllIHTi 3 qepeottoro cyKHa. EapBHCTa KOJibOpoea COKOBHTÎCTb, apxaî'IHiCTb <t>opM,
pÎ3HOMaHÎTHC BHWHBaHHll, anJiiKal.lÎll, nJICTÎHHll, CKJia,llHÎCTb npHKpac i .nonOBHCHb - pHCH,
11.lO BH.lliRJIIOTb ryuyJibCbKHH O,llRr Ha <t>otti iHllIHX paHOHiB 3aKapnaTTR.
Tiepeearoio 11optto-6iJIHX aKl.lCHTÎB xapaKTCpH3ycrbCR o.nHr EoHKiBll.lHHH (ripcbKÎ
paHOHH JlbeiecbKoî, IeaHo-<l>paHKiecbKOÎ i 3aKapnaTCbKOÎ o6JiacTeH). Y )l{ÎHOK 6yJIH 6iJii
.llOMOTKaHi copO'IKH, .npi6Ho pRCOBaHÎ npH llIHÎ i MaH)l{CTax - MHXaJIKax. Tioeepx HHX
o.nHraJIH 6e3pyKaBKH 3 11opttoro i1 KopH11Heeoro cyKHa - Jiei16HKH.
TIORCHHH )l{iHO'IHH OMr: 6iJii cni.nHHl.li, BHllIHTi BHH3Y' <t>apryxH; TO'ICHHKH,
<t>ap6aHH i nOJIOTHllHi 3anaCKH. 51K ea)l{J]HBC xy.nmKH( llBHll.lC BH,lliJilllOTbCll 60HKiBCbKÎ
BH6iH11aHi cni.UHHl.lÎ - .npyKaBHl.li.
Tiol!CHHH o.nHr 110JioeiKie - noJIOTHHHi JiiTHÎ ey3bKi wrnHH - nopTHHHl.li, nopTKH,
nopTH, raTi; 3HMoei cyKHHHi - XOJIOWHi, eoJIOCllHKH. BepxHiH o.nRr B3HMKY - KO)l{YXH.
BJyrrll - wKipHHÎ noCTOJIH.
Cyrrcey 03HaKy 6oi1KiBCbKOro )l{iH011oro O.llllry cTeopt0t0Tb npHKpacH 3
pÎ3HOKOJIÎpHoro 6icepy - CHJillHKH. Ba)l{JIHBOIO 11acTHH010 KOMnJieKcie o.nHry c CKJia.ntti
roJIOBHÎ y6opH: 011inKH-KH6aJIKH Î3 CTPÎLIKaMH, l!KÎ cna.nanH Ha cnHHy; napTHl.li, naHTJIHKH;
ee.riHKÎ 3 TOp04KaMH XYCTHHH. 1.1,iKaea cpopMa )l{iHO'IOro roJIOBHOro y6opy MOJIO,llHl.lÎ KpyrneHbKO noe'H3aHi xycTKH Î3 3WHTHMH KÎHl.lllMH TaK, mo6 TPH KÎHl.li 3 KYTaCHKaMH
cna.nanH Ha cnHHy.
Xy.no)l{HÎMH oco6JIHBOCTllMH BH.llÎJillCTbCll o.nHr JICMKÎB, CTHÎ'IHOÎ rpynH yKpaîHuie,
HKi 3.naeHa )l{HJIH no o6H.nea CXHJIH Cxi.nHHX EecKH.llÎB (y Kapnarnx - MÎ)I{ pi11KaMH CRHOM i
Tionpa.noM i Ha 3axi.n ei.n Y)!{a). CKJia.noei 11aCTHHH JICMKÎBCbKOro o.nHry TaKi: y )!{ÎHOK copO'IKa KOpOTKa. .LJ:o HCÎ npHllIHBaJIH nOJIOTHRHHH nO,llOJIOK-cni.nHHK . .LJ:pi6HOpl!COBaHÎ
cnÎ.llHHl.lÎ - <t>apryxH. Tioeepx HHX O,llllraJIH .npi6HOpllCOBaHi 3anaCKH, BHH3Y o6rnHTÎ
pH.naMH pÎ3HOKOJIÎpHHX CTPÎLIOK - <t>ap6iTOK. TIJie'IOBHH o.nHr - npHTaJieHa 6e3pyKaBKa
(JieH6HK, JICH6H11a) 'IOpHoro i CHHbOro KOJibOpie. BepxHiH O,llRr - KO)!{YXH (KO)!{yWaHHl.li).
