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IMPORTANȚA CRITERIULUI MENTAL  

ÎN DELIMITAREA ȚINUTULUI CICEULUI 
 

ALEXANDRA CAMELIA POTRA
1
 

 

 
Abstract: - The importance of the mental criterion  in delineating  the District of Ciceu. The use of the 

mental criteria for the delineation of the District of Ciceu becomes a priority when it allows the 

identification of the mental, behavioural and cultural elements specific to a population who is settled for 

ages in this territory. These elements, along with the population’s perception compared with the sense of 

belonging to the District of Ciceu and depending on the inhabitants’ common consciousness by reference to 

the ”other”, become means of delineating the district (”ținut”) from other areas. In this study, the mental 

delineation of the District of Ciceu District  is done using the appropriate methodology, including survey,, 

which, by means of its main research instrument - the questionnaire - has highlighted not only the mental 

limits of the District of Ciceu, but also a number of factors that have led to the dilution of mental space in 

some parts of it, to insignificant, since we find that during the current period the man is identified with the 

space of the ”district” just around the nucleus which formed the basis of its design – the Ciceu Fortress. The 

mental criterion helped shape a unique mental space, crystallized in historical time and fortified by the 

material and spiritual attributes of a population with a common past and a noteworthy  social experience.  

 

Key words: District of Ciceu, mental criterion, identity, mental limits, perception, mental space, 

questionnaire, self-identification 

 

 

 Ținutul Ciceului, cristalizat în jurul unui 

nucleu de sorginte istorică – Cetatea Ciceului -, 

posedă o veritabilă zestre istorică, spirituală și 

culturală, care transmisă din generații în 

generații, a fortificat legătura ce prin locuirea 

îndelungată, s-a stabilit între om și mediul său 

de viață, punându-se astfel în lumină existența 

unui spațiu mental unic. Așadar, pornind de la 

premisa anterior formulată, considerăm că 

utilizarea criteriului mental în delimitarea 

Ținutului Ciceului devine prioritară, întrucât 

„perceperea, trăirea şi imaginarea spaţiului 

geografic sunt extrem de intense şi reprezintă 

mijloacele delimitării sale în raport cu alte 

spaţii”, mai mult acest criteriu ,,asigură pe lângă 

acurateţea ce o conferă acţiunii în sine, 

certitudinea prezenţei unui vector extrem de 

important al devenirii acestuia, care este 

ataşamentul omului la loc” (Cocean, P., 2010; 

2011), reflectat cel mai bine prin modul în care 

omul prefigurează şi susţine dezvoltarea 

propriul său spaţiului.  

 O importanță deosebită în conturarea 

identității comunității ciceoane au avut-o 

evenimentele din trecutul istoric al Ținutului 

Ciceului, mai cu seama cel care marchează 

momentul intrării acestuia în stăpânirea lui 

Ştefan cel Mare (cca. anul 1475). Importanța 

evenimentului decurge tocmai din faptul că 

acest domnitor - primul român care preia 

conducerea Ținutului Ciceului - a fost veşnic 

preocupat de păstrarea naţionalităţii populaţiei, 

fapt dovedit şi prin construirea şi înfiinţarea 

episcopiei Vadului, care a devenit „scut şi 

mângâiere pentru Românii someşeni”, fiind 

privită ca „o cetatea a ortodoxismului şi păstrării 

naţionalităţii împotriva primejdiilor” exterioare 

ce ameninţau veşnic acest ţinut. Totodată 

aceasta a fost perioada când s-au stabilit strânse 

„legături bisericeşti şi culturale între Românii 

din Ardealul nordic şi din Moldova” (Motogna, 

V., 1927), aşadar zestrea culturală și spirituală a 

populaţiei Ţinutului Ciceului este una 

particulară, născută tocmai din aceste legături, 
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care în prezent îl individualizează, pe locuitorul 

