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Introducere 

 

Prezenta lucrare se înscrie în tipologia lucrărilor de geografie umană, fiind un studiu 

aprofundat asupra unui grup etnic cu origini germane.  Pentru a releva principalele trăsături 

care pun în valoare existenţa şi dezvoltarea etnicilor ţipseri în spaţiul carpatic românesc, s-au 

abordat şi alte domenii precum: istoria, lingvistica, etnologia sau sociologia. 

Un grup etnic este delimitat de termenul de etnie prin faptul că acesta este ,,parte a 

unei populaţii ce posedă o cultură proprie”
1
, cu menţiunea că din etnie se poate desprinde un 

grup etnic în momentul apariţiei acelui element de unicitate şi distincţie între membrii 

acesteia. Elementul unificator care a fost unul deosebit de important în crearea coeziunii de 

grup, în trecut, este cel mai vulnerabil şi poate deveni motivul desprinderii din cadrul etniei. 

 Pentru cercetarea întreprinsă, caracteristicile geografice ale spaţiului şi implicit 

principalele îndeletniciri ale etnicilor au determinat formarea unei individualităţi în cadrul 

marii familii a germanilor din estul şi sud-estul Europei.  

 

                                                 
1
  (Erdeli, 1999, p. 148); 



I. Scop. Metode. Retrospectiva cercetărilor 

 

Scopul acestei cercetări este acela de a găsi argumentele de natură geografică, pentru 

a evidenţia importanţa spaţiului şi a specificităţii acestuia în raport cu un grup etnic de mici 

dimensiuni. Comunitatea umană nu este numai o sumă de indivizi pe o anumită suprafaţă, ci 

mai mult, ea este un complex de zestre genetică, culturală, lingvistică. Raportarea comunităţii 

la trecut şi identitatea etnică se face atât la nivel spaţial, prin mobilitatea acestora (voluntară 

sau involuntară), dar şi prin comunicarea şi schimbul de informaţii cu alte comunităţi din 

cuprinsul aceleiaşi regiuni. Aici apare acel complex al convieţuirii unul lângă celalalt, sau cel 

al convieţuirii împreună, complexului transferului cultural, al nivelării etnice şi lingvistice, 

noţiuni şi cazuri ce vor fi pe larg tratate şi exemplificate.  

 Deoarece se pune problema utilizării instrumentelor de investigare geografică,  

sociologică şi istorică, rezultatele cercetării vor avea ca substrat metodele şi tehnicile, precum 

şi exigenţele domeniilor. Rezultatele scontate sunt cele de evidenţiere a mecanismelor prin 

care grupul etnic al ţipserilor şi le-a dezvoltat pentru a se baricada din punct de vedere 

identitar şi de a rezista proceselor de aculturaţie şi asimilare venite din partea autohtonilor, 

atât din spaţial, cât şi mental.  

De asemenea, se doreşte prin acest studiu, o radiografiere a identităţii etnice a 

ţipserilor şi mai ales a rolului pe care spaţiul l-a avut în construirea şi conservarea identităţii 

etnice. Reprezentările spaţiale şi organizarea tuturor activităţilor, influenţate de către natura 

reliefului şi de resursele sale, au avut vreun rol în recunoaşterea de către alte grupuri etnice 

sau de către autohtoni a poziţiei lor, a ţipserilor, în mediile în care s-au integrat. 

Sursele de documentare care au stat la baza cercetării sunt atât lucrările ştiinţifice 

publicate până în prezent pe tematica grupurilor etnice germane, a ţipserilor dar şi 

documentele din arhivă, matricolele bisericeşti, colecţiile personale sau interviurile. Toate 

acestea au ajutat la formarea unor imagini şi a unor tipare în care grupul ţipserilor se 

încadrează. 