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foJIOBHi y6opu: KH6aJIKH (xiMKa, XHMKa, XOMJI.11.), Ha JIKY HaKJia,llaJIH O'iinoK ('ienJIHK),
eeJIHKi xycTKH. Iloumpetti 6iceptti npHKpacu - ".u.pa6umrn" .
.[{o 'iOJIOBi'ioro KOMnJieKcy BXO)J..11.Tb 6eJyCTaBKOBa copO'iKa, JlbH.11.Hi WTaHH
(ttoraBKH), KaMiJeJibKa 6JiaKHTHOro KOJlbOpy (.u.pyWJI.11.K), Jieii:6HK 3 )J.BOMa «PaJI.D.aMH
6nHCK)''iHX ry.u.JHKie, cyKHJIHi KypTKH, ryH&KH, cep.u.aKH. BJyrr11 - wKip.11.Hi xo.u.aKH ii:
'io6oTH. fonoeHi y6opu: 'iOpHi «PeTpoei Kanemoxu, Kpyrni 6apaHJ1'ii wanKH, o6wuTi
3Bepxy cyKHOM. y KOJibopoeiu raMi o6pa3HO nepeea)l(aC TeMHO-CHHiH KOJiip cni.u.HHllb,
JanacoK; 6naKHTHHii: - e KaMiJen&Kax, 'iepeotto-6inuii: - y BHWHBaHKax i npHKpacax 3
6icepy.
IlpH ne)J.b noMiTHHX BnJIHBax CJIOBaQbKOÎ, 'ieCbKOÎ, nOJibCbKOÎ, yropCbKOÎ Ta
pyMyttcbKo'i KYJibryp, o.u.11r neMKiB ei.u.TeopJOc uiKaei HJOaHcH caMo6yTHbo'i MaTepianhHO.u.yxoeHo'i Kyn&Typ11, 'ii .u.aettbocnoe'J1HC&Ki apxa'i'iHi KopcHi.
<I>opMaMH nipH'iHHX niHiH, eMOlliHHOIO >KHBOnHCHiCTIO Ha «Potti ei•rnOJeJieHHX rip i
.D.OJIHH xapaKTepu3ycr&cJ1 O)J.Jlr 3aKapnarr11. Horo pi3HOBH.D.H CTaHOBJI.11.Tb copO'iKH. TYT
6yJIH nowupeHi copO'iKH - )J.OBraHi 3 cyuiJibHOKpOCHHM pyKaeOM, 3 MaH)l(eTOM
(Jan'.11.cHHKOM), npHlUHTHM no OCHOBi, 3 naJyxmo Ha nieoMy 6i'iHOMY wei.
Copo'iKH-onni'i'iJI - KopoTKi (.u.o ni.U.TO'iKH) 3 cyuinbHOKpocHHMH pyKaeaMH 6iJI.11.
wHI MalOTb MopmeHKY - .u.pi6tti cKna.u.o'l'KH, noeepx JIKHX y p11.u.oe0My nnaHi poJTawoeaHa
BHWHBKa xpecTHKOM i rna.u..u.JO. Copo'iKH - JacnynhHHUi .u.o.n.in&Hi 3 naJyxmo J6oKy, 3
pyKaBaMH, npHlUHTHMH no OCHOBi. Haii:B~JIHBiwy pOJib ei.u.irpaBaJIH WHpOKi BHlUHTi
CMyrn Ha MiCU.11.X ycTaBiB pyKaeie. BHWHBKa BHKOHaHa .u.pi6HOIO HH3HHOIO «PioJieTOBOro
KOJlbOpy 3 BKpanJICHHJIM 3CJICHHX, CHHix, )l(OBTHX HHTOK.
y 3aapnarri ei)J.OMa i 11 BOJIOCbKa11 copO'iKa 3 'iOTHpHKYTHHM Bttpi30M ropnOBHHH, Ha
KpaRX JIKOro BHlUHTi wupoKi CMyrn. PyKaBH lUHpoKi, BHHJY npH36HpaHi o6opKOJO,
cyuinbHO BHlUHTi.
