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Cuvânt de însoþire

Cuvânt de Însoþire
Mãrturisesc cã am primit cu o oarecare rezervã cã soþii Muntean din Negreia, au
purces la realizarea unei monografii a localitãþi. Dar orice urmã de îndoialã mi-a fost
spulberatã încã de când am rãsfoit primele date strânse, prelucrate ºi apoi ordonate cu
o acurateþe ce te trimite cu gândul la un autor profesionist. Problema unor lucrãri
despre trecutul localitãþilor s-a pus încã din vremea Imperiului Austro-Ungar ºi chiar
s-au realizat multe, mai ales a unor regiuni, numai cã atunci s-a insistat pe amprenta
pusã de stãpânitor asupra tuturor aspectelor vieþi satelor. În perioada interbelicã,
ºcoala sociologicã a lui Dimitrie Gusti susþinea idea, totodatã necesitatea întocmirii
unor monografii istorico-economico-sociale a tuturor localitãþilor din România.
Din nefericire vicisitudinile vremurilor, pe de o parte, pe de altã parte indiferenþa cârmuitorilor din toate epocile, delãsarea tipic balcanicã a acestora, au fãcut ca sã
se omitã iniþierea unui program naþional în aceastã direcþie. Aºa cã problema schiþelor
monografice a satelor noastre a rãmas la latitudinea unor pasionaþi intelectuali locali
care, de ce sã nu recunoaºtem, muncind din greu, mai mult ori mai puþin organizat,
trecând peste multe piedici (birocratice, materiale) au ajuns la rezultate remarcabile.
Ion Agârbiceanu spunea, în urmã cu 70 de ani: „în scopul cunoaºterii cât mai
amãnunþite a þãrii ºi a neamului, monografiile comunelor ºi a regiunilor sunt de cea
mai mare însemnãtate” (prefaþã la lucrarea „Cinci sate din Ardeal” a preotului Vasile
Cosma, apãrutã la 1933 la Tipografia Naþionalã S.A., Cluj).
Despre satul Negreia eu nu pot scrie cã îmi place mult apa de acolo ºi cã-mi sunt
dragi oamenii, harnici ºi de treabã. Las pe prietenul meu Gavril Pinte, fiu al lacestor
meleaguri, sã spunã mai multe „Negreia - un fel de poianã ceva mai mare de la poalele
vârfului Mogoºa, pe versantul sudic al Munþilor Gutâi. Nu vreau sã idilizez, de prea
multe ori vine vorba de viaþa la þarã, cu sau fãrã Tãnase Scatiu, dar totul e minunat,
mirific, înmuiat într-un lirism deosebit. Negreia e un sat în care nu exista ºi nu existã
CAP, Miliþie, Poliþie sau cãmin cultural. Singurele instituþii erau (ºi s-au pãstrat) o
ºcoalã cu patru clase, un magazin sãtesc ºi o bisericã în care preotul oficia odatã la trei
sãptãmâni (fiindcã avea trei sate în parohie), dar atunci, înainte de Sf. Liturghie, fãcea
ore de religie (cu toate cã directorul ºcolii de atunci, strãin de satul nostru, era un ateu
explicit) – interviu acordat lui Gherasim Domide ºi publicat în toamna lui 2004 în
revista ªcoala Maramureºanã.
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Departe de mine gândul de a comenta în vreun fel lucrarea, cititorul se va
convinge singur de valoarea (nu numai sentimentalã!) incontestabilã, de migala ºi
responsabilitatea cu care s-a muncit. Sunt convins cã datele ºi documentele din carte
care, fãrã truda autorilor, ar fi fost condamnate sã stea ascunse în dosarele din arhive,
vor constitui nu numai o sursã de informare, ci ºi un mijloc de delectare esteticã.
Felicit din suflet familia Muntean (o familie model) pentru acest important
demers istoric ºi cultural ºi mã alãtur bucuriei lor de a-ºi vedea truda strânsã între
coperþile acestei excelente cãrþi.
Cetãþele, la 8 noiembrie 2005,
De sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavril
Alexa Gavril Bâle
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Prefaþa
Negreia, meritã aceastã carte, de altfel singura, pentru ca s-a scris foarte puþin
despre aceastã localitate. Prin acest volum vom încerca sã dezvãluim o altã imagine a
oamenilor de aici. Ducându-ºi existenþa sub poalele Mogoºi, departe de tumultul
oraºelor, credinþa oamenilor de aici o regãseºti oglinditã în toate formele de manifestare spiritualã: cercetarea regulatã a bisericii, salutul, construirea de rãstigniri sau
troiþe, pe care le întâlneºti la toate rãscrucile de drumuri.
La Negreia te simþi mai aproape de Dumnezeu. Sãtenii au jertfit mult din sãrãcia lor pentu a-ºi construi bisericuþa „de pe Dâmb” ºi ºcoala de lemn (construitã în
1904), pentru a-ºi pãstra credinþa ºi limba.
Pe aici a trecut Pintea Viteazul în drumeþiile cãtre Maramureºul istoric, dar tot
de aici i s-au alãturat ºi doi dintre locuitorii satului, devenind tovarãºi de arme ai
haiducului.
Negreienii vor avea un reprezentant în delegaþia celor 300 de români participanþi la prezentarea memorandului în faþa împãratului la Viena. Numele, a trei dintre
locuitorii din Negreia, se gãsesc consemnate în documente aflate la Muzeul Unirii din
Alba-Iulia, ca ºi participanþi la marele eveniment.
La Negreia pãrintele Vasile Lucaciu, în clipele sale de liniºte, poposea în casa
memorandistului Atanasie Demian, unul dintre admiratorii ºi sprijinitorii lui, spre a-ºi
reîmprospãta puterile în lupta sa cu autoritãþiile maghiare.
La ºcoala din Negreia ºi-a gãsit refugiul Aurelia Rus în urma iubirii pierdute a
lui Octavian Goga.
Negreia este satul în care s-a nãscut Pinte Gavril, actor ºi regizor consacrat ºi un
om de caracter, care nu si-a uitat satul lui drag cu amintirile copilãriei.
Negreia este un sat cu trãsãturi specifice satului de munte, la prima vedere îþi
vine sã crezi cã aici nu se putea întâmpla nimic deosebit, ºi totuºi negreienii au fost la
înãlþimea momentelor istorice pe care le-a trãit întregul popor român din Transilvania.
Vrednicia bãrbaþilor din Negreia care au participat la cele doua mari evnimente importante (memorandumul ºi Marea Unire), trebuie sã fie pentru generaþia tânãrã de acum
un îndemn ºi un exemplu, dar ºi un motiv de mândrie pentru pãstrarea vie a memoriei moºilor ºi strãmoºilor acestei localitãþi.
5
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La Negreia eºti copleºit de bunãtatea ºi ospitalitatea oamenilor de aici, caracteristicã zonei de munte, de credinþa în Dumnezeu, reflectatã în faptele lor de zi cu zi.
Cãlãtorul care intrã în sat, este întâmpinat de o frumoasã grotã, în care se gãseºte statuia Preacuratei Fecioare Maria de Lourde.
Cele douã biserici, cea de pe Dâmb, din piatrã, construitã în 1930, (ar putea fi
declaratã monument istoric) ºi biserica de lemn, finalizatã în 2002, construitã de cãtre
credincioºii greco-catolici, ar putea deveni un punct de atracþie pentru turiºtii în trecere
prin zonã.
Negreia este poziþionatã într-un cadru natural minunat, unde s-ar putea
desfãºura multiple activitãþi turistice (plimbãri cu trãsura sau sania, vizite la stânele de
oi, excursii pe trasee marcate etc.). Asfaltarea drumului comunal ªiºeºti-Negreia ar
creea posibilitatea pentru dezvoltarea acestor activitãþi, de care ar putea beneficia ºi
locuitorii altor sate din comunã.
Am scris aceastã carte din dorinþa de a demonstra, cã oricât de micã ºi neînsemnatã este o localitate, existã ºi aici oameni deosebiþi care prin faptele lor de-a lungul
timpului au dovedit cã sunt buni români.
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I. AªEZARE GEOGRAFICÃ
Situarea în cadrul judeþului
Comuna ªiºeºti, cu un teritoriu administrativ în suprafaþã de 9.002 ha, este situatã în partea centralã a judeþului Maramureº, ºi are în componenþã 7 localitãþi:
ªIªEªTI - sat reºedinþã de comunã, situat la o distanþã de 15 km faþã de reºedinþa
judeþului, municipiul Baia Mare, ºi la 5 km de oraºul Baia Sprie, iar în
teritoriul administrativ este amplasat excentric, în partea de N-V a
acestuia.
SATE APARÞINÃTOARE:
BONTÃIENI – situat la 5 km sud faþã de reºedinþa de comunã
CETÃÞELE – situat la 5 km sud – est, faþã de reºedinþa de comunã
DÃNEªTI – situat la 3 km sud-est, faþã de ªiºeºti
NEGREIA – situat la 5 km est de reºedinþa de comunã
PLOPIª – situat la 7 km sud –est, de reºedinþa de comunã
ªURDEªTI – situat la 5 km sud –est, faþã de comunã
Comuna ªiºeºti se învecineazã cu teritoriul administrativ al oraºelor Baia Sprie
la nord ºi nord –vest, respectiv Cavnic la nord ºi nord –est, precum ºi cu comunele
Deseºti ºi Ocna ªugatag la nord, Cerneºti la sud – est, Copalnic Mãnãºtiur la sud ºi
Dumbrãviþa la vest.

Cadrul natural
Din punct de vedere geografic, teritoriul admistrativ al comunei ªiºeºti este
amplasat în unitatea de relief cunoscutã sub denumirea de Piemontul Negreii, la contactul acesteia în partea de vest cu bazinul depresionar Rus – ªiºeºti, în sud ºi est cu
depresiunea Plopiºului, drenatã de râul Cavnic pe direcþia de nord - est, sud - vest, iar
în partea de nord - est ºi nord se aflã munþii vulcanici Gutâi (1.443 m) ºi Igniº (1.307 m).
Relieful este alcãtuit din dealuri cu altitudine între 300 ºi 900, fragmentate de
numeroase vãi, reprezentat prin niºte mãguri vulcanice (Vf. Tisei 819,4m) sau rotunjite
datoritã eroziunilor (Pietrele ªoimului 881 m, Piatra Roºie 620 m, Muta Micã 57,3 m,
7
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Mândra Vedere 410 m).
Denumirea de bazin este datã de prezenþa numeroaselor vãi cu ape torenþiale,
rãspândite radial, cum sunt vãile ªiºeºti, ªindreºti, Morii, Custura, în cadrul acestuia
Sasca, Tisei, Rãchiþelelor ºi altele.
Este de remarcat prezenþa izvoarelor de apã mineralã sulfuroasã cu proprietãþi
terapeutice de pe teritoriul localitãºii Dãneºti.
Din punct de vedere geologic se întâlnesc formaþiuni uniocene ºi poliocene, caracteristice zonelor deluroase ºi depozite cuaternare alcãtuite din pietriºuri ºi nisipuri.
Datoritã variaþiei reliefului, vegetaþiei, condiþiilor de climã ºi rocilor solurile
dominante sunt brune de pãdure cernozionomice ºi brune podzolice.
Vegetaþia dominantã este silvicã alcãtuitã din pãdure de fag sau amestec (fag,
brad, molid); în arealul satului Dãneºti se gãseºte un parc de conifere secular, la poalele
dealului Mândra Vedere ºi pastoralã (pãºuni ºi fâneþe).
Clima este temperat continentalã, cu temperetura medie anualã de 8 grade C ºi
cu o cantitate medie a precipitaþiilor de 888 mm, anual.
În cadrul acestui capitol sã fie intrdusã poza de la fiºierul scan 0001
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II. TRECUTUL ISTORIC
Istoricul aºezãrii
Pentru a merge pe firul evenimentelor mai importante pe care le-a trãit satul dea lungul unor perioade istorice, datoritã împrejurãrilor geografice, istorice ºi economico – sociale vom face o incursiune succintã a împrejurimilor zonei Baia Mare – Baia
Sprie cu satele aparþinãtoare.
Prima atestare documentarã a oraºului Baia Mare o întâlnim într-o diplomã
privilegiatã emisã de Carol Robert la 29 mai 1329: “Diploma privilegiatã din 12 octombrie 1347 datã de regele Ludovic I la solicitarea conducãtorilor oraºului Rivulus
Dominarum (judele Henslinus, consilierul Johannes Grobsgod ºi notarul Johannes de
Rivulus Dominarum ºi ai oraºului Medius – Mons) se reglementeazã întinderea ºi
hotarele oraºelor, organizarea administrativã autonomia localã, organizarea mineritului, stabilirea impozitului (urburii). Pe lângã întãrirea privilegiilor anterioare, diploma
din 1347 permite locuitorilor celor douã oraºe sã foloseascã lemnul provenit din
exploatarea Pãdurii Negre (Silva Nigra) pentru construirea topitoriilor, ºteampurilor ºi
caselor“ ( Cosma Gheorghe – Baia Mare – 670, Suprema tãrie a oraºului – pg. 64).
La 1411 Baia – Mare ºi Baia - Sprie împreunã cu domenile lor (satele Hidiaga,
Ocoliº, Groºi, Rus, Chechiº, Cetãþele, ªurdeºti, Dumbrãviþa) vor ajunge în proprietatea
despotului sârb ªtefan Lazarievici, în urma unui schimb de oraºe cu regele Ungariei
(Valentin Bãinþan – ªiºeºtii pãrinelui Dr.Vasile Lucaciu pg. 74). Tot în acest an este atestatã ºi existenþa monetãriei din Baia-Mare.
În 1429, oraºul Baia - Mare se plânge cã pãdurile sunt ocupate de Sandrin
Dragfy, iar acesta acuzã oraºul cã a întemeiat cinci sate pe pãmântul sãu. La 1430
Capitlul din Oradea hotãreºte ca cetãþenii celor douã oraºe împreunã cu cei ce depind
de ele sã foloseascã pãdurile din Feketehegy,adicã din muntele Negru.
Înfrângerea Ungariei la Mohacs, 1526, a dus la stabilirea oºtilor turceºti în cetatea Orãzii, de unde vor organiza jafuri ºi pustiiri ºi asupra satelor din împrejurimile
Bãii-Mari. În incursiunea din 1566 turci s-au aºezat în Ocoliº, de unde au prãdat în voie
satele: Dumbrãviþa, Unguraºul, ªindreºti, ªiºeºti ºi altele. Negreia nu este pomenitã
(Prodan David – Iobãgia în Transilvania în sec.- al XVI, pg. 24).
În Transilvania, pe la mijlocul sec.- al XVI-lea, þãrani dependenþi apar în docu9
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mente sub denumirile de iobagi (aveau pãmânt în folosinþã, gospodãrie proprie, dar li
se condiþiona dreptul de strãmutare), jelerii (nu aveau pãmânt în folosinþã, nici
gospodãrie proprie, se stabileau periodic pe proprietãþile funciare). Pentru pãmântul
primit în folosinþã, iobagii ºi jelerii datorau proprietarilor renta, care putea fi în produse (dijmã), în muncã (robotã) sau bani (cens). Dijma reprezintã o cotã parte din produsele agricole sau animaliere, dar care puteau fi ºi rãscumpãrate în bani. Renta în
muncã (robotã, slujbã, clacã) consta în tãiatul ºi transportul lemnelor, întreþinerea drumurilor, cositul ºi cãratul fânului, lucrul în mine ºi ºteampuri.
La 1566, domeniul Baia - Mare, subordonat Cãmãrii, se compune din oraºul Baia
Mare, târgul Baia - Sprie ºi 14 sate, Dumbrãviþa, Unguraº, ªindreºti, Dãneºti ºi altele.
La urmãtoarea conscripþie, din 1569, sunt înscrise aceleaºi oraºe cu 15 sate, acum este
înscris numai unul, Ferneziu, la care se adaugã Bontãieni (Puztatelek) ºi Negreia
(Nigrefalw).

Fiºierul scan gigi 0061

În aceastã conscripþie din 1569, Negreia este menþionatã pentru prima datã
într-un document în care aflãm despre obligaþiile ºi îndatoriile locuitorilor faþã de proprietarii lor, la vremea respectivã fiind Cãmara din Baia-Mare. În registrul de dijmã a
porcilor de toamnã, (porcorum autumnalium) din 1600, apar 10 sate: Unguraº, Mocira,
ªindreºti, Plopiº, Groº, Ocolis, Dãneºti, Bontãieni, Negreia (Negrely). Dijma porcilor
era un porc de fiecare turmã, indiferent cã erau de pãºune sau ghindã. Repartiþia porcilor supuºi dijmei pe cei înscriºi din cele 10 sate era urmãtoarea:
10
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4 porci

- erau 124 de supuºi,

5 - 9 porci

- erau 8 supuºi,

10 - 19 porci

- erau 11 supuºi,

20 - 24 porci

- erau 2 supuºi.

Pentru darea vitelor sau tretina, Negreia este înscrisã alãturi de încã 7 sate: Groº,
ªindreºti, Ocoliº, Bontãieni, Dãneºti, Plopiº, Mocira. Media pe gospodãrii era de 5 vaci
în registrul de la 1600.
În anul 1600, oraºul Baia - Sprie îºi rezolva litigiul sãu faþã de erariu potrivit
înþelegerii încheiate, primeºte definitiv dreptul de folosinþã a Pãdurii Negre, partea
dinspre Cavnic, iar cele 2 sate româneºti, Negreia ºi Dãneºti, vor aparþine din acest an
de fiscalitate.
Litigiul care exista între oraºul Baia - Sprie ºi locuitorii din ªiºeºti, privind delimitarea hotarelor se reia printr-un nou proces, la 7 ianuarie 1634. Este citat ca ºi martor Moca Lazãr, locuitor din Negreia, este pentru prima datã menþionat într-un document un nume de familie din Negreia (Smik Antal – monografia oraºului Baia – Sprie,
1909, pg. 58).
La 14 octombrie 1634, li se aduce la cunoºtinþã satelor ªiºeºti, Negreia, Unguraº,
ªurdeºti ºi Rus, cã locuitorii pot pãstori vitele, dar numai pânã la marginea hotarului
cu Baia Sprie. Cancelaria principelui Bethlen, la 7 decembrie 1635 hotãreºte ca cei care
vor paºte vitele pe terenurile aparþinând oraºului Baia Sprie vor fi pedepsiþi cu o
amendã de 200 florini (Smik Antal – Idem, pg. 59).
În 1682 satele din jurul Bãii - Mari sunt prãdate de turci. ªi satul Negreia are
aceastã tristã soartã. Din relatãrile unor martori din perioda respectivã aflãm cã „la 17
februarie 1683 (anul victoriei de la Viena) judele oraºului Baia - Sprie, trimite lui Enyedi
ªtefan, judele oraºului Baia - Mare, o scrisoare în care-i relateazã mãrturisirea martorilor în problema atacului sãvârºit de turci împotriva localitãþii Negreia, situatã la 16 km
de Baia Mare. Dupã cum rezultã din procesul de audiere a martorilor, turcii au dus cu
ei la Zalãu majoritatea locuitorilor din sat (monografia municipiului Baia Mare – pg.
153, filiala Baia Mare a Arhivelor Statului, fond primãria oraºului, acte administrative
fasciculul 1, Nr. 3 din 1683).
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Domeniul monetãriei (Domus Cusoria) din Baia Mare la 1688 are înscrise 9 sate:

Mai departe se precizeazã: cele 5 sate din frunte au voievod sau ºpan (Ispan).
ªurdeºti are înscris în frunte un jude. Tot aici se dau ºi informaþii asupra calitãþii satelor.
1. Primele 5 sate sunt bunuri ereditare, în comitatul Sãtmar. În repetate rânduri
ele au fost rânduite când la cetatea Sãtmarului, când la monetãrie sau la minele
din Baia - Mare. Dar de vreo câþiva ani, dintr-o necesitate, Camera le-a rânduit
la monetãrie ºi mine.
2. ªiºeºti, Rus ºi ªurdeºti sunt de asemenea bunuri ereditare. Acestea, dupã cât
îºi aduc aminte oamenii, n-au contribuit ºi n-au fãcut nicicând vreo slujbã comitatului Sãtmar, ci au þinut de-a dreptul de monetãrie ºi de minele din Baia - Mare,
dependente fiind întru totul de Camere.
3. Dumbrãviþa a fost achiziþionatã sau cumpãratã de Camerã pe bani, întrucât
supuºii de mai sus n-au fost de ajuns pentru muncile necesare, înainte cu câþiva
ani, 1695 de florini ungureºti de la Gabriel Szabo, Camera voind sã o rânduiascã
la muncile continui pe lângã monetãrie ºi minele din Baia Mare (Prodan Dvid ,
vol. II pg. 246).
Tot la 1688, pe domeniul Bãii – Mari, pentru satele ªindreºti, Bontãieni, Plopiº,
Dãneºti ºi Negreia slujbele sunt nelimitate „Servitium praeslavant prout Dnus
Terrestris, aut Povisor erum voluit”.
Slujba sãptãmânalã a celor 5 sate mai sus menþionate, consta în tãiere inde12
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finenter de lemne, cãrat, pregãtirea lor pentru ardere de cãrbuni. La aceastã slujbã se
adaugã alte munci, atât ordinare cât ºi extraordinare care se fac nu numai de ei ci ºi de
vitele lor.
În anul 1688 pentru nevoile topitoriei ºi locuinþa dregãtorului s-au adus 200 care
de lemne, socotit fiecare la 39 dinari fac 78 florini.
Pentru ªurdeºti, ªiºeºti ºi Rus obligaþiile sunt cuprinse în textul „sunt datori cu
slujbe continue la monetãrie (Domus cusoria) slujbe pentru care li se plãtea de la monetãrie, acum însã sunt datori sã le facã gratuit, tãind lemn ºi cãrãuºindu-le, lucrând la
cãrbuni precum ºi la alte munci. Fiecare om cu boi e dator ºi cu un car de lemne la
Crãciun” (Prodan David, vol. II, pg. 245).
De asemenea, cele 5 sate împreunã plãteau de Sânmartin 8 florini.
La ªurdeºti, ªiºeºti ºi Rus se noteazã cã nu dau nici un cens de Sânmartin ºi
Sânmihai, ci plãtesc doar de fiecare bou sau vacã 2 dinari anual (Prodan David, vol. II,
pg. 141).
În privinþa pãdurilor se spune: în ªindreºti pãdure de fag în care se pot îngrãºa
2.000 de porci, dar rareori produce. Din ea se ia dijma porcilor. Plopiº, Dãneºti ºi
Negreia au pãdure cu ghindã, comunã cu a ªindreºtiului. Bontãieni are pãdure propice, destinatã pentru clãdirea bisericii (Prodan David, vol. II, pg. 336).
Dupã înfrângerea turcilor, la asediul Vienei din 1683, în retregerea lor vor devasta
suprafaþa unui întins areal românesc, iar principatul transilvan va ajunge sub influenþa imperiului habsburgic. Astfel, în anul 1685, armata imperialã aflatã sub conducerea
generalului Veterani se stabileºte ºi ierneazã în Maramureº ºi comitatele vecine, cea ce
va însemna împovãrarea ºi mai puternicã a locuitorilor de aici. Au crescut cheltuielile
necesare întreþinerii armatei, s-au sporit dãrile, taxele, diferitele servicii obligatorii. O
parte a populaþiei a cãutat sã scape abandonându-ºi satele ºi refugiindu-se în munþi
sau îºi cãutau dreptatea, fãcându-ºi-o singuri. Tot în aceastã perioadã se înmulþeºte ºi
numãrul haiducilor.

Pe urmele haiducilor lui Pintea
Apariþia unui numãr din ce în ce mai mare de haiduci în munþi va fi motiv de
îngrijorare pentru autoritãþile habsburgice din Transilvania. Din acest motiv vor lua
anumite mãsuri:
La 2 septembrie 1696, Turda, Guberniul Transilvaniei scrie comandanþilor
Laporta, din Oradea ºi celor din Satu Mare, despre hoþii adunaþi în munþii Maramureºului. La 1 august, Guberniul Transilvan cere comandantului din Satu Mare, aflând cã
13
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Pintea se aflã la dispoziþia lui pentru graþiere de la împãrat, sã-l þinã acolo fãrã sã îi
acorde iertare pentru faptele sale, pânã când nu va restitui cele luate de la negustorii
prãdaþi pânã la acel moment. Întâlnirea dintre Pintea ºi comandantul Lovemburg va
avea loc în satul ªurdeºti.
Dupã atacul asupra negustorilor greci o parte din haiducii lui Pintea sunt prinºi
ºi judecaþi în procesul care a avut loc la Satu – Mare, la 12 iulie ºi în zilele urmãtoare,
în 1701. Din mãrturiile unor haiduci „datã de atât de bunã voie cât ºi prin torturã,
recunoaºte cã a fost scrisã aºa fãrã vreo adãugire sau scãdere în vreun fel a vorbelor, ºi
cã am scris aºa nici în plus nici în minus, prin jurãmântul nostru, cu semnãtura ºi
punerea peceþii noastre obiºnuite”. Vom afla unele informaþii despre „tãinuitorii” ºi
tovarãºii lui Pintea din satele de Fisculaº, în primul rând din ªurdeºti ºi Negreia.
Din Negreia erau doi haiduci (au participat la atacul împotriva negustorilor
greci) ºi anume Ladislau Tokes, „colon al majestãþii sale” ºi Ioan Orosz, cãsãtorit cu fata
preotului român din localitate. În continuare vom reproduce doar citate referitoare la
localitãþile mai sus menþionate ºi numele unor localnici.
Dupã ce au jefuit pe negustorii greci, unul dintre martorii din acest proces spune
„au încãrcat cu pradã mai mult de 70 de cai, pe care pradã între moþiile Larga ºi Groº
au împãrþit-o”. O parte dintre haiduci au luat cu ei prada pânã la moºia numitã
ªurdeºti de unde, apoi pe lângã un râu, au dus-o la un anumit munte, din care munte
apoi au cãrat prada în moºia Hãrniceºti aflatã în mãritul comitat al Maramureºului.
Dintre tãinuitorii haiducilor în ªurdeºti era Lupul Gulman „adevãratul tãinuitor a lui
Pintea”, un altul se chema Nicora Kullin, Iuon Gloman la care ºi-au depus prada 3 dintre haiduci. Din ªurdeºti este amintit „tâlharul” Zaharia care „ºi-a pus prada lui în
aceeaºi moºie, ªurdeºti, la mama sa vitregã, a cãrei casã este înãlþatã între hambar ºi
moarã, aceasta serveºte drept tãinuitoare”.
Ladislau Tokes, se pare cã era unul dintre apropiaþii lui Pintea pentru cã împreunã
cu Ioan Gazi din Firiza, Ioan Czifra ºi Filip Kincse de sub ascultarea locotenentului de
haiduci, numit Csurullya, au iernat împreunã cu Pintea la moºia ªinteu, din districtul Criº.
Al doilea haiduc din Negreia, Ioan Orosz „a mers deseori la preotul român din
moºia Negreia, acela era tãinuitorul sãu ºi pe a cãrui fatã o dusese de nevastã ºi locuia
la aceasta chiar ºi acum”. În continuare se mai spune cã „zisul tâlhar Orosz a lãsat un
pocal de argint ºi alte bunuri în moºia Ungureni, la preotul locului acestuia ce se
cheamã Pap Kozma ce este tãinuitorul altora”.
Prin atitudinea ºi faptele lor, Pintea ºi haiducii lui, au rãmas în tradiþia popularã
a satelor de pe Fisculaº, ca apãrãtori ai celor nevoiaºi.