 

II. Perspectiva istorico-geografică a colonizărilor germane 

în spațiul carpatic 

 

Istoricul ţipserilor, mai exact a germanilor din regiunea Zips, Slovacia, reprezintă 

punctul de plecare a cercetării. Regiunea Zips a fost una dintre cele mai privilegiate regiuni 



sub stăpânire austriacă şi maghiară. Germanii au fost colonizați în nordul Imperiului, actualul 

teritoriu al Slovaciei, în trecut Ungaria superioară/Oberungarn, de-a lungul unei perioade 

mari de timp, între secolele XII-XV. Cele mai intense colonizări au fost cele de după 

invaziile tătarilor din 1241, colonizări care au avut loc la periferia întregului imperiu, nu 

numai în nord ci și in est și nord-est. Transilvania a fost colonizată cu sași în aceeași 

perioadă, originea coloniştilor fiind aceeaşi în ambele cazuri (siebenbürger Sachsen/ zipser 

Sachsen).  

Regiunea Zips se află în nord-estul Slovaciei. Numele este unul cu trimiteri istorice, 

aceasta nefiind în prezent o regiune administrativă, teritoriul corespunzând însă Comitatului 

Szepes din Regatul Ungariei (sec.XI-XIX). De asemenea, o parte a acestui teritoriu se află şi 

sub administraţia polonă, respectiv apendicele nordic, numindu-se polský  Spiš.  

Din punct de vedere geografic, acesta se regăseşte la baza munţilor Tatra Mare, în 

nord, unde se află şi vf. Gerlachovka (2663 m) şi Tatra Mică, la sud, cu altitudini care ating 

maximum 2043 m, în vf. Dumbier, relieful fiind unul depresionar. Râurile care drenează 

regiunea sunt Poprad și Hornád. Configuraţia acesteia este asemănătoare cu a Transilvaniei, 

mai ales în ceea ce privesc relieful, resursele, istoricul şi vechimea populaţiei germane, 

formele specifice de organizare a spaţiului geografic sau raportarea la Zips ca un spaţiu 

mental. Aşezările adunate sau alungite de-a lungul căilor de acces. Principalele ocupații ale 

locuitorilor erau mineritul și munca la pădure.  

În prezent, ca şi formă administrativa, pe teritoriul ei sunt regiunile: Košice și Prešo 

cu orașele: Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves și centrul cultural german Kežmarok. 

Toponimul Zips (ge.), Szepes (magh.), Spiš (slovk.), Spisz (pol.), Scepusium (lat.), este 

amintit  încă din anii 1198
2
. Literatura consultată în limba germană foloseşte denumirea de 

Zips/zipser, zipserisch, Zipserreihe, Zipservolk
3
care denumește un grup etnic cu originile în 

Zips (Slovacia), care este prezent la Vişeu de Sus de la sfârşitul secolului XVII. 

Din păcate, dicţionarele explicative ale limbii române nu conţin variante traduse a 

cuvântului german, cu toate că acest grup etnic dăinuieşte pe teritoriul României de câteva 

secole. Denumirea sub care se prezintă etnicii este cea de ţipţeri, ţipţări, la fel şi unele texte 

                                                 
2
  (Krones, 1878), Szipis, în terra Scypiensi,  cu pronunţia ßipisch; în 1254, Szipüs, cu pronunţia ßipüsch; în 

1255, Szipes, cu pronunţia ßipesch; în 1271 respectiv 1299 ca Szips, pronunţat ßipsch; în 1309, Szepis, ßepisch 

dar şi mai târziu în 1330, apare  Szepes, pronunţat ßepesch; pe linia etimologică, care ar avea origini în 

latinescul sepes cu înţelesul de gard, închidere (ge. der Zaun), referindu-se acelaşi autor la însăşi 

reprezentativitatea lanţului carpatic din Zips . De asemenea se mai poate lua în considerare şi expresia din 

maghiara veche Oh, be szépes! (Oh, cât de frumos!); 

3
  (Gehl, 2005, p. 182); 



scrise în limba română, folosesc tot acest termen. Această varianța este luată în considerare 

dar nu poate fi una oficială. Demersul de a numi acest grup etnic al țipserilor pornește de la 

considerentele etimologice şi modul de evoluţie a cuvintelor. Astfel că, termenul de ţipser, îşi 

are originea în latinescul terra Scypiensi, în cultura slovacă Spiš, precum şi cea maghiară 

Szepes sau germană, Zips. Elementul comun al acestor denumiri enumerate este ţips (în 

pronunție românească) cu o mare apropiere de cuvântul în germană zipser. Consider utilă 

păstrarea consoanei s pentru că aceasta se regăseşte în toate limbile în care există acest 

cuvânt. Astfel că forma finală este cea de ţipser.  