Ilo6yTyeana TYT i KopoTKa TyHiKono.u.i6Ha copo'iKa-nemJIHKa 3 BHWHTHMH
wttpOKHMH pyKaeaMH, 'iacTo BHHJY He npH36HpaHHHMH, a 3apy6neHHMH eyJCHbKHM
py6ueM . .[{o copo'iOK 0)1.JlraJIH )J.OMOTKaHHi cni)J.HHlli 3 TOHKHX BOBHRHHX HHTOK, BHWHTi no
KpaJIX, o6wHTi Jy6'iaCTHMH TaCbMaMH, i «PapTyxH-nJiaTH. 6iJiblU nowHpeHi cni)J.HHlli 3
CHHboro ii: .11.cKpaeo-po>Keeoro, rony6oro CHTlllO.
)l{HeOnHCHHX aKUeHTiB copO'iKaM i KOJlbOpOBHM cni)J.HHU.11.M, «PapTyxaM-nJiaTaM
Ha.n.aeantt KO)l(yWaHi 6eJpyKaBKH - 6yH.D.H, .11.Ki cyuiJibHO BHWHTi 'iepBOHHMH BOBH.11.HHMH
HHTKaMH TaK, mo 3)1.aCTbCJI HeMac MicU.11. )J.JIJI npoKony HHTKH.
OpHaMeHT - pocJIHHHHii:. KpiM 6yH.D., BHroTOBJIJIJIH 3 .D.OMOTKaHHoro ciporo cyKHa
KopoTKi KYPTKH yifowi Ta TyHiKono.ni6Hoî «PopMH 6ini cyKH11Hi ryHi 3 .noernM eopcoM Ha
JIHUbOBOMY 6oui. Y .u.pyriu noJIOBHHi XIX CT. Macoeoro nowHpeHHJI Ha6ynH KopoTKi 3
ciporo, 6inoro .D.OMOTKaHHoro cyKHa KYPTKH, mo HaJHBaJIHCb cipHKOM, yii:oweM,
peKJIHKOM,neTHKOM.
Bi.n.MiHHHMH OJHaKaMH na.u.ineHi u 'ionoei'ii copo'iKH ryHiKono.u.i6Horo Kpoio 3
.noerHMH wHpOKHMH pyKaeaMH. BoHH BHWHBaJIHCb 6inHMH HHTKaMH Ha weax, iHo.u.i 3
>KOBTHMH c-rpi'l'KaMH. WrnHH - Gini w11p0Ki, nonoTHRHi ii: eyJhKi cyKoHHi (Horaeuui) a6o
XOJIOWHI.
Copo'iKH ni.u.nepeJyeanH WKipHHHMH wupoKHMH no11caMH - 'iepecaMH 3 -rpboMa
npR>KKaMH ii: rnctteHHM reoMeTPH'iHHM opHaMeHTOM. Ko)l(eH paii:oH 3aKapnarr.11. ii: oKpeMi
ccna MalOTb nceHi ei.u.MiHHOCTi e O.ll.JIJi. Ta cKpiJb 6inHii: Konip KOHTPaCHO ni.u.cunioc
JICKpasi cpioneTOBi, CHHi, >KOBTi, po>Kesi, 'iepeoHi ii: 'l'OpHi aKueHTa JIK BHlUHBKH, TaK i
cl>a6pH'iHO'i TKaHHHH, CTPi"IOK rnmo.
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HeBH'lepnHa TBOp'!a <t>aHTa.JÎH HapOJIHHX Maikrpie BHHBHnacb y TOMy, lUO BOHH
p03po6HnH e Me)l(ax TPa.D.HUÎH '!HcneHHÎ eapiaHTH xyJIO)l(Hbo-o6pa.JHoro MOJJ.emoeaHHH
OJJ.Hry.
y CKJia.D.HHX KOMnneKcax om1ry Ba)l{nHBY ponb BÎ.D.ÎrpalOTb i:foro xyJIO)l(HC
o<t>opMneHHH (BHllJHBaHHH, Mepe)l(eHHH, anniKaUÎH, po3nHC, BHTHHaHHH, o6umBaHHJI
XYTPOM) Ta JJ.OnoeHeHHH (cyMKH, nanH'!KH, nopoxiBHHUÎ), oco6nueo TÎ, mo 3HÎManHcH
(.D.ia.D.eMH, cepe)l(KH, nepcHi, HaMHCTO Micueeoro Ta npHBÎ3Horo BHpo6HHUTBa).