14

Trecut istoric

Transilvania sub regimul absolutismului habsburgic
Diploma leopoldinã din 1691 nici nu gãsise motiv ca sã-i menþioneze ºi pe
români, se pãstra sistemul politic bazat pe cele trei „naþiuni” ºi patru religii recepte,
rãmâneau în vigoare vechile legi ale Transilvaniei, iar românii rãmâneau pe din afarã
atât ei cât ºi religia lor. Aprobatele din 1635 îi declarã simpli toleraþi. Reforma, cu
luptele religioase cãrora le dãduse loc, a adus intregarea în viaþa constituþionalã, prin
recunoaºterea de cãtre stat, alãturi de catolicism, care se menþinea foarte redus în poziþiile sale, a celor trei confesiuni la care aderase cea mai mare parte a pãturilor conducãtoare – ca ºi, de altfel, a comunitaþilor maghiare, sãseºti ºi secuieºi; calvinã, luteranã ºi uniteranã.
În aceste circumstanþe a venit ideea de unire cu Roma a bisericii ortodoxe din
Transilvania. Prin Patenta imperialã a lui Leopold I, clerul ortodox român va avea aceleaºi drepturi pe care le avea clerul catolic, iar mirenii sã treacã de la situaþia de toleraþi la cea de „fii recunoscuþi ai patriei”. Biserica unitã (greco - catolicã) urma sã-ºi
pãstreze ritul, canoanele ºi calendarul, dar trebuie sã recunoascã:
- pe Papa, ca ºef al bisericii creºtine
- existenþa Purgatorului
- împãrtãºania se poate face ºi cu pâine nedospitã
- Spiritul Sfânt vine ºi de la Fiul
Unirea va reprezenta pentru români un mijloc de a ieºi din condiþia de toleraþi
în care îi îngrãdise constituþia principatului.
În timpul ultimei invazii a tãtarilor, din 1717, satul a fost distrus în mare parte
(Borovszki, S. Op. Cit., pg. 71). Aceastã ultimã nãvalã a tãtarilor a adus mari pagube
satelor de pe Fisculaº. Una dintre hoarde a ajuns pânã la Cavnic, de unde Teodor
Crãciun ºi oamenii lui împreunã cu localnicii din satele înconjurãtoare i-au silit sã se
întoarcã. Ei au fost ajutaþi ºi de haiducii din munþi. În timpul acestei invazii au fost arse
bisericile din ªurdeºti ºi Plopiº.
În cursul veacului al XVIII –lea politica puterii centrale faþã de masa þãrãnimii
dependente a evoluat de la reglementarea ºi restrângerea sarcinilor iobagilor ºi jelerilor sub Maria Tereza pânã la suprimarea unora din trãsãturile fundamentale ale
iobãgiei, sub Iosif al II – lea.
Maria Tereza, în anul 1747, a stabilit obligaþiile de muncã ale iobagilor la patru
zile pe sãptãmânã, pentru cei ce lucrau cu braþele, ºi la trei zile pentru cei care munceau
15
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cu vitele. Jelerii au fost îndatoraþi la o zi de muncã pe sãptãmânã. Noua lege de organizare administrativã de la 1784 va aduce ºi beneficii pentru populaþia româneascã
din principat, astfel vor avea dreptul de exerciþiu liber al propriei religii, dreptul la
învãþãturã, dreptul de a se stabili în oraº ºi dreptul de a cumpãra proprietãþi.
La 1780 Negreia se aflã printre cele 44 de localitãþi ce se gãsesc în cercul administrativ Baia – Mare. Peste doar doi ani, la Negreia se va construi biserica din lemn. Nu
este precizat in nici existenþa unei astfel de construcþii (Borovski, S., Op. cit., pg. 127).

Revoluþia de la 1848
Revoluþia de la 1848 - 1849 gãseºte poporul român din Transilvania trudind pe
întinsele domenii feudale. Exploatarea feudalã era dublatã ºi de o puternicã asuprire
naþionalã, de aceea, revendicãrile revoluþiei din Transilvania erau eliberarea socialã ºi
naþionalã.
La 15 martie 1848 izbucneºte revoluþia din Ungaria ºi Transilvania. Dieta din
Pozsnoy (azi Bratislava) desfiinþeazã iobãgia, este interesantã poziþia conducerii districtului Baia - Mare, care ascunde hotãrârea desfinþãrii servituþilor iobãgeºti, spre a nu fi
cunoscutã în satele subordonate din împrejurimi, ca acestea sã efectueze în continuare
robotele obligatoriu.
Revoluþia se va extinde ºi în satele din zona Fisculaºului, culminând cu participarea multor sãteni din acest þinut, pe Câmpia Libertãþi de la Blaj, din 3-15 mai 1848.
Din toamna anului 1848 ºi pânã pe la mijlocul anului 1849 Chioarul a fost împânzit de „de acastauã”, adicã de spânzurãtori cu mai multe furci. Un asemenea loc de supliciu a fost pe dealul ce desparte Baia - Sprie de ªiºeºti, în dreptul Vãii Rusului (Valentin
Bãinþean, pg. 98).
Aceste tribunale sângeroase au fost ridicate de autoritãþile maghiare pe seama
românilor suspectaþi cã ar fi fost conducãtori în miºcarea revoluþionarã de atunci. Erau
vizaþi, în special, primarii ºi fruntaºii satelor. Siºeºtii vor deveni teatru de operaþiuni,
prin alegerea lui Atanasie Moþ Dâmbul, ca ºi conducãtor al lãncierilor pentru apãrarea
Chioarului. El va organiza o tabãrã, la ªiºeºti, cu intenþia de a ataca ºi ocupa prin surprindere oraºul Baia - Mare. Vor avea lupte grele în zona satului ªiºeºti. Nu deþinem
informaþi despre participarea sãtenilor din Negreia la aceste acþiuni militare, dar
putem sã presupunem cu certitudine cã mulþi dintre negreieni se vor înrola ºi vor lupta
în oastea locotenentului Dâmbu.
16
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Revoluþia va fi înfrântã prin intervenþia trupelor þariste. In zona Bãii - Spri
pãtrund trupe austriece ºi ruseºti.

Dualismul austro-ungar 1867-1918
Dupã înãbuºirea revoluþiei guvernul imperial de la Viena va emite legi cu
privire la reglementarea relaþiilor dintre iobagi ºi stãpânii de moºie. Prin legile din 1853
ºi 1854 foºti iobagi au fost declaraþi proprietari liberi ai sesiilor aflate în posesiunea lor.
De aceste legi vor beneficia ºi jelerii din Negreia prin atribuirea în folosinþã
comunã a composesoratelor de pãdure ºi pãºune.
Prin actul organic numit Diploma din octombrie 1860, Francisc Iosif reînfiinþeazã
principatul Transilvaniei ca stat autonom, urmând sã se alcãtuiascã o constituþie liberalã
întemeiatã pe egalitatea tuturor locuitorilor în faþa legii ºi elaborarea unei noi legi electorale. În acest sens, în aprilie 1863 s-a permis de cãtre Curtea de la Viena þinerea unui congres al românilor la Sibiu. Sub influenþa guvernului, congresul a acceptat o lege electoralã
bazatã pe un cens minim de 8 florini. Pe baza acestei legi s-au fãcut alegeri pentru dietã
în care au reuºit 46 români, 42 maghiari ºi 32 saºi. Deputaþii maghiari n-au voit sã participe, motivând cã ei considerã Transilvania ca parte a Ungariei.
La 12 iunie 1867 Francisc Iosif abrogã legile votate în dieta din Sibiu, la 8 iunie se
încoronase ca rege apostolic al Ungariei, ºi recunoaºte alipirea Transilvaniei cu Ungaria.
La 3 - 5 mai 1868 are loc conferinþa fruntaºilor politici români, þinutã la Blaj,
unde se adoptã un act de protest împotriva alipirii Transilvaniei la Ungaria ºi totodatã
se declarã cã naþiunea românã rãmâne credincioasã principiilor ºi revendicãrilor formulate la 3-15 mai 1848, în Marea Adunare de la Blaj.
Începe lupta parlamentarã dusã de deputaþii români printre care se disting ºi
cei din zona Chioarului (Andrei Medan, Sigismund Pop).
În acest context protopopii de Baia - Mare, Teodor Szabo ºi ªtefan Bilþiu trimit o
circularã preoþilor din zonã printre care ºi preotului paroh din ªurdeºti, Vasile ªurani,
în care îi informeazã despre deschiderea dietei la 10 decembrie. ªi despre necesitatea
trimiterii unor „bãrbaþi de acei-a, cari prin purtarea lor de pânã acum ni dau deplina
garanþie cum cã ei voru conlucra cu tota poteria unei voinþie tare spre drepta dezlegare
a întrebãrei naþionale”. Mai departe îl îndeamnã sã mobilizeze pe toþi aceia „câroru-a
legea li dâ dreptulu de alegere ºi se voru folosi cu totul zelulu de acestu dreptu ºi dacã
toþi cu toþi se voru înscrie la comisiunea conscrietoria de algfãtori”. Explicând mai
departe „ca alegãtorii noºtri nu-ºi vor împãrþi voturile loru între mai mulþi candidaþi ci
ºi le voru concentra într-un candâdatu naþunale”. Candidatul pentru cercul de alegere
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Baia - Mare fiind Sigismund Pop, Cãpitan Suprem al Chioarului.
Încheind, prin invitarea preotului, a învãþãtorilor, curatorilor, juzilor comunali,
dar ºi „câtu de mulþi bãrbaþi”, la Baia - Mare la 16 noiembrie, pentru a consulta „despre
tote mersurile legiuite care avemu a le înteprinde pentru alegerea viitore” ( Arh. Paroh.
gr.cat. ªurdeºti, dosar nr. 21 / 1865, fila 17).
Pentru a reduce numãrul deputaþilor români, legea elctoralã din 1874 a stabilit pentru Transilvania un cens mai ridicat, dreptul de vot se exercita în funcþie de impozitul
plãtit: pentru moºii era de 84 flotini pe an, pentru þãrani 4-7 florini pe an. Din Negreia la
1875 aveau dreptul de a vota: Demian Gheorghe, Demian Gavrilã a lui Vasalie, Goloman
Gavrilã, Kusco Ferencz, Kerecheº Ignat, Mãgurean Gavrilã a lui Todor, Mãgurean Todor,
Pinte Petru, Pinte Costan, Pitiritean Vasile, Triff Onutuz a lu Andrey (Dosar nr.33, fila 1 /
1875, Arh. Paroh. gr.cat. ªurdeºti).
Din 1876, când se înfinþeazã plasa Baia - Mare Negreia ºi alte localitãþi vor face
parte din aceastã nouã împãrþire administrativã. Localitãþile erau conduse de catre un
jude comunal, ajutat de un numãr de consilieri aleºi dintre membrii comunitãþii ca
fiind cei mai harnici, însã majoritatea erau analfabeþi.
La Negreia, la 1867, judele comunal era Demian Gheorghe, tatãl memorandistului
Atanasie Demian. Hotãrârile ºi actele emise de cãtre judele comunal ºi consiliu erau în
limba maghiarã iar cel care le contrasemna ºi încheia procesele verbale era notarul care
avea atribuþiuni de contabil (în general era de naþionalitate maghiarã). Localitatea avea
ºtampilã proprie ºi se numea comuna Negreia (în maghiarã Nyegreyfalu).
Cu toate cã se bucurau de oarecare atutonomie în luarea unor decizii cu privire
la unele mãsuri administrative sau financiare, fie cã se refereau la realizarea ºi repartizarea bugetului sau la impunerea unor noi taxe ºi impozite, totuºi localitatea nu beneficia de prea mulþi bani deoarece majoritatea sumelor strânse din impozite ºi taxe erau
destinate pentru întreþinerea diverºilor funcþionari. Situaþia grea în care se gãseau
locuitorii din Negreia se vor regãsi ºi în procesele verbale ale ºedinþelor consiliului
comunal (sau Antistiei – în l. maghiarã), pe anul 1899.
Primar era Demian Gheorghe, iar consilier Demian Tanasie, Cadar Alexa, Pinte
Todor, Pinte Achim, Goloman Peter, Mãgurean Gavrilã, Pinte Avram, Tãmaº ªtefan,
Trif Onuþ ºi Notarul Jerebi Gabor Istvan.
ªi aveau pe ordinea de zi urmãtoarele probleme:
* Stabilirea reþelei de drumuri
* Suportarea unor cheltueli pentru intreþinerea funcþionarilor
Se va stabili ca drumul principal va porni din interiorul comunei, trecând prin
hotarul ªiºeºtiului, înspre ªiºeºti, în drumul care trece din Baia - Sprie spre Cavnic.
18

Trecut istoric

Scan gigi nou 0010
Drumul spre Dãneºti ar fi mai costisitor ºi mai cu multã trudã pentru cã ar trebui
sã treacã prin dâmburi înalte. Din acest motiv drumul e oportunã construirea drumului
înspre ªiºeºti, pentru cã este mai drept ºi trecând aceasta localitate ajunge în drumul
judeþean. Având în vedere cã cei din ªiºeºti folosesc acest drum înspre pãdure existã speranþa cã ºi ºiºeºtenii sã acorde importanþã construirii drumului. La punctul doi al ºedinþei
respective, notarul informeazã cã „locuitorii sânt supra încãrcaþi de cheltuielile pentru
întreþinerea funcþionãrimii pe care de abia o pot satisface, se aflã în aceastã situaþie din
lipsa pãºunilor, nu dispun de multe animale, motiv pentru care existã o privire sumbrã în
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viitor ºi mai ales acum când niºte cheltuieli de inginerie trebuie suportate de comunã ºi
cere consiliului comunal trimiterea unei delegaþii la Buda-Pesta care sã cearã neefectuarea
acestor mãsurãtori de inginerie ºi sã cearã obþinerea unor pãºuni. Comisia sã fie formatã
din notar ºi judele comunal în care sã fie trecute în scris doleanþele comune, cheltuielile
s-au stabilit la 36 florini” (dosar Nr. 3/1898, filele 1, 2, 3, arhiva primãriei ªiºeºti).

Vizitele pãrintelui Vasile Lucaciu la Negreia
Personalitatea marcantã a pãrintelui Lucaciu este încã vie în memoria locuitorilor din Negreia. Încã din primii ani ai sosirii sale la ªiºeºti, se va stabili o relaþie de prietenie cu familia Demienilor. Vizitele pãrintelui Lucaciu la Negreia au fost destul de dese,
fiind oaspetele acestei familii ºi participând la unele evenimente petrecute în sânul familiei. Un astfel de eveniment trist pentru familia Demian, va fi moartea lui George Demian, tatãl memorandistului, la 23 iulie 1889, la vârsta de 89 de ani. Va participa la slujba religioasã, alãturi de protopopul ªtefan Pop ºi preotul local ªurani. De alfel, familia
Demian, prin exponentul ei cel mai de seamã Atanasie, va fi unul dintre partizani fideli
ºi apropiaþi ai pãrintelui Lucaciu din împrejurimile zonei Fisculaºului, în acþiunile sale
împotriva autoritãþilor maghiare. Acest lucru ne dovedeºte ºi raportul prefectului de
Satul Mare, groful Ujfalussy, despre starea de spirit a românilor în timpul procesului
memorandiºtilor. Citãm un fragment din acest raport „centrul miºcãrii este regiunea
Baia Sprie, aºa numita fiscalitate, aici este focarul în persoana lui Vasile Lucaciu din
ªiºeºti. Aici populaþia este compact româneascã, nu sunt unguri deloc, nici intelectuali.
În aceastã regiune locuiesc rudeniile fanatice ºi partizanii lui Vaile Lucaciu, aºa în Satul
Nou de Sus Costin Ioan, cumnatul lui Lucaciu, Alex Papp, preotul din Sãsar, Petru
Porumb învãþãtor greco-catolic Tãuþi de Sus ºi Paul Lupan din Groºi sunt principali conducãtori, sprijiniþi de Gavrilã Barbul, proprietar în Mocira ºi de cetãþenii Costin Dipºe
din ªurdeºti ºi Demian ªtefan (Atanasie) din Negreia. În aceastã regiune consfãtuirile se
þin sub pretextul unor ospeþe în Mocira, la moºierul Gavrilã Barbul, cumnatul lui
Lucaciu” (Valentin Bãinþan, ªiºeºtii pãrintelui Dr. Vasile Lucaciu, pg. 231).
Locuitorii din Negreia se vor solidariza cu cauza pãrintelui Vasile Lucaciu în
timpul suspendãrii din oficiul parohial de episcopul Ioan Szabo de Gherla, ºi vor
adresa o scrisoare subscrisã, episcopului, alãturi de credincioºii din ªiºeºti ºi filiile existente, prin semnãtura prim curatorului Gheorghe Demian.
ªi dupã moartea pãrintelui Lucaciu, membrii familiei Demian, vor participa la
comemorãrile omagiale în cinstea Marelui Luptãtor de la ªiºeºti. Este exemplul profesorului ºi directorului conservatorului din Satu Mare, Adrian Demian, fiul memorandis20
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tului. El va poposi la ªiºeºti ºi în calitatea de dirijor al corului sãtmãrean pentru ai cânta
nemuritoarea-i doinã la mormântul lui Lucaciu. Dar ºi sãteni din Negreia îi vor pãstra vie
amintirea ºi vor partivipa la toate evenimentele închinate memoriei sale, un astfel de
eveniment a fost la 13 decembrie 1936, la Satu Mare, cu prilejul dezvelirii monumentului
închinat „Leului de la ªiºeºti”. Printre cei 445 de cetãþeni ai comunei ªiºeºti, participanþi
la acest eveniment se aflau ºi 40 de negreieni.
Iuliu ªurani, paroh în ªiºeºti, îºi aminteºte despre pãrintele Vasile Lucaciu: „L-am
cunoscut pe dr. Vasile Lucaciu din fragedã copilãrie. Tata fiind preot în ªurdeºti, familiile îºi fãceau vizite reciproce. Legãturile familiale s-au înfiripat de la venire lui aici, cã
bunicul meu, Vasile ªurani, protopop al acestui tract, l-a introdus în parohia ªiºeºti.
Între anii 1909 ºi 1914 veneam des la el, deoarece cumnatul meu, Victor Fãrcaº,
a fost capelanul lui Vasile Lucaciu. Cum satele noastre erau vecine, în vacanþã mai mult
stãteam la sora mea decât acasã.
Legãturile intelectualilor patrioþi au fost strânse, organizându-se sindrofii la
date fixate:
- la 1 ianuarie – la dr. Vasile lucaciu în ªiºeºti – 29 ianuarie la ªurdeºti la
familia ªurani,
- 2 februarie – Negreia, la Atanasie Demian
- 6 decembrie – la Nicolae Lupan în Chiuzbaia, precum si în alte localitãþi,
la alte date.
La aceste întruniri luau parte foºti memorandiºti: Iuliu ªurani, preot în ªurdeºti
(tatãl meu); Costan Dipºe din ªurdeºti; Atanasie Demmian din Negreia; Chifor Ursu
din Unguraº; Dumitru Cionte, paroh în Dumbrãviþa; Nicolaie Luran, paroh în
Chiuzbaia; Iuliu Anca, medic în Mãnãstiur ºi alþii....” (Valeriu Achim ºi Aurel Socolan
– Op. Cit., pg. 191).
Din 1905 si pâna in 1921 primar va fi Atansie Demian, iar componenþa membrilor consiliului comunal va rãmâne aproape identicã cu excepþia cooptãrii, în anul
1903, a încã doi membri, Fãt Costan ºi Cusco Ferencz.
Odatã cu izbucnirea primului razboi mondial prin decretarea mobilizãrii generale au fost concentraþi oameni apþi pentru a purta arma. Din Negreia au fost concentraþi câteva zeci de feciori ºi bãrbaþi.
Mulþi dintre ei vor fi duºi pe fronturi unde îºi vor jertfi viaþa, sau vor fi rãniþi,
pentru interese strãine de dorinþele lor. Cu regret, trebuie sã spunem, cã nu am reuºit
sã cuprindem în aceastã carte pe toþi cei care au participat la acest rãzboi, din lipsã de
informaþii, neavând altã sursã, decât amintirea unora dintre locuitori.
Participanþi în primul rãzboi mondial, din Negreia:
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Dan Costan - mort

Cadar Andrei-rãnit

Mãgurean Avram - mort

Cadar Ioan

Pintea Virgil

Cusco Avram

Pintea Iosif

Demian Ioan

Pintea Iacob- au fost fraþi, toþi morþi

Demian Grigore-rãnit
Pinte Andrei
Todorca Crãciun

Negreienii ºi Marea Unire
În întampinarea marelui eveniment de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia la
sate se constituie gãrzi naþionale pentru menþinerea ordinii si liniºtii.
Din 13 noiembrie 1918, Comitatul Naþional Român Central „ºi-a asumat în mod
oficial puterea de stat în Transilvania”, în scurt timp de la aceastã hotãrâre, au luat
fiinþã gãrzi naþionale sãteºti în toate oraºele ºi comunele din Transilvania.
Comitetul Naþional Român a desfãºurat o vastã activitate organizatoricã, pregãtind consultarea poporului în problema Unirii, prin convocarea Adunãrii Naþionale de la
Alba-Iulia. În acest sens au rãspândit numeroase manifeste, broºuri ºi articole în presa
vremii pentru a mobiliza întregul popor român la marea sãrbãtoare a învierii naþionale.
Clocotul evenimentelor din preajma Unirii s-au resimþit ºi în întreaga Þarã a
Chioarului, astfel la ªomcuta Mare a avut loc, în 25 noiembrie 1918, o adunare popularã cuprinzând foarte mulþi locuitori din aceastã regiune pentru a alege delegaþii ce
urmau sã plece la Alba-Iulia. În unanimitate ºi într-o atmosferã de însufleþire, adunarea
a adus pe dr. Ioan Tibil, avocat, dr. Aurel Nilvan, avocat, George Rodocea, contabil,
Grigorie Bîrle, þãran din satul Prislop, Atanasie Demian, þãran din satul Negreia, delegaþi ai cercului electoral „îndreptãþiþi ºi îndatoraþi cum se menþioneazã” în procesul
verbal, au luat parte cu vot decisiv în Marea Adunare Naþionalã Românã. Acelaºi document cuprinde semnãturile bãrbaþilor de încredere din comunele cercului care ºi-au
dat adeziunea pentru cei aleºi ca delegaþi, exprimându-ºi totodatã hotãrârea de a participa ºi la Alba-Iulia (Maramureºul ºi Unirea, pg. 68).
La aceastã adunare popularã, vor participa delegaþi din satele din comuna
ªiºeºti. Din Negreia vor participa Atanasie Demian, care va fi ales (alãturi de cei 4 delegaþi mai sus menþionaþi) delegat al cercului electoral ªomcuta Mare, participant cu vot
decisiv la Marea Adunare Naþionalã de la Alba-Iulia.
Andrei Cãdariu ºi Andrei Pinte în calitate de reprezentanþi ai sãtenilor din
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Negreia, ºi-au dat ºi ei adeziunea pentru cei aleºi ca delegaþi, dar ºi-au exprimat ºi
hotãtârea de a participa ºi ei la Alba-Iulia.
Numele ºi semnãtura lor se poate observa în documentul numit „Credenþional
al cercului electoral ªomcuta Mare” care se aflã la muzeul regional Alba-Iulia
(Documentele Unirii, vol. III, pg. 1173).

Scan gigi 0045

Reforma Agrarã din 1921
Promisã þãranilor soldaþi de pe front în primãvara anului 1917, va fi legiferatã în
anul 1921. La 20 iulie 1921 senatul României voteazã Legea de reformã agrarã pentru
Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº.
Situaþia criticã în care se aflau þãranii din noile provincii româneºti se va face
cunoscutã cercurilor conducãtoare ale þãrii prin strãdania unor intelectuali proveniþi
din aceste provincii. Printre ei aflându-se ºi marele nostru patriot Dr. Vasile Lucaciu,
care ºtiind situaþia precarã a locuitorilor satelor din Maramureº, ºi în special din comuna
ªiºeºti, va propune þãranilor din aceastã localitate sã întemeieze un sat în plasa Carei,
pe atunci în judeþul Satu Mare, pe hotarul comunei Berveni. Se va alege un comitet,
care se va ocupa cu întocmirea tabelelor cu cei care îndeplineau condiþiile prevazute de
lege pentru a fi împroprietãriþi. S-au înscris pe primul tabel 120 de capi de familie din
ªiºeºti, câte 10 capi de familie din ªurdeºti.
Din Negreia au plecat urmãtoarele famili: Cadar Andrei, Fãt Tanasie, Pintea
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Gavrilã, Demian Ioan, Pinte Gheorge, Demian Tanasie, Dan Arinton, Breban Costan,
Demian Grigore, Tentiº Gavril, Cusco Achin, Demian Nicolaie. Aceste familii s-au stabilit pe vatra noului sat, înfiinþat între anii 1921-1927.
Fiecare familie a primit câte un lot de pãmânt arabil în suprafaþã de 10 iughere
ºi loc de casã, iar pentru pãºunea comunalã o suprafaþã de 348 iughere (Prof. Mihai
Rogojan, Reforma agrarã din 1921 ºi consecinþele acesteia pentru comuna ªiºeºti).
Începutul construirii acestei aºezãri, au necesitat mari eforturi din partea
þãranilor, conform legii agrare trebuiau sã-ºi construiascã locuinþe ºi sã se stabileascã în
localitate. În caz contrar puteau pierde dreptul de proprietate asupra pãmântului primit.
Localitatea se va numi la început Urmaºii lui Vasile Lucaciu, iar mai târziu va adopta denumirea de Lucãcieni.
Toamna anului 1940, va însemna pentru locuitorii din Lucãceni, un moment de
tristã amintire. Punerea în aplicare a dictatului de la Viena, va obliga retragerea armatei
române de pe graniþa din vest ºi instalarea pe teritoriul Transilvaniei de nord a
autoritãþilor hortyste.
În ce priveºte populaþia din Lucãceni, sub presiunea aºa ziselor bande de „szabad - csapatok”, este nevoitã sã-ºi pãrãseascã locuinþele neputându-ºi lua bunurile pe
care le aveau. O parte dintre locuitori se refugiazã în satele de baºtinã, dar au fost multe
famili care ºi-au vândut proprietãþile din satul de naºtere, aceºtia fiind nevoiþi sã se
refugieze la Orãºtie.
Dupã terminarea rãzboiului, pentru locuitorii din Lucãceni va urma o perioadã
dificilã. De la refacerea caselor ce au fost distruse de bandele de hortiºti, pânã la colectivizarea ce a fost impusã prin forþã de regimul comunist.
Prin reorganizarea administrativ-teritorialã a þãrii ia fiinþã plasa Baia – Mare, în
care va fi cuprinsã ºi Negreia.
La 10 noiembrie 1921, în prezenþa noului primar ales, Horgoº Petre, ºi a consilierilor Tãmaº Gavril, Demian Gheorghe, Cherecheº Arinton, Cusco Ferenz, Goloman
Tanasie, Fãt Costan, Weisz Eugen-secretar, se hotãrãºte schimbarea numelui din
Nyegrefalu în Negreia. Prin ordinul Primpretorului cu numãrul 1754/1921, bugetul
pentru anul 1.920 a fost: venituri 2.199 coroane, erogaþiuni 4.387 coroane, lipsã neacoperitã 2187 coroane.
Pentru lipsa neacoperitã, la cheltuieli se hotãrãºte „Aruncarea Darei Comunale”
de 352%, ºi va fi susþinutã de cei 296 de pãlmaºi ºi 20 „juguri”, la care se stabileºte contribuþia astfel:
—>pentru juguri, 8 coroane
—>pentru pãlmaºi, 4 coroane (dosar nr.3/1898, fila 5, arhiva primãriei ªiºeºti).
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La 5 septembrie 1920 are loc preschimbarea banilor: 3,5 coroane = 1 leu, impozitul se va plãti dupã avere, impozitul pe venituri va fi progresiv, iar veniturile lunare
sub 400 lei vor fi scutite. Ministrul finanþelor era Nicolae Titulescu. Autoritãþile administrative din Baia - Mare vor stabili preþuri maximale pentru alimente:
—>1 kg cartofi 2 lei
—>1kg fãinã 5 lei
—>1 kg carne vitã 5 lei
—>1 litru lapte 2 lei
Pentru muncile efectuate de bãrbaþi: 15 lei/zi
femei :10 lei/zi
cosaº: 20 lei/zi (ziarul local Nagybanya din 26 iunie 1921)
Bugetul anului 1921 va fi din nou cu o lipsã neacoperitã de 3.723 lei ºi 17 bani,
venituri 1.124 lei ºi 11 bani, erogaþiuni 4.847 lei ºi 28 bani.
Din nou se recurge la impunerea de dãri pentru acoperirea deficitului astfel: cei ce
aveau animale de povarã vor plãti 50 lei, iar pãlmaºii 15 lei. O mare parte din fondurile
bugetului se îndreptau spre plata funcþionarilor, de exemplu secretarul comunal „aplecat”
avea venit de 900 lei, se numea Toma Alexa (Arhiva primariei, dosar 1 /1898, fila 25).
Prin legea publicatã în monitorul oficial nr. 2111 din mai 1923 se prevede înfiinþarea guarzilor comunali pentru paza satului cu platã de 2.000 lei pe an din contribuþiile sãtenilor (Dosar nr. 1 / 1898, fila 28, arhiva primãriei ªiºeºti).
Printr-o hotãrâre din sedinþa ordinarã din 1924, cu privire la acoperirea cheltuielilor comunale, se înfiinþeazã taxele comunale în baza legii:
—>pentru un cazan fiert rachiu 100 lei
—>pentru fiecare iugar de pãmânt 10 lei /an
—>pentru o pereche de cai 100 /an
—>pentru o pereche de boi 80 lei /an
—>pentru o casã cu 2 odãi 50 lei /an
—>pentru vânzarea unei vite mari 25 lei (ds. Nr. 3 /1898, arh primã-