ciceoan în raport cu cel din teritoriile învecinate. 
 Lupta pentru apărarea intereselor comune a 
românilor din acest ţinut - apărarea şi extinderea 
ţinutului, păstrarea unităţii naţionale - i-a unit 
pentru totdeauna, în aceeaşi gândire, în acelaşi 
grai, comportament, obiceiuri, tradiţii, port etc., 
iar cumpătarea, solidaritatea naţională, credinţa 
şi frica de Dumnezeu, sunt doar câteva dintre 
trăsăturile ciceoanului (de azi), dobândite încă 
din vremea respectivă. 
 Din punct de vedere geografic, Ținutul 
Ciceului este situat în partea nordică, nord-
vestică a României, în zona de interferență a 
județului Bistriţa-Năsăud cu județul Cluj, dar 
cea mai mare partea a teritoriului acestuia se 
suprapune județului Bistrița-Năsăud (cinci 
comune dintr-un total de șase). 
 

1. Scopul studiului  
 Constatăm că evenimentele din trecutul 
Ţinutului Ciceului au avut o importanţă majoră 
în crearea structurilor mentale şi 
comportamentale ale ciceoanului, drept urmare, 
în acest studiu ne propunem, utilizând criteriul 
mental, să delimităm teritoriul Ținutului 
Ciceului, pornit de la „adevărul istoric”. Practic, 
demersul științific a presupus obţinerea 
informaţiilor referitoare la percepţia populaţiei în 
raport cu sentimentul de apartenenţă la Ţinutul 
Ciceului, precum şi surprinderea mecanismelor 
prin care populaţia întregului teritoriu cunoscut 
din punct de vedere istoric ca aparţinând acestui 
ținut, îşi construiesc atât spaţiul trăit, cât şi 
perceput, limita mentală urmând a fi trasată acolo 
unde autoidentificarea populaţiei cu spaţiul se 
disipează, lăsând loc consolidării unor entităţi 
teritoriale cu o populaţie aderentă la un alt sistem 
de valori spirituale şi culturale (Cocean, P. 2010).  
  

2. Metodologia de lucru 
  Principala metodă utilizată în acest studiu, 
aleasă în concordanță cu scopul urmărit, a fost 
ancheta, care prin instrumentul său principal de 
cercetare – chestionarul-, a permis surprinderea 
elementelor din sfera mentală, comporta-
mentală, culturală a populaţiei. 
 Întocmirea chestionarelor s-a realizat 
luându-se în considerare următoarele etape 
(preluate după T. Rotariu şi P. Iluţ, 2001): 

 formularea precisă a temei de cercetat. În 

studiul nostru, prin intermediul chestio-

narelor, s-a urmărit stabilirea limitelor 

mentale ale Ţinutului Ciceului. Întocmirea 

acestui chestionar a fost susţinută de o 

documentare anterioară, formându-ne astfel 

o părere proprie asupra Ţinutului Ciceului, 

şi extensiunii acestuia. 

 stabilirea indicatorilor urmăriţi în cercetare 

şi prelucrarea acestora. Primul chestionar a 

fost ajustat, revenind ulterior în teren cu o 

altă variantă elaborată pe baza primei, însă 

întrebările în cea de a doua versiune au fost 

formulate astfel încât să identificăm aspecte 

de natură mentală, comportamentală şi 

culturală, caracteristice populaţiei, care ar 

facilita procesul de delimitare a unui spaţiu 

mental specific ciceoanului. Chestionarul a 

fost modificat deoarece aplicând prima 

variantă a acestuia, care viza existenţa unui 

spaţiu mental închegat al Ţinutului Ciceului, 

am descoperit în urma descinderii în teren, 

în zona periferică a „ţinutului”, că populaţia 

nu se autoidentifică cu acest spaţiu, nu 

conştientizează existenţa acestui „ţinut”. 