Cele câteva secole petrecute de către germani în Zips, au adus modificări în ceea ce 

priveşte identitatea de grup. Noile identități care s-au format, impuse de noile condiții de 

viață sau de interferențele cu alte populații, au impus și o modificare nu numai în arhitectura 

caselor, a portului popular, dar mai ales ca și mod de abordare a problematicilor de natură 

socială.  

Printre primele elemente de identitate a fost dialectul care a suferit influenţe şi 

modificări. Dialectul german din Slovacia de astăzi este considerat de majoritatea 

cercetătorilor ca fiind o insula germană într-un spaţiu slav
4
. Aceste comunități de germani nu 

au trăit separat de cele slave, inevitabil, locul de muncă fiind unul în care procesele de 

aculturație şi asimilare erau active.  

Nu se poate afirma că a fost vorba de asimilare în adevăratul sens al cuvântului, 

pentru că acești coloniști nu au fost marginalizați sau asupriți, forma de conducere 

reprezentându-i. Totuşi, din 1412 până în 1770, o parte din regiunea Zips-ului, în timpul 

domniei lui Sigismund, a fost cedată Poloniei, mai exact un număr de 13 oraşe. De-a lungul 

acestor 3 secolele, împărţirea regiunii istorice, a determinat stratificare de dialect şi cultură, 

regăsită în diferenţele de dialect şi numai ale ţipserilor colonizaţi în estul Carpaţilor, după 

1770, când revine Ungariei
5
.  

Regiunea Zips-ului este una dintre  cele mai încărcate regiuni de istorie a popoarelor 

germane colonizate, este un construct al unei evoluţii şi împletiri de dialecte şi culturi. Zips 

reprezintă astăzi nu numai un spaţiu geografic, ci mai mult, o patrie, o vatră natală, o viaţă, o 

experienţă. Chiar dacă generaţii de ţipseri nu s-au născut în Zips, ei au în identitatea lor 

elemente care aparţin acestui spaţiu mental.  

                                                 
4
 (Wiesinger, 2007, p. 40 ); Sprachinsel (ge.): „relativ kleine Sprach- oder Siedlungsgemeinschaft in einem 

anderssprachingern, relativ groesseren Gebiet”; 

5
  (Ilk, 2011, p. 64); 



III. Grupul etnic al ţipserilor din spaţiul carpatic românesc. 

Banat, Bucovina, Maramureş. 

 

Prezenţa ţipserilor în partea estică a imperiului nu este una întâmplătoare, mai ales că 

relaţiile cu Transilvania erau deja foarte strânse, prin meşteşugari şi oameni de cultură şi 

ştiinţă. Principalul motiv al colonizărilor ţipserilor a fost grija imperiului austriac pentru 

periferii (siguranţa graniţelor), resursele importante de sare (Maramureş), de minereuri (Banat 

şi Bucovina) şi resursele forestiere. Alte argumente au fost cele de natură socială, respectiv de 

înrădăcinare a elementului german pentru un control mai facil.    

După cum se poate observa, ţipserii aparţin spaţiului montan, atât prin originea lor, 

aceştia fiind colonizaţi din regiunea montană a munţilor Tatra în cea a Carpaţilor, cât şi prin  

specificul îndeletnicitor, în minerit şi exploatare forestieră. Facilităţile de care aceste grupuri 

etnice au beneficiat în cazul transferului spre alte regiuni (scutiri de taxe, teren şi materiale 

pentru locuinţe), precum şi factorii restrictivi din Zips (problemele religioase, lipsa locurilor 

de muncă, sărăcia populaţiei) au fost cele mai întemeiate motive de plecare din Zips. 