3a MicueM po3TawyeaHHH BH.D.ÎllHIOTbCH ni.D.THnH: npHKpaCH, lllO HOCHnH Ha qoni
(cTpÎ'IKH, 'IÎnbUH, .D.Îa.D.eMH), Ha eyxax (cepe)l(KH 3 niJJ;eicKaMH), Ha WHÎ (HaMHCTO,
naHUIO)l(KH, CTPÎ'IKH 3 6icepy), Ha rpyJJ;HX (xpeCTHKH, HaMHCTO, .D.yKa'li, 3rap.D.H, rep.D.aHH,
naHUIO)l(KH), Ha pyKax (6pacneTH, nepcHi).
MaTepian: 30nOTO, cpi6no, 3anÎ30, MÎJJ.b, CKJIO, KepaMiKa, HHTKH, KaMÎHHH
(J.liaMaHTH, aMeTHCT, can<t>ip, cepJJ;oniK, 6ypwTHH). TexHiKa o6po6KH MeTany Ta KaMiHHR KyeaHHSI, nnaeneHHSI, nHTTSI, naHHHSI, pi3b6neHHSI, THCHeHHH, no3onoTa. BOHH xapaKTepHi
JIJIR pi3HHX BHJ.lÎB npuKpac. Cepe)l(KH - Hai16inbw nowupeHi npHKpacu.
Cepe)l(KH (KOBTKH) - .D.aBHiii THn )l(ÎHO'IHX npHKpac eyx. BurornenMH, B
OCHOBHOMy, j3 cpi6na, 30llOTa 3 BCTaeneHHMH KaMÎHUS!MH. OcHOBHi <f>opMH - y BHrm1.D.i
11
11
niBMÎCS!US!, KÎllbUS!, KOJia Ta KBÎTKOnOJJ;Î6Hi MaKÎBKH , Jl0 cepe)l(OK 'laCTO npHKpinJIIOBanH
60BTH, KOBTH.
Kopani - HaMHCTO (JJ;o6pe HaMHCTO, cnpaB)l(HE HaMHCTO, My.D.pe HaMHCTo, mupi
Kopani) BHroTOBJUlJIH muunyeaHHJlM BHTO'!eHHX, BHpi3aHHX cnpaB)l(HÎX KOpanOBHX
HaMHCTHHOK 3 JJ;ÎpO'!KaMH Ha HHTKH. Kopanoei HaMHCTHHKH 6ynH HapÎ3aHi y qiopMi
ManeHbKHX J.lpi6HHX TPY60'!0K (ci'leHi Kopani), oeanie, 6o'le'IOK. TiowupeHHM 6yno
HociHHR BiJl TPbOX .li.O TPHJIURTH TPbOX HH30K Kopanie, RKÎ 3ae'J13yeanucS1 33a.D.y Ha wu"i
nÎJJ; eonoCCHM. HaHKOpOTWÎ HH3KH npHJIS!ranH .li.O WHÎ, a HaHJJ;OBWi CHanH HH)l('le rpyJJ;eH.
TiowupeHi HaMHCTa 3 6ypwTHHy, CKJia.D.HHX KOllbOpOBHX naUbOpOK, KOnbopoeoî CManbTH:
11
qepBOHi -"KpoeaeHui", cpi6Hi i 30llOTi - "6nHCKaBKH , 6ini HaMHCTa 3 nepnie -"6anaMyTH".
HocHnH HaMHCTO ii 3 niJJ;eicHHMH pR.D.aMH MOHeT.
,[{yKa'li (.D.yKaTH) - npHKpacH 3 BHKOpHCTaHHSIM MOHeT. 3a qiopMOIO BHJIÎJISllOTbCSI
TPH niJ.lTHnH JlyKal!ÎB, y SIKHX JlO n'S!Tb i 6inbwe MOHeT nOCJJ.HyeanHCH y BHrJIS!JlÎ HaMHCTa:
O.li.Ha eenHKa MOHeTa i npHKpÎnneHHH Jl0 Heî MeTaneBHH 6pacneT - 6aHT, OpHaMeHTOBam1ii
3 KaMÎHHHM; MOHeTa i xpeCTH, HeeenHKÎ ÎKIJHH.
3rap.D.H - npHKpacH THny HaMHCTa, CKna.D.anHCR 3 TPhOX i 6inhwe MeTaneBHX
xpeCTHKÎB, Kpy)l(e'IKÎB pÎ3HOÎ BenH'IHHH, 3, CJJ;HaHHX MÎ)I( co6010 naHUIOJKKaMH,
nnacTHHKaMH, HypaMH. BoHH 3acTi6anHcH Ha npHJKKH-l!enparn.