 întrebările chestionarului au fost formulate 

într-un limbaj simplu, care să fie pe 

înţelesul tuturor, şi care să permită 

răspunsuri deschise. 

 Au fost aplicate 210 chestionare, la nivelul 

întregului teritoriu cunoscut din punct de vedere 

istoric ca aparținând Ținutului Ciceului, însă 

numărul celor aplicate în zona periferică a fost 

mai mare, deoarece sentimentul apartenenţei la 

un spaţiu mental clar conturat al Ţinutului 

Ciceului, se disipează până la nesemnificativ în 

comunele de pe malul stâng al Someşului, 

precum și în partea vestică a „ţinutului”. În 

realizarea anchetei nu am optat pentru alegerea 

unui anumit tip de eşantionare, aceasta a fost 

aleatorie, însă am încercat să acoperim, într-un 

mod echivalent, persoane cu un nivel 

educaţional nuanţat, precum şi toate categoriilor 

de vârstă şi sexe (stratificare simplă). 

Rezultatele examinării acestor chestionare au 

fost definitorii în procesul de delimitare a 

spaţiului mental al ţinutului. 
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3. Rezultate și discuții 
 Rezultatele obţinute în urma interpretării 

chestionarelor, pun în lumină faptul că limita 

spaţiului mental al Ţinutului Ciceului nu se 

suprapune celei istorice, aceasta se restrânge 

considerabil sub presiunea anumitor factori, 

identificându-se, în acest sens, următoarele 

situaţii: 

 autoidentificarea deplină a locuitorului cu 

spaţiul mental al Ţinutului Ciceului, aderenţa 

populației la acelaşi sistem de valori de factură 

spirituală şi etnografică, apare doar în jurul 

nucleului ce a stat la baza consolidării 

„ţinutului” – Cetatea Ciceului; 

 locuitorii din satele apropiate Cetăţii 

Ciceului se identifică drept ciceoani prin 

„mândria de a aparţine unui ţinut unde 

credinţa, spiritul de luptător şi apărător al 

pământului strămoşesc a dăinuit mereu” ( V. 

P., bărbat, 68 ani, Breaza), prin gândire, „prin 

acelaşi grai şi port” (M. R., femeie, 69 ani, 

Ciceu-Giurgeşti), prin comportament, tradiţii, 

obiceiuri, etc. 

 spre exteriorul teritoriului situat în jurul 

nucleului Ţinutului Ciceului, spaţiul mental 

este slab conturat, sau s-a disipat în unele 

zone (periferice) până la nesemnificativ. 

Această situaţie s-a datorat:  

 caracterului de spaţiu mental deschis, ce a 

permis substituirea acestuia, ca urmare a 

inserţiei alohtonilor – cazul comunelor 

Mica, Uriu, Cuzdrioara, Căşeiu, este 

relevant - pătrunderea populaţiei de etnie 

rromă sau de naţionalitate maghiară, nu doar 

că a franjurat spaţiul mental, ci a introdus o 

nouă cultură, localităţi întregi azi fiind 

maghiarizate. Spre exemplu, în localitatea 

Sânmarghita, locuitorii au declarat în 

unanimitate că obiceiurile, tradiţiile, 

mentalitatea, sunt preluate de la populaţia 

maghiară care deţine o pondere importantă 

din populaţia totală a localităţii;   

 se observă influenţa apropierii localităţilor 

de o importantă axă de gravitaţie regională – 

Culoarul Someşului - asupra populaţiei. 