Cele mai vechi colonizări cu ţipseri au fost cele din Banatul montan la Reşiţa, Anina, 

Oraviţa, Orşova, Bocşa Montană, Văliug, unde primii ţipseri au fost specialişti în minerit, 

perfecționați la şcolile din Salzkammergut (Austria) sau Zips. Aceştia au fost urmaţi şi de alte 

valuri ceea ce a dus la suprapopularea unor localităţi, dublarea acestora, de exemplu Bocşa 

Română - Bocşa Montană (Deutsch-Bokscha), înfiinţarea altor aşezări noi, dezvoltarea 

mineritului, înfiinţarea renumitelor uzine StEG la Reşiţa. Colonizarea ţipserilor în Banatul 

Montan s-a desfăşurat atât organizat, prin coordonările contelui von Mercy, precum şi 

individuale, respectiv colonizări camerale şi private, începând cu nul 1718. 

Ţipserii din Banatul montan au convieţuit cu populaţii de austrieci (Salzkammergut), 

italieni, slovaci, poloni etc. Procesul de aculturaţiei s-a dezvoltat rapid, fiind vorba despre 

biserica romano-catolică, ca un liant al tuturor grupurilor etnice, apoi limba germană, 

renunțându-se la dialecte în favoarea germanei literare, şi nu în ultimul rând natura muncii, 

spaţiul montan şi mineritul, având rolul principal de nivelare lingvistică şi culturală. 

În ceea ce priveşte Bucovina, aceasta a fost un ţinut privilegiat în cadrul monarhiei 

austriece. Ţipserii se regăsesc doar în spaţiul montan bucovinean, respectiv, bazinul superior 

al râului Bistriţa, în partea estică a judeţului Suceava. Responsabilul cameral de colonizările 

ţipserilor a fost administratorul von Manz, cel care pune în exploatare resursele miniere şi 



forestiere ale Bucovinei. Astfel că, cel mai mare număr de ţipseri colonizaţi a fost la Iacobeni, 

Cârlibaba, Pojorâta, Prisaca Dornei, Vama de la sfârşitul secolului XVIII.  

La fel precum cazul ţipserilor din Banat, convieţuirea împreună cu austriecii, în cadrul 

aceleaşi biserici, romano-catolice, împărtăşind aceeaşi cultură, germană, spaţiul a avut rolul 

definitoriu în procesul de aculturaţie şi mai apoi de asimilare.  

De asemenea, şi-a făcut simţită prezenţa şi influenţa subordonării directe sub casa 

imperială austriacă prin încercarea de construire a homo bucovinensis
6
, a unei identităţi 

puternice germane, a conversaţiei în limba germană, cu toate că aceasta nu era limba maternă 

a tuturor locuitorilor, toleranţa culturală şi devotament faţă de forma de conducere. Acest 

construct este dependent direct de spaţiu şi a fost perpetuat până în prezent, chiar în cadrul 

ţipserilor bucovineni din Germania, printr-o raportare directă la spaţiul bucovinean mai mare 

decât la cel identitar etnic. Aceasta înclină spre impactul pe care acest curent l-a avut până în 

perioada interbelică, în procesul de aculturaţie al ţipserilor. Strămutarea, o dată cu retragerea 

armatei germane după cel de-al doilea război mondial, apoi deportarea în U.R.S.S. pentru 

daunele de război de care Germania trebuia să se achite, exodul spre vest după 1970, au fost 

fenomenele cu cel mai mare impact în dizolvarea grupului etnic al ţipserilor din Bucovina. 

Maramureşul reprezintă un caz special al colonizărilor ţipserilor, fiind incluşi în 

ultimele etape ale acestora procese. Prezenţa acestora se datorează lui Rudnyanski, 

administratorul Maramureşului, care aduce ţipseri atât din partea de sud, cât şi cea de nord a 

Zips-ului (fostă provincie poloneză) la nord de Tisa la Rahău, Frasin, Bohdan şi la sud, la 

Vişeu de Sus.  