HaMHCTO 3 6icepy - npHKpaca, BHroTOeneHa HaHH3yeaHHHM KOnhopoBHX KpyrnHx
BHJIOBJKeHHX 6icepHHOK Ha OJIH)' HHTKy.
repJJ;aHH BHroTOBnHnHCH 3 6icepy TeXHÎKOIO nneTÎHHH Î TKaHHH, CKpy<iyBaHHH. 3a
<t>opMOIO BHJJ;ÎnHnHCH niJITHnH: repJJ;aHH y BHrJIH.D.i WHpOKOro 6araTOKOnÎpHoro KOMÎpa, lUO
cnycKaCTbCH Ha rpyJ.lH, nne'li, 3acTi6aCTbCH 33aJIY Ha WHÎ - KpH3a; repJJ;aHH y BHrJIHJJ;Î
JlOBrHX CTPÎ'IOK, ).lBa KÎHUÎ SIKHX 3'cJJ;HyBanHCb cnepe.D.y, 3BHCalO'IH HH)l('!e rpy.D.eii, Hepi.D.KO
.li.O nOHCa.
y npHKpacax 3 6icepy 6araTOKOnipHHMH aKUeHTaMH 3Byl!aTb BHTKaHi, BHnneTeHi
opHaMeHTanbHÎ MOTHBH: po3eTKH, poM6H, KBÎTH, 3y6ui TOIUO.
Ko)l(eH 3 THnie npHKpac Mac noKanbHi pHCH B oco6nHeocux MaTepiany,
TexHonoriHx, KOHCTPYKUÎHX, KonopHCTHl!HOMY BHpiweHHi, cnoco6ax KpinneHHH, HociHHH.
)l,aeHi qiopMH BiJJ.nOBÎJIHO .li.O icTOpH<iHHX ernnie p03BHTKY xyJIO)l(HbOÎ KYnbTYPH
3MÎHIOBanHCH.
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KowTOBHi npmcpacu 6ynu y xopHCTYBaHHi laMOlKHHX sepcTB uaceneHHJI.
BnrOToBneui Bp)"luy npmcpacu 3 .nocTYOHHX MaTepianis, uixasi 3a cl>opMOK> i xy,nolKHiM
BHpiIIICHHJIM, IlOIIIHpK>BanHCJI B MiCTax i cenax, ane 6inLIII noIIIHpeui 6ynu B O,nJlli CCJIJIH.
Yci eneMeHTH npmcpac, JIKi 3HiMann i npHICpinnK>Bann .no o.nBry (HaIIIHBKH, MCTanesi
nnaCTHHKH, ry.nlHKH, KOni.opoei TaCLMa, DpJlllCKH ,nnJI IlOJICiB, noniB O,nJirY)
xapaKTCpHlYK>TLCJI E:,nHicno cpyuxuiouani.uoro i xy,nOllCHLO-o6pa3HOro BHpiIIICHHJI,
06pJ1.nOBoro npH3H3'1CHHJI.

Din istoria evoluţiei costumului popular în Transcarpatia
ln lucrare se face o ana/izd istoricd a interfluenţe/or diferitelor culturi: maghiare,
cehe, româneşti precum şi a altor popoare slave prin prisma evoluţiei costumului popular
în Transcarpatia. Se caracterizeazd istoria mode/drii îmbrdcdminţii diferitelor pdturi
sociale. O atenţie deosebitd se acordd costumului popular ţdrdnesc, aparţinând trei
subetnosuri ucrainene din Transcarpatia: femeii, boicii şi huţulii.
Deasemenea se evidenţiazd şi ornamentele costumului popular, rolul lor în
dezvoltarea şi conservarea tradiţiilor populaţiei din Transcarpatia.

From the History of Folk Costume in Transcarpathia
The paper makes a historical analysis of the injluences from different cultures:
Hungarian, Czech, Romanian and other Slave nations, too, in the viewpoint of
Transcarpathian 's folk costume evolution.
It was made a history of clothes of different social strata. A special consideration
was granted to folk costume, belonging to three Ukrainian ethnological areas from
Transcarpathia: lemcii, boicii and Hutsullians.
It is emphasized, too, the ornament offolk costumes, their role in development and
maintenance of customs in Transcarpathia.
