
Pădurile și comunitățile locale din perspectivă istorică 

Un studiu de caz pentru Maramureș 

 

Pădurea a fost socotită de către comunitățile sătești ca parte constitutivă din hotarul pe 

care acestea îl stăpâneau. Această atitudine, care mai persistă și azi în mentalul colectiv,  își 

trage originea din vechiul drept românesc din perioada prestatală – jus walahicum – în care 

pădurea și pășunile erau folosite în devălmășie ca bun comun al întregii obști sătești.  

Trecerea ”de la sat la stat” după expresia istoricului Nicola Iorga, a fost însoțită în multe 

cazuri de uzurparea drepturilor comunităților de către proprietarii feudali sau stat. Aceștia au emis 

acte normative, care sub pretextul opririi devastării pădurilor,  care au limitat sau interzis folosirea 

pădurii de către comunități. Pădurile au devenit o problemă de stat pentru teritoriile locuite de 

români, abia în secolul XVIII, când nevoia de lemn a devenit o problemă acută, deși reglementări 

cu caracter silvic au fost emise încă din secolul al XVI-lea. Sunt cunoscute în acest sens și 

preocupările administrației habsburgice din timpul Mariei Tereza care prin codurile concepute 

pentru diferite regiuni ale imperiului introduc noțiuni moderne de amenajare silvică. Aceste 

reglementări sunt continuate de către succesorul acesteia,  Iosif al II-lea, în timpul căruia a fost 

redactat de exemplu în 1786 primul cod silvic în limba română ”Orândueala de pădure pentru 

Bucovina”. 

Acestea, cât și reglementările ulterioare din secolul al XIX-lea și prima parte a secolului 

XX, recunosc însă dreptul comunităților de a exploata în primul rând masă lemnoasă pentru 

nevoile locale: lemn de foc, lemn de lucru cât și fructe ale pădurii precum ghinda. Noțiunile de 

gospodărire ale reglementărilor silvice pornesc de la asigurarea nevoilor sociale primare, care 

prin neluarea lor în considerare au dus la situații conflictuale între comunități și autorități.  

Spiritul de ordine în gestionarea pădurilor introdus prin vechile reglementări ale 

autorităților hasbsurgice și echilibrul dintre nevoile comunităților locale și necesitățile de 

gospodărire silvică conținute de acestea au rămas până azi în memoria colectivă în  Bucovina și 

Maramureș - bătrânii își amintesc și acum de ziua de pădure în care membrii comunitățile locale 

puteau transporta lemnul din parchete în funcție de nevoi, a căror exploatare se făcea numai în 

timpul repausului vegetativ. 
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