Tipologia spaţiului este aceeaşi, regiune montană cu importante resurse de sare şi 

forestiere. Aceştia au fost colonizaţi împreună cu austriecii, unde convieţuirea în paralele şi 

mai apoi împreună, a adus modificări substanţiale de-a lungul timpului în ceea ce priveşte 

identitatea etnică şi culturală.  

În Maramureşul istoric, schimbarea situaţiilor politice a fost mult mai intensă decât în 

alte ţinuturi istorice, trecerea de la un regim la altul, a avut o influenţă majoră asupra formelor 

de manifestare a identităţii etnice. Dintre cele trei regiuni istorice carpatice, în Maramureş, 

procesul de slavizare şi maghiarizare a fost cel mai intens. În prezent, numai la Vişeu de Sus 

mai există un grup etnic de origine ţipserească. Amprenta lăsată asupra spaţiului de locuit 

este materializată prin cartierul Ţipserai din Rahău, dar care în prezent a rămas doar cu 

numele, găsindu-se aici doar 3 persoane care mai vorbesc limba germană, îşi cunosc originile 

                                                 
6
  (Nistor, 2000, p. 153); 



ţipsereşti, dar care se consideră a fi maghiari, a cartierului Ţipserai din Vişeu de Sus, şi a 

construcţiilor şi amenajărilor forestiere de pe valea Vaserului. 

 

IV. Procesul de colonizare al germanilor în Vișeu de Sus 

 

Valea Vaserului şi spaţiul vişeuan a reprezentat macheta specifică de colonizare 

întreprinsă din iniţiativa Mariei Theresia şi a lui Joseph al II-lea, respectiv resurse în stare de 

exploatare. Colonizările germane din Vişeu de Sus au început cu anul 1775, când au aduşi, 

indirect, colonişti austrieci, din Bad Ischl, Salzkammergut, Ebensee (Austria), pentru 

exploatarea resurselor forestiere necesare transportului sării de la Ocna Șugatag, pe Tisa, 

până la Dunăre
7
.  

Datorită necesităţii mari de lemn pentru plute, a lipsei de implicare a românilor în 

aceste munci, astfel că au fost aduşi austrieci din regiunile sus menţionate precum şi 

ţipseri din regiunea Zips, din Ungaria superioară, astăzi Slovacia. Muncitorii erau 

specializaţi în domeniul forestier. Originile lor erau din localităţile Hobgarten, 

Schmöllnitz, Pudlein etc. unii muncitori fiind aduşi şi din regiunile nordice la Zips -ului, 

care timp de mai bine de patru secole au fost sub dominaţie polonă, mărturie stând şi 

unele nume de familie cu terminaţie –sky, -ski
8
. Colonizările acestora au început în 1792, 

şi au continuat până în 1832. 

Valurile de intense de colonizare la Vişeu de Sus a ţipserilor a determinat luarea 

deciziei de înfiinţare a unui cartier pentru aceşti etnici, separat de cei austrieci, numit 

Ţipserai. Aceşti au trăit separat unii de ceilalţi, timp de aproape două  secole, astfel că 

după mai bine de 170 de ani de conviețuire a avut loc prima căsătorie dintre o femeie de 

origine ţipserească şi un bărbat austriac. Tensiunile dintre cele două grupuri au fost 

determinate de vechimea populaţiei austriece, calificarea lor superioară, condiţiile în care 

au fost colonizaţi, statutul economic şi social, precum şi concurenţa în domeniul de 

activitate.  

Principalele meserii erau cele de maistrul forestier, responsabilul financiar, 

administratorul de materiale, supraveghetorii forestier, meşterii, ucenicii şi muncitorii. 

Organizarea spaţiului în domeniul forestier nu se poate spune că este una specifică 

ţipserească ci mai mult tehnicile, modul de exploatare, limbajul este unul comun, întâlnit în 

                                                 
7
 Aceşti colonişti au fost transferaţi din Deutsch-Mokra şi Königsfeld, astăzi în Ucraina; 

8
 Jachomovski, Zawatski etc.;  



toate regiunile cu muncitori forestieri ţipseri. Dintre acestea por fi enumerate: cabanele 

forestiere/Kulibn, greblele, plutele şi tehnica plutăritului, barajele, scocurile, căşiţele, 

săritorile, fabricile de cherestea, morile de apă etc.. 