Locuitorii din aşezările situate în Culoarul 

Someşului, se declara ca având o mentalitate 

modernă, deschisă spre nou, fără a se înscrie 

unei culturi populare specifice. Întrucât 

populaţia satelor situate în Culoarul 

Someşului, afirmă că în trecut se raporta la 

spaţiul Ţinutului Ciceului, putem 

concluziona că situaţia actuală se datorează 

pătrunderii, de-a lungul timpului, a unor 

elemente bulversante de ordin social, 

cultural sau comportamental, în structura 

spaţiului mental consolidat tradiţional, 

facilitate tocmai de existenţa şi dezvoltarea 

unor căi importante de circulaţiei în zonă, 

care au permis, fie intrarea unor persoane 

străine locului, cu o altă cultură, fie au 

permis ieşirea persoanelor din comunitatea 

ancestrală, care revenind au devenit 

purtătorii unor altor valori spirituale 

câştigate prin experienţă, educaţie sau 

preluate dintr-un alt spaţiu mental. Situaţia 

este asemănătoare şi în cazul localităţilor 

rurale - Căşeiu, Câţcău, Cuzdrioara, Uriu - 

situate în vecinătatea aşezărilor urbane, care 

s-au dezvoltat în Culoarul Someşului (Dej, 

Beclean);  

poziţia periferică în cadrul ţinutului a Cetăţii 

Ciceului, care pe fondul limitelor teritorial-

administrative existente, întrucât în prezent 

limita istorică a Ţinutului Ciceului se 

suprapune unor părţi din judeţele Bistriţa-

Năsăud, Cluj, Sălaj, Maramureş, a favorizat 

apariţia unor „bariere” în propagarea şi 

menţinerea aceloraşi cutume, obiceiuri, 

tradiţii, mentalitate, comportament, şi în 

final a aceleaşi identităţi. Majoritatea 

respondenţilor din localităţile suprapuse 

judeţului Sălaj – din comunele Ileanda, 

Poiana Blenchii, Gâlgău- şi judeţului Cluj – 

din comunele Câţcău, Căşeiu, Mica, Vad, 

Cuzdrioara- au identificat o serie de trăsături 

specifice populaţiei ciceoane, însă 

specificând că ei nu se înscriu acestora, ci 

doar „ceilalţi, de pe teritoriul judeţului 

Bistriţa-Năsăud, doar ei sunt păstrătorii 

unei culturi populare, a unor familii 

întemeiate pe principii solide şi tradiţionale, 

ei nu îşi înstrăinează pământul şi păstrează 

vie în memorie istoria trecutului lor” (D. P., 

femeie, 48 ani, Căşeiu), cât despre 

 imaginea de sine, aceştia au cu totul altă 

părere. Mai mult, aceştia consideră Cetatea 

Ciceului ca fiind un reper identitar al 
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populaţiei Ţinutului Ciceului, dar „cetatea 

se află în judeţul Bistriţa-Năsăud” astfel „ei 

sunt ciceoanii adevăraţi” (răspuns primit în 

unanimitate). Aşadar, inevitabil se face 

raportarea la „celălalt”, fapt ce a determinat 

ca la nivel mental, populaţia să-şi traseze 

limitele propriului spaţiului în funcţie de o 

serie de trăsături sau trăiri, care o aseamănă 

sau o deosebesc de populaţia care trăieşte în 

spaţiile învecinate; 

  aderenţa populaţiei la un alt sistem de valori 

morale, spirituale şi culturale. Limita 

nordică a spaţiului mental al Ţinutului 

Ciceului, a fost uşor de trasat, chiar şi în 

lipsa unei cercetări bazate pe chestionar, 

deoarece este clar evidenţiată, atât prin 

prezenţa barierei orografice Culmea Breaza, 

cât mai ales prin faptului că locuitorii din 

satele maramureşene – Suciu de Sus, Suciu 

de Jos, Lăpuş, Rohia, Rogoz, Borcut, 

Libotin, Dămăcuşeni, Răzoare, Vălenii 

Lăpuşului, Vima Mare, Baba, Drăghia- care 

au aparţinut din punct de vedere istoric 

Ţinutului Ciceului, se declară ca fiind 

lăpuşeni, dat fiind faptul că teritoriul lor se 

suprapune Ţării Lăpuşului, una dintre cele 

mai reprezentative unităţi teritoriale de tip 

„ţară” de pe teritoriul României, iar 

argumente temeinice, în acest sens, aflăm în 

monumentala lucrare Ţara Lăpuşului (Ş. 