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lllaHOBHi y11aCHUKU Mi:HCHapoOHOi" HayKOBOi" KOHt/JepeHl(ii°I
flpuCMHO 6i03Ha'lumu, UIO y po3zopmaHHR yKpaiiic&Ko-pyMyHc&KUXHayKo6UX i
KY!l&mypHUX 36 R3Ki6, RKi aKmU6i3Y6a!lUCR 3a ocmaHH€ oecR-mupi'l'IR, nOCU!lbHUU 6K!laO
6HOCRmb HayK06iji YxzopoOCbKOZO oep:J1Ca6HOzoyHi6epcumemy. 3ano'lamK06aHi Ha.MU
HayKo6o-neoazozi'IHi 36'R.3KU 3YHi6epcumemoM M.EaR Mape 6 1991 p., nozuupU!luCR Ha
iHzui HayKo6i iK)'!l&mypHi ycmaH06U Pecny6J1iKU PyMyHii': PyMyHc&KUu iHcmumym
</JpaKO!lozii; HayK060-K)'!l&mypHi 11eHmpu Camy Mape, EaR Mape, 3aJ1ey,Kllyx, npo UIO
c6iO'lam& cnill&Hi HayKo6i nozuyKu 6 Za!lY3i </Ji3UKU, apxeo!lozii; icmopii; !IÎHZBicmuKU,
emHO!IOzii;· 6UOaHi 36ipHUKU HayK06UXnpaijb, MOHOZpa</Jii; y'laCmb y 06ocmopoHHix i
MixHapooHux HayKo6ux <fJopyMax, cma:JIC)l6aHHR 6UK!laOa'li6, Ha6'1aHHR cmyoeHmi6 ma
acnipaHmi6 y HazuoMy yHi6epcumemi.
I'eozpa</Ji'IHe i zeono!limu'IHe noJ1o:J1CeHHR 3aKapnammR
cnpURc
i
3a606 'R.3yc
Yxzopooc&KUu yHi6epcumem i HaOa!li 6ucmynamu <fJopnocmoM y nooaJ1&1.UOMy po36UmK)'
yKpaiHCbKo-pyMyHCbKUX
HayK06UX
i
K)'!l&mypHUX36 'R.3KÎ6, 3Mi1./HeHHi opyx6u
6ce6i'IH020 cni6po6imHuijm6a MÎ:JIC HazuUMuHapooa.Mu.
Bne6HeHi, UIO HayKo6a KOH</JepeH11m "YKpaiiic&Ko-pyMyHc&Ki 6iOHocuHu: icmopm i
cy'laCHicm&" 36azamum& ooc6iO mpaHcKopooHHoi' ma pezioHa!l&Hoi" cni6npa11i 6'1eHux
Hazuux Kpaiii. Eaxa10 y'laCHUKa.M nRiOHoi' po6omu i m6op'lux nozuyKi6
y
noZJ1u6J1eHiHawo20 HayKo6ozo ma K)'!l&mypHozo cni6po6imHuijm6a.
PeKmop YxzopoOCbKOZO oep:J1Ca6HOZO yHi6epcumemy
npo</J. Bo!IOOUMup C!IU6Ka

Stimaţi participanţi

la sesiunea ştiinţifică internaţională !

Este plăcut de remarcat, că în evoluţia relaţii/or $tiinţifice $i culturale ucraineanoromâne, care s-au intensificat de-a lungul deceniilor, o contribuţie importantă $i-au adus-o
$i oamenii de $tiinţă din ora$ul Ujgorod.
Legăturile $tiinţifico-pedagogice create cu Universitatea din Baia Mare, s-au
extins $i cu alte instituţii din România: Institutul Român de Tracologie, Centrele Ştiinţifico
culturale din Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Cluj, rezultatul fiind materializat în cercetările
comune în domeniile fizicii, arheologiei, editarea unor culegeri $tiinţifice $i monografii,
participarea la întruniri $tiinţifice bilaterale $i internaţionale, schimbul de cadre didactice,
pregătirea studenţi/or $i aspiranţi/or în instituţia noastră.
Situarea geografică $i geopolitică a Regiunii Transcarpatice situează Institutul
din Ujgorod ca avanpost în relaţiile ucraineana-române create în domeniile $tiinţifice $i
culturale, în întâlnirea prieteniei $i colaborării între popoarele noastre.

Rectorul Universităţii de Stat Ujgorod
profesor Vo/odimir Slivca

https://biblioteca-digitala.ro
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