 

V. Vișeu de Sus, macheta unui spaţiu multicultural 

 

În prezent, Vişeu de Sus reprezintă un model de bună convieţuire şi comunicare între 

cele 8 grupuri etnice care au existat în acest mic burg din Maramureş. Astfel că, interferenţele 

culturale sunt resimţite până în prezent, atât în modul de raportare la celălalt, cât şi de interes 

toleranţă etnică. Grupurile etnice ale austriecilor, ţipserilor, evreilor, maghiarilor, rutenilor, 

polonilor, slovacilor, pe lângă români, au avut diferite raporturi între majoritate şi minoritate, 

cele mai fine raporturi fiind între români şi evrei (după religie), români şi germani (după 

etnie), în special înainte de 1910.  

Din punct de vedere geografic, Vișeu de Sus este poziţionat în partea de est a 

judeţului Maramureş, în sud-estul Maramureşului voievodal, în nordul României, în bazinul 

superior al râului Vişeu. Cel mai important afluent de dreapta este valea Vaserului, un pilon 

principal al economiei localităţii Vişeu de Sus şi a profilului de prelucrarea a lemnului. 
 

 

Figură 1. Încadrarea în zonă a localităţii Vişeu de Sus 



Principalul punct de interes îl reprezintă exploatarea forestieră, cu tradiţie, începând 

cu 1775, continuată prin intrarea sub domeniile statutului (erariului) şi mai apoi privatizarea.  

 

VI. Identitatea spaţial-etnografică a ţipserilor din Vişeu de Sus 

 

Relaţia dintre identitate, spaţiu şi etnografie este necesară în ceea ce priveşte studierea 

unui grup etnic. Interferenţele acestor trei derivate au determinat forme diferite de 

manifestare a identităţii etnice, cu atât mai mult într-un peisaj multicultural cum este Vişeu de 

Sus şi valea Vaserului. Astfel că, un studiu în acest sens, punctează o interdependenţă dintre 

spaţiu, ca o delimitare geografică şi identitară, timp, geneză şi evoluţie, şi patrimoniu cultural, 

prin ocupaţii tradiţionale specifice. 

Structurile tradiţionale sunt reprezentate prin spaţiul de locuit, gospodăria. Aceasta se 

înscrie în tipologia localităţii de tip colonial, atât prin localizare, arhitectură, modul de 

organizare al anexelor sau a parcelării terenului pentru agricultură. Materialul ales pentru 

construcția caselor a fost inițial, lemnul. Organizarea riguroasă a gospodăriilor a determinat 

individualizarea acestui spațiu, fiind numit după nuele etnicilor, Țipserai.  

 

Figură 2. Cartierul Ţipserai din Vişeu de Sus în 1860 

Cartierul Țipserai a fost inițial proiectat ca o așezare de sine stătătoare. Datorită 

dotărilor de care locuitorii acestuia depindeau (biserica, administrația, școala), Țipserai-ul a 



devenit parte a așezării vișeuane. Pentru etnicii germani, acesta nu mai reprezintă un spațiu de 

raportare fizic, ci un spațiu mental. Raportarea la cartierul-nucleu al țipserilor se face prin 

rememorarea trecutului și printr-o detașare de situația actuală. Cu toate că identitatea etnică și 

cea spațială sunt construite doar pe idealism sau prin trimiteri la un trecut povestit, acest 

mecanism încă funcționează și este actualizat de către generațiile tinere.  

Valea Vaserului reprezintă un spațiu cu o identitate puternică nu numai pentru țipseri 

ci pentru  toți locuitorii din Vișeu de Sus. Dacă fiecare dintre delimitările localității a avut un 

puternic iz identitar etnic, valea Vaserului a reușit să adune toate grupurile etnice şi să dea 

naştere unui  mixt cultural. Astfel că bazinul Vaserului este perceput ca un spațiu al 

interferențelor și a comunicării dintre diferitele culturi. 