Dezsi, 2006). Vorbim despre aceeaşi situaţie 

şi în ceea ce priveşte partea estică a 

„ţinutului”, unde acesta este delimitat de 

Ţara Năsăudului, o altă regiune tipică a 

României (Ramona-Oana Ilovan, 2008). De 

asemenea, se constată o altă situaţie 

deosebită, şi anume, în zonele periferice ale 

Ţinutului Ciceului, spaţiul mental a fost unul 

slab conturat, rarefiat, fapt ce a permis, 

odată cu consolidarea în proximitatea 

localităţilor sălăjene – din comunele Poiana 

Blenchii, Ileanda- a unor entităţi teritoriale 

de tip „ţară”, inserţia unor elemente 

specifice acestora, astfel populaţia din aceste 

localităţi, se declară mai ataşată valorilor 

spirituale specifice spaţiului mental ale Ţării 

Lăpuşului sau Ţării Chioarului; 

  râul Someş traversează partea sudică a 

Ţinutului Ciceului, împărţindu-l, iar cea mai 

mare parte a teritoriului acestuia a rămas pe 

partea dreaptă a râului, fapt ce-i determină 

pe locuitorii din aşezările de pe partea 

stângă – comunele Vad, Mica, localităţile 

Şomcutu Mic, Jichişu de Jos, Orman, Suarăş 

- să nu se raporteze la spaţiul mental al 

Ţinutului Ciceului, să nu se integreze 

aceleaşi culturi populare ce-i caracterizează 

pe ciceoani. Majoritatea respondenţilor au 

afirmat că populaţia ciceoană, este doar cea 

de pe partea dreaptă a Someşului, cu 

precădere în zona Cetăţii Ciceului. Tot 

datorită faptului că Ţinutul Ciceului este 

traversat de râul Someş, populaţia din 

localităţile situate în lunca acestuia, se 

raportează la un alt spaţiu, din punct de 

vedere mental, comportamental, cultural, 

creându-se o identitate proprie, specifică 

spun ei „locuitorilor din Valea Someşului” 

(specifică populaţiei din comunele Ileanda, 

Gâlgău) sau „Valea Someşului la Dej” 

(specifică populaţiei din comunele Mica, 

Vad sau din localitatea Căşeiu). 

 Afirmaţiilor de mai sus, ne permit, în linii 

mari, să conturăm limitele mentale ale Ţinutului 

Ciceului, însă se impune totuşi a se preciza cu 

certitudine care sunt localităţile desemnate ca 

aparţinând spaţiului mental al acestuia, examinând 

răspunsurile primite la întrebările referitoare la 

atitudinea şi percepţia populaţiei în raport cu 

sentimentul de apartenenţă la Ţinutul Ciceului. 

Aşadar, limita nordică a Ţinutului Ciceului, 

respectiv cea estică, după cum am precizat 

anterior, a fost uşor de stabilit, în partea estică, 

limita „ţinutul”  este dată de Ţara Năsăudului, iar 

în partea nordică, de Ţara Lăpuşului. Discutabilă a 

fost însă limita vestică şi sudică, punându-se 

întrebarea cât din vechiul teritoriu al Ţinutului 

Ciceului, azi îi mai corespunde din punct de 

vedere mental? Trei întrebări au vizau direct 

această problemă, şi anume: 

1. Marcaţi comunele care consideraţi că aparţin 

Ţinutului Ciceului?   

2. Vă consideraţi locuitor al Ţinutului 

Ciceului/vă identificaţi cu acest spaţiu?    

3. Puteţi explica ce înseamnă pentru 

dumneavoastră Ţinutul Ciceului? 

 Însă, de un real folos în stabilirea limitelor 

ne-au fost de asemenea şi aspectelor surprinse 
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din sfera mentală, comportamentală, culturală 

sau spirituală a populaţiei, întrucât s-a putut 

contura identitatea populației ciceoane. Utilă a 

fost în acest proces şi punerea în evidenţă, prin 

identificarea unor trăsături, existenţa „celuilalt”, 

astfel încât a fost uşor să conştientizăm că la 

nivel mental există aceste limite prin care 

populaţia se individualizează în raport cu cea 

din teritoriile învecinate. 
 Chestionarele au fost aplicate la nivelul a 14 
comune

2
, însă numărul celor adresate populaţiei 

din exteriorul teritoriului situat în jurul 
nucleului „ţinutului”- Cetatea Ciceului - a fost 
mai mare, fapt ce a determinat, ca la întrebarea 
numărul doi, referitoare la aderența omului la 
spațiul ,,ținutului”, ponderea celor care au 
răspuns că nu se considera locuitori ai Ținutului 
Ciceului, respectiv că nu se identifică cu acest 
spaţiu, să fie una mare. Din populația totală 
chestionată, 68,58% a răspuns negativ la această 
întrebare, astfel doar 31,42% se consideră 
locuitori ai acestui ,,ținut”, însă trebuie precizat 
faptul că acest ultim procentaj corespunde unor 
localităţi, unde populaţia, într-o proporţie 
covârşitoare, se autoidentifică cu spaţiul 
Ţinutului Ciceului, punându-se în evidenţă 
elementele care definesc identitatea ciceoanilor. 
 Identitatea populaţiei ciceoane a rezultat ca 
urmare a experienţelor sociale pe care aceasta, ca 
şi colectiv, le-a avut în trecutul istoric, fiind 
reflectate azi prin percepţia pe care aceasta o are 
asupra vieţii însăşi, prin cultura populară de o 
mare specificitate - prin ocupaţii tradiţionale, prin 
tradiţii, port, folclor, grai – sau prin trăsături – 
mândria este una dintre caracteristicile principale 
ale locuitorului ciceoan, o mândrie exprimată cel 
mai adesea atunci când ciceoanul vorbeşte despre 
spaţiul său de viaţă, despre trecutul, bogăţia şi 
cultura acestuia „acesta („ţinutul”) este un loc 
binecuvântat de Dumnezeu, cu soluri fertile, ferit 
de calamităţi naturale, cu oameni respectoşi, 
care valorizează mai presus de toate familia, 
comunitatea şi credinţa”(C.R. bărbat, 80 ani, 
Ciceu-Giurgeşti). Totodată, mândria pentru cei 
care se consideră aparţinători ai Ţinutului 
Ciceului, rezultă și din imaginea pozitivă pe care 
cei din exterior şi-au creat-o despre aceştia, fie 
datorită trecutului lor istoric, fie datorită 
comportamentului şi mentalităţii acestora, „sunt 
harnici, uniţi, credincioşi, şi încearcă să-şi 

păstreze specificitatea prin cultura populară, 
prin portul popular, pe care încă îl mai îmbracă 
la diferite sărbători” (D.C., femeie, 42 ani, 
Căşeiu). 
 Localităţile unde populaţia a răspuns în 
unanimitate că se raportează mental, spiritual, 
cultural, la spațiul Ţinutului Ciceului, sunt cele 
ce se suprapun judeţului Bistriţa-Năsăud: Ciceu-
Mihăieşti (100% afirmativ), Ciceu-Giurgeşti 
(100% afirmativ), Petru Rareş (100% afirmativ). 
În comuna Negrileşti, 81,81 % dintre cei 
chestionaţi au răspuns că se consideră locuitori ai 
Ţinutului Ciceului. O situaţie mai deosebită este 
cea a comunei Uriu, unde, pe de-o parte, inserţia 
populaţiei alohtone (maghiari şi rromi) 
promovatoare a unui sistem de valori străine 
locului, a franjurat spaţiul mental, iar pe de altă, 
apropierea de oraşul Beclean, i-a determinat pe 
locuitori să-şi schimbe mentalitatea şi 
comportamentul, azi aceştia declarându-se 
înstrăinaţi de valorile tradiţionale promovate de 
strămoşii lor, astfel din totalul populaţiei 
chestionate, doar 61,53% se înscrie identităţii 
comunităţii ciceoane. Însă, surpriza cea mare am 
avut-o chestionând localnicii din comuna 
Chiuieşti, judeţul Cluj, deoarece aceştia au 
răspuns într-o proporţie de 68, 75%, că se 
identifică cu spaţiul Ţinutului Ciceului, 
enumerând chiar şi un şir de trăsături ce îi 
caracterizează deopotrivă pe ei şi pe ceilalţi 
locuitori ai Ţinutului Ciceului „graiul, accentul 
este asemănător moldovenilor, vorbim la fel toţi 
de pe dealurile acestea din jurul Cetăţii Ciceului 
– mulţi vorbim cu a în loc de ă, cu şhe, în loc de 
ce- ne uneşte şi portul popular asemănător, sau 
firea de oameni gospodari şi iubitori de pământ” 
(M. S., bărbat, 65 ani, Chiuieşti). În localitatea 
Strâmbu, din comuna Chiuieşti, respondenţii au 
răspuns în proporţie de 100% că se consideră 
locuitori ai Ţinutului Ciceului, interesantă fiind, 
în acest sens, chiar comparaţia pe care un 
respondent (F. S., profesoara, 64 ani), născută în 
localitatea Strâmbu, însă stabilită în localitatea 
Căşeiu, o face între aceste două localităţi „în 
Strâmbu, oamenii erau mult mai uniţi, când 
cineva îşi făcea o casă, toate rudeniile, toţi 
vecinii săreau în ajutor, fiecare cum putea, ba te 
ajutau cu munca, ba cu transportul materialelor, 
ba cu materiale, iar de sărbători ne adunam 
toată familia la masă, în schimb aici (Căşeiu), 
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oamenii sunt reci, invidioşi, nu te-ar ajuta cu 
nimic, nici măcar vecinii nu se cunosc bine între 
ei, iar familia păstrează doar relaţii de 
cordialitate”, de aici rezultă foarte clar câteva 
dintre componentele spaţiului mental ciceoan, şi 
anume: solidaritatea umană, respectul faţă de 
aproape şi legătura puternică existentă între 
membrii familiei. Comuna Chiuieşti, fiind de 
altfel, singura alături de cele din judeţul Bistriţa-
Năsăud, unde racordarea spirituală a populaţiei, 
într-o proporţie covârşitoare, se face la spaţiul 
Ţinutului Ciceului. Există de asemenea comune, 
unde populaţia, într-o proporţie de sub 10% din 
totalul celei chestionate, a afirmat că se identifică 
cu spaţiul „ţinutului”, şi anume: Cuzdrioara  
(7,69% ), Căşeiu (6,25% ), Câţcău (6,25%), Mica 
(6, 67%), Vad (6,25%). În localităţile Jichişu de 
Sus, Şomcutu Mic, Peştera, Băița, Suarăş, 
Petreşti, precum şi în comunele Gălgău, Ileanda, 
Poiana Blenchii, la întrebarea ce viza sentimentul 
apartenenţei locuitorilor la Ţinutui Ciceului, s-au 
înregistrat răspunsuri negative în proporție de 
100% [Fig. 1.]. 
 Constatăm astfel că spaţiul mental se diluează 

până la nesemnificativ, pe măsură ce distanţa faţă 

de Cetatea Ciceului creşte, identificându-se astfel 

trei situaţii, care ne permit să recurgem la o 

regionare a Ţinutului Ciceului în funcţie de 

aderenţa omului la spaţiul acestuia, şi anume: 

spaţiul mental este consolidat în localităţile care 

aparţin judeţului Bistriţa-Năsăud şi comunei 

Chiuieşti, urmează apoi o zonă de interferenţă, 

tampon, unde spaţiul mental este diluat, rarefiat, 

devine aproape nesemnificativ, corespunzătoare 

localităţilor ce aparţin judeţul Cluj, iar apoi 

urmează zonă periferică unde spaţiul mental fie 

nu s-a consolidat niciodată - comuna Gâlgău, 

localităţile Jichişu de Jos, Şomcutu Mica, Orman, 

Suarăş, Peştera, Petreşti - fie s-a disipat total - 

Poiana Blenchii, Ileanda. În harta următoare 

putem observa cele afirmate anterior, astfel 

spaţiul mental se diluează, având aspectul unor 

zone concentrice, centrul fiind dat de localităţile 

situate în jurul cetăţii. Harta a fost generată în 

funcţie de ponderea populaţiei, chestionate la 

nivel de localitate, care se identifică cu Ţinutul 

Ciceului [Fig. 2.]. 

 

 
Fig. 1. Percepţia populaţiei în raport cu sentimentul de apartenenţă la 

 spaţiul mental al Ţinutului Ciceului  
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Fig. 2.  Ataşamentul populaţiei chestionate la spaţiul mental al Ţinutului Ciceului (%) 

 

 Aşadar, recunoaşterea limitelor Ţinutului 

Ciceului de către proprii locuitori, rezultă cel 

mai bine din răspunsurile obţinute la întrebarea 

ce vizează percepţia populaţiei în raport cu 

sentimentul de apartenenţă la „ţinut”. Însă 

aplicând chestionare la nivelul localităţilor 

menţionate ca aparţinând Ţinutului Ciceului din 

punct de vedere istoric, am constatat că doar 

populaţia din localităţile aşezate în jurul Cetăţii 

Ciceului se identifică cu acest spaţiu, într-o 

proporţie ce ne permite să le integrăm în 

limitele mentale ale Ţinutului Ciceului. Datorită 

faptului că respondenţii din celelalte localităţi, 

care au aparţinut cetăţii, se identifică într-un 

procentajul mic, cu Ţinutul Ciceului, dar şi 

trăsăturile sesizate de aceştia, ca fiind diferite de 

cele care într-adevăr caracterizează populaţia 

ciceoană, precum şi faptul că aceştia consideră 

că „ceilalţi”, adică locuitorii din comunele 

judeţului Bistriţa- Năsăud, au o anumită 

identitate ce îi individualizează în raport cu ei, 

în raport cu vecinătăţile, se constituie în 

argumente puternice, ce nu ne permite să 

integrăm aceste localităţi limitelor mentale ale 

Ţinutului Ciceului. Drept urmare, limitele 

Ţinutului Ciceului stabilite prin criteriul mental, 

definitoriu în delimitarea tuturor entităţilor de 

tip „ţinut”, nu se suprapun limitelor istorice ale 

acestuia, întrucât sentimentul de apartenenţă la 

acest spaţiu a fost manifestat, doar de populaţia 

unor anumite localităţi din vechiul teritoriu al 

Ţinutului Ciceului [Fig. 3.]. 

 Afirmaţia conform cărei localităţile din 

comunele Ciceu-Giurgeşti, Ciceu-Mihăieşti, 

Petru Rareş, Uriu, Negrileşti, Chiuieşti, sunt 

cele care actualmente fac parte din componenţa 

teritorială a Ţinutului Ciceului, este întărită de 

răspunsurile primite la întrebarea unu şi trei. La 

întrebarea numărul unu, populaţia chestionată a 

identificat, comunele, respectiv localităţile 

acestora, care aparţin Ţinutului Ciceului. 

Localităţile identificate ca aparţinând Ţinutului 

Ciceului, într-