riei ªiºeºti).
În 1925 se arendeazã terenul de vânãtoare lui Augusti Mureºan pentru suma de
120 lei /an, pentru o perioadã de 10 ani.
Alegerile din 1926 îl desemneazã pe Cusco Avram primar alãturi de Horgoº Petru, Tãmaº Gavrilã, Cadar Alexa, Cadar Andrei, Pinte Gavrilã ºi Demian Gheorghe a
lui Tanasie, membri în consiliul comunei rurale Negreia. De abia în acest an bugetul va
fi echilibrat având la venituri 26.926 lei, iar la cheltuieli 19.820 lei.
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Cusco Avram
Alegerile desfãºurate la 10 Februarie 1930 au decis continuarea activitãþii lui
Cusco Avram în funcþia de primar alãturi de Pintea Gavril ajutor de primar ºi urmãtorii
consilieri comunali: Cadar Andrei, Goloman Tanasie, Pintea Vasile, Fãt Costan, Tãmaº
Gavril, Todorca Crãciun, Demian Vasile (Dosar nr 2 /1930, fila 17, arhiva primãriei
ªiºeºti).
Se înfiinþeazã circumscripþiile notariale pe judeþul Satu Mare, centrul notarial
comunal va fi mutat la Dãneºti. De acesta vor aparþine localitãþile: Bontãieni, Cavnic,
Dãneºti, Negreia ºi ªiºeºti.
În colegiul agricol al judeþului Satu Mare din partea comunei Negreia au fost
desemnaþi de cãtre consiliul comunal, pe anul 1930, Horgoº Petru ºi Þineghe Mihai
(dosar nr.2 / 1930, fila 120, arhiva primãriei ªiºeºti).
Trebuie sã menþionãm cã ºedinþele consiliului comunal neavând un spaþiu destinat pentru aceastã activitate se desfãºurau la locuinþa primarului, dar de cele mai
multe ori erau la locuinþa notarului. Pentru deplasare, membrii consiliului comunal
erau retribuiþi din bugetul comunei.
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Bugetul comunei pe anul 1936 a fost de 55.324 lei, ºi era asigurat din impozitele
directe ale statului din impozitele suplimentare admise, de consiliul comunal al localitãþii ºi din alte venituri (vânzarea lemnelor din pãdurea comunalã - 6000lei/anul 1936)
cheltuielile constau în:
—> retribuirea personalului administrativ, salariul primarului 12.300 lei/an
—> indemnizaþiile membrilor consiliului comunal 1.000 lei/an
—> transportul notarului public 4.500 lei/an, (pentru locuinþã, luminat ºi
încãlzit le primeºte în naturã)
—> taxa de pazã ºi garanþie de regenerare a pãdurii comunale 5.000 lei/an
—> publicaþii ºi abonamente 1.500 lei/an
—> întreþinerea localului de ºcoalã 7.880 lei/an
—> contribuþii la întreþinerea bolnavilor sãraci 500 lei/an
—> cheltuieli pentru întreþinerea drumurilor 750 lei/an
—> construcþia ºi întreþinerea podeþelor 400 lei/an
—> plata guarzilor comunali 1.200 lei/an
—> printre cheltuielile cu destinaþie specialã este ºi chiria ºi întreþinerea postului de jandarmi.

Fiºierul alte poze 0009
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Primar FÃT Dumitru
Începând cu anul 1938 primar va fi Fãt Dumitru pânã în 1939 când localitatea va
trece în subordinea comunei ªiºeºti. Câteva dintre hotãrârile ºi deciziile ce se iau în
acea perioadã de cãtre conducerea comunei, în cadrul sedinþelor, se referã la aprobarea
ofertei lui Arinton Benea din Baia Sprie ca fiind cea mai avantajoasã pentru procurarea
lemnelor de foc, pentru combustibil, pe anul 1937-1938. Se aprobã, fãrã licitaþie, la
preþul de 75 lei/m ster.
Aprobarea cererii societãþii Someºana de prelungire a termenului de exploatare
a materialului lemnos de pe locul numit Dealu Negru, pãºune comunalã expropriatã
pentru comuna Negreia.
Pentru plata datoriilor cãtre ocolul silvic se aprobã tãierea a douã parchete pentru anul forestier 1938-1939, care parchete se vor distribui locuitorilor comunei Negreia.
O alta decizie se referã la refacerea drumurilor prin introducerea prestaþiei în
naturã: toþi locuitorii comunei de la 21 la 60 de ani sunt obligaþi de a presta 5 zile pe an
sau echivalentul în lei, respectiv 50 lei o zi pentru pãlmaº, 200 lei o zi pentru cei cu
vehicule (cãruþe). În cazul nerespectãrii vor fi amendaþi pentru pãlmaºi 75 lei o zi, 250
lei o zi pentru vehicule (dosar numarul 5 / 1936-1938).
Apropierea celui de-al doilea razboi mondial se simþea prin luarea unor mãsuri
extreme de apãrare de cãtre autoritãþile judeþului. Prin ordonanþa Nr. 3155/ 23 din
februarie 1938 se decreteazã stare de asediu pe întreg cuprinsul judeþului Satu Mare,
fiind un þinut de frontierã. La 28 Martie 1940 vor fi concentraþi din Negreia: Horgoº
Avram, Cherecheº Vasile, Rus Gheorghe, Goloman Gheorghe, Goloman Dumitru (Ds.
Nr 14/1940, Fila 5, Arhiva Primãriei ªiºeºti). Tot în acea perioadã (3 Martie 1940) notarii
vor primi din partea prefectului urmãtoarele instrucþiuni:
„Toþi locuitorii ce în caz eventual de noi concentrãri sau mobilizãri vor da pentru armatã rechiziþii în cai, cãruþe sau hamuri, vor pregãti imediat dupã numãrul
rechiziþiilor ce are a da. Se vor procura tabliþe de lemn pe care se va scrie numele ºi
numãrul din procesul verbal. Toþi locuitorii când vor preda cai complet potcoviþi,
cãruþele în stare de funcþionare, cei ce nu se vor conforma cu aceste dispoziþii li se vor
adresa acte de dare în judecatã la tribunalul militar”.
Pentru ajutorul familiilor celor concentraþi se distribuie cantitatea de 350 kg
grâu (Ds. Nr. 14/1940, Fila 45, idem).
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Dictatul de la VIENA
La sfârºitul lunii August 1940, României i-au fost impuse condiþiile oneroase ale
dictatului fascist de la Viena, partea de nord a Transilvaniei cu peste 2.5 milioane de
locuitori, dintre care mojoritatea români, a fost predatã Ungariei horthyste. Protestul
faþã de dictatul de la Viena a fost unanim în România, provocând indignare, dar ºi puternice manifestaþii de protest cum a fost ºi cea de la Baia - Mare. Printre primele mãsuri
luate dupã introducerea administraþiei maghiare a fost ºi cea referitoare la concentrarea
tinerilor români în armata maghiarã.
„În baza dispoziþiunilor legii 1939 asupra apãrãrii naþionale s-a ordonat conscrierea tinerilor nascuþi în 1920. Sunt somaþi sã se prezinte toþi tinerii de cetãþenie
maghiarã, sunt excluºi refugiaþii din România Mare. Neprezentarea la conscriere conform legii pe 1939, art. 177 constituie contravenþie ºi se pedepseºte cu închisoare
poliþieneascã pânã la 2 luni, respectiv închisoare corecþionalã pânã la un an”.
Din Negreia vor primi ordin de concentrare urmãtorii tineri: Kadar Antal, Dan
Laszlo, Demian Augustin (Gheorghe), Horgoº Zebriusz, Tentys Demeter (numele sunt
maghiarizate), (Ds. Nr. 14/1940).
În 12-13 Octombrie 1940, regimul hortyst de ocupaþie temporarã a Transilvaniei
de N-V a expulzat 230 de oameni din Lucãceni (printre care ºi câteva zeci de familii din
Negreia), colonizaþi prin 1925, 1927, fãrã sã-ºi poatã lua cu ei nici mãcar lucrurile de strictã necesitate. Alþi locuitori din ªiºeºti se vor refugia în România, printre ei aflându-se ºi
Cadar Anton care se va înrola în armata românã ºi va lupta pe front pânã la sfârºitul
rãzboiului.
Alte mãsuri luate de administraþia maghiarã au fost ºi introducerea obligativitãþii
limbii maghiare în procesul de învaþãmânt în unele localitãþi, în Negreia era de 6
ore/sãptãmânã. În acestã perioadã (1940-1944) Negreia, aparþinând de comuna ªiºeºti,
va fi reprezentatã în consiliul comunal, alãturi de primarul (care era din ªiºeºti) Costin
Gheorghe, de Cadar Andrei, Cusco Avram, Fãt Dumitru (Ds. Nr. 3/ 1944, Fila 26, idem).
Tot în acea perioadã locuitorii satelor de pe Fisculaº vor avea multe de îndurat, in
special foamea. Oamenii apþi de lucru vor fi trimiºi la muncã la pãdure, se dãdea cota de
lapte, dar numai dupã douã sau mai multe vaci, cereale, unturã ºi un obiect la alegere,
iar celora ce nu-ºi puteau îndeplini cotele li se aplicau amenzi în bani (Ds. Nr. 3/ 1944).
Un caz interesant de relatat din acea perioadã tulbure a rãzboiului este cel al
fraþilor Cadar, Anton, Iosif ºi Gheorghe.
Cadar Anton, se va refugia în România odatã cu retragerea administraþiei
române din Ardealul de nord. Se va înrola voluntar în armata românã ºi va fi încopo-
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rat într-un regiment de vânãtori de munte. Va lupta pe frontul de Est ajungând, pânã
la Cotul Donului, unde dupã multe peripeþii reuºeºte sã se retragã odatã cu ce au mai
rãmas din divizile române, angajate în acea mare bãtãlie.
Cadar Iosif va fi încorporat în armata maghiarã în anul 1942, în localitatea
Komaromi, va lupta ºi el pe frontul de Est, iar spre sfârºitul rãzboiului, la câþva zeci de
km de localitatea de baºtinã, va fi luat prizonier de cãtre ruºi. Va fi trimis într-un lagãr
în îndepãrtata Cecenie, dar va supravieþui ºi dupã cinci ani se va întoarce acasã.

Alte poze 0006 (ºtergeþi
propoziþia de pe pozã ºi
scrieþi fraþi Cadar participanþi la rãzboi)

Scan gigi 0043
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În toamna anului 1944, unitãþile în care erau încorporaþi cei doi fraþi se vor
înfrunta, în jurul localitãþi Borleºti, astfel cei doi fraþi vor trebui sã lupte unul împotriva celuilalt fãrã ca sã ºtie lucrul acesta. Aceastã veste o va afla Cadar Anton, rãnit în
urma acestor lupte, de la un tovarãº de armã al fratelui sãu Iosif rãnit, aflat în acelaºi
spital cu el.
Prin evocarea acestei scurte întâmplãri, am þinut sã reamintim despre dramatismul acelei perioade, în care destinele multor familii din Negreia, s-au confruntat cu
cele mai tragice situaþii, cu urmãri nedorite pentru memebrii multor familii din localitate. Aceste întâmplãri, din acea perioadã de tristã amintire, trebuie sã ne þinã treazã
conºtiinþa pentru a nu se mai repeta erorile civilizaþiei umane, un exemplu elocvent
este rãzboiul.
La 19 octombrie 1944 au fost eliberate satele de pe Fisculaºi. Comunei ªiºeºti îi
revine sarcina sã aprovizioneze soldaþii sovietici ce fãceau de pazã la postul de pândã
din Cavnic.

Instalarea regimului comunist în România
Alegerile din 19 noiembrie 1946 vor duce la instaurarea în România a regimului
comunist. În ªiºeºti, primar va fi ales Mihai Bãliban, iar delegaþi din partea Negreii în
conducerea comunei vor fi Bud Gheorge ºi Horgoº Constantin.
Prin legea naþionalizãrii din 11 iunie 1948 se vor desfiinþa ºi composesoratele
urbariale, pãdurile intrând în patrimoniul statului ºi negreienii îºi vor pierde aceste
proprietãþi, iar pãºunile vor fi administrate de sfatul popular, noul organ administrativ. Se vor introduce cote împovãrãtoare pentru gospodãriile þãrãneºti, vor fi cote atât
pentru produsele agricole cât ºi pentru cele animaliere. Pentru cã nu ºi-au predat cota
de lânã doi cetãþeni din Negreia, Cusco Avram care avea de predat dupã 15 oi 7.50 kg
de lânã ºi Goloman Irimie care avea 9 oi ºi avea de predat 3.60 kg lânã, au fost propuºi
pentru a fi arestaþi (Valentin Baintan, pg. 147).
La 14 iulie 1948 este instalat noul primar al ªiºeºtiului, ªiºeºtean Nistor, iar din
partea Negreii delegaþi sãteºti vor fi Goloman Augustin ºi Horgoº Constantin. Începând
cu luna august 1949, dupa noile reglementãri în administrarea satelor, noul organism de
conducere se va numi „comitetul provizoriu comunal”, iar preºedinte a fost numit
Gheorghe Bud din Negreia cãruia îi revenea sarcina de a procura materialele pentru terminarea „edificiului comitetului provizoriu” (Ds. Nr 4/1947, arhiva primãriei ªiºeºti).
Din 1952 intrã în vigoare legea autoimpunerii pentru construirea de edificii
gospodãreºti ºi culturale necesare: ºcoli, cãmine culturale, magazine sãteºti.
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La Negreia autoimpunerea, este destinatã electrificãrii. O parte a lucrãrilor se
vor face prin muncã voluntarã. Racordarea la linia de înaltã tensiune va fi realizatã în
perioada anilor 1965-1970.
Prin muncã voluntarã se va construi ºi noul edificiu ºcolar, care va fi dat în folosinþã în anul 1970, magazinul sãtesc ºi aducþiunea de apã pentru o parte dintre locuitori
satului.
În perioada respectivã cel care va fi iniþiatorul ºi coordonatorul acestor acþiuni,
începând cu anul 1960, va fi învãþãtorul Paºcaniuc, el va fi ºi reprezentantul sãtenilor
în organele de conducere ale comunelor.
Dupã revoluþia din 1989, satul Negreia pe parcursul a câtorva ani va cunoaºte o
serie de transformãri. Dacã în 1990 în sat erau douã-trei autoturisme, acum aproape la
fiecare locuinþã este o maºinã. În anii 1993 ºi 1997 se va pietrui drumul comunal ªiºeºtiNegreia, dar ºi unele porþiuni din uliþele satului. Spre ºfârºitul anului 1998 va fi racordatã ºi Negreia la centrala telefonicã din ªiºeºti. Din anul 2000 a fost introduse ºi iluminatul public. Spre sfasritul anului în curs, repreyentanþii autoritãþilor locale vor întocmi
documentaþia pentru asfaltarea drumului comunal ªiºeºti- Negreia. Asfaltarea drumului ce leaga satul de drumul judeþean este probabil cel mai vechi vis al negreienilor.
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III.ATESTARE DOCUMENTARÃ
Satul Negreia a fost întemeiat prin roire, adicã prin desprinderea dintr-o aºezare
(sau mai multe) mai veche a câtorva familii în dorinþa de a întemeia o nouã aºezare. Roirea
satelor înseamnã naºterea unor noi aºezãri, în locuri defriºate sau lãzuite. Motivaþia
locuitorilor de a întemeia noi aºezãri, era scutirea de obligaþii feudale pentru o anumitã
perioadã de timp, dar ºi fuga de abuzurile celor privilegiaþi ºi a nelegiuirilor acestora.
În sprijinul acestor afirmaþi oferim urmãtoarele argumente: existenþa unor vechi
nume de familie în satele vecine, de exemplu Moca, pe care îl întâlnim ºi în Bontãieni,
Horgoº, Unguraº, care în jurul anului 1600 sunt audiaþi în calitate de martori în procesul dintre ºiºeºteni ºi oraºul Baia Sprie (ªmik Antal,Op. Cit., pg. 58).
În lucrarea, Iobãgimea din Trasilvania de Prodan David (pg. 239), sunt citate
câteva nume de famili din Bontãieni, la anul 1593: Simon Bothos, Petrus Kadar, Joannes
Pires, Demetri Czinze (Cânþa), Pinte Cadar, Stephanus Kherecheº.
La începutul existenþei sale, vechea vatrã a satului Negreia a fost în poienile
despãdurite ale Pãdurii Negre (Silva Nigra).
Anul când o localitate este menþionatã într-un document oficial nu poate fi
interpretat ca act decizional, ca un „certificat de naºtere” al respectivei localitãþi.
Referitor la Negreia, numele aºezãrii este menþionat într-un document din anul
1569, când localitatea este consemnatã în conscripþia din acel an, alãturi de 15 sate din
zonã, aparþinând de domeniul Bãii - Mari. Se poate spune cã menþionarea în acel document nu reprezintã anul când s-au aºezat primii oameni pentru a forma o comunitate
sãteascã, ci îi certifica existenþa ºi îl încadreazã într-o perioadã istoricã a timpului.
Istorigraful maghiar Samuel Borvski, în monografia din anul 1909, a comitatului Sãtmar, menþiona referitor la Negreia: „ în hotarul localitãþii existã mine pãrãsite
care odinioarã erau exploatate de palatinul Thurzo, ºanþul Thurzo, se vede ºi acuma
care era conducta de apã cu care lucrau minele din Baia-Sprie” (S. Borovski, pg. 71). ªi
în tradiþia satului se pomeneºte de „ºanþul Sturzu”. Chiar ºi în prezent se pot observa
urmele. Canalul lui Thurzo, cu o lungime de peste doi kilometri, aducea apa din izvorul Arºiþei pentru a-i mãri forþa, folositã la ºteampuri pentru zdrobirea minereurilor,
dar ºi de topitorii ºi spãlãtorii de aur. Locul unde se presupune cã erau aceste topitorii
se numeºte pânã azi „La Zguri”, ºi este în drumul ce duce de la ªiºeºti spre ªindreºti.
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Smik Antal în Adalikok Felso-Banya – monografia oraºului Baia Sprie – menþioneazã existenþa familiei Thurzo. Palatinul Thurzo Ianoº a concesionat în anul 1505 (în
numele familiei de bancheri Fugger din Germania), mineritul din zona Baia - Mare, de
acea numele de Thurzo s-a pãstrat în toponomia satului pânã în prezent. Aceste afirmaþi ne îndreptãþesc sã presupunem ca existenþa satului Negreia dateazã dinainte de
anul atestãrii documentare, 1569. Tot în monografia din 1909 se mai spune despre
Negreia cã prin sec. al XVII-lea, proprietar de teren era familia ªandor, care avea proprietãþi ºi în localitãþile Bontãieni ºi ªindreºti.
Evenimentele care s-au succedat în evoluþia istoricã, social-economicã, a localitãþii sunt consemnate în numele de locuri (toponimele) ºi numele de persoane (antroponimele).
Raportându-ne la toponime ºi unele evenimente care au influenþat evoluþia în
plan geografic putem sã reconstituim unele aspecte legate de vatra acestei aºezãri.
Existenþa, ºi astãzi a toponimelor de Satu din Sus ºi Satu din Jos, ne ajutã sã presupunem cã pânã la anul 1683 vatra satului a fost pe locul numit Poianã, iar dupã
aceastã datã satul sã se fi mutat pe actuala vatrã a satului.
Un exemplu elocvent în sprijinul acestor înformaþii este documentul din 1683 în
care se relateazã despre atacul turciilor asupra localitãþii Negreia ºi luarea majoritãþii
locuitorilor în robie.
La începutul existenþei sale, satul Negreia, era format doar din câteva familii,
dupã ultima invazie tãtarã, din 1717, prin venirea câtorva familii din satele învecinate
(Goloman din ªurdeºti), dar ºi din zone mai îndepãrtate (familia Pintea), numãrul
locuitorilor s-a mãrit, ceea ce a dus la extinderea satului înspre munte.
Construirea vechii biserici de lemn din 1782, amplasarea clasicã pe o înãlþime
care sã o facã vizibilã din toate pãrþile satului ºi densitatea mai mare de locuinþe ce se
gãsesc de-a lungul vâlcelei care strãbarte satul ne conduce la aceeaºi concluzie, ºi
anume cã vatra satului s-a aflat mai jos de dealul în care este amplasatã biserica (ºi
actuala bisericã, construitã în 1930, este aºezatã tot în acelaºi loc).
Extinderea satului înspre munte a fost posibilã datoritã defriºãrilor unor
suprafeþe de pãdure, folosindu-se ca materie primã pentru fãcutul cãrbunilor. Se ºtie cã
în Negreia cãrbunii se fãceau începând cu jumãtatea sec. al XIV-lea ºi erau folosiþi la
topitoria monetãriei din Baia - Mare, fiind una din îndatoririle sãtenilor faþã de cãmara
din Baia - Mare. Locul unde se fãceau cãrbunii (mnilerii) se vãd cam peste tot în sat,
mai ales în partea dinspre munte unde a avut loc expansiunea satului.
În locul suprafeþelor defriºate se vor înfiinþa noi gospodãrii, datoritã înmulþirii
populaþiei sau prin venirea altor familii, din alte localitãþi. De remarcat este cazul familiei Cusco. Gospodãriile membrilor acestei familii s-au extins înspre munte, pe firul
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vãii Morii. Aceasta extindere de-a lungul vaii a fost posibilã prin invocarea obiceiului
vechi „cã dacã lângã pãmântul cuiva e pãdure de tufiº, pe acea poatã sã o lãzuiascã ºi
sã o adauge la pãmântul sãu pânã la cât poate arunca cu o secure”.
Satul Negreia, din punct de vedre al numãrului de locuitori, este ºi a fost o localitate micã. Acesta este ºi motivul pentru care nu a fãcut obiectul studiului unor cercetãtori. Coriolan Suciu îi acrediteazã atestarea la 1648, preluând informaþii din unele surse
maghiare. Cercetând mai multe lucrãri, ale unor istoriografi maghiari, ºi studiind unele
cãrþi (vezi David Prodan, Iobãgia în Transilvania), apãrute dupã publicarea lucrãrii lui
Coriolan Suciu, Dicþionarul Istoric al localitãþilor din Transilvania, putem sã afirmãm cu
certitudine existenþa satului Negreia (atestat documentar în 1569) ºi înainte de anul 1500.
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IV. DENUMIREA AªEZÃRII
Denumirea unei aºezãri aminteºte anumite particularitãþi ale locului, cum ar fi
curãturã, deal, munte, pãdure, mãgurã, poianã etc., sau ale unor evenimente ºi întâmplãri istorice petrecute recent sau cu mult timp în urmã. Referitor la zona Fisculaºului
ºi nu numai, satele româneºti au fost rebotezate de autoritãþile maghiare. Cel mai des
se folosea traducerea sau schimbarea numelui, alteori se adãuga numelui românesc
doar sufixul „falva” (sat).
În primele documente în care este menþionatã, localitatea se numeºte Nigrefalw
– conscripþia din 1569. În anul 1648 apare în documente sub denumirea de
Nyegreffalva (Makai), în 1851 Nyegrefalu, iar în 1913 Nyegerfalu.
Este interesant de remarcat cã denumirea aºezãrii în ªematismele din 1914, în
care apare sub denumirea de Diosvolgy (Negrei), este prima ºi ultima datã când satul
este menþionat sub aceastã denumire.
Numele localitãþii, în forma maghiarizatã Nyegrefalu, în româneºte satul Negru, este determinat de aºezarea satului în perimetrul Pãdurii Negre (Silva Nigra – în
latinã), care este menþionatã din cele mai vechi timpuri.

Poze negreiA 004
Imagini cu Pãdurea Neagrã.
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O supoziþie referitoare la originea denumiri localitãþi ar fi provenienþa de la cuvântul latin Nigra – care înseamnã negru, la care s-a adãugat cuvântul maghiar falu-sat.
În tradiþia satului, denumirea aºezãrii vine de la faptul cã locuitorii îndeletnicindu-se cu fãcutul cãrbunelui erau cu feþele înnegrite, din aceastã cauzã li se spuneu
“oameni negrii”.
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V. NUME DE FAMILII. NEAMURILE
Prima datã când un nume de familie din Negreia este menþionat într-un document, era în jurul anului 1600, sub denumirea de Moca Lazãr. Acesta a fost citat ca martor în procesul locuitorilor din ªiºeºti cu oraºul Baia-Sprie, în lucrarea lui Smik Antal,
Monografia oraºului Baia-Sprie din 1906.
Cele mai vechi nume de famili din Negreia, gãsite înscrise pe vechi cãrþi bisericeºti, sunt Horgoº ºi Pintea. Prezenþa lor în Negreia este undeva începând cu secolul al
XVIII-lea, nu sunt specifice localitãþi. De exemplu, numele de Horgoº, dupã istoricul
Smik Antal, îl întâlnim ºi în Unguraº, în jurul anului 1600.
Fãcând referire la toponimele ºi antroponimele existente în Negreia, reprezentativ
pentru sat ar fi numele de Mãgurean, de la Vârful Mãgura, existent pe cuprinsul localitãþii.
Afirmaþia cã mãgurenii sunt cei mai vechi locuitori este întãritã ºi de faptul cã membrii
acestei familii deþineau cele mai multe „iuºuri” în cadrul composesoratului cu pãdure din
anul 1889. Pânã la Unirea din 1918, toate numele de famili erau ori maghiarizate
(Cherecheº – în româneºte rotar), ori scrise în limba maghiarã (Cadar- Kadar, TentiºTentys, Pinte- Pyntye). O parte din posesorii numelor maghiarizate ºi le vor transforma în
românã; Cherecheº în Rotãrescu, Gaºpar în Drãgan. Familia Matre, cu numele de Cusco,
este venitã în Negreia în jurul anilor 1865, acest fapt este consemnat într-un document
despre situaþia socialã ºi numãrul de locuitori din Negreia, în care se spune cã în acest an
„de airea veniþi”, 10 suflete s-au aºezat în sat.
Numele de Cusco este de origine slovacã. Se ºtie cã la sfârºitul secolului al VIII- lea,
mai multe famili originare din Slovacia, sunt colonizate în regiunea minierã Baia-Mare,
Baia- Sprie. Strãmoºul familiei Cusco din Negreia, împreunã cu încã trei persoane, erau
asociaþi ºi explotau una din galeriile actualei mine Herja. În anul 1865, în urma unui anunþ
dintr-o „foaie” (publicaþie), aflând despre intenþia unui cârciumar de a-ºi vinde proprietatea, la Negreia, hotãreºte sã-ºi vândã partea ce i se cuvinea din exploatarea la care era
asociat, ºi va cumpãra cârciuma ºi terenul din jur. Când se stabilesc la Negreia, membrii
familiei Cusco erau în numãr de zece, unul dintre ei, Cusco Gazai, se va cãsãtori cu
Evdochia Horgoº, fiica cantorului Vasile Horgoº, pãrinþii viitorului primar ºi prim curator, Cusco Avram. Acestea ne-au fost relatate de cãtre Cusco Gheorghe a lui Piºta, a cãrui
locuinþã se aflã pe fosta propietate, cumpãratã de cãtre strãmoºul lor (Cusco Paul).
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Neamul, reprezintã în structura de organizare a satului românesc, instituþia de
bazã a comunitãþii. Fiecare comunitate, în evoluþia ei istoricã, a avut parte de unul sau
mai multe neamuri reprezentative pentru o anumitã perioadã. Pentru Negreia, cel mai
reprezentativ neam a fost cel al Demienilor. Aceºtia au condus destinele comunitãþii
timp de aproape 70 de ani, din rândul acestei famili au ieºit intelectualii de vazã ai acestei regiuni. Unii dintre cei mai cunoscuþi sunt Demian Atanasie care a fost primar, prim
curator ºi memorandist, Demian Adrian, profesor ºi dirijor la Conservatorul din SatuMare, Demian Tit care a fost preot, Demian Victor, avocat.

scan cu cercuri: 004, 0012

Nume de familii existente:
Abrihan, Bud – Bud Gheorghe, preºedintele Comitetului Provizoriu ªiºeºti, 1950
Bud Cornel, consilier, 2000
Breban, Cadar – Cadar Andrei, participant la marele eveniment de la Alba Iulia
Cadar Gheorghe, principalul susþinãtor financiar al acestei cãrþi
Cusco – Cusco Avram, primar (1924 – 1930) ºi prim curator
Cherecheº – Cherecheº Arinton, Dan, Drãgan, Fãt
Fãt Dumitru – primar 1938, Fãt (Muntean) Margareta, coautoarea acestei cãrþi
Gherman, Giurgi, Goloman – Goloman Mihai, Horgoº – familie de cantori
Hoban, Inovan, Mãgurean – Mãgurean Gavril – preot, Pitiritean, Pintea – familie de feþi bisericeºti: Petru – 1893, Todor – 1910, Rotãrescu, Sãlãjan, Tãmaº – Tãmaº
ªtefan – prim curator – 1928, Todorca – Todorca Crãciun – actual consilier.
Nume de famili dispãrute:
Avram, Ardelean, Trif (Trif Andrei – a trãit 103 ani).
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VI. PERSONALITÃÞI
ARINTON CHERECHEª (BENEA)
S-a nãscut la 9 septembrie 1885 în Negreia, la numãrul 22, pãrinþi fiindu-i
Cherecheº Mitru ºi Paraschiva Nicora. Pe tatãl sãu, Cherecheº Mitru, îl gãsim timp de
câþiva ani fãcând parte din consiliul comunal din acea vreme, al localitãþii. Va face cele
patru clase la ºcoala confesionalã din Negreia, unde docinte era Pavel Botoºiu. Se face
remacat încã din primele clase, dovadã fiind registrul ºcolar din 1894, când în clasa a
VI-a fiind, este clasificat primul din cei 11 elevi înscriºi.
În 1906, va absolvi ªcoala Preparandialã (de învãþãtori cu duratã de doi ani) din
Gherla, ºi va fi repartizat ca învãþãtor în Recea.
La 21 iulie 1907, în faþa membrilor senatului ºcolar din ªurdeºti, a preotului local
Iuliu ªurani ºi protopopului Ioan Nistor, participã la concursul pentru alegerea de cantor-docinte la ºcoala din ªurdeºti, avându-l contra candidat pe învãþatorul Ambroziu
Avram din Fersig. Este ales în unanimitate de cãtre senatul ºcolar datoritã meritelor
sale. Scan cu cercuri: 0015
În perioada interbeliecã va ajunge învãþãtor la ºcoala de stat din Baia Sprie, iar
dupã moartea învãþãtorului Atanasie Lupan va fi numit direcorul ºcolii din localitate.
Se cãsãtoreºte în 1912 cu Silvia Demian, fiica memorandistului Atanasie Demian, ºi va
avea doi copii, Mãrioara nãscutã în 1914 ºi Silviu 1916, acesta din urmã va ajunge
procuror în Baia Mare.
Între anii 1921-1927 va face parte din consiliul comunal din Negreia unde va fi
un membru activ participând la toate ºedinþele, de altfel fiind singurul care ºtia sã scrie.
El întocmea ºi verifica procesele verbale ale ºedinþelor. ªi dupã plecarea din Negreia ºi
stabilirea în Baia-Sprie va fi implicat în problemele comunitãþii din localitate.
În anul 1930 când se va construi biserica de piatrã din Negreia, el va negocia cu
firma care se va ocupa de construcþia bisericii ºi va face parte, alãturi de protopopul
Ioan Anca, prim curatorul Cusco Avram ºi curatoru Pinte Gavrilã, din comisia care va
semna contractul cu firma respectivã.
Într-adevãr a fost un om care nu ºi-a uitat satul în care s-a nãscut, s-a implicat ºi
a sprijinit comunitatea participând la mai toate evenimentele importante ale localitãþii
din perioada respectivã.
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Va fi ales primar al oraºului Baia Sprie în vara anului 1934. Într-un document
din arhivele judeþene, din 17 iulie 1934, îl gãsim preºedintele comisiei de apãrare a
oraºului, alãturi de Ioan Balint, secretarul general al primãriei; Dr. Lenke Grosz, medic
ºef; Miron Bura, ºef de poliþie; Vasile Pop, învãþãtor; Popescu Petrache, ºef jandamerie;
Adela Hubic, Diriginte Oficiului Poºtal.
O frânturã din activitatea lui ca ºi primar o gãsim consemnatã ºi în cotidianul
maghiar Nagybanya din 16 decembrie 1934, cu titlul Dispute pentru apã „Cherechº
Arinton, primarul oraºului Baia Sprie, a plombat noul izvor Iancu susþinând cã oraºul
Baia-Mare datoreazã, încã din 1908, suma de 426 mii oraºului Baia Sprie, contra valoarea unui motor promis de bãimãreni pentru moara din Baia Sprie, în schimbul
folosirii apei din canalul morii. Baia-Sprie, în decurs de 26 de ani, nu a solicitat niciodatã plata acestei sume, mai mult între timp moara a fost vândutã, iar acum motorul
respectiv s-ar putea cumpãra la preþul de 20-40 mii lei. Oricum autoritãþile superioare
s-au deplasat împreunã cu inginerii serviciului tehnic ºi reprezentanþii poliþiei ºi au
înlãturat plomba, apa ajungând din nou în conducta oraºului”.
Dupã anul 1934 îºi va schimba numele din Cherecheº (era maghiarizat ºi însemna rotar) în Benea.
În 1949 va fi ridicat noaptea de securitate ºi dus la Baia-Mare. De aici va fi purtat la închisorile din Aiud ºi Gherla. Apoi va fi dus la canal unde va sta pânã în anul
1954, an în care se va întoarce acasã.
Din 1930 va locui în casa din strada Sãsar nr. 35 din Baia Sprie, pânã când va
pleca pe ultimul drum, la vârsta de 88 de ani ºi va fi înmormântat în cimitirul din
curtea Catedralei din Baia Mare.
Arinton Benea a fost primul intelectual al satului Negreia, ca semn al
recunoºtinþei pentru implicarea ºi rezolvarea unor probleme ale comunitãþii, ºcoala cu
clasele I-IV din Negreia ar trebui sã-i poarte numele, pãstrându-i astfel memoria vie în
rândul consãtenilor sãi.

ATANASIE DEMIAN
S-a nãscut la Negreia. Tatãl sãu, George Demian, era judele comunal ºi prim
curatorul bisericii. Va frecventa cursurile ºcolii confesionale din Negreia, dupã care îºi
va completa studiile prin absolvirea a doi ani de ºcoalã gimnazialã.
Fãcând parte din familia Demienilor, care de câþiva zeci de ani erau, prin poziþia
lor, de oameni de frunte ai satului (juzi comunali, curatori bisericeºti ), ajunge ºi el primar
la Negreia, în anul 1905, prim curator al bisericii ºi preºedintele senatului ºcolii din Negreia.
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În 14 ianuarie 1892 participã la conferinþa din Seini a celor cinci cercuri electorale din comitatul Satu Mare, unde se hotãrãºte constituirea clubului electoral naþional din comitat, prin unificarea celor cinci într-un comitet judeþean. Cu acest prilej se
alege Comitetul electoral judeþean în alcãtuirea cãruia au intrat:
- Alexiu Berinde ºi Andrei Medan – preºedinþi
- Gavril Lazãr de Purcãreþ ºi Ioan Roman – vicepreºedinþi
- Vasile Lucaciu ºi ªtefan Cherecheº – secretari
- Gavril Barbul, Avram Breban, Atanasie Demian, Vasile Anderco ºi altii – membri
La 28 mai 1892 se aflã printre cei patru þãrani, duºi de Vasile Lucaciu pe cheltuiala sa, la Viena, alãturi de alþi trei sute de delegaþi români participanþi la susþinerea
memorandului în faþa împãratului.
Din 1906, când ia fiinþã, în Baia-Mare, Institutul de Credit ºi Economii Aurora,
societate pe acþiuni cu un capital de o sutã cincizeci de mii de coroane, face parte din
comitetul director alãturi de George Pop de Bãseºti, Dr.Vasile Lucaciu, Constantin
Lucaciu, dr. Teofil Dragoº din Baia Mare, Alexandru Pop din Copalnic Mãnãºtiur, dr.
Victor Pop din Baia Mare ºi Nicolae Lupan din Chiuzbaia.
Din 1907, Atanasie Demian este membru ordinar al Astrei din Despãrþãmântul
Sãtmar, printre membrii ordinari îi aflãm pe Achim George, director de bancã din Seini;
Bran Emil, preot greco-catolic în Dragomireºti; Breban Alexandru, paroh în Baia Mare;
Doroº Nicolau, preot greco-catolic în Breb.
Dupã constituirea, la 31 august 1909, a P.N.R. la Baia-Mare, va face parte în calitate de membru din cercul electoral ªomcuta Mare, având ca preºedinte pe Nicolae
Nilvan ºi Ioan ªerb, vicepreºedinte.
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Atanasie Demian va fi ales ca delegat al cercului electoral ªomcuta Mare, participant cu vot decisiv în Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia. Este singurul din
comuna ªiºeºti care va însoþi delegaþia celor trei sute de români la Viena. Va participa
la lucrãrile Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia alãturi de cei 1.228 de delegaþi cu
drept de vot, aleºi de circumscripþile electorale din întreaga Transilvanie.
Atanasie Demian va rãmâne personalitatea cea mai importantã a satului
Negreia. Participarea ºi implicarea, alãturi de marile personalitãþi ale timpului din þinutul Chioarului, la diferitele activitãþi cu caracter politic, cultural ºi economic trebuie
sã fie un motiv de mândrie pentru consãtenii sãi. Numele sãu este strâns legat de cel al
localitãþii, în documentele epocii figureazã sub denumirea de „Atanasie Demian – proprietar din Negreia”.
În timpul în care a fost primar la Negreia (1905-1918) ºi în calitate de preºedinte
al senatului ºcolar, începând cu anul 1904 va demara construcþia unei noi ºcoli,
bineînþeles ºi cu ajutorul localnicilor. Va reuºi sã aducã învãþãtori calificaþi, printre ei
aflându-se Pavel Botoºiu ºi Aurelia Rus. În acea perioadã Negreia va fi vizitatã ºi
cunoscutã de foarte mulþi dintre intelectualii români din regiune.

GAVRIL PINTE
Este personalitatea cea mai proeminentã a
localitãþii. S-a nãscut la Negreia în urmã cu 44 de ani,
într-o familie de oameni simplii, cu fricã de
Dumnezeu.
Rânduri cãtre un prieten de demult
de Alexa Bâle
Puþine sunt satele care se pot mândri cã au dat
un artist de anvergura regizorului ºi actorului Gavril
Pinte. Deºi ne este hãrãzit a trãi într-o epocã în care
Alte poze sunt promovate, în toate domeniile vieþii sociale ºi
artistice îndeopºte mediocritatea, dacã nu chiar pros0025
tia, prostul gust, vorbãria goalã, au mai rãmas totuºi
caractere, conºtiinþe ce se remarcã prin încrâncenarea
cu care refuzã sã renunþe la principii, la norme morale verificate în peste 2000 de ani de
civilizaþie creºtinã.
Prietenul meu Gavril Pinte din Negria este un astfel de om. Îi sunt cunoscute
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ºi recunoscute seriozitatea ºi demnitatea, atât în viaþa personalã cât mai ales în cea artsticã. Indiferent la modele vehiculate, la încercãrile materiale, dar mai ales de naturã
esteticã prin care trece cultura, Gavril Pinte rãmâne un artist în cel mai tulburãtor sens,
pentru care libertatea de exprimare nu înseamnã libertinaj.
Tributar unei nobleþi sufleteºti de excepþie, proprice omului de la munte, regizorul Gavril Pinte este omul dispus a face tot ce este posibil pentru cei din jur.
Inteligenþa nativã cultivatã printr-o voinþã colosalã, l-a ajutat sã rãmânã vertical, sã reziste farã a face concesii derizoriului, locului comun al tembelismului ce se
insinueazã tot mai insistent în cultura postmodernã.
„Prietenii mai nu sunt mulþi, dar sunt în schimb nenumãraþi”, spunea undeva
genialul poet Nechita Stãnescu; acestea au fost cuvintele care mi-au venit în minte când
mi s-a ceru sã scriu despre „actorul din Negreia”. ªi vorba cronicarului „sã spãrie gândul” de câþi ani au trecut de când l-am cunoscut (sã fi fost prin 1978, 1979 poate chiar
1980).
În liceu îl ºtiu, el fiind cu un an mai mare decât mine, vorbind pe la întruniri culturale, dar mai ales mi-a rãmas în memorie „cãputul” din lânã surã, cum se poartã pe
la noi, în zona de munte a Þãrii Chioarului. Au trecut de-atunci mai bine de 25 de ani,
ne-am întâlnit rar, tot mai rar, am fãcut planuri, deocamdatã irealizabile datoritã conjuncturilor.
Mã mai sunã din vreme în vreme, mai ales când este anunþat de mama lui cã-i
este bolnavã vãcuþa. Din Bucureºti uneori din studioul de radio unde lucreazã îmi
spune sã urc pânã la ai lui, la Negreia, sã vãd ce-i cu vaca. Din vârful Prilogului îl sun
ºi eu ºi-i spun cât de frumos este „pe aici”, el ofteazã cã este departe.
Domnule Gavril Pinte „Fie-ne þãrâna sfântã! ªi fluturii uºori”, cum atât de frumos ºopteºte într-o poezie Emil Burnaru.
Nu m-am referit în aceste rînduri la cariera profesionalã, despre aceasta veþi lua
cunoºtinþã din impresionantul CV.

STUDII
1985 - Universitatea de Artã Teatralã, Târgu Mureº - specializarea ACTORIE
1996 - Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã, Bucureºti specializarea REGIE DE TEATRU
1997 - Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã, Bucureºti –
MASTERAT în Teoria ºi estetica spectacolului
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ACTIVITATE PROFESIONALÃ
1999 – pânã în prezent REGIZOR ARTISTIC, Societatea Românã de
Radiodifuziune, Redacþia Teatru ºi emisiuni scenarizate
1991 - 1998 Asistent universitar, Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti, Catedra de Arta actorului
1988 - 1991 Asistent universitar, Universitatea de Artã Teatralã Tg. Mureº,
Catedra de Arta actorului
1985 - 1988 Actor, Teatrul de Nord, Satu Mare

SPECTACOLE DE TEATRU - REGIE
1986/’87
Treziþi-vã în fiecare dimineaþã – Theodor Mazilu
Improvizaþia de la Versailles: Sganarel – Moliere
TEATRUL DE NORD Satu Mare
1994/’95
Salt mortal – Aziz Nesin
TEATRUL NAÞIONAL Bucureºti
Billy, mincinosul – Keith Waterhouse ºi Willis Hall
STUDIOUL CASANDRA Bucureºti
Labirintul – Fernando Arrabal
TEATRUL TOMA CARABIU Ploieºti
1996/’97
Cerere în cãsãtorie – A.P. Cehov
TEATRUL NOTTARA Bucureºti
1997/’98
Cãsãtoria – N.V. Gogol
TEATRUL NOTTARA Bucureºti
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Lebedele – H. Ch. Andersen
TEATRUL ÞÃNDÃRICÃ Bucureºti
1998/’99
Comedia erorilor – W. Shakespeare
TEATRUL DRAMATIC Baia Mare
Avarul – o comedie a banilor
Scenariu propriu pentru TEATRUL DE ANIMAÞIE
TEATRUL DE PÃPUªI Baia Mare
1999/2000
Îmblânzirea scorpiei – W. Shakespeare
TRUPA HARAG GYORGY TEATRUL DE NORD Satu Mare
2000/2001
Epilog – ªtefan Caraman
TEATRUL URMUZ Tulcea
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Cafeaua domnului ministru – Horia Gârbea
ARCUB Bucureºti
2001/2002
Vicleniile lui Scapin – Moliere
TRUPA HARAG GYORGY TEATRUL DE NORD Satu Mare
Turandot – Carlo Gozzi
TEATRUL CSIKI JATEKSZIN Miercurea Ciuc

Turandot 20

2002/2003
Tunelul - scenariu propriu dupã Ernesto Sabato
COMPANIA TEATRALÃ ZONA – TEATRUL ACT
(Turandot)2 - dupã Carlo Gozzi
TEATRUL MUNICIPAL Baia Mare
Un fluture galben numit Sfinx – Christian Palustran
TEATRUL MUNICIPAL Baia Mare
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2003/2004
don juan – scenariu propriu dupa Tirso de Molina, Moliere, Mozart s.a.
TEATRUL MUNICIPAL Baia Mare
Nãpasta – I. L. Caragiale
TEATRUL VALAH Giurgiu
2004/2005
Un tramvai numit Popescu – scenariu propriu pentru un spectacol de teatru
comunitar dupã opera poetului Cristian Popescu (1959 – 1995)
TEATRUL NAÞIONAL RADIOFONIC & ArCuB – Centru de Proiecte Culturale
al Municipiului Bucureºti (spectacolul se joacã într-un tramvai aflat în trafic)

NOMINALIZÃRI
UNITER – pentru Teatru Radiofonic
2000 - DIALOG FANTASTIC – M. Eminescu, E.A. Poe
2001 - APOLONIA – Alexandar Obrenovi1c
2002 - LACRIMI DE SÂNGE – Costin Manoliu
PRIXEUROPA – Berlin
2000 - DIALOG FANTASTIC – M. Eminescu, E.A. Poe
2001 - APOLONIA – Alexandar Obrenovic
PRIXMARULIC – Croaþia
2002 - SFÂNTUL ªI DREPTUL IOV – dupã Vechiul Testament
HATARONTULI MAGYAR SZINHAZAK
(FESTIVALUL TEATRELOR MAGHIARE DE PESTE HOTARE) - Ungaria
2000 - ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI – W. Shakespeare si
2002 - TURANDOT – Carlo Gozzi
VICLENIILE LUI SCAPIN – Moliere
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PREMII
PREMIUL DE REGIE ºi PREMIUL SPECIAL al JURIULUI la Festivalul GULLIVER, Galaþi 1999 pentru spectacolul AVARUL – O COMEDIE A BANILOR
PREMIUL UNITER pentru TEATRU RADIOFONIC, 2OO2 ºi
PREMIUL UNITER pentru TEATRU RADIOFONIC, 2OO3

SPECTACOLE RADIOFONICE
TRENUL DE NOAPTE – dramatizare proprie dupa Ioan Groºan
DON JUAN MOARE CA TOÞI CEILALÞI – Theodor Mazilu
TRIPTIC – Dumitru Solomon
PETRU – Vlad Zografi
TARA/ÞARA MEA – Radu Macrinici
NASCENDO – Alina Nelega
EU CÂND VREAU SA FLUIER, FLUIER – Andreea Vãleanu
PESCÃRUªUL DIN LIVADA DE VIªINI – Horia Gârbea
MEDEEA – Arpad Goncz
DIALOG FANTASTIC – scenariu propriu dupa Mihai Eminescu ºi Edgar Allan Poe
APOCALIPSA GONFLABILÃ – Saviana Stãnescu
POETUL DIN VISUL DOCTORIÞEI MIA – Tatiana Slama Cazacu
AGDISTIS – Cristian Tiberiu Popescu
APOLONIA – Alexandar Obrenovic
LACRIMI DE SÂNGE – Costin Manoliu
SFÂNTUL ªI DREPTUL IOV – scenariu propriu dupa Vechiul Testament
REGELE LEAR – W Shakespeare
MÃRTURII. ICOANA UNEI VIEÞI – ZOSIM OANCEA (Teatru-document)
MÃRTURII. LENA CONSTANTE (Teatru-document)
JURNAL ÎN CÃUTAREA LUI DUMNEZEU dupã Arºavir Acterian
CERUL PE PÃMÂNT – Dan Verona
LEVANTUL – Mircea Cartarescu
ULTIMUL GODOT – Matei Visniec
NUNTA – Cornel Teulea
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NATALIA DEMIAN
Natalia Demian, este model de personalitatetipic pentru tinerii în cãutarea realizãrii unei cariere.
Inteligentã, harnicã, ambiþioasã în îndeplinirea
þelului propus, la o vârstã la care alþi tineri încã n-au
reuºit sã-ºi gãseascã locul în societate, Natalia
Demian, impresionezã prin CV-ul ei, care o recomandã ca un om de succes, reprezentând cu cinste locul în
care s-a nãscut.

Alte poze
0019

EDUCAÞIE
2005 – prezent urmez cursurile postuniversitare de „Relaþii Publice”, Facultatea de Jurnalism ºi
ªtiinþele Comunicãrii, Universitatea Bucureºti

2004 – prezent cursant la programul de master „Managementul instituþiilor de
presã”, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicarii, Universitatea Bucuresti
Ianuarie 2004 - Licenþiatã în jurnalism la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicarii, Univ. Bucuresti
1999 – 2003 Facultatea de Jurnalism, Universitatea Media, Bucureºti
1995 – 1999 Liceul Teoretic „Vasile Lucaciu”, Baia-Mare, Maramureº

EXPERIENÞÃ PROFESIONALÃ
iulie 2005 - prezent
Consilier de imagine ºi comunicare al Ministrului Delegat pentru Comerþ,
Ministerul Economiei ºi Comerþului
iunie 2004 – iunie 2005
Coodonator relaþia cu presa, Biroul de Presã, Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului
2003 - Reporter ºi prezentator - voluntar, emisiunea în limba românã a postului
Romanian Sat Tv, Chicago
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2002 - Reporter, asitent producþie, emisiunea Gândeºte Liber, PROTV
Documentare, emisiunile Sub semnul întrebãrii ºi ProVest, ProTv
Asistent producþie ºi documentare, emisiunea Ocolul României în 40 de zile, ProTv
2001 - Monitorizare, emisiunea Cãsãtorie în direct, PROTV

Alte activitãþi
Manager proiect pentru România, Simpozionul International al Apei de la
Cannes – eveniment internaþional, 2003 – echipa a câºtigat premiul pentru „Tinereþe ºi
Inovaþie”
Stagii de practicã la ProTv Baia Mare, ProTv Bucureºti, ProFM Bucureºti în
perioada 2000 - 2003
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VII. ªCOALA
Introducere în istoricul învãþãmântului
Transilvania

din

Pentru a avea o imagine cât mai exactã asupra dezvoltãrii ºi cunoaºterii învãþãmântului din ªiºeºti vom face o incursiune în trecutul istoric al învãþãmântului transilvan. În felul acesta vom avea posibilitatea de a cunoaºte evoluþia modestã a modului
de desfãºurare a procesului de învãþãmânt din satul Negreia.
Începuturile scrisului ºi învãþãmântului organizat se fãcea pe lângã mânãstiri,
acest lucru fiind dovedit prin existenþa unor documente vechi de sute de ani. În judeþele din N-E Transilvaniei existau în secolele XV-XVIII zeci de mânãstiri, în Sãtmar existau 9 (Bota, Contribuþii la istoria învãþãmântului românesc).
Crescând interesul pentru învãþãmânt, autoritatea oficialã din Transilvania se va
implica tot mai hotãrât în reglementarea lui astfel, la 23 iunie 1624, în dieta de la Alba
Iulia, Bethlen Gabor – principele Transilvaniei, aduce hotãrârea prin care fiii românilor
pot frecventa ºcolile ce începuserã a lua fiinþã „dar nu cei ce doresc sã se elibereze de
iobãgie, ci numai cei ce au gând curat vor sã ajungã preoþi, învãþãtori ºi dieci”.
Una din cele mai importante înfãptuiri pentru românii din Transilvania, a fost
Unirea religioasã cu biserica Romei, care pentru început avea conþinut politic ºi social.
De asemenea, a fost ºi un mijloc de a ieºi din condiþia de toleraþi în care îi îngrãdise constituþia principatului.
Rezultatele unirii cu Roma au fost: întroducera limbii române ca limbã de cult
în biserica româneascã greco - catolicã ºi accesul a tot mai multor tineri la ºcolile din
Apus.
În 1754 la Blaj episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron va deschide vestitele
ºcoli ale Blajului care au fost primele aºezãminte româneºti de culturã.
Prin „Raþio educaþions” la 1777 se stabileºte ca limba de predare în ºcoli sã fie
limba naþionalã a copiilor, învãþãmântul elementar sã fie unic ºi egal pentru toþi cetãþenii, indiferent de religie ºi de stare socialã. Dupã acest regulament s-au condus ºi ºcolile
din comitatul Sãtmar.
Conscriþia ºcolilor din plasa Baia-Mare la 1770 cuprindea printre altele ºi ºcolile
din Cetãþele, Tãuþii de Sus, ªindreºti ºi ªiºeºti.
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În 1791 a luat fiinþã ºcoala preparandialã româno-ruteanã din Carei pentru
pregãtirea învãþãtorilor necesari ºcolilor sãteºti române ºi rutene din cele trei comitate
ce þineau de cercul literar al Oradiei: Maramureº, Sãtmar, Ugocea sub direcþia profesorului Ioan Molnar (Morariu), care era în acelaºi timp ºi inspectorul ºcolilor grecocatolice române ºi rutene (Bota M. I.).

LEGEA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI din 1868
Legea XXXVIII sau legea învãþãmântului din 1868 care acordã dreptul de a înfiinþa
ºcoli private, în care limba putea fi a confesiunii respective sau a persoanei care întreþinea
ºcoala. Limba maghiarã era obligatorie ca studiu obligatoriu, iar programa de învãþãmânt
era cea stabilitã de minister.
Legea proclamã obligativitatea învãþãmântului pentru toþi copiii de la 6 la 15 ani.
Puteau înfiinþa ºcoli poporale, particulare sau publice. Acestea din urmã puteau fi elementare (de toate zilele ºi repetiþionale) elementare superioare ºi civile.
ªcoala elementarã de toate zilele avea o duratã de 6 ani ºi trebuia sã fie frecventatã de copii între 6-12 ani. Dupã aceastã vârstã, ei erau obligaþi sã-ºi continuie studiile
încã trei ani, în aºa numita ºcoalã de repetiþie cu program mai redus atât în ceea ce
priveºte durata anului ºcolar, cât ºi ca numãr de ore pe sãptãmânã (mai era numitã ºi
ºcoalã de duminicã sau de sãrbãtori).
Copiii de la ºcoala de toate zilele care au împlinit 12 ani puteau sã frecventeze
numai ºcoala duminicalã cu aprobarea autoritãþii ºcolare, în perioada muncilor agricole.
Anul ºcolar avea o duratã de cel puþin opt luni la þarã ºi nouã la oraº.
ªcolile elementare se împãrþeau dupã patronaj, în: ºcoli confesionale, ºcoli comunale, ºcoli de stat sau ºcoli întreþinute de diferite societãþi ºi persoane. Limba de
predare o stabileau susþinãtorii scolii, planul de învãþãmânt la fel, dar acesta trebuia sã
coincidã cu toate disciplinele de învãþãmânt fixate de stat. Disciplinele de învãþãmânt
erau cu modificãri de pe parcurs: religie ºi moralã, scris-citit, socotitul în minte (calculat cu capul) ºi în scris (calculatul pe tablã), studiul limbii (în limba de predare a ºcolii),
exerciþii de vorbire ºi judecatã, geografia ºi istoria patriei, fizica, chimia, biologia, îndatoririle cetãþeneºti, îndrumãri practice în economia agricolã, educþie fizicã, desenul.
Comunitãþile care întreþineau ºcoli confesionale aveau dreptul sã-ºi aleagã învãþãtorul, sã stabileascã plata acestuia, sã aleagã manualele ºcolare ºi sã stabileascã
metodele de predare.
Pentru menþinerea ºcolilor confesionale erau necesare urmãtoare condiþii:
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- sã se asigure spaþiu ºcolar corespunzãtor
- sã aibã învãþãtor cu studii corespunzãtoare
- planul de învãþãmânt sã conþinã disciplinele de învãþãmânt oblgatorii
- ºcolile sã fie înzestrate cu mijloace de învãtãmânt
- sã se respecte durata anului ºcolar
Fiecare comunã care susþinea ºcoala comunalã era datoare sã se îngrjeascã de un
fond special pentru ea: pãdure, pãºune comunalã, donaþii, plus o parte a veniturilor
comunei. De asemenea, obligatia comunitãþii era de a se îngriji de retribuþia învãþãtorului.
Legea din 1868, statuta cã învãþãtor nu poate fi decât acela care a absolvit o ºcoalã
pedagogicã publicã ºi putea obþine titlul definitiv, dacã susþinea examenul de calificaþiune
dupã un an sau cel mult doi de la absolvire. Pânã atunci era socotit suplinitor interimar.
Dar, neexistând atâtea ºcolii pedagogice care sã pregãteascã atâþia învãþãtori câþi erau
necesari, au fost admiºi cei ce au dovedit vocaþie ºi care erau pregãtiþi la cursurile de varã
de la Gherla. Mulþi învãþãtori îndeplineau ºi funcþia de cantori, primind pentru aceasta
dotaþiunea cuvenitã. Legea prevedea ca salarul unui învãþãtor sã nu fie mai mic de 300
florini anual, iar pentru suplinitor 200 florini. Sumele fiind mari ºi greu de adunat salariul se completa din alte venituri: pãmânt, grãdinã, lemne, cereale etc.
Limba de predare în aceste ºcoli era cea a locuitorilor comunei, dar în cea mai
mare parte limba de predare era maghiara. În ºcolile comunale unde existau copii
aparþinând mai multor confesiuni, învãþarea religiei ºi moralei cãdea în sarcina confesiunilor respective.
ªcolile civile erau întreþinute de comunitãþi mai mari. Durata studiilor era de 6
ani la bãieþi ºi 4 ani la fete, dar erau primiþi ºi copiii care au terminat clasa a IV-a elementarã. Deci durata totalã a ºcolarizãrii era de 10 ani, respectiv 8 ani. Planul de
învãþãmânt era orientat spre activitãþile practice.
Pe învãþãtorii de la ºcolile de stat îi numea ministrul. De asemenea, inspectorul
ºcolar era numit de ministru ºi avea obligaþia de a efectua cât mai des, dar cel puþin o
datã pe an, inspecþii la toate tipurile de ºcoli. Luau contact cu senatele ºcolare, cu toþi
cei care patronau ºcoli ce nu erau de stat.
Comisia administrativã care se mai numea ºi comisia comitatensã, dezbãtea
toate problemele învãþãmântului conform legilor în vigoare, lua decizi. Se îngrijea ca
autoritãþile ºcolare comunale ºi bisericeºti sã se achite conºtiincios de sarcinile lor. Sã
fie întocmite la timp listele cu copiii obligaþi a umbla la ºcoalã, sã se încaseze la timp ºi
integral contribuþia ºcolarã de la susþinatorii materiali.
Existau, de asemenea, senate ºcolare sau scaune ºcolare. În componenþa lor
intrau cel puþin 5 membri aleºi, ºtiutori de carte. Preotul fãce parte din oficiu din senat,
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el fiind preºedinte. Alegerea se face pe 3 ani. Senatul ºcolar alegea învãþãtorul în
prezenþa unui reprezentant al comisiei administrative. Cel puþin o datã pe sãptãmânã
unul din membri senatului trebuia sã viziteze ºcoala. În acelaºi timp trebuia sã þinã ºi
o ºedinþã, sã întocmeascã protocoale, sã ofere soluþii învãþãtorului, sã supravegheze
înscriera copiilor de vârstã ºcolarã ºi frecventarea cu regularitate a cursurilor. Avea ca
atribuþie ºi constituirea ºi administrarea fondurilor ºcolare.

Învãþãmântul din Negreia, trecut ºi prezent
În 1851, ªtefan Bilþiu, inspectorul ºcolar al districtului protopopesc greco-catolic
Baia-Mare, cerând comisarului regesc Sigismund Chende, salariu pentru învãþãtorii
români, aratã cã „în tot jurul Baii-Mari sunt înfiinþate ºcoli parohiale poporane, însã
învãþãtura ºcolarã în tot anul numai de la Sf. Mihai ºi pâna la Sf. Gheorghe se poate
þine”, deoarece cantorii-învãþãtori neprimind nici un ban pentru învãþarea copiilor, iar
venitul cantoral fiind mic „îndatã cu începutul lucrului de primãvarã sînt siliþi a se
îngriji de pâinea cea de toate zilele lãsând copiii toatã vara fãrã învãþãturã” (Îndrumãtor în arhivele statului- Maramureº- pg. 247).
La 7 noiembrie 1869 locuitorii din Negreia, din convingere proprie, îºi declarã
susþinerea pentru înfiinþarea unei ºcoli confesionale cu predare în limba românã:

DECHIERAÞIUNE
„Subscrisu locuitori din Negree filiala ªurdeciloru din convingera propria, fãrã
sila fiscia sau morala prin suscrierea numerolu nostre ne dechiaramu cum cã presinte
ºi viitoriu voimu ºcola nostra a o conserva de ºcola în limba românã, conformu articolul de lege XXXVIII din anulu 1868, ne dechiaramu ca pre lângã obligamentele primite pânã acuma ºi cu sucursulu prescrisu la punctul 35 ºi cu corespundera articolul de
lege pomenitu, voimu susþinera consevarea, bunãstarea ºcolii noastre ca elevi noului
conservarei, religiunei ºi naþionalitãþii noastre. Pentru ce dãmu acesta dechiareaþiune
a nosta solemna ºi o întãrimu cu suscrierea numeloru nostre”.
Semneazã preotul paroh Vasile ªurani ºi urmãtorii locuitori din Negreia: George
Demian, Petru Pinte, Grigoriu Avram, Petru Horgoº, Ignaþiu Cherecheºiu, Danilu
Demian, Maftei Horgoºiu, Paul Kusko, Onuþiu Mãgurean, Costanu Inovan, Terenþiu
Fãtu, Costanu Pinte, Onuþu Demian, Gavrilã Mãgurean, Teodoru Goloman, Alexiu
Budu, Onuþiu Trifu (Ds. Nr. 25/1869, fila 3, arh. Paroh. Greco-catolic ªurdeºti).
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Aceasta este prima
consemnare într-un document despre intenþia locuitorilor din Negreia de a
avea propria ºcoalã (confesionalã) care însã se va
materializa abia dupã câþiva zeci de ani prin construirea unui edificiu
ºcolar în anul 1905, pânã la
acea datã ºcoala va
funcþiona prin închirierea
unei clãdiri prevãzutã
doar cu o singurã încãpere. Totuºi ºi înainte de
anul 1868 cercetând documente aflate în fondul oficiului parohial grecocatolic ªurdeºti, aflate la
arhivele naþionale judeþene, s-au gãsit unele informaþii ºi statistici despre
Scan gigi nou 0006
ºcolarii din Negreia, începând cu anul 1857. Începând cu acest an ºcolarii din Negreia mergeau la ºcoala din Dãneºti care era filie a parohiei ªiºeºtiului (ds.nr.8/1856). Erau obligaþi de a merge la ºcoalã 15 feciori ºi 16 fete, din
care au frecventat 4 feciori ºi 9 fete. De asemenea, în 1857 erau înscriºi la ºcoli gimnaziale doi elevi, aceºtia s-ar putea sã fi fost cei doi fraþi Demian, Gheorghe ºi Atanasie.
La 1868 într-o informare anualã despre starea ºcolii elementare din filia Negreia,
a parohiei ªurdeºti, se spune:
- casã ºcolarã n-are, numai închiriatã cu o chilie, dar nici nu este prevãzutã cu
cele trebuincioase
- docinte este Alexiu Babiciu de 58 de ani, cãsãtorit, e numai docinte interimar,
nu are absolvite cursurile preparandiale ºi a învaþat pe langã cantorele din
Chiuzbaia de unde probabil era ºi el originar.
- plata lui este de 42 florini ºi aceºtia se strâng de la ,,poporani” de cãtre judele
comunal, la acea datã fiind George Demian (ds.nr.24/1868 – 1873).
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Într-o scrisoare adresatã preotului paroh de la ªurdeºti, Vasile ªurani, la 1869,
protopotul de Baia-Sprie, ªtefan Bilþiu, care era ºi inspector ºcolar din partea
Consistoriului diecezan, îi aducea la cunoºtinþã despre numirea lui Vasile Horgoºiu în
postul de cantor interimar ºi dispunând de toate drepturile ºi îndatoriile ce deþin de
acest post. Aceastã numire se datoreºte morþii cantorului Ioan Horgoºiu care nu era
altul decât tatãl sãu. Totodatã din cauza îmbolnãvirii docintelui Alexiu Babiciu este
confirmat ºi în postul de docinte cu obligaþia de a se ,,cultiva ºi a corespunde mai marilorum aºteptarei noastre” (Dosar nr. 24/1868-1870).
Într-un protocol luat în adunarea generalã a credincioºilor greco-catolici din
comuna Negreia se ia cunoºtinþã despre îndatorirea locuitorilor de a–ºi întreþine
învãþãtor prin contribuþiile locuitorilor. Astfel se hotãrãºte ca taxa pentru întregirea
salariului învãþãtorului sã se împartã în douã categorii, ºi anume: pentru coloni sã fie
de un florin ºi jumãtate, iar pentru ziler câte un florin pe an. Pentru locaþia ºcolii (neexistând la acea vreme un edificiu ºcolar propriu) se arendeazã casa lui Kusko Gaºpar,
pentru chirie negocierea se face cu inspectorul ºcolar. De asemenea, pentru conducerea
ºcolii se alege urmãtorul senat ºcolar: preºedintele senatului este Atanasie Demian,controlor este Teodor Pinte, iar ªtefan Tãmaº, Gavrilã Mãgurean, Petru Goloman, Avram
Pinte membri (Dosar nr. 39/1890-1900).
Din documentele cercetate putem sã facem o statisticã pe mai mulþi ani cu numãrul de ºcolari obligaþi a merge la ºcoalã ºi câþi dintre ei au frecventat.
Astfel, avem:
- în 1857 obligaþi a merge la ºcoalã: 15 bãieþi ºi 16 fete din care au mers 9 bãieþi,
respectiv 7 fete
- în 1870 obligaþi a merge la ºcoala 15 bãieþi ºi 17 fete din care au mers 3 bãieþi
ºi 6 fete
- în 1890 erau obligaþi a merge la ºcoalã elementarã de la 6 la 12 ani 41 de copii,
la cea repetiþionalã de le 12 la 15 ani 16 copii.
Dintre aceºtia au mers la ºcoalã elementarã de 6-12 ani 20 de baieþi ºi 15 fete, iar
la cea recepþionalã de 12+15 ani 6 bãieþi ºi 3 fete
- în 1906 erau obligaþi a merge la ºcoala – elementarã (6-12 ani) 54 copii
- repetiþionalã (12-15 ani) 15 copii
Dintre aceºtia au mers la ºcoala elementarã 12 bãieþi ºi 24 de fete, iar la cea
la ºcoala repetiþionalã 2 bãieþi ºi 3 fete (ds. nr. 9/1856-1888).
Din aceste date se poate deduce slaba frecvenþã a ºcolarilor, aceasta datoritã faptului cã pãrinþii foloseau copiii la muncile agricole. Indiferenþa, lipsa banilor, alteori
interveneau bolile; erau cauzele pentru care mulþi copii rãmâneau neºcolarizaþi.
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Pavel Botoºiu este primul învãþãtor calificat la ºcoala confesionalã greco-catolicã
de la Negreia, citãm dintr-o „informaþiune preste starea ºcolei greco-catolicã din
Negreia pe anul ºcolar 1901/1902, are diplomã de cualificare docenþialã din 15 decembrie 1879 cu nr. 5050, absolvind cursurile preporandiei de 2 ani de la Gherla” (Dosar nr.
45/1900-1905, Fila 9).
A fost ales de docinte la ºcoala poporalã greco-catolicã din Rus-ªindreºti la data
de 24 septembrie 1884 la care a funcþionat timp de 9 ani „avend purtare moralã esemplarã ºi tractatre onestã faþã cu poporenii ºi a satisfãcut cu toatã puctualitatea ºi devoþiunea spre îndestulirea deplinã a superioritãþii sale bisericeºti”. Aceste câteva rânduri
sunt extrase dintr-un atestat oficios, dat de cãtre preotul greco-catolic Demetriu
Ciontea din Dumbrãviþa la 19 ianuarie 1894 (Dosar nr.30/1872-1895, fila 95).
La venirea în Negreia, Pavel Botoºiu avea 47 de ani, era însurat ºi avea doi copii.
De asemenea, se mai spune cã avea ºi decret de cantor cu nr. 4229, dat la 27 iunie 1894.
Este membru al Reuniunii învãþãtorilor din Sãtmar ºi Ugocea.
Salariul se completa cu drepturi de folosinþã a pãºunatului ºi lemne de foc, dar
ºi cu îndeplinirea funcþiei de cantor (Dosar nr.39/1890-1900, fila 68).
Membrii senatului ºcolar care au contribuit la numirea lui Pavel Botoºiu în
funcþia de cantor-docinte sunt Atanasie Demian, directorul ºcolii, Todor Pintea, controlor ºi ªtefan Tãmaº, Gavrilã Mãgurean, Petru Goloman ºi Avram Pinte.
Edificiul ºcolar este închiriat, are 3 chilii din care una pentru ºcoalã, celelalte
pentru locuinþa învãþãtorului ºi este din lemn. Chilia ºcolarã are lungimea de 4 m, lãþimea de 3,5m, înãlþime de 2 metri ºi are 2 ferestre. Mobilierul este foarte sãrac, dispune
doar de o tablã mare de scris ºi 24 table scriptologice, 3 bãnci pentru ºcolari, o masã
pentru docinte ºi un scaun. Manualele pe care le foloseau ºcolarii erau:
1) Catehism mic ºi de mijloc

de Ioan Alexei

au avut 27 ºcolari

2) Istoria biblicarã

de Gavril Pop

au avut 24 ºcolari

3) Abecedar român

de Paul Goncz

au avut 24 ºcolari

4) Legendare române

de Paul Goncz

au avut 7 ºcolari

5) Aritmetica

Grigoriu Borgovan

au avut 2 ºcolari

6) Geografia

de Ion Dariu

au avut 7 ºcolari

7) Istoria patriei

de Ion Dariu

au avut 4 ºcolari

8) Limba maghiarã abecedare

de Boranyi Gaºpar

au avut 8 ºcolari

Despre numãrul ºi frecvenþa ºcolarilor avem urmãtoarele date, ºcolari obligaþi:
- la ºcoala elementarã (de la 6-15 ani)

– 52

- la ºcoala de toate zilele (de la 6-12 ani)

– 34, ºi anume 16 bãieþi ºi 18 fete,
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din care au frecventat 15 bãieþi ºi 15 fete
- la ºcoala repetiþionalã (de la 12-15 ani) obligaþia merge la ºcoalã – 18, din care
10 bãieþi ºi 8 fete, însã au frecventat doar 9 bãieþi ºi 8 fete
Aceste cifre ºi date sunt edificatoare pentru situaþia precarã în care se afla ºcoala
prin lipsa unei baze materiale cât ºi lipsa de manuale. Foarte puþini ºcolari ajungeau sã
frecventeze ºcoli gimnaziare. ªi în acest caz avem câteva exemple:
- la 1857 avem 2 ºcolari care au frecventat ºcoala gimnaziarã, din pãcate nu
cunoaºtem numele lor, dar putem sã presupunem cã ar fi vorba de fraþii
Demian: George ºi Atanasie (dosar Nr.9/1856-1888).
- la 1897 a frecventat un singur ºcolar fiind vorba de Arinton Cherechº, vitorul
director de la ºcoala din Baia-Sprie (dosar Nr. 39/1890 – 1900).
- la 1906 au frecventat 2, Ioan ºi Vasile Demian, fiii lui Atanasiei Demian (dosar
Nr.47).
Printr-o circularã adresatã întregului „Clerulu Diecesanu” la 4 octombrie 1873,
Mihail Pavel, episcopul Gerlei, îndeamnã preoþii sã cumpere „cãrþi ºcolastice” din
tipografia diecesanã pentru „prunci ºcolari”:
- Catehismu micu – 10 creiþari
- Catehismu de mijloc – 25 creiþari
- Istoria biblicã Testamentului Vechiu – 40 creiþari
- Abecedare – 22 de creiþari
- Legendare – 40 creiþari (dosar Nr.39, fila 12).
Scan gigi 0042ºcoala din 1905
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Prin protocolul luat în adunare senatului ºcolar din comuna Negreia, þinut la 10
noiembrie 1904, pentru alegerea „de învãþãtoriu ºi cantoru” dintre cei doi candidaþi,
Ioan Roman fost învãþãtor adjunct, calificat, în Devanya ºi Aurelia Rus, calificatã la
Preporandia din Blaj, fostã învãþãtoare în Micoslaca, comitetul Maros – Ujvar. Senatul
ºcolar „alege unanim interimalu pre Domniºoara Aurelia Rus” cu obligaþia de aº þine
cantor. Semneazã Atanasie Demian coratolul ºcoli ºi trei membri din senatul ºcolar:
ªtefan Tãmaº, Avram Pinte, Alexa Cadar ºi George Demian – jude comunal (dosar
Nr.46/1901-1905, fila 39).
Pentru a justifica anul 1904, anul în care învãþãtoarea Aurelia Rus îºi va începe
activitatea ca ºi învãþãtoare la Negria, vom anexa ºi urmãtoarele documente: o cerere
cu scris de mânã, din 25 august 1904, prin care îºi anunþa intenþia de a concura pentru
postul de învãþãtoare „ la ºcola comunalã Negrei”, la care anexa „diplomã din care se
vede progresul obþinut la examenul de qualificaciune”, ºi extrasul de botez. Un alt document este din 23 noiembrie 1904, emis de cãtre Ioan Giorgiu, vicariu general episcopesc din Gherla, prin care se confirmã numirea învãþãtoarei Aurelia Rus la ºcoala din
Negreia.

Scan gigi 0068

Aurelia Rus, dupã unii cercetãtori, a fost prima învãþãtoare din Maramureº,
originarã, se pare, din pãrþile Braºovului.
În februarie 1900, Aurelia Rus face cunoºtinþã cu Octavian Goga la o nuntã din
Tohanul vechi, de lângã Braºov. Între cei doi se va înfiripa o frumoasã poveste de
dragoste, vor purta corespondenþã pânã în februarie 1903, învãþãtoarea Aurelia Rus va
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primi 51 de scrisori de la poet. La acea vreme Octavian Goga avea 19 ani, iar învãþãtoarea Aurelia Rus avea 18 ani.
În toamna anului 1901, Aurelia Rus intrã în învãþãmânt, fiind încadratã la ºcoala
primarã din Feiurd (jud. Cluj).
În anul 1903, Aurelia Rus, în urma unor neînþelegeri familiale, cauzate de legãturile sentimentale ce le avea cu poetul, a intrat într-o mânãstire din Sibiu, unde a
funcþionat ca învãþãtoare pânã în toamna anului 1904. În timpul cât a trãit retrasã la
Mãnãstire, Goga a cãutat-o, însã învãþãtoarea a refuzat sã-l primeascã pe tânãrul îndrãgostit. La stãruinþele familiei, Aurelia Rus pãrãseºte definitiv mânãstirea, iar din toamna anului 1904 este încadratã învãþãtoare în Negreia, unde a funcþionat pânã în 1914,
iar de atunci pânã în 1938, în Bontãieni când s-a pensionat.
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În sprijinul afirmaþiilor cã poetul a fost inspirat în poezia „Dãscãliþa”, de învãþãtoarea Aurelia Rus, vom rezuma mãrturisirile compozitorului, inspectorului ºcolar Dariu
Pop, care spune „în 1911, când era învãþãtor în ªiºeºti, aflase cã Aurelia Rus purtase corespondenþã cu Octavian Goga, însã cu toate stãruinþele depuse de dânsul, învãþãtoarea na vrut sã-i arate aceastã corespondenþã ºi n-a vrut sã comunice referitor la relaþile pe care
le-a avut cu Goga”. Dariu Pop mãrturiseºte în continuare cã doctorul Vasile Lucaciu –
care era atunci preot în ªiºeºti - spunea despre învãþãtoarea Aurelia Rus, cã era o învãþãtoare model ºi cã duce o viaþã moralã exemplarã. Dariu Pop mai afirma cã despre învãþãtoarea Aurelia Rus se vorbea încã atunci (în 1911 cã ea era „dãscãliþa”, cântatã de
Octavian Goga, fapt dovedit astãzi de corespondenþa pãstratã de aceastã învãþãtoare).
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Aurelia Rus va ajunge învãþãtoare la Negreia datoritã implicãrii lui Atanasie
Demian, memorandistul, vremea respectivã acesta fiind membru ordinar al Astrei.
Datoritã cunoºtinþelor pe care le avea printre membri acestei asociaþii, dar ºi prin suportul financiar pe care îl avea la acea vreme a reuºit sã o aducã pe Aurelia Rus la Negreia.
La 1904 locuitorii din Negreia hotãrãsc ridicarea unui edificiu ºcolar propriu, cu
contribuþie proprie, dar ºi cu ajutorul asociaþiei de credit Perºeia din Chiuzbaia, care la
propunerea pãrintelui Vasile Lucaciu va aloca 100 de coroane pentru construirea ºcolii
(Acto Musei Porolissemis – volumul IX – Zalãu, 1985, pg. 142).
ªcoala din lemn va fi terminatã la 1905 ºi va dispune de o salã pentru ºcolari ºi
douã pentru locuinþa învãþãtorului.
Pe 19 iunie, la Negreia, va avea loc adunarea ordinarã de primãvarã a Reuniunii
învãþãtorilor din distinct al protopopie Baia-Sprie, departamentul Sãtmarului – Ugocea, cu urmãtorul program :
1. La 8 ore participarea în corpore la liturghie
2. Deschiderea adunãrii
3. Cetirea ºi verificarea protoculului adunãrii precedente
4. Constatarea membrilor prezenþi
5. Raportul referenþiilor despre examenele ºcolare
6. Raportul casierului ºi bibliotecarului
7. Raportul prezidiului despre starea Reuniunii
8. Alegerea bibliotecarului filial
9. Cetirea Disertaþiuni intitulatã: „Cum se va pute cresce pruncul ca acela sã
devinã membru viu a bisericii lui Dumnezeu” - Maria Mihaºca.
10. Critica Disertaþiunii
11. Propuneri curentuali ºi discutarea acelora
12. Alegerea locului ºi timpului pentru urmãtoarea adunare
13. Închiderea adunãrii
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Dupã Unirea Transilvaniei cu România, ºcoala confesionalã din Negreia se va
numi ºcoalã primarã de stat ºi va funcþiona cu clasale I-IV, astfel pe anul ºcolar 19271925 avem:
- în clasa I - 17 elevi
- în clasa a II-a - 10 elevi
- în clasa a III-a - 8 elevi
- în clasa a IV-a - 3 elevi
Existau ºi cursuri pentru adulþi.
Obiecte de studiu:
- scrieri ºi exprimare gramaticale
- citirea
- matematica
- religia
- istoria
- caligrafia
- cântul
- desenul
Dintre învãþãtorii din acea perioadã îi amintim pe Isidor Bodea (1927-1929),
Dumitrache Gheorghe (1930-1931), Dumitru Zaha (1932). Din delegaþia comitetului
ºcolar pe anul 1929 fãceau parte Cusco Avram ºi Pinte Gavril. Pentru absenþe se plateau
amenzi, o absenþã era 10 lei.
Exista ºi o bibliotecã poporalã, prefectura expediind cãrþi în valoare de 200 lei
având urmãtoarele titluri: „Între frac ºi cojoc, Purgatoriul, Adevãr ºi dreptate, Visuri
înplinite, Întuneric ºi luminã”.
Dintr-un raport adresat primpretorului, cu numãrul 538 / 1935, ni se dau câteva
informaþii despre ºcoala din Negreia din acel an „situaþia ºcolarã din punct de vedere
material este cât se poate de rea, lipsã de material didactic, lipsã de bãnci corespunzãtoare, localul necesitã reparaþi capitale, pentru a putea fi întrebuinþat în viitor, acoperiþi pãreþi cu tencuialã ºi gard de jur împrejur”.
1) Numãrul sãlilor de învãþãmânt – 1
2) Numãrul învãþãtorilor – 1
3) Numãrul elevilor înscriºi – 49
4) Grãdiniþã nu exista (Ds. Nr.13/1937 fila 3 – arhiva primãriei ªiºeºti).
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Începutul înfloririi învãþãmântului negreian, apare în preajma anului 1959, când
vin la Negreia Demostenc ºi Margareta Paºcaniuc, care timp de 14 ani, pe lângã funcþia

ªcoala

de învãþãtori, au fãcut pe sfãtuitorii sãtenilor în toate demersurile pe care le fãceau
aceºtia pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã. Astfel, pe parcursul anilor petrecuþi
aici ºi-au dedicat talentul, entuziasmul ºi competenþa cu devotament pentru educarea
tinerelor vlãstare ºi bunãstarea localitãþii, construind 2 ºcoli ºi prima aducþiune de apã
potabilã pentru jumãtate din locuitorii satului.
Prima ºcoalã a fost datã în folosinþã în anul 1961 ºi dispune de o singurã salã
de clasã, direcþiune ºi locuinþã pentru învãþãtori, are un numãr de douã posturi, cursurile desfãºurându-se aleternativ. Curtea ºcolii era frumos amenajatã, având rondouri
de flori, iar pe aleile din curte erau aºezate din loc în loc bãnci. Tot în curte exista un
frumos panou de onoare a fruntaºilor la învãþãturã.

Scan gigi 0051

Deºi localul era nou, din cauza amplasãrii pe un teren unde existau alunecãri
de teren dupã aproximativ ºase ani a început sã prezinte pericol serios de prabuºire.
Astfel, pe 10 aprilie 1968, o echipã formatã din specialiºti de la D.S.A.D.C., un reprezentant al Inspectoratului ºcolar, directorul de centru Belbe Iuliu ºi directorul ºcolii
Negreia, Paºcaniuc Demostene, au constatat cã nu se mai poate continua desfãºurarea
cursurilor în aceast local. Faþa de cele constatate se impune demolarea localului ºi construirea, în vara anului 1968, un nou local de ºcoalã pentu care s-a acordat suma de
50.000 lei. Având în vedere suma minimã de care dispuneau se impune recuperarea
materialului din local, dupã demolare, mai ales tâmplãria ºi partea lemnoasã.
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Scan gigi 0048
Directorul ºcolii împreunã cu organele de stat au luat toate mãsurile pentru
urgentarea începerii lucrãrii ºi amplasãrii ei. Astfel, cu materialele repartizate de la
inspectorat ºi prin munca voluntarã prestatã de localnici se începe construirea noii ºcoli.
Noua ºcoalã s-a dat în folosinþã în toamna anului 1970 ºi dispune de douã sãli
de clasã, direcþiune, salã pentru materiale ºi o locuinþã pentru învãþãtori.
ªi aici preocuparea domnului Paºcaniuc de a face „un adevãrat colþ de rai” n-a
încetat sã aparã. În preajma ºcolii se înalþã, ºi azi, brazi înalþi, pomi fructiferi ºi dãinuie
acel frumos parc.
Pentru meritele deosebite, în anul 1972, este instituit în funcþia de inspector
ºcolar, iar funcþia de director este preluatã de învãþãtoarea Timocea Lucreþia, actualmente inspector ºcolar.
Dupã plecarea acestora destinele ºcolii sunt lãsate pe seama altor dascãli care nau încetat sã ducã mai departe reputaþia acestei ºcoli, menþinând-o în topul celor mai
frumoase ºcoli cu clasele I-IV. Îi amintim pe viitorii directori de ºcoalã: Sitar Floare
(1974-1980), Gheorghe Rus(1980-1990) ºi Demian Maria din 1990.
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De remarcat este ºi faptul cã învãþãmântul negreian a avut parte de câteva
perioade de stabilitate în ceea ce priveºte miºcarea personalului didactic. Astfel, în
perioada anilor 1959-1973, se stabileºte familia Paºcaniuc Demostene ºi Margareta,
între anii 1976-1990 familia Rus Gheorghe ºi Elvira, iar dupã anul 1990 ºcoala are douã
titulare localnice: Demian Maria ºi Muntean Margareta. Printre învãþãtorii acestei ºcoli
mai putem aminti: Gorun Lãcrãmioara, Ionuþaº Maria, ªiºeºtean Iuliana, Vava Florin,
Adorean Lavinia, Lacatiº Ileana.

ªcoala

Putem afirma cã ºcoala din Negreia a avut parte de dascãli minunaþi care, au
demonstrat cã pasiunea ºi competenþã, voinþã ºi peserverenþã puse în slujba învãþãmântului, au dat rezultate deosebite. Aº aminti aici doar faptul cã fiecare din dascãlii acesstor
perioade au insuflat în sufletul copiilor dorinþa de a le continua nobila lor misiune de
ºlefuitori ºi formatori a sufletelor copiilor. ªi nu este deloc de neglijat cã o localitate cu
aproximativ 500 de locuitori sã se mândreascã cu un numãr mare de intelectuali.
Primul intelectual din Negreia a fost învãþãtorul Arinton Cherecheº, urmat de
Cadar Gheorghe (profesor ºi primar Negreºti), Pintea Gheorghe (în cadrul armatei),
Pintea(Buºecan) Maria (educatoare), Goloman Mihai (inginer), Goloman (Covaci)
Eufrosina (inginer), Demian Victor (Ofiþer), Pricop (Pop) Ileana (inginer), Rotãrescu
Mihai (Inginer), Demian (Farcaº) Sabina (educatoare), Pinte Gavril (actor), Fãt (Demian)
Maria (învãþãtoare), Fãt (Muntean) Margareta (educatoare), Fãt (Godja) Lucica (învãþãtoare), Fãt (Mureºan) Ileana (învãþãtoare), Cadar (Coman) Mariana (învãþãtoare),
Mãgurean Gavril (preot), Demian Petru (inginer), Bud Cornel (inginer), Mãgurean
Crina (profesoarã), Fãt (Lacatiº) Ileana (învãþãtoare), Demian Natalia (jurnalist), Bud
Camelia (educatoare).
Prima grãdiniþã se înfiinþeazã în anul 1973 într-o salã din locuinþa învãþãtorului,
având un singur post, porþile ei fiind deschise de localnica Demian (Farcaº) Sabina, dar
numai pentru o perioadã de 2 ani. Din 1975 ºi pânã în anul 1981 grãdiniþa funcþioneazã
cu un numãr de douã posturi care îºi desfãºoarã activitatea alternativ.
Din cauza condiþiilor vitrege de navetã ºi chirie, educatuarele titulare nu stau
mai mult de 2-3 ani ºi, asfel în acea perioadã, preºcolari sunt instruiþi de mai multe educatoare: Fãt Valeria, Ciolte (Nechita) Vãichiþa, Saroz Viruca, Argyelean Rodica, Mereuþi
Margareta, Bolog Mari, Borcutean Ana ºi Goloman Maria, Sãlejan Rodica suplinitori.
Începând cu anul 1981 grãdiniþa funcþioneazã cu un singur post, se mutã în sala
pentru material didactic, având educatoare pe Demian Maria pânã în 1990 când ocupã
funcþia de învãþãtor-director al ºcolii.
Din 1990 ºi pânã în prezent educatoare este Muntean Margareta. Grãdiniþa
funcþioneazã în locuinþa pentru învãþãtori deoarece aceasta se elibereazã datoritã transferului familiei Rus Gheorghe ºi Elvira la ªiºeºti.
În prezent în ºcoala noastrã sunt douã posturi de învãþãtori în condiþiile muncii
simultane cu un numãr de 34 elevi ºi un post de educatoare cu un numãr de 20
preºcolari, care se bucurã de condiþii optime de instruire. Mã refer aici la asigurarea
cadrelor didactice calificate, spaþiu de ºcolarizare, mijloace. Avem o foarte bunã colaborare cu Primãria, primar Gheorghe Bud ºi francezul Lotic Theotio care ne-au sprijinit
în acþiunile noastre pentru modernizarea ºcolii noastre.
67

NEGREIA, satul de sub Mogoºa - Schiþã Monograficã

Selecþi 10.05.55

ªi nu pot sã închei fãrã a reda primele rânduri din Cartea de Onoare a Scolii, rânduri aºternute de Virgil Radulian, care în 1973 face o vizitã ºcolii în calitate de
Preºedinte C.N.O.P., adjunct al ministrului Educaþiei ºi Învãþãmântului.
Sunt convinsã cã dacã ar reveni pe meleagurile noastre în sufletul sãu ar reînvia aceleaºi sentimente.
„Am cunoscut la Negreia un fermecãtor colþ de rai maramureºan în care înfloreºte
omenia, devotamentul pentru ceea ce este demn, frumos ºi poetic în sufletul poporului
nostru. Cinste vrednicilor dascãli care aprind în inima lor entuziasmul creaþiei ºi a pasiunii în sufletele copiilor, dãruindu-le întreaga nobleþe ºi generozitate, deschizându-le
drumurile spre fericire, hãrnicie ºi demnitate” (educatoarea Muntean Margareta).
La Negreia, trebuie sã recunoaºtem nu prea au existat manifestãri culturale mai
importante. La început aceste manifestãri culturale au avut un caracter religios, mulþi
dintre locuitorii din Negreia au participat la manifestãrile pe care pãrintele Vasile
Lucaciu le organiza la ªiºeºti, în timpul cât a fost paroh acolo. Aceste manifestãri au
continuat ºi dupã moartea marelui patriot, organizate în cinstea comemorãrii lui,
negreeni vor participa la toate aceste acþiuni pânã în prezent. În perioada interbelicã a
existat la ºcoalã o bibliotecã popularã, cu un numãr destul de redus de cãrþi. O înflorire
a vieþii culturale, la Negreia, va avea loc dupã anii 1955 când se va înfiinþa un cor format din 20-30 de tineri (feciori ºi fete), sub conducerea învãþãtoarei Fãt Florica. Vor participa la numeroase concursuri ajungând sã câºtige numeroase premii la faza zonalã.
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Scan gigi 0031-grup vocal mixt

Scan 0011 –grup vocal
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VIII. BISERICA
Biserica ºi viaþa religioasã
Viaþa creºtineascã, la Negreia, nu a început odatã cu existenþa bisericii celei vechi,
construite la 1782 ºi consemnatã în documente, deorece credinþa, ca fenomen social, se
dezvoltã cu mult înaintea existenþei biserici ca instituþie. Nu am gãsit informaþi cu privire
la existenþa unei biserici construite înainte de 1782, dar existenþa unei vieþi religioase ne
este confirmatã în lucrarea „Documente privind miºcarea lui Pintea”(1693-1703, Suzana
ºi Avram Andea, 2003) din care rezultã cã unul dintre haiducii lui Pintea, Iuon Orosz „a
mers deseori la preotul român din moºia Negreia, acela era tãinuitorul ºi pe a cãrui fatã
o dusese de nevastã ºi locuia la aceasta chiar ºi acum”. Aceastã înformaþie justificã
desfãºurarea unor activitãþi cu caracter religios, ºi de ce nu, chiar ºi existenþa unei biserici
ºi înainte de anul 1782.
Pop Dariu, inspector scolar în „Mãrturii Strãmoºeºti” atribuie însemnãrile de pe
o Ucitelnicã neidentificatã, aparþinând de Negreia, „în anul 1721, aceasta carte anume
Ucitelna, este anume a lui Veres Toader din Cãºeiu datã de socru-sãu de Pinte Molomester de la morile Gherlei, îi datã ginerele sau, lui Veres Toader din Cãºeiu, zestre ºi pomanã sã-i fie lui, cine va fi dintr-insul nime sã n-aibã treaba spre dânsa, fãrã Veres Toader
din Cãºeiu ºi feciorii lui ºi cine va fi dintr-insul. De acesta sciem zapis, sã-i fie cu adevãrat. Scris-am în Cãºeiu, protopop ªtefan. Anul lu-am scris mai sus”.
Dintr-o altã însemnare pe o carte bisericeascã veche se spune „Pe Octoihul
tipãrit de Popa Stoica Iacovici, în Bucureºti la 1744: acestu Octoih l-am cumpãrat eu,
întru Hristos mult pãcatos, Horgoº Vasile din Negheaiu, a lui Horgoº Luca fecior, frate
cu popa Gheati, pãntru 14 Florinþi”.
Începând cu 1782 în Negreia exista biserica de lemn ºi va aparþine de Episcopia
Romano-catolicã ruteanã din Muncaci pânã în anul 1850, când se va înfiinþa episcopia
românã greco-catolicã de Gherla. În Schematismus-venerabilis creri graeci ritus
catolicorum diocesis munkacsensis ano domini MDCCCX (1810), Negreia este
menþionatã ca filie a parohiei Cetãþele aparþinând de protopopiatul Baia-Sprie, preot
era Demeter Puskas.
Din 1829 ºi pânã în 1927 Negreia va aparþine de parohia ªurdeºti, cu hramul
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavril. Preotul paroh din anul 1829 la ªurdeºti, deci
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implicit ºi la Negreia, era Basilius Szilagyi.
În perioada când s-a construit biserica, populaþia, cu aproximaþie, era în jur de
150 de suflete. Biserica era construitã din lemn, acoperitã cu ºindrilã, de dimensiuni
reduse. Cu pãrere de rãu nu deþinem nici o imagine cu biserica veche (deºi am fãcut
numeroase cercetãri la Muzeul Judeþean ºi Arhivele Naþionale Judeþene). Înainte de construirea bisericii celei noi (1930), episcopia de la Gherla îºi anunþa intenþia despre biserica cea veche „sã o transportãm la reºedinþa noastrã pentru conservare, fiind un monument deosebit, indicat pentru conservare, fiind de tot micã”, printr-o circularã trimisã
preotului paroh de la ªurdeºti, Virgil ªurani, în anul 1928. Nu ºtim ce s-a întãmplat, dar
este regretabil cã nu s-a putut reuºi acest lucru. Se pare cã o parte din materialul mai bun
rezultat din demolarea vechii biserici, va fi preluat de administratorii firmei care a construit noua bisericã.
Corespondenþa episcopiei de Muncaci, cu Protopopiatele din subordine, se
fãcea în limba latinã. Din 1834 se va introduce ºi corespondenþa în limba maghiarã, în
paralel cu cea latina, pânã ce aceasta din urmã va fi înlãturatã.

Poze NegreiA 047
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În 1850 se va înfiinþa episcopia unitã de la Gherla, iar în 1856 prin Bula papalã
„AD apostolicom sedem”, se dispune ruperea de episcopia Greco-catolicã ruteanã de
Muncaci a 94 de parohii române din Sãtmar, Ugocea si Maramureº pentru a fi alipite
episcopiei române unite din Gherla. Printre aceste parohii se numãra ºi ªurdeºti cu filiile Negreia ºi Cetãþele.

Biserica

Scan cu cercuri: 0019
Printre mãsurile impuse de episcopia de Gherla, parohiilor din diecezã, prin circularele trimise de episcopul Ioan Alexi, îndeamnã poporul sã foloseascã limba
românã în toate ocaziile, mustrând pe cei ce nu se folosesc de acest drept legal. Dintro informare din anul 1857 cu privire la starea ºi moralitatea cantorilor din parohia
Surdesti, preotul paroh Teodor Szabo, viitorul protopop de Baia-Mare, se precizeaza:
„Cantor la Negreia era Ioan Horgoº de 65 de ani ºi cantor de 32 de ani, era fiu de cantor, cu patru feciori ºi o fata, n-are studii absolvite” (Ds. Nr. 11/1856-1908, Arh Paroh
greco-catolicdin ªurdeºti).
Începand cu anul 1870 pânã la 1902, cantor va fi Vasile Horgoº, fiul lui Ioan
Horgoº. De la 1907 lui Petru Horgoº îi va urma fiul sãu Vasile Horgoº. A fost familia
cu cea mai îndelungatã continuitate în acestã funcþie, se moºteneºte din tatã în fiu.
Dupã niºte calcule putem spune cã menbrii familiei Horgoº îºi exercitau aceastã activitate încã înainte de anul 1800, având o continuitate pânã în prezent.
Prima vizitã a unui înalt ierarh în Negreia, mentionatã într-un document, este
cea a lui Ioan Pop, Protopop de Baia-Sprie ºi paroh în Tãuþii de Jos, în anul 1866.
La înmormântarea lui George Demian, fratele memorandistului Atanasie, în
1918, va participa ºi protopopul de Baia-Sprie, Ioan Anca, alãturi de preotul paroh din
ªurdeºti, Virgil ªurani, Iosif Demian care era preot în Firiza.
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Poze negreiA 041-mormintele cantorilor
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Scan gigi nou 009
Începând cu anul 1929, odatã cu înfiinþarea parohiei Dãneºti, Negreia va aparþine
de aceastã parohie pânã în prezent. Dintr-o adresã din 1928 cu nr. 4914, din partea episcopiei de Gherla, li se aduce la cunostinþã credicioºilor din Negreia posibilitatea zidirii
unei noi biserici de piatrã (Ds. Nr. 39/1929, Protopop Greco-catolic Baia-Sprie).
Construcþia bisericii, ºi prin strãdaniile lui Arinton Cherecheº nãscut în Negreia,
care la vremea respectivã era directorul ºcolii de stat din Baia-Sprie,va fi încredinþatã
firmei Borl ºi Colesar,
ultimul fiind inginer
tehnic. Vom spicui câteva din clauzele contractului încheiat între cele
douã pãrþi: Borl si Clesr
din partea firmei, Ioan
Anca protopop, Arinton Cherecheº, Cusco
Avram ºi Pinte Gavrilã
din partea beneficiarului, ºi anume credinScan cu cercuri: 001
cioºii din Negreia. Pe
lângã suma de 120.000
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lei datoraþi firmei pentru zidirea bisericii, comuna va trebui sã cedeze ºi materialul
lemnos din pãdurile bisericii ºi a comunei, în suprafaþã de 10 iugãre, specificã „cã se
aprobeazã vinderea lemnelor din pãdurea bisericeascã de stejar ºi fag din chestiune,
dar nu ºi teritoriul acelei pãduri” (Ds. Nr. 39).
Printre alte obligaþii pe care le are comuna în contract mai figureazã:
—> transpotul ºi exploatarea pietrelor pentru fundaþii
—> transportul lemnelor
—> confecþionarea, arderea ºi transportul cãrãmizii la locul de zidire
(carãmida va fi confecþionatã lângã cimitir)
Termenul de platã se va face în douã rate: jumãtate din bani când biserica „se
pune sub acoperãmânt”, iar restul când se va putea da în folosinþã. O alta clauzã se referã
la „punerea la dispoziþia antreprenorilor a materialului bun din biserica veche”. La
aceastã clauzã s-au ridicat unele obiecþii din partea episcopiei de Gherla precizându-se
cã atunci „când am fost în vizitaþie canonicã, ni s-a pãrut în ce priveºte materialul ºi construcþia bine conservatã afarã de acoperiº, aºa încât ne-am ocupat cu gândul cã dupã edificarea unei biserici noi sã o transportãm la reºedinta noastrã pentru conservare, fiind un
monument deosebit, indicat pentru conservare, fiind de tot mica”.
Obligaþiile ce revin firmei se referã la mai multe detalii de ordin tehnic:
—>termenul de finalizare a bisericii sã fie luna iulie 1931

scan gigi nou 0008
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—>clauza cea mai importantã ar fi cea privitoare la un „act de garanþie în valoare de 50.000 lei depus la bancã, în posesiunea bisericii”
(Ds. Nr. 39, File 10-11/1929, protop Greco- Catolic din Baia-Sprie).
Anul 1930 va aduce înfinþarea Eparhiei greco-catolice a Maramureºului prin
Bula papalã „SOLLEMNI CONVETIONE”, din 5 iunie. Sediul va fi fixat la Baia-Mare.
Primul ei episcop a fost Dr. Alexandru Rusu.
Prin legea cu Nr. 358 din 1 decembrie 1948 se desfinþeazã confesiunea greco-catolicã. Episcopii ºi o parte dintre preoþii ºi cãlugãrii greco-catolice sunt închiºi, vor fi
supuºi la umilinþã, chinuri ºi privaþiuni de cãtre autoritãþile comuniste. Mulþi dintre ei
vor deceda în închisori, devenind martiri ai bisericii greco-catolice. Sacrificiul lor a stat
la baza renaºterii bisericii începând cu anul 1990.
Pãrintele paroh Avram Alexandru, împreunã cu credincioºii sãi din parohia
Dãneºti ºi filia Negreia vor trece doar fictiv la ortodocsie, pãrintele practicând acelaºi
ritual liturgic, greco-catolic, pânã la plecarea sa din parohie în anul 1985.
În timpul prigoanei comuniste, credincioºii din Negreia ºi-au pãstrat credinþa,
participând la slujbe religioase, construind rãstigniri ºi renovând biserica.
Chiar din primele zile de dupã evenimentele din decembrie 1989, la Negreia, se
va celebra Sfânta Liturghie de cãtre preoþi greco-catolici care au supravieþuit temniþelor
comuniste: pãrintele Raþa, dar ºi unii mai tineri, hirotoniþi în clandestinitate, Man Mircea
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ºi Albu Cristian. O parte dintre locuitorii din Negreia vor reînfiinþa cultul greco-catolic,
iar ceilalþi vor rãmâne ortodocºi. Iniþiatorii reînfinþãri biserici greco-catolice la Negreia
au fost Cadar Iosiv, Demian Ioan, împreunã cu alte familii. Pânã în anul 1994 credincioºii ambelor culte vor merge la biserica de pe Dâmb, celebrându-se liturghia alternativ, douã duminici ortodocºii ºi o duminicã greco-catolicii. Începând cu mijlocul anului
1994 pe fondul unor neînþelegeri, credincioºi greco-catolici vor fi nevoiþi sã-ºi celebreze
Sf. Liturghie sub cerul liber timp de câþiva ani.
Credincioºi ortodoxi din Negreia, începând cu anul 1995, îºi vor înfiinþa propria
parohie, avându-l preot pe pãrintele Gros Augustin. Tot în acest an vor renova pictura
din bisericã. La sfinþirea picturii va participa ºi episcopul Maramureºului ºi
Sãtmarului, Iustinian, însoþit de un întreg sobor de preoþi. Pentru aceste merite, în
semn de preþuire, pãrintelui Gros i se vor înmâna unele distincþii bisericeºti, brâul ºi
crucea. Cu pãrere de rãu nu am reuºit sã obþin unele fotografi de la acest eveniment,
deºi am apelat la mai mulþi credincioºi, inclusiv la pãrintele Gros.
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Prin decizia cu Nr. 337 din 23 iulie 1994 va deveni preot al parohiei greco-catolice Dãneºti cu filia Negreia, pãrintele Pop Grigore.
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Preoþi care au slujit la NEGREIA
Dintre preoþii care au slujit la Negreia amintim:
Demeter Puºkaº – 1810, Basilius Szilagyi – 1829, Teodor Szabo – 1950
De la 1857 pânã în 1927 vor fi preoþii din familia ªurani, Vasile ºi Virgil. Din
1930 va fi ªtefan Ilieº (1907-1992) pânã în 1945, începând cu acest an ºi pânã în 1948
(când i se va interzice sã mai fie preot) va sluji la biserica de pe Valea Roºie.
În perioada 1945-1985 preot va fi Avram Alexandru (1919-1995), iar din 1985
pânã în 1990 (pentru credincioºii ortodocºi pânã în 1992) preot va fi Conea Vasile.
Preotul ªtefan Ilieº s-a nãscut în anul 1907 la Baia-Sprie, fiind al 14-lea copil a lui
ªtefan Ilieº ºi Pragai Francisca. Studiile primare le face la Baia-Sprie, liceul la BaiaMare, teologia la Gherla în timpul episcopului Iuliu Hossu. Dupã terminarea studiilor
teologice a fost hirotonit la mânãstirea Moisei ºi repartizat la parohia nou înfiinþatã
Dãneºti cu filiile Negreia ºi Bontãieni, în anul 1930.
S-a cãsãtorit în anul 1930 cu tânãra Margareta Negrea, nãscutã în comuna Grind,
judeþul Braºov care era învãþãtoare în ªurdeºti. Era ultima din cei cinci copii ai lui Iacob
Negrea ºi Ana Urdea. Tatãl ei a murit când ea avea 3 ani, iar fratele mamei, Urdea
Gheorghe – avocat la Copalnic Mãnãºtur, s-a ocupat de creºterea celor cinci copii.
Urdea Gheorghe a fost cãsãtorit cu Vilma Pop din familia Pop de Bãseºti. Avocat
fiind, a asistat la procesul lui Vasile Lucaciu din Seghedin, a fost ºi prefect de Carei. A
avut o fiicã pe nume Mara, cãsãtoritã cu Ilie Lazãr din Giuleºti –avocat, parlamentar,
personalitate marcantã a P.N.Þ.. Ilie Lazãr a avut o fiicã, Lia Lazãr, cãsãtoritã cu Andrei
Gherasim ºi au un bãiat, Ionel Gherasim, stabilit la Cluj.
Tânãra Margareta Urdea a fãcut ºcoala primarã la Grind, gimnaziul la Fãgãraº,
ºcoala normalã la Slatina. De acolo a venit în Baia-Sprie, la un frate stabilit aici care sa înscris voluntar în armata românã ºi care se pregãtea sã facã dreptul. Aici l-a întâlnit
pe tânãrul teolog ªtefan Ilieº cu care s-a cãsãtorit ºi au avut doi copii, Octavian Ilieº,
profesor de biologie ºi Traian Ilieº, cãlugãr iezuit.
În timpul pastoraþiei pãrintelui ªtefan Ilieº se va construi casa parohialã ºi anexele. Pe perioada construcþiei vor locui la ªurdeºti.
Va sluji la Dãneºti pânã în anul 1945 când episcopul Alexandru Rusu îi va
încredinþa parohia de pe Valea Roºie, în locul pãrintelui Þiplea, pânã în anul 1948 când
va fi nevoit sã renunþe la preoþie în urma refuzului de a trece la ortodoxie. Din acel
moment, pentru familia pãrintelui Ilieº, va urma o perioadã foarte grea. Va fi nevoit sã
schimbe mai multe locuri de muncã. A fost funcþionar la Sfatul popular, la aprovizio79
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nare de la spitalul TBC, la Agrofruct, iar în cele din urmã îºi va gãsi un loc de muncã,
la oficiul minelor, unde va funcþiona pânã în anul 1963, când a ieºit la pensie. Se stinge
din viaþã la 1 noiembrie 1992.

Preotul POP GRIGORE
Cu ocazia sfinþirii sale ca preot, Lucian
Mureºan, pe atunci episcopul Maramureºului ºi
Sãtmarului, îi adresa cuvintele „îndemnându-te în
numele Veºnicului Arhiereu Isus Cristos, sã porþi
grijã de Mântuirea sufletelor credincioºilor încredinþaþi pãstorirei Tale”. Pãrintele îºi va duce la
îndeplinire îndemnul, sporindu-ºi numãrul de credincioºi din parohie.
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Calitãþii sale de preot zelos i se adaugã ºi cea
de bun administrator. La Negreia va demara proiectul construirii unei noi biserici, în anul 1995, care se
va finaliza în vara anului 2002, odatã cu sfinþirea
acesteia. La Dãneºti va termina în 1997 biserica
începutã în anul 1992.

S-a nãscut în localitatea Mesteacãn, judeþul Maramureº, la 16 mai 1963, din
pãrinþii Ioan ºi Maria Pop, descendent dupã mamã, din nobila familie Hosu (al primului cardinal al românilor, epicopul Iuliu Hosu din þinutul Chioarului). Studiile primare
le face în satul natal, iar gimnaziul la Valea Chioarului. Încã din ultimul an de liceu
„prieten al securitãþii”,a fost considerat un trãdãtor de cãtre orânduirea comunistã. Din
1983 frecventeazã capela „catacombã” a pãrintelui Marian Gheorghe din Baia-Mare,
unde îl conoaºte pe preotul Mesaroº Simion, dar ºi alþi viitori preoþi, care îl îndrumã
spre a urma pregãtirea în clandestinitate pentru a deveni preot greco-catolic. În 1985 se
cãsãtoreºte cu Felicia Florian din Codru Butesei, iar din 1987 urmeazã pregãtirea teologicã clandestinã pentru preoþie. Începând cu anul 1990 va urma cursurile Institutului
Teologic Alexandru Rusu din Baia-Mare, iar la 7 noiembrie va fi hirotonit preot, la
liturghia sãvârºitã de cãtre Mitropolitul Lucian Mureºan (pe atunci episcop), în faþa
Monumentului Ostaºului Român, în parcul din Baia-Mare. Va primi în pãstorire parohia Dãneºti, provizoriu, de sãrbãtoarea Sf. Nicolae, urmând sã oficieze aici pânã la
numirea oficialã din 26 iulie 1994, când i se va încrediinþa ºi filia Negreia.
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Scan 0008
„Satul Negreia aºezat pe vârful unor coline ne introduce într-un spaþiu aparte, ce
te ajutã sã reflectezi asupra Creatorului care a creat toate. Peisajul de aici ce te conjoarã
vorbeºte despre atotºtiinþa, atotputernicia ºi înþelepciunea divinã, insuflându-þi o pace ºi
o liniºte aparte. Când auzeam numele satului Negreia încã de când eram mic, gândul mi
se ducea la Cusco Maria o femeie din Negreia care adesea ne-a cercetat casa, a preotului
Manu Emil din Boiereni, uneori fiind însoþitã de alþi credincioºi sau nepoþi ai dânsei. De
aceste vizite ale dumneaei îmi aduc aminte cu mult drag. Maria Cusco era o femeie cu
fricã de Dumnezeu care a cutreerat mult pe la diferiþi preoþi, biserici, mânãstiri asigurând
o comuniune de trãire în Dumnezeu între membrii comunitãþilor de creºtini.
Negreia prin prisima omului religios poate fi privitã ca o localitate cu oameni
credincioºi, sensibili la cele sfinte ºi la solicitãrile fãcute de autoritãþile bisericeºti de a participa la acþiuni de construcþie, întreþinere sau împodobire a locurilor ºi lucrurilor sacre.
De Negreia este legatã ºi preoþia sau activitate mea de preot. În primul rând,
Maria Cusco a avut un rol important în planul Lui Dumnezeu de a mã fi condus spre
oameni care se ocupau cu cooptarea celor dornici de a deveni preoþi (Pr. Raþa Ioan, Pr.
Mesaroº Simion, Pr. Alexandru Mesaroº). Dupã hirotonirea mea ca preot, lucrarea divino-umanã, am avut o legãturã mai concretã cu acest colþiºor de rai care este Negreia. În
primul rând vreau sã vã spun cã de Negreia se leagã prima mea liturghie celebratã în
mod public alãturi de pãrintele Avram care administra parohia la acea vreme. Cu acel
prilej mi s-a oferit ocazia de a adresa primul meu cuvânt de învãþãturã credincioºilor.
Din fericire, la acea vreme Sf. Liturghie s-a celebrat în biserica veche a comunitãþi
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greco–catolice, celebrându-se alternativ cu a comunitãþii ortodoxe fãrã sã fie vreo problemã. Mai dureros a fost faptul cã dupã o vreme fiind invitat la Hramul Bisericii de Sf.
Arhangheli Mihail ºi Gavril, fiind paroh în Baia-Sprie, am avut parte de o celebrare în
aer liber pe un ger cumplit, deoarece din motive nu tocmai creºtineºti credincioºii grecocatolici au fost evacuaþi din propria bisericã. Ajunºi în stradã din propria bisericã, credincioºii greco-catolici, sub pãstorirea pãrintelui Pop Grigore, au fost nevoiþi sã-ºi construiascã o bisericã nouã care deºi este plãcutã, primitoare, rãmâne totuºi un semn al lipsei de iubire creºtinã dintre cele douã comunitãþi.
Între timp am mai participat la multe ceremonii în aceastã localitate, prilej cu care
am avut ocazia sã cunosc aceastã comunitate creºtinã cu multã trãire spiritualã, cu
respect faþã de cele sfinte, cu o devoþiune aparte faþã de Preacurata Fecioarã Maria.
Devoþiunea aceasta specialã a fãcut ca unul dintre hramul biserici sã fie „Fecioarã Maria
de pe Carmel”. De asemenea, la intrarea în sat te întâmpinã Grota cu statuia Preacuratei
Fecoarei Maria de Lourde, ca semn al aceleaºi veneraþii.
Cred cã punerea la punct a drumului cãtre aceastã localitate ar deschide noi perspective pentru comunitatea de aici ºi ar oferit posibilitatea pentru cât mai mulþi vizitatori de a gusta din mirajul acestui colþiºor de rai”.
Lect. Univ. Pr. Dr. Mircea Manu
Preot Paroh Baia-Sprie
Baia Sprie
08.07.2005

ÎNSEMNÃRI DE PE VECHI CÃRÞI BISERICEªTI
Susan Andea ºi Avram Andea în lucrarea lor intitulatã Cartea româneascã veche
din Transilvania în inventare bisericeºti, consemneazã existenþa în inventarul de la 5 iulie
1857, în biserica din Negreia, a urmãtoarelor cãrþi:
APOSTOL, Iaºi, 1756;
EVANGHELIER, Râmnic, 1746;
LITURGHIE, Iaºi 1759;
MINEI RÂMNIC, 1752;
MOLITVELNIC, Râmnic 1747;
OCTOIH, Bucureºti, 1709;
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PENTICOSTAR, Blaj, 1768;
PSALTIRE, Râmnic, 1759;
TRIOD, Buda, 1815.
Aurel Socolan în teza de doctorat “Circulaþia cãrþi româneºti pânã la 1850 în
judeþul Maramureº” ne dezvãluie câteva însemnãri de pe anumite cãrþi bisericeºti, ºi
anume:
MOLITVELNIc, Râmnic – 1747
„ Aceastã carte o au cumpãratu Horgaºu Vasilie din Negreaiu pântru pãcatele
sale ºi o au datu în besereca Negreiului sã-i fie pomanã lui ºi tãtâ-ne sãi ºi mânesa
Oniga ºi Ioanã sã fie în besericã pomanã, pânã a fi cartea cine a o fura sau a o vinde
pântru eu ºi eu sã fie anatema an 1755 (mneaþa) noenvrie”.
EVANGHELIER, Râmnic - 1746
„Aceastã sfântã Evanghelie au cumpãrat robii lui D-zeu Todoruþ ºi cu fecioru
sãu Mihaiu, ºi o au datu în biserica în Negreiu pentru sufletu sãu ºi a soþului Nastasie
ºi a feciorilor lui Mihaiu ºi Dumitru Flore ºi pentu cei vii ºi pentu cei morþi pentru toþi.
Dumnezeu sã-i pomeneascã întru împãrãþia sa. Amin. Aista carte o am datu robi lui
Dumnezeu Todoruþ ºi Mihaiu în beserica în Negreiu cui a îndrãzni de a vinde pãrþi ºi
sate, acela amu sã fie afurisit ºi blãstãmatu de Domnul Hristos întru pãrãþia sfinþei sale
sã nu-L primeascã ce la un locu cu Iuda ºi cu Arie necredinciosu ºi cu cari l-au vândut
pre sfinþia sa”.
„În zilele lui Ferdinand, împãrat al Austriei, în anul 1848 de la luna lui aprilie
multe ºi mari rãzboaie s-au sculat în þara Austriei în pãrþile Hungariei ºi Transilvaniei,
drept aievea sculându-se acei stricãtori de maiestate, unguri, asupra semenilor cu
groaznice prãdãri prin foc ºi sânge vrând Hungaria ºi Transilvania a le învinge cã de veci
a lor sã fie, ridicându-se cu mari gloate pã unguri, tot dea sã fie voioºi lor, Pop Ioan(…)”.
„Pe anul 1817 am fost foamete mare în lume, de au murit jumãtate oamenii ºi sã
uscarã oamenii de foame ca lemnele, de te temeai când îi vedeai, în zilele împãratului
Franciscus au fost aceste minune. Scris-am eu, Scurt Indreiu de la Vima Micã, în luna
lui iunie în 24 de zile”.
OCTOIH, Blaj -1760
„Aceastã sfântã carte anume Octoihu o au cumpãrat Pop Alexa din Moºea fãtu
ºi o au dat pomanã în biserica Maschi ºi cine s-ar afla sã o fure sã fie afurisiþi de trei
sute de pãrinþi sfinþi, care au aºezat sfintele Sãboare ca sã fie ca spurcatul Arie. Cu ade83
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vãrat fiind aceastã carte a lui Pop Alexa, o au dat însuºi dumialui în mine jupâne-sãu,
lui Petriºor Ioan, preotul celui unit la hramul bisericii ºi aducerii în biserica ast fecioarei
Maria Nãscãtoate de Dumnezeu ca sã rãmâie întru sfântã bisericã pânã unde or sfârºi
de a trãi.
Scris-am eu, Ilea Costa 1848 Hagymoº Ion.
În anul 1849 au fost sfintele Paºti aprilie trei zile. Începutul anului bun darã
primãvara cu rãcealã ºi între oameni rãzmeriþã ºi strãnsuri de tabere ºi de multe pãrþi
ale þãrilor austrieci rãzboi”.

84

Evoluþia populaþiei

IX. EVOLUÞIA POPULAÞIEI
Negreia este ºi a fost o localitate micã neavând o populaþie numeroasã. Prima
estimare a numãrului locuitorilor este în anul 1688, când avea înscris în urbariul din
respectivul an trei capi de familie care erau stabiliþi de mai mulþi ani împreunã cu
familiile lor ºi ºase (adveni), adicã ºase familii venite din altã parte.
Prima statisticã aflatã într-un document este cea din anul 1857, în arhiva parohiei greco-catolice (Negreia era filie a ªurdeºtiului), unde sunt consemnate 47 familii,
cu 278 locuitori, dintre care 39 coloni, adicã proprietari de casã ºi pãmânt, ºi opt dileri
care aveau casã dar nu ºi pãmânt. În cea ce priveºte religia, toþi locuitorii sunt grecocatolici, iar în cea ce priveºte naþionalitatea toþi sunt români (dosar Nr.9/1856-1888).
Tabelul cu evoluþia populaþiei:
Nãscuþi

Morþi

Total popula þie

An

6

9

286

1865

10

10

290

1870

12

15

291

1877

13

5

300

1881

13

11

319

1884

7

4

329

1887

21

11

364

1896

17

15

376

1900

17

13

396

1906

Înainte de izbucnirea primului rãzboi mondial numãrul de locuitori din Negreia
era de 445 de locuitori, din care opt izraieliþi, iar ceilalaþi sunt români. Din punct de
vedere al religiei, 430 sunt greco-catolici, ºapte romano-catolici (din familiile Cusco),
opt izraieliþi.
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La 1932 avem urmãtoarea statisticã:
- 369 de locuitori, din care cinci izraieliþi, ceilalþi sunt români
- pe confesiuni sunt: 318 greco-catolici, 44 romano - catolici ºi cinci izraieliþi –
este vorba de familia lui Iszrael Herman care avea în proprietate o cârciumã situatã pe
proprietatea lui Horgoº Iosif.
Din aceste ultime date se observã o scãdere destul de semnificativã a populaþiei.
Acest lucru a fost cauzat de pierderilor suferite de cãtre majoritatea localitãþilor, în
primul rãzboi mondial, de epidemiile de gripã spaniolã (în anul 1918 în Negreia au
murit 12 persoane). Insã cauza principalã a fost plecarea a 10 familii la Lucãceni, unde
vor fi împroprietãrite cu ocazia reformei din 1921 /1922.

Scan
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Locuitorii satului Negreia din cele mai vechi timpuri au fost români, cu excepþia
venirii, în anul 1865, a douã familii de slovaci (Cusco) care în timp s-au românizat.
În prezent numãrul locuitorilor din Negreia este de 526 de persoane.
Se constatã o scãdere a populaþiei, în special dupã anul 1998, când o mare parte
a tinerilor pleacã la muncã în strãinãtate, dar ºi scãderea, putem spune alarmantã, a
natalitãþii. Au fost ani în care s-au nãscut doar unul sau doi copii. Aceste cauze ar putea
conduce în perioada urmãtoare reducerea numãrului populaþiei la jumãtate.
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X. OCUPAÞII
Prin aºezarea sa în perimetrul Pãdurii Negre, satul fiind înconjurat de pãduri de
fag ºi stejar, principala ocupaþie a locuitorilor, dar ºi sursã de venituri, a fost munca la
pãdure. Lemnul pãdurilor din împrejurimile satelor a fost materia primã pentru fãcutul
cãrbunilor. Se ºtie cã la Negreia se fãceau cãrbuni din cele mai vechi timpuri ºi s-a
menþinut pânã prin anii 50-60. Odatã cu mãrirea suprafeþelor defriºate ºi transformarea
lor în pãºuni ºi fâneþe, va fi favorizatã creºterea animalelor ºi, în primul rând, a vitelor,
care va deveni una dintre principalele ocupaþi ºi surse de venituri pânã în zilele noastre.
De abia pe la sfârºitul secolului al XIX-lea, unele suprafeþe de teren defriºate, vor
intra în circuitul agricol, ºi se vor cultiva, la început cu porumb, apoi ºi cu unele plante
din categoria pãioaselor (grâu, orz, sãcarã). Aceastã întârziere a dezvoltãrii practicãrii
unei agriculturi a fost cauzatã în primul rând de pãmântul neprielnic, foarte pietros.
În perioada interbelicã se vor mãri suprafeþele pentru practicarea agriculturii,
prin defriºarea unor terenuri de tufiºuri ºi prin curãþarea de pietre.

Scan gigi 0016
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Începând cu anii 1950-1960 suprafeþe din ce în ce mai mari de terenuri neproductive, sunt transformate în adevãrate livezi de meri ºi pruni, sau sunt folosite pentru cultivarea cerealelor. Acest lucru a fost posibil datoritã munci „titanice” a locuitorilor, pentru cã astfel de lucrãri le fãceau dupã ce se întorceau de la locul de muncã
(majoritatea erau angajaþi la întreprinderile de stat, minã sau pãdure)..

Alte poze 0027

Pentru ca un teren sã intre în circuitul agricol trebuiau întreprinse mai multe
lucrãri care se executau în câteva etape. În primul rând se curãþa terenul de spini ºi
tufiºuri. Se scoteau toate pietrele ºi se aºezau la hotarul care delimita proprietãþile (sunt
adevãrate garduri ce despart proprietãþile), dupã care se scotea „polochim” ºi se aºeza
un strat de 15 – 20 cm, pe suprafaþa care a fost curãþatã. În primul an, primãvara se
purta gunoi, se ara ºi se cultiva porumb, iar în urmãtorii ani se folosea tehnica rotirii
culturilor. De remarcat cã toate aceste lucrãri, pânã prin anii 80, se fãceau manual. Cu
toate vicisitudinile vieþii (sã nu uitãm cã toate acestea s-au întâmplat în anii regimului
comunist, cu cote ºi impozite împovãrãtore) printr-o muncã extraordinarã, generaþia
acelor ani a reuºit sã modifice vechea imagine a satului. Dintru-un sat de munte cu case
mici, cu acoperiºuri de paie, cu suprafeþe mari de tufiºuri, în decurs de câþiva ani au
reuºit sã-ºi construiascã case mai încãpãtoare, iar din terenurile pline cu tufiºuri ºi
pietre, sã le transforme în adevãrate livezi de meri ºi pruni.
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Ocupaþii

Poze negreia 043

Pânã la venirea la putere a regimului comunist, satele româneºti erau guvernate
de un sistem social-economic închis, þãranii rezolvându-ºi aproape toate problemele,
în primul rând cele de ordin economic, în cadrul comunitãþi. De aceea aici, s-au stator-

Poze negreia 061
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nicit legi nescrise, rânduieli care au rãmas valabile pânã în zilele noastre. Cele mai
multe se referã la proprietate. Existã ºi au existat douã forme de proprietate, cu regim
juridic distinct, proprietatea comunitarã ºi proprietatea privatã.
Proporietatea comunitarã este formatã din urmãtoarele componente:
- Pãdure ºi pãºune composesoralã – erau folosite în comun din moºi-strãmoºi,
fãrã ca proprietarii lor sã-ºi poatã vinde pãrþile (iuºurile) individual.
Composesoratul (pãdurea) de la Negreia, în perioada interbelicã, avea o
suprafaþã de 208 iugãre, din care 155 în Ulmoasa Mare, 35 în Satul din Sus ºi restul în
Leorghiº (registrul cadrastal – Primãria ªiºeºti). Am avut onoarea, în calitate de consilier local, sã ajut la reconstituirea ºi înfiinþarea actualului composesorat.
- Pãºune comunalã era folositã de întreaga comunitate
În anul 1929 Negreia avea 196 iugãre de pãºune.
Proprietatea privatã
Referitor la proprietatea privatã este de remarcat, respectul dintodeauna pentru
aceasta. O veche rânduialã pãstratã de-a lungul anilor (în zilele noastre s-a pierdut) se
referã la faptul cã în perioada 26 octombrie - 23 aprilie, þarinile sunt deschise, se intrã
într-o suspendare temporarã a proprietãþii individuale pe gospodãrii. În aceastã perioadã animalele, indiferent de gospodãrie pot sã pascã pe orice proprietate fãrã nici o
restricþie.
Începând cu 23 aprilie þarinile se închid ºi se revine la proprietatea individualã.
Un alt indiciu pentru punerea în practicã a unei alte vechi randuieli, pentru respectarea proprietãþii, este ºi punerea de ciuhe. Ciuha este, o creangã de copac sau un
mic bãþ, este un semn prin care proprietarul atenþioneazã asupra intenþiilor unor consã
teni care ar încerca sã-ºi facã drumul pe proprietatea respectivã.
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XI. OBICEIURI ªI TRADIÞI
Costumul tradiþional, la Negreia, în prezent este inexistent. Din pãcate nu se mai
poartã nici la sãrbãtori. Îmbrãcãmintea de altã datã era confecþionatã de mâna harnicã
a femeilor. Pentru bãrbaþi portul tradiþional era: izmene-cioareci, cãmaºã, cojoc de piele
înflorat, gubã cu bdiþ, iar în picioare aveau opinci, cei mai înstãriþi purtau cizme, flãcãii
purtau o traistã de lânã, ºi o curea latã de piele.

Selecþii 06

Femeile purtau: cãmaºã cu pumnuºei, zadie pe cap, rochie sau catrinþã de lânã.
Obiceiurile de nuntã, cu t’emãtori, druºt’e ºi staroste care umblau prin sat pentru chemarea la nuntã, au rãmas amintiri frumoase pentru locuitorii din Negreia.Vom
încerca sã prezentãm în continuare câteva frânturi din obiceiurile de nuntã existente cu
mulþi ani în urmã. Invitarea oaspeþilor la nuntã se fãcea prin intermediul unor t’emãtori ºi t’emãtoare care „umblau a grãi”:
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Scan gigi 0012

GRÃITUL - invitarea la nuntã
Aflãm pe Dumnezãu cu dumeavostrã
Mulþamu lui Dumnezãu ºi dumneavostrã
Cã v-am aflat în pace ºi sãnãtat’e
ªi d’e amu înaint’e vã lãsãm în pace ºî cu sãnãtat’e
Om grãi un cuvânt, douã
Precum n’e sãcad’e nouã
De-om ºti cinste ne-a hi
Iar duneavostrã iertãtori de-þi hi
Cuvânt întâia oarã
D’e la Maica Sfântã Preacuratã
ªi d’e la doisprãzãce sfinþi apostoli
ªi de la socrii cei mari
Gazda înterabã :
- Cine sânt socrii cei mari ?, iar t’imãtorii spun numele socrilor
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- Andrei ºi Znfira, având o ficã
D’e la Dumnezãu rândulitã
Sara culcându-sã
Dimineaþa sculându-sã
Pã obraz spãlându-sã
Cãtã rãsãrit întorcându-sã
ªi lui Dumnezãu rugându-sã
Dupã ruga ce s-a rugat
Dumnezãu i-a dat
Dupã gându cea gând’it
Dumnezãu i-a rândulit
Soþ de cãsãtorie
Ca-ntr-un ceas bun ºi cu noroc sã hie
S-au aflat cã nu pot face
Nici o bucurie, nici o veselie
Fãrã dumneavostrã oameni d’e omenie
Vã poftim ºi pã dumneavostrã
Pã duminicã la amniazãz
La un scaun d’e hod’inã
ªi la mai multã voie bunã
ª’or hi ºi niºt’e mase aºtenut’e
ªâ niºt’e pahare umplut’e
Sâ d’e acele or hi
Cât’e Dumnezãu le-a rânduli
Sã nu gândiþ cã sânt’em niºt’e flori d’e pã rât
ªâ vã t’emãm cu urât
Cã sânt’em douã mlãdiþe de brad
Sâ vã t’emãm fort’e cu drag
Cu zad’i d’e mãtasã
Cum poartã ‘nãlþata împãrãt’easã
Cu struþ d’e busuioc
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Cum poartã ‘nãlþatu ‘mpãrat în clop
Sã le dãie Dumnezãu cinste ºi noroc
ªi dumnealorvoastrã sãnatat’e
Placã-vã ºî iertaþi ºâ viniþi la nuntã
Culeasã de la Fãt Elisabeta

scan gigi 0047

Luatul iertãrilor
Mirele ºi mireasa, prin gura starostelui, se roagã de pãrinþi sã fie iertaþi dacã le-au
greºit, le aduc mulþumiri pentru cã i-au crescut ºi educat, le cer binecuvântarea
creºtineascã.

Pentru MIREASÃ
Mult stimatã adunare
Rog un pt’ic d’e ascultare
94

Obiceiuri si tradiþii

D’e vreo 2-3 cuvint’e
Cã prea mult’e nu þiu mint’e
Astãzi d’e la aceastã casã
Tânãra noastrã mnireasã
D’e pãrinþi sã d’espãrþãºt’e
ªî frumos mulþãmn’eºte’
ªî’naint’e sã porn’eascã
D’e la casa pãrint’eascã
Vre pã min’e m-a ruga
D’e – un rãmas bun a lua.
Sã – ntoarce spre maicã-sa
ªî d’in gurã cã - i zicea:
Mamã dragã m – ai nãscut
M – ai iubit ºî m - ai crescut
Noapt’ea d’in somn t’e – ai sculat
ªî pã braþã m – ai purtat
M – ai purtat la sânul tãu
M – ai ferit maicã d’e rãu
În viaþã cât am trãit
Pot’e t’e – am m – ai nãcãjit
Eu t’e rog la mea plecre
Hai d’e – mi dã o sãrutare
ªî o bin’ecuvântare
Iarã tu tãticul meu
Care m – ai ferit d’e rãu
ªî mucit ºî zî ºî nopt’e
ªî muncit s – avem d’e tot’e
Mult pîntru min’e ai lucrat
La ºcolã m – ai purtat
Sfaturi bun’e cã mni – ai dat
Eu t’e rog l – a mea plecare
Hai d’e – mi dã o sãrutare
ªî o bin’ecuvãntare.
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Iarã voi frãþiori iubd’iþi
Pîn’ la min’e sã ven’iþi
Sã bem un pahar cu d’in
Cã astãzî ne d’espãrþîm
Un pahar cu d’in sau bere
Eu vã zîc la reved’ere
ªî naint’e d’e plecare
Rog sã – mi daþ iertare
ªî o bin’ecuvîntare
Unt’i, mãtuºi vecin’i, vecin’e
Treceþi ºî voi pã la min’e
Veriºori ºî veriºor’e
Domniºori ºî domniºore
Treceþi p–aici fiecare
ªî – mi daþi o sãrutare
ªî o bin’ecuvîntare
Iar voi dragilor bun’ici
Care m – aþ crescut d’e mnici
Eu vã rog la a me plcare
Hai d’e – mi daþi o sãrutare
ªî o bin’ecuvãntare.

Varianta II
Cinstiþi nuntaºi, onoraþi naºi mari
Dupã cum scrie ºî – cart’e
Cã – i bin’e a lua part’e
Când doi tineri se iubesc
ªi ei se cãsãtoresc.
Penrtu aceasta vor lãsa
Fetele pe mama sa
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Bãieþii pe tatãl sãu
C – aºa a vrut bunul Dumnezeu.
Iar de – acum tinerii noºtri vor porni pe un nou drum, drumul de cãsãtorie
Plânjã ficã ºi sust’inã
Doru maicii la inimã
Mnireasã cununa ta
Staua-cui º-a rujâna
D’e bãrbat nu – i cut’eza.
Vai ºî d’e-a tali mãrjele
Cum li purta tãt cu jele
ªi cu mult’e vorbe rãle.
Dar na-i cui bãga d’e d’inã
Cã nu t’e-ai mãritat cu sâlã
Iar d’e acum dregã mnireasã
La bunul Dumnezeu t’e gând’eºte
ªî cu noi la Sfânta bisericã porn’eºt’e.
Ieþi mnireasã ziua bunã
D’e la mama ta cea bunã,
D’e la iarba de sub prun ,
D’e la tatãl tãu cel bun ,
D’e la fraþi d’e la surori,
D’e la grãd’ina cu flori,
D’e la veri ºî d’e la vere
D’e la pãrul ceãl cu pere
D’e la struþ d’e lãmâiþã
D’e la fet’i fecioriþe,
D’e la struþ d’e busuioc
D’e la feciorii d’in joc
D’e la vecini ºî vecine
Cu care ai trãit bine
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D’e-o fost bune d’e-o fost rãle
Tu t’e-ai petrecu cu iele.
Astea toate sã-mplin’iascã
Dupã leja creºt’ineascã
Iar acum cu tãt ce ºt’im
Altceva nu mai poft’im
Decât nu pahar cu d’in
La mnireasã sã-i înt’in.
Iar d’e a hi ºi d’e horincã
Crecã nu ne-a hi nimnicã
Sã le-nt’in ca sã trãiascã
La mulþi ani sã veºniceascã
Cu mnirele împreunã
Doridu-le amândorura
Mult noroc ºi multã voie bunã.
Iar acum dragi pãrinþi dacã v-am greºit în viaþa copilãreascã, eu vã rog sã-mi daþ
iertare ºî o bin’ecuvântare ca ºî bunul Dumnezeu sã mã bin’ecuvint’eze

Pentru MIRE
Stimaþi oaspeþi, cinstiþi nuntaºi, onoraþi naºi mari, tânãrul nost mire, înait’e d’e
plecare la sfânta tainã a cunun’iei pentru a întemeia o familie, zîce aºã prin gura me:
Dragi pãrinþi mama, tatã,
Surori ºi frat’e
ªî voi n’eamuri adunat’e
Eu îm faþa dumn’eavostrã mã plec ºî mã smeresc
ªî d’e creºt’ere eu frumos vã mulþumesc.
Cã st’im cu toþii
Cã nu este copil
Care sã se nascã ºî sã creascã
La pãrinþi sã nu greºascã.
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D’e aceea în caret’ea sfântã aºa scrie:
Cã va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa
ªî se va uni cu femeia sa trãind, muncind
ªî ca un stup rod’ind.
Bumnul Dumn’ezãu aºã a lãsat:
Bãrbatu cu femeia sã nu sã despãrþascã
În ciînste, în dragoste ºî ominie sã trãiascã
Copt’ii buni, frumoºi ºî sãnãtoºi sã creascã
ªî la mulþ ani sã trãiascã.
Iar amu înaint’e d’e plecare
Vã rog sã-mi daþ iertare
ªî o bin’ecuvântare
Ca ºî bunul Dumn’ezãu sã mã bin’ecuvinteze.]

Când se vine de la cununie la intrare în salã:
Frunzuþã verd’i d’e fag
Soacrã mnicã hai în prag
Hai de-þ vezi jânerile
Mândru-i ca un porumbel
Dar mã t’em c-a hi miºãl
Mândru-i tare º’â-mbrãcat
Mã t’em cã a hi blãstãmat
Nu-þ cere sã-i dai moºie
Nici un cec mãcar d’e-o mnie
Mãi mnire mândru gãtat
Spun’em drept ºâ ad’evãrat
D’e acasã când ai plecat
T’e ai gând’it bin’e c’e faci?
Când pãºeºti în primi paºi
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Primi paºi d’e cãsnicie
Îi pãºeºti pã veºnicie.
Astãzi rupi o floricea
Sã grijãºt’i bin’e d’e ea .
Pãrinþii cât o grijât
O crescut ºî o-nflorit
ªî d’eloc n-o veºt’ejît
Tu d’e nu-i ºt’io cota
N-a creºt’e ºî s-a usca
Precum florile toamna
Când le ajunjã bruma.

Dezlegatu mesei
Mult stimatã adunare
Rog un pt’ic d’e ascultare
Cã cuvântu n’e-ascultat
Nici în samã nu-i luat.
Azi n’e-am strâns in numãr mare
La a mnirilor t’emare
N’eamuri ,pret’ini ºî vecini,
Vârsnici , tineri ºî bãtrâni
Ce-am luat parte cu mândrie
La aceastã tainã d’e cãsãtorie
Cã mnirile venind în lume
Prin tainã d’e bot’ejun’e
ª-o ales a lui mnireasã
D’intre toat’e mai frumoasã
ª-o jurat ei pã vecie
Azî în sfânta cunun’ie.
D’e- acum vor purta un nume
V-or avea o soartã-n lume
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Sã-nc’epem cu mnirele
Doamne þînei zîlele
ªî mnireasa-i ca º-o floare
Harnicã-i ºî muncitoare
Socru mnic ºî socru mare
Îl cunoaºt’eþ fiecare
Unu meri ºi altu vin’e
Nunta ca sã margã bin’e
Fac o nuntã c-an poveste
Nici a fost nici nu mai este.
Da-i frumos aici la noi
Patru naºi lângã mniroi
Nãnaºã n-ai ce spune
C-ai fujî cu ei în lume.
Iar cum zîce o vorbã d’in bãtrân’i
Ce-i lãsatã la român’i mai întâi tãt lucrul tãu
Sã-l începi cu Dumnezeu
Sã-ncepem cum se spun’e
Mai întâi c-o rugãciune
Sã-ncpem c-aºã-i frumos
Mai întâi cu Tatãl nost.

Se spune rugãciunea, dupã care:
Doamn’e Isuse Hristoase
Cautã d’in sfânt lãcaºul tãu
ªî bin’ecuvântã casa, masa
Mâncãrurile ºî bãutura.
Bin’ecuvântã ºî nunta aceasta
Precum ai bin’ecuvântat
ªî nunta d’in Cana Galilei
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ª-ai fãcut d’in apã vin
ªî le-a fost la toþi d’e plin
Cã Sfânt este Dunmnezeul nostru
Totdeauna, acum ºi-nvecii vecilor. Amin.
(culese de la Demian Silviu care a starosit la multe nunþi în Negreia)

Alte poze 0024

ORAÞIE LA NUNTÃ
T’emãtoarea
Cinstotã adunare mare,
V-aº ruga de ascultare,
Îþi fa bine ºi ierta,
Pânã la mireas’o-i înt’ina.
Mireasã, mi-ai poruncit,
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Pã frunzã de mãr gutui,
Ca la nunta ta sã vin.
Ieu frumos m-am pregãtit,
ªi la nunta ta am venit,
Am venit ca sã-þi înt’in
C-un pahar galben de d’in
Sã trãieºti mnireasã dragã,
Îâi înt’in cu’aceastã uiagã,
Horinca-i în sticlã nouã,
Sã o bem noi amândouã.
Parim’ cã eºti necãjitã.
Horinca-i în sticlã verde,
Tu t’e d’espãrþeºti de fete.
ªi t’e duci între neveste.
Nu hi mnireasã supãratã,
Dumnezeu aº’o lãsat,
Pe pãmânt sã creascã flori,
Noi sã mergem de nurori.
Mnireasã pãruþul tãu,
L-a pus popa sub haitãu,
ªi sub zad’e mohorâtã,
ªi þ’a hi lumea urâtã.
D’e te-ai fi lãsat ca mine,
Cu pãrul sub t’eptine
ªi sub zad’e de mãtasã,
Îþi era lumea aleasã.
Tu mnireasã ce-ai gãndit,
D’e portul þi l-ai cernit?
Portul tãu cel alb, fet’esc,
Pe port verd’e nevestesc,
D’e d’eparte-i videros
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D’e aproape-i lãcrãmos,
Cã n’i mnirele frumos.
Dar nu-i tare lãcrãmoasã
Cã ºi mnireasa-i frumoasã.
Ieu îþi spun mnireasã zãu,
Nu cred cã nu-þ pare rãu
Când ieºi din odorul tãu,
ªi din casa mâneta,
Cu ea altu nu-i cina,
Nici cu tatã-tãu la masã,
Cã pleci din aceastã casã.
Mergi pã mâna altuia,
Nu þ’a hi ca la mãta.
D’e þ’iar purta cu cãruþa,
Nu þ’ar hi ca la mãicuþa.
Câte rãle t’or mânca,
Nu l-i spune la mãta,
L-i spune la soacrã-ta.
Cu soacrã-ta mai puþine,
Dacã vrei sã o duci de bine.
Trebuie ca sã porneºti,
D’e pãrinþi t’e despãrþeºti.
T’e-ntoarce cãtre pãrinþi,
Le zi cu lacrimi fierbinþi,
Mamã bunã, tatã bun,
Ieu mã duc, vã las acum.
Ieu mã duc, v-oi face larg,
La uºã când îþ intra,
La masã când îþ cina,
La uºã când îþ ieºi,
La masã când ît prânzâ.
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ª’oi pune picioru-n scarã,
ª’oi pleca în altã þarã,
Pãstã vãi ºi pãstã munþi,
La pãrinþi necunoscuºi.
Rându’acolu nu l-i ºti,
Râd’or ºi ti-or ocãrâ,
Rându’acolo nu-l ºti bine,
Râd’or ºi þ’a hi ruºine.
Mãieran crescut în cruce,
Cu strãini îi greu a duce,
De le-ai purta mãru’n sân
Nu le-ai fa voia deplin.
De le-ai duce dealu’n sat,
Tot n-ar zâce c-ai licrat
Ia-þi mnireas-o tãmâiþã,
Rãsãdeºti-o-n grãdiniþã
Ud-o ºi o lasã-npace,
ªi vezi ce floare sã face.
Floare albã,nu-i mai hi,
Soacrã-ta nu ti-a iubi.
Unde dracu-ai mai vãzut,
Tãmâiþã-n floare albã
ªâ norã la soacrã dragã?
Numai floare mohorâtã,
Norã la soacrã urâtã
Tu mnireasã , mniresucã,
Cununiþa ta cea albã,
Sã nu-þi hie aºã dragã,
Cã-i împetitã mãrunþãl,
ªi-i purta-o puþânel.
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Douã zile ,douã nopþi,
ªi altu nu o mai porþi.
Douã zâle ºi o noapte,
ªi altu pânã la moarte.
Busuioc ºi viorele,
Vãd mnireasã cã þâ jale,
Dupã pretinile tale
Tinere ºi frumuºele,
Astãzi te desparþi de iele
Dar cât eºti de supãratã,
Vreau sã mã sãruþi odatã,
Cã ºi iote-aº sãruta,
Dar mã doare inima,
Cã vãd cum trece viaþa,
Ieri ieram douã copile,
ª-am ajuns la despãrþire,
Traiul nostru fericit,
De astãz’ ni s-a sfârºit.
Aista pahan galbân,
Amândoua-l folosim,
Dãm mâna, ne d’iespãtþâm.
Noi aºa ne d’iespãrþâm,
Cã iarã sã ne-ntâlnim,
ªi tãt bine sã trãim.
Amu stai în braþã dalbe,
Îmbrãcatã-n hane albe,
Omenii la noi sã uitã,
Pleacã-te ºi mã sãrutã.
Sã trãieºti nãnaºã mare,
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Te rog , scoalã-te-mp’cioare,
Sã vãd câtu eºti de mare,
Cã de când tãt nãnãºeºti,
A-i avut vreme sã creºti,
Cã amu vre-o doi ,trei ani,
Abd’e t’e videi de scai
Amu eºti bugãt de mare,
C-ai ajuns nãnaºã mare.
Nãnaºã cu mânici creþe,
Bine-þ ºade la ospeþã,
Cã de când umblii la tãþi,
Þâ plin satul de n’iepoþi.
Cã de când umbli la tãte,
Þâ plin satul de n’iepoate.
Nãnaºã cu otii verzi,
Sº cununi ºi sã botezi,
Sã mã cununi ºi pe mine,
De m-a lua oricine.
Nãnaºã ,de nu ti supãra,
Peste masã m-oi pleca,
Mâna cu nãnaº’ oi da,
ªi l-oi întrba frumos,
Ca sã-mi spuie bucuros,
Dac-am întinat frumos.

Mnirile mni-a tras cu-n ot’i,
Cã i-am înt’inat frumos,
Mnireasa o zâs cã-i bine
Nãnaºa o râs de mine.
De tãþi nu poci asculta,
107

NEGREIA, satul de sub Mogoºa - Schiþã Monograficã

Cã rãu vreþi a mã purta,
Pân-amu cât ma-þi purtat,
Un pãpuc tãt mni l-am spart,
Pânã mã duc înapoi,
Mnii-oi sparjã p-amândoi.
Foaie verde lãmâiþã,
Porunciþ la socãciþã
Sã ne-aducã pt’isãliþã ºi haluºti
S-astupãm gura la druºt’i,
S-o oalã mare de poame
Cã nu poc’i hori de foame.
Io la mnire-i dau de d’inã
Poat’e nu le-o dat de c’inã.
Socãc’iþã vino-n-coace
Ce-ai fãcut mnie nu-mi place
Colacii i-ai copt în ºurã,
Tãþ mni sã leagã de gurã,
Mâncãrile nu-s undate ,
Nici îs fripte,nici sãrate.
Nici îs fripte nici desfripte,
C’iã mni le-ai pus înainte,
Gãina care-i la nuntã,
Mai bine trebe þânutã,
Tãt cu grâu din cel ales,
Nu cu pleavã de ovãs,
Tãt cu grâu de primãvarã,
Nu cu pleavã de sãcara.
Cã nãnaºa-i frumuºã,
Nu mãnâncã carne rã,
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Sã cunoaºte pã obraz ,
Cã trãieºte cu vinars,
Sã cunoaºte pe fãpturã
Cã trãieºte cu fripturã.
Aista pahar l-oi be,
ªtiu cã n-oi muri de ie,
Cã hrinca nu-i cu câlþ,
Ca sã stãie între dinþi,
Nici cu ptietri mârunþele,
Sã steie între mãsele.
Cuvinte ar hi mai multe,
Dar ieu nu le ºtiu rãspunde,
Cã la ºcoalã n-am umblat,
Pãrinþii nu m-o-nvãþat,
Îþ fa bine ºâ-þ ierta.
Sã trãieºti staroste mare,
Îþ întin ºi dumitale.
De-ntinat oi întina,
Pãharul nu þâ l-oi da,
Pânã ce nu mni juca,
De la uºã pâ’n la ºpori
Sã mã-nvârþ de douã ori
Dacã nu de nouã ori.
Aºa sã mã-nvârþ de tare
Bumdii di pã t’iept sã-mi sarã
Bumdii ºi bumbuºtile,
Sã se mire druºtile
ªi de nu mi ºti juca,
Ce ruºine te-a mânca
Cã þ-or zâcea moº bãtrân
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Te-ai bãgat, nu ieºti stãpân,
ªâ þ-or zâcia moº cu barbã
Te-ai bãgat, nu ieºti de treabã.
Sãracu starostile,
Nu ºti cum s-ar d’epãrta,
Sã nu-i cate’a mã juca,
Vre sã facã de ruºâne,
O copilã ca ºâ mine.
Taroste cu pãru creþ,
Ce te þâ-i aºã mãreþ.
Pune-n pãhar bãuturã,
Nu mai fa atâta gurã,
Te rog, pãru-þ netezãºte,
Cu mine frumos vorbeºte,
Cã ºi ieu l-am netezât,
ªi tãt frumos þ-am vorbit.
Ciudã-mni ºi mni urât,
Cã pe târzâu a-i vinit,
Ai vinit pã la ujânã,
Ca dup-o fatã bãtrânã.
Sã fi vinit, diminucioarã,
Ca dup-o fatã fecioarã.
ªâ dac-ai întârziat,
Pã obraz nu te-ai spãlat,
Ai vinit bujãt de somn,
ªâ te vede-atâta om.
Þâne minte ce þ-am spus,
Nu te tãt uita în sus,
Nu dac’om ieºâ afarã,
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Staroste
Sã ne dãm în vorbã iarã.
Nu e drept , hãi vorbitoare,
Tãt ce-ai zâs îs vorbe goale.
Io m-am spãlat în covatã,
Nu ºt’iu orbã ieºt’i or’ batã,
Cã din pãhar tãt sordeºti,
ªâ nu ºti ce povesteºti,
ªâ vrei sã mã ocãrãºti.
ªâ te þâi cã ieºti gãtatã
Cu rot’ia nespãlatã,
Cã de când o-ai cumpãrat ,
Niciodat’ nu o-ai spãlat,
Pânã nu s-a sfârticat.
ªâ pã cap nu te-ai lãut,
Cã teptine n-ai avut,
Cã banii tu i-ai bãut,
Cã doamne bine þ-o plãcut.
Încãlþatã cu pãpuci,
ªâ la nas tãtã ieºti muci.
ªâ la gurã mnicãciori,
ªâ te sãrutã feciori,
Dacã-i prost ºâ nu sã uitã,
Cã pã cine o sãrutã,
Nu sã uitã el p’ân casã,
Sãrutã pã ce mucoasã,
Io bãtrân,nu ca ºâ el,
Nu te-aº sãrita defel.
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T’emãtoarea
Cinstitã adunare, mare,
V-aº ruga de ascultare,
Pã staroste îl las aci,
Cã n-am cu cine vorbi,
Cã stã cu gura cãscatã,
Gândieºti cã-i gãina batã,
ªâ nu ºti vorbi c’o fatã.
Frunzã verde busuioc,
Sã trãiþi s-aveþi noroc,
Frunzã verde, nintã creaþã,
Sã trãiþi s-aveþi viaþã.
Culeasã de la SABINA PINTEA
care le-a învãþat de la bunicul ei TÃMAª NISTOR –staroste

Alte poze 0026
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Obiceiuri de iarnã
O datã cu începerea postului încep ºi repetiþile pentru Crãciun, în rândul tinerilor care vor umbla la colindat, cu irodul, viflaimul, steaua.
Irodul are ºapte personaje: Irod, Ofiþer, Craiul Gaºpar, Melhior ºi Baltazar,
Îngerul ºi Pruncul. Irodul este o adevãratã piesã folcloricã în care se povesteºte despre
cãlãtoriile celor trei magi în cãutarea pruncului Isus ºi interogatoriul la care sunt supuºi
de cãtre Irod. La Negreia, aceastã ºcenetã a fost prezentatã de tineri în seara de Crãciun,
din casã în casã, iar în ziua de Crãciun dupã terminarea Sfintei Liturghii.

IRODUL
Irod

Ofiþer!

Ofiþer

Poruncã prea înalte împãrate

Irod

Ce veste de rãu sau de bine pot sã aflu acum de la tine ?

Ofiþer

Pe strãzi ºi pe cãrãri sunt trei oameni strãini.

Irod

Ce sunt, ce vestesc ºi-ncotro cãlãtoresc?

Ofiþer

Sunt cãlãri pe cai, filozofi ºi crai, vin din partea rãsãritului ºi
placã-n partea
Nazaretului sã se-nchine lui Isus ce se numeºte Mesia

Irod

Sã-mi aduci pe aceºti trei ca sã vorbesc eu cu ei !

Ofiþer

Am înþeles prea-nalte împãrate.

Colinda

O Iroade împãrate
Te-ai umplut de rãutate
De zãrnecia lumeascã
ªi zãvestenia domnescã

Craiul Gaºpar
Cinste ne este prea mare
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Sã ne-nfãþiºãm împãrãþiei tale
Irod

O voi nãluci pãmânteºti
Cu chipuri crãieºti
Pe la noi ce cãutaþi
ªi aþi venit ca sã cãlcaþi
Cu a voastrã îndrãznire
Puternica mea stãpânire?

C. Gaºpar
Þine doamne preavestite
Multe zile fericite
Privind ºi-a noastre veºminte
Þi-ai putea aduce-aminte
C-avem oaste-npãrãteascã
Cu a ta sã se-ntâlneascã
Iar în loc de oaste mare
Am plecat ca fiecare
Dup-o sfântã arãtare.
Irod

Pri Ierusalim umblaþi
ªi pe cine cãutaþi?

C.Gaºpar
Suntem trei crai cãlãtori
Ca ºi fraþii iubitori
Vãi, colinele umblând
Pretutindenea-ntrebând
Unde s-a nãscut zicând
Un nou împãrat pe pamânt.
Iar niºte ostaºi de-ai tãi
Foarte rãpitori ºi rãi
Sub poruncã ne-au supus
ªi-n faþa ta ne-au adus.
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Irod

V-aº mulþumi ca la fraþi
Dac-aþi vrea sã m-ascultaþiu
Care de unde veniþi
ªi-ncotro cãlãtoriþi
Pe nume cum vã numiþi
Dar tu ce crai mare eºti ?

Craiul Melchior
Eu sunt craiul Melchior
De la rãsãrit de cer
Din proroci citind
Cã ni s-a naºte curând
Un mare împãrat pe pãmânt
Am plecat ca sã-l gãsesc
Sã-i duc daruri sã-i slujesc
Sã merg sã mã-nchin ºi eu
Ca unuia Dumnezeu.
Irod

Pasã ,pasã la-mpãratul
C-am sã-i retez eu capul

Alte poze 0023
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Cu ploºul înfiorãtor
ªi la soare sclipitor
Care sã sã te-nfioreze
Capul sãu sã îl reteze.
Dar tu ce crai mare eºti ?
Craiul Baltazar
Eu sunt craiul Baltazar
Din Persia am plecat
Dup-o stea ce m-i s-a arãtat
Din proroci citind
Cã se v-a naºte curând
Un mare împãrat pe pamânt.
Am plecat ca sã-l gãsesc
Sã-i daruri, sã-i slujesc
Sã merg sã mã-nchin ºi eu
Ca unuia Dumnezeu.
Irod

Pasã ,pasã la-mpãratul
C-am sã-i retez eu capul
Cu ploºul înfiorãtor
ªi la soare sclipitor
Care sã sã te-nfioreze
Capul sãu sã îl reteze.
Dar tu care te uiþi rãu
Privind la scaunul meu
Îþi este rândul sã vorbeºti
Spune-mi ce crai mare eºti?

Craiul Gaºpar
O, Iroade împãrate, ai vrea sã le aflii toate acestea de la mine?
Irod

Negreºit ºi de la tine.

Craiul Gaºpar
De mã vei lua cu-asprime
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Nimic n-o sã afli de la mine
Blând dacã te vei purta
Irod

Atunci fie voaia ta.

Craiul Gaºpar
Sunt 40 de ani ºi mai bine
De când mã numesc ca tine
Crai ºi filozof, sã ºtii
Fecior de domn sã mã þii
De domn þi de-mpãrat
Cu coroanã-ncoronat
Irod

De domn ºi de-mpãrat
Cu coroanã-ncoronat?
Atunci ce umblaþi prin þãri strãine
Fãr’ de oaste pe la mine?

Craiul Gaºpar
Ieremia ne-a trimis
Din scripturã am înþeles
Cã ni se va naºte curând
Un mare împãrat pe pãmânt.
Am plecat ca sã-l gãsesc
Sã-i duc daruri sã-i slujesc
Sã merg sã mã-nchin ºi eu
Ca unuia Dumnezeu.
Irod

Ieremia ºi scriptura?
Dar tu de unde le ºtii?

Craiul Gaºpar
Din ºtiinþa lui Varlam
Strãmoºii lui Avram.
Irod

ªi ce spunea cã va fi?
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Craiul Gaºpar
Ce va fi se va-mplinii
Din Iacob se va ivi
Ca o stea va strãluci.
Unul din izdraelieni
Sã zdrobeascã capul
Puternicilor viteni.
Irod

Dar cine va cuteza
Unul din izdraeliteni
Sã zdrobeascã capul
Puternicilor mei viteni?

Craiul Gaºpar
Dânsul, domnul domnilor
Împãratul ,împãraþilor
Va veni ºi va putea
Capul de vi l-a sfãrma.
Nu cumva eºti ºi tu oare
Din viteni un boier mare?
Irod

Ba aºa precum grãieºti
Spune ce crai mare eºti?

Craiul Gaºpar
Eu þin crãile strãine
Împãrãþia Arabiei
Craiul Gaºpar mã numesc,
Ca ºi-un crai vorbesc
Dar tu nu-nvredniceºti
Sã-mi spui ce crai mare eºti?
Irod

Rãi barbari din rãsãrit
Voi de asta mi-aþi venit
Ca prin astfel de cuvinte
Sã ispitiþi un pãrinte
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Numele meu când se aude
Pasãrea în cer de ascunde
Eu sunt Irod, împãrat
Pe cal am încãºecat
În Viflaim când am intrat
Paloºul-n mânã-am luat
Din picior când am dat
Pãmântul s-a cutremurat
Apele s-au tulburat
14.000 de copii am tãiat
De la doi ani ºi în jos
Împrunã cu Cristos
Voi acum ce tot umblaþi
La El ca sã vã-nchinaþi
Uitaþi noul împãrat
Paloºul meu încruntat
Craiul Melchior
Astronome Baltazare
Varsã din cer foc ºi zare
Ca palatul lui sã ardã
În Cristos ºi el sã creadã
Sã vedem cã se boteazã
Craiul Baltazar
Vrãjitorii toþi se-nchinã
La o stea ce dã luminã
Numai tu mãi Idolate
Ticãlosule-mpãrate
Cu-ale tale lungi pãcate
ªi fãrãdelegile toate
Nu te temi cã te vor bate?
Poruncim planetelor
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Mai ales cometelor
Domnia-þi va pusti
Palatu-þi va pârjoli
Praf ºi pulbere va fi.
Irod
Rãi barbari din rãsãrit
Voi de asta mi-aþi venit
Ca prin astfel de cuvinte
Sã ispitiþi un pãrinte
Voi aºa mã defãimaþi,
Deloc nu vã ruºinaþi
De pedeapsã nu visaþi?
Cã eu pot sã dau porunci
Ca sã fiþi supuºi la munci
Craiul Gaºpar
O! Iroade preavestite
Nu ne vorbi de ispite
Nu ne vorbi de porunci
Cã sã fim supuºi la munci.
Cã de-om fi la vitejie
Avem ºi noi o urgie
Avem sãbii de oþel
ªi te-om tãia mãrunþel
Irod

Ofiþer!

Ofiþer

Poruncã prea-nalte împãrate?

Irod

Sã-mi iei pe-aceºti trei magi
ªi-n temniþã sã mi bagi
ªi acolo sã mi tii
Pânã vor pieri de vii

Ofiþer
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Craiul Gaºpar
O cerescule pãrinte
Care-n cer ai locuinþã
Cum de ai aºa rãbdare
Pentru un cutezãtor mare
Om fãrã de socotinþã
ªi unplut de necredinþã
Dã doamne peste împãrãþia lui
Trãsnet,catran, smoalã, pucioasã
În hristos ºi el sã creadã
Sã vedem cã se boteazã
Ciumã ,râie,8 ani de el sã ºtie
ªi nimic sã nu-l lecuiascã
Decât legea creºtineascã
Irod

Fraþilor sã-mi daþi iertare
C-am fost într-o tulburare
Acum în cugete curate
Vã dau ºi vouã dreptate.
Acum mergeþi ºi-l aflaþi
ªi veniþi sã mã-ºtinþaþi
Sã merg sã mã-nchin ºi eu
Ca unuia Dumnezeu

Craiul Melchior
O Iroade împãrate
Noi nu credem cã se poate
Sã ai inimã curatã
Sã te-ntorci ºi tu vreodatã
Irod

Acum mergeþi ºi-l aflaþi
ªi veniþi sã mã-ºtinþaþi
Sã merg sã mã-nchin ºi eu
Ca unuia Dumnezeu
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Craiul Gaºpar
În zadar tu o vicleneºti
Trei feþe de crai sã amãgeºti
Tu umblii cu linguºeli
Trei feþe de crai sã-nºeli.
Colindã

Craii dupã ce-au plecat
Steaua li s-a arãtat
ªi-au mers pânã ce au stãtut
Unde-a fost pruncul nãscut
Cu daruri s-au închinat
Ca la un mare-mpãrat.

Îngerul

Fraþilor eu de Tatãl sunt trimis
Ca sã vã vestesc prin vis
Înapoi când vã-nturnaþi
Veste lui Irod nu-i daþi
Cãci Irodul cel fãlos
Vrea sã-l taie pe Hristos

Colindã

Craii dupã ce-au plecat
Pe altã cale-au-nturnat
Dupã cum le-a fost ºi zis
Îngerul noaptea prin vis

Colindã

O cerescule pãrinte
Primeºte-ale noastre cinste
Te rugãm ca sã primeºti
De la noi daruri cereºti
Aur, smirnã ºi tãmâie
De pomenire sã fie
La tot globul pãmântesc
ªi poporul creºtinesc
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Irod

Ofiþer!

Ofiþer

Poruncã prea înalte împãrate!

Irod

Acum pleci la cãutat
Dupo-n prunc nevinovat
Care gura la minciunã n-a întrebuinþat

Ofiþer

Am înþeles prea înalte împãrate!

Irod

O tu prunc nevinovat
Care gura la minciunã n-a intrebuinþat
De-mi ascunzi mie ceva
Paloºul meu încruntat
Din sângele tãu va gusta

Pruncul

ªtiu multe ºi de toate
Prea înalte împãrate

Irod

Din cine se va naºte?

Runcul

Din fecioara Maria

Irod

ªi câþi ani va trãi pe pãmânt?

Pruncul

33 de ani, iar de la 30de ani
De Ioan Botezãtorul se va boteza
Lumea de pãcate o va curãþa

Irode

Voitori de bine va avea?

Pruncul

Va avea!

Irod

Pe cine?

Pruncul

Pe cei 4 evangheliºti

Irod

Care sunt cei patru evangheliºti?

Pruncul

Matei, Marcu, Luca ºi Ioan

Irod

Voitori de rãu va avea?
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Pruncul

Va avea

Irod

Pe cine?

Pruncul

Mai întâi pe tine, al doilea pe
Cãrturari ºi farisei

Irod

Deci ºi eu sunt unul dintre aceºtia
ªi acesta îl vor vãtãma pe Mesia cu ceva?

Pruncul

La Cezar îl va pironi,
Pe crucea înaltã îl vor rãstigni.

Irod

ªi va sata el acolo mult spânzurat
Pe crucea-naltã de-mpãrat?

Pruncul

Nu cã Iosif ºi cu Nicodim
Frumos trupul lui Hristos îl vor da jos,
În jolj alb îl vor înfãºura,
În mormânt nou îl vor aºeza
Cu piatrã îl vor pecetlui
Cu ostaºii îl vor pãzi

Irod

ªi va sta mult acolo stãtãtor
Ca un muritor?

Pruncul

Nu cã la trei zile va învia
ªi la cer se va-nãlþa
De-a dreapta Tatãlui va sta
Vii ºi morþi va judeca
Iar marea împãrãþia Sa
În veci sfârºit nu va avea
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Ba va avea

Pruncul

Ba nu va avea

Irod

Ba va avea.
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În ziua de Crãciun, la liturghie, în locul Pricesnei cântate în timp ce credincioºii
se împãrtãºesc, grupul care prezintã Irodul, ajutaþi ºi de ceilalþi credincioºi, colindau:

LA CURÞILE LUI CRÃCIUN
La curþile lui Crãciunu

Crãciuneasa auzirã

S-a nãscut un domn prea bunu

Lui Crãciun aºa-i grãirã

Care este tinerelu

Fericiþi suntem noi doiu

Strãluceºte ca ºi-o stelu

Ca-nãscut Hristos la noiu

Ca ºi-o razã de la soare

De când domnul s-a nãscutu

ªi din rai o mândrã floare.

Lumea de dar s-a umplutu

Jidoviis-au înþelesu

De darul Domnului sfântu

ªi doi soli mari au trimisu.

Cã s-a nãsct pe pãmântu.

Solii iute cã plecarã

ªi de-acum pânã-n vecie

Ieslea mândrã o aflarã

Hristoase, mãrire þie.

Coconului se-nchinarã
De jidovi se lepãdarã
Pe altã cale-nturnarã.

culeasã de la
FÃT GHEORGHE

Jidovii s-au mâniatu
ªi alþi doi soli au mânatu
ªi-napoi s-au înturnatu.
Jidovii i-au întrebatu
Spuneþi vãzut-aþi ori ba ,nu
Ba noi cã nu l-am vãzutu
Cã la el n-am strãbãtutu
De fumul tãmâiloru
De para fãcliiloru
De glasul îngeriloru
De Versul pãstoriloru.

Alte poze 0010
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Emigrarea

XII. EMIGRAREA
În evoluþia socialã a societãþi un element determinat a fost ºi este emigraþia. Din
cauza înmulþirii populaþiei, ºi a lipsei de pãmânt, sperând într-o viaþã mai bunã pe alte
meleaguri. În anul 1921, vor pleca din sat câteva zeci de familii, în judeþul Satu-Mare,
unde împreunã cu alte familii din localitãþile vecine, vor întemeia o nouã aºezare.
Dupã anul 1990, va începe exodul tinerilor din România înspre Occident. Din
Negreia primi care au avut curajul sã plece au fost fraþii Fãt, Gavril ºi Anton (astãzi,
prosperi oameni de afaceri în Baia-Sprie) ºi Cadar Alexa. Alþii au avut norocul de a
câºtiga dreptul de a se stabili în S.U.A., prin loteria vizelor, cum este cazul familiei
Cadar Gheorghe ºi Demian Cozma. Familia Cadar Gheorghe se va stabili în statul New
Jersey, iar Demian Cosma s-a stabilit la Chicago. Un caz interesant este a lui Cadar Ioan
care dupã multe peripeþii reuºeºte sã ajungã ºi el în S.U.A.

Scan gigi 0058
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Scan gigi 0060

Începând cu anul 2000 tot mai multe familii tinere vor lua calea Occidentului, în
mod legal sau ilegal, vom enumera câteva famili: Bud Cornel ºi Maria în Spania, Fãt
Dumitru ºi soþia în Italia, fraþii Abrihan cu familile în Portugalia, Dumitru Cornel în
Italia. În timp vor reuºi sã-ºi câºtige respectul cuvenit din partea comunitãþilor în care
trãiesc, primind dreptul la ºedere, în þara respectivã.
Acest fenonem, al migraþiei famililor tinere, este un element benefic pentru localitate, deoarece multe dintre familii ºi-au declarat intenþiile de a se întoarce în sat, pentru
a-ºi construi case (cazul familiei Bud Cornel ºi Maria), sau pentru a demara o afacere.
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