Derivat de la munca împreună pe Vaser, comunicarea a fost facilitată și de biserică 

sau de școli. Cu toate că inițial acestea au fost organizate separat, germani de români, de evrei 

etc., începând cu secolul XIX, prin dezvolatrea învățământului, aceste bariere etnice au fost 

depășite. Cel mai probabil că din acest moment, au avut loc și transformările din cadrul 

etniei, tocmai prin comunicarea mai intensă, prin colaborările dintre diferitele grupuri etnice 

în vederea facilitării traiului în comun. 

 

VII. Elemente de identitate culturală 

 

Identitatea culturală manifestată de țipserii din Vișeu de Sus a fost cât se poate de 

evidentă, mai ales prin obiceiurile și tradițiile atât cele religioase cât și cele laice, prin portul, 

nu cel original țipseresc, ci printr-un nou port cu influențe germane, prin dialectul inițial 

țipseresc și mai apoi prin idiomul german specific Vișeului de Sus. Aceste elemente au fost 

de-a lungul timpului influențate de către factorii sociali, politici sau economici. Cele mai mari 

transformări în cadrul grupului etnic au survenit în perioada de dominație maghiară cu 

apogeul în perioada comunistă.  

Principalele elemente de identitate culturală materială sunt, așa cum este numit și 

anterior, cartierul Țipserai si valea Vaserului, iar cele de natură spirituală sunt sărbătorile 

laice ale Fărșangului, claca sau manifestările culturale care au trimiteri la specificitatea 

muncii vechilor țipseri, precum Droben im Wassertal sau Heimattreffen. Dintre cele 

religioase, cea mai spectaculoasă este sceneta biblică a Viflaimului, a cărei variantă adusă din 

Zips se mai găsește la Vișeu de Sus.  



Dialectul țipseresc reprezintă un element definitoriu în conturarea identității. În 

prezent, țipserii, doar cu numele, din Vișeu de Sus, vorbesc un alt dialect german, diferit de 

cel țipseresc al primilor coloniști, diferit de cel austriac și mult diferit de germana literară. 

Astfel că, o dată cu modificările dialectului, se poate afirma că există modificări și în 

structura etnică, în raportările etnicilor la Zips sau la identitatea lor vișeuană.  

Renunțarea la portul țipseresc, a fost o necesitate, datorită faptului că țipserii au fost 

coloniști nu tocmai înstăriți, iar natura muncii a impus un anumit tip de îmbrăcăminte. Astfel 

că țipserii au adoptat un port german, clasic. 

Spațiul și-a lăsat amprenta masiv supra etnicității, a identității etnice și mai ales a 

transformărilor și modificărilor de conținut a acestora. Forma a rămas aceeași, germanii din 

Vișeu de Sus sunt țipseri, dar structurile interne, raportările la spațiu sau modificările de 

percepție au fost schimbate. Procesele care au determinat aceste schimbări ale fondului au 

fost cele de aculturație, asimilare și transfer cultural. Acestea au fost susținute de o situație 

politică ofensivă prin procesele de maghiarizare și românizare și mai apoi prin deschiderea 

grupului etnic și permiterea căsătoriilor cultural-mixte.  

 

VIII. Țipserii vișeuani din Germania 

 

Contextul în care țipserii au plecat spre vest a fost cel al comerțului cu germani. 

Acesta a reprezentat un imens pas înapoi în ceea ce înseamnă bilanţul natural al populației 

țipserești din Vișeu de Sus. Cu toate că aceștia au fost direct implicați în retragerile armatei 

germane după cel de-al doilea război mondial și apoi a deportărilor în U.R.S.S. pentru daune 

de război pe care Germania trebuia să le plătească Rusiei, liberalizarea ieșirii dintre granițele 

unui stat comunist a germanilor, a fost percepută mai mult ca o provocare și mai puțin ca o 

necesitate. Transferul de populaţie a durat până după revoluția din 1989.  

