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Istoria învăţământului în limba germană din Vişeu de Sus

În noiembrie 2009 a apărut în Editura Haus der Heimat din Nürnberg/Germania un
studiu socio-cultural de 400 de pagini despre învăţământul german din Vişeu de Sus, considerat ca
volum inaugural al unei serii despre cultura ţipserilor de pe Valea Vaserului. Se preconizează
continuarea seriei prin alte volume, în primul rând cu teza de doctorat a autorului ANTON-JOSEPH ILK
pe tema: Rolul şi funcţiunea fiinţelor fantastice în viaţa ţipserilor de pe Valea Vaserului în comparaţie
cu miturile din regiunile Alpilor, Carpaţilor şi Tatrei. Ca urmare sunt planificate studii despre istoria
şi etnografia ţipserilor din Vişeu de Sus, istoria prohiei romano-catolice, deportarea ţipserilor în
URSS, analiza lingvistică a graiului ţipseresc, convieţuirea interentnică în Vişeu de Sus, exploatarea
lemnului şi plutăritul de pe Valea Vaserului (atât procesul de lucru cât şi vocabularul de specialitate
al „butinarilor“), precum şi cântecul popular şi cel bisericesc, obiceiuri, datini şi tradiţii, medicina
populară şi jocuri de copii la ţipserii vişoveni.

Volumul de faţă a fost elaborat de ANTON-JOSEPH ILK şi de JOHANN TRAXLER (ambii originari
din Vişeu de Sus), primul ocupându-se de istoria şcolii confesionale şi de învâţămîntul german în
perioada 1778-1945, iar cel de-al doilea de perioada postbelică până la exodul ţipserilor precum şi
de evoluţia grădiniţei germane. Acest volum bine documentat şi ilustrat cu peste 200 de fotografii
se integrează organic în seria studiilor despre învăţământul german din Transilvania şi Banat apărute
în ultimul timp.

Publicaţia e deschisă de un rezumat istoric al Maramureşului istoric respectiv al judeţului
Maramureş precum şi a localităţii Vişeu de Sus. O tablă cronologică şi cuprinsul amănunţit al celor
şase capitole ale cărţii permit o viziune de ansamblu asupra punctelor centrale analizate. Orientarea
socio-culturală impune analiza condiţiilor de trai şi de muncă ale lucrătorilor forestieri de pe Valea
Vaserului. De asemenea, sunt menţionate epidemia de choleră din anul 1873 şi cea de difterie din
anul 1879, tendinţele susţinute de maghiarizare a populaţiei, exodul ţipserilor în perioada 1980-1990
şi motivele lui.

De remarcat sunt şi numeroasele relatări în graiul local bavarez al ţipserilor, prezentarea
intuitivă a faptelor cu ajutorul textelor, tabelelor şi a numeroaselor fotografii ale învăţătorilor,
profesorilor şi absolvenţilor, de asemenea aparatul ştiinţific amplu, cuprinzând peste 500 note de
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subsol, grafice, hărţi, precum şi izvoarele şi bibliografia lucrării.
Acest volum inaugural seriei despre cultura ţipserilor de pe Valea Vaserului reprezintă un

reper demn de luat în seamă în descrierea istoriei culturale şi sociale a oraşului Vişeu de Sus şi a
judeţului Maramureş. Publicaţia cu intenţii monografice e concepută intuitiv, fără a neglija
exigenţele ştiinţifice. Tocmai de aceea se poate recomanda ca lectură şi documentare atât generaţiei
descrise cât şi cercurilor mai largi ştiinţifice din ţară şi străinătate.

Seria publicaţiilor despre ţipserii vişoveni apare sub ingrijirea etnografului Anton-Joseph
Ilk din Austria.

Date de referinţă:
Anton-Joseph Ilk/Johann Traxler: Geschichte des deutschen Schulwesens von Oberwischau.
[Istoria învăţământului în limba germană din Vişeu de Sus] (= Publicaţii despre ţipserii de pe Valea
Vaserului, vol 1). Nürnberg: Editura Haus der Heimat, 2009. ISBN 978-3-00-027082-6 (cu
numeroase ilustraţii, hărţi şi tabele).
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