În Germania, țipserii au fost priviți ca români, cu toate că vorbeau limba germană, au 

trăit în cultura germană și mai mult și-au manifestat mereu apartenența la spațiul german. 

Trecând de la lagărele de triere la propriile lor locuințe, identitatea spațială construită la 

Vișeu de Sus a fost păstrată. Astfel că formele de într-ajutorare, precum claca din Vișeu de 

Sus, i-a impulsionat în a fi uniți.  

Ţipserii din Germania sunt reprezentați în cadrul landurilor în care se află, Bayer și 

Baden W., de către șvabii sătmăreni, fiind în contact cu aceștia încă din România. Din 2004, 

tensiunile și opțiunile acestora au determinat separarea grupului țipserilor vișeuani, astfel că a 



luat naștere un nou forum, al celor care au considerat că este mai utilă auto-reprezentarea 

decât a merge împreună cu șvabii sătmăreni. Numai că această separare implică și 

redimensionarea relații cu cei din Vișeu de Sus și cel din Habgarten (Slovacia), cu care au 

contacte, prietenii și schimburi de experiență.  

De asemenea, se poate observa că distanțele nu sunt probleme în comunicare, precum 

nici granițele, astfel că socializarea și transmiterea de informații prin paginile web sunt foarte 

utile. La fel există și broșuri care apar regulat, tocmai pentru menținerea acestei unități de 

grup, independent de spațiu. 

 

Rezultatele cercetării 

 

Scopul propus iniţial în această cercetare asupra ţipserilor din România a fost atins, cu 

ajutorul metodelor de specialitatea folosite, a surselor de documentare care au stat la baza 

cercetării dar şi prin îndrumarea primită de la specialiştii din domeniul geografiei sau a 

domeniilor conexe.  

Țipserii din România reprezintă un grup etnic german, slab reprezentat în teritoriu din 

punct de vedere numeric, dar cu un trecut  mobil, pe care îl perpetuează. De asemenea, 

diferitele forme de organizare politică, precum și statutul regiunilor geografice, în trecut, au 

influențat mai mult sau mai puțin evoluția formelor identitare în timp. 

Spațiul este o noțiune esențială în determinare identității etnice la țipseri. Aceștia se 

raportează la spațiu, nu la partea lui fizică, ci mai mult la  cea mentală. Indiferent că sunt 

plecați din țară sau numai din localitatea unde au copilărit, țipserii sunt legați de spațiul 

vișovean. Aceasta înseamnă un transfer al reprezentării simbolisticii  spațiului, de la cel 

slovac-țipseresc, la cel vișeuan-țipseresc. Această legătură a luat naștere datorită unității 

colective dar și a adaptabilității și a bunei conviețuiri cu alți etnici.  

Prin urmare, motivaţiile care au determinat schimbări de reprezentare a spaţiului 

identitar etnic în Vişeu de Sus au fost cele de natură istorică, regimurile politice, în special cel 

comunist, de natură religioasă, prin decade importante de timp în care preoţii trimişi în 

localitatea nu vorbeau germana, de natură economică, prin reconversia profesional o dată cu 

modificările de exploatare şi transport a lemnului de pe valea Vaserului, de natură socială, 

exodul spre Germania, dar mai ales din cauza îmbătrânirii populaţiei grupului etnic şi re-

naşterea unor generaţii de ţipseri vişoveni. 



Formele de reproducere a identității etnice sunt în mare măsură influențate de către 

multiculturalismul regional. Pe lângă acesta mai pot fi enunțate și biserica, unitățile de 

învățământ, administrația locală, media și mediul social. 

Se poate afirma de asemenea că etnicitatea a devenit un construct, un instrument afişat 

doar prin raportare la trecut. Cele 400 de persoane de etnie germană, ţipserească, de la Vişeu 

de Sus, reprezintă ultimul suflu a unei voci care s-a impus secole la rând în viaţa economică, 

religioasă şi culturală din Vişeu de Sus. Peste 20 de ani, ţipserii vor fi doar o istorie, cu care 

se va încheia un ciclu de două secole de existenţă pe teritoriul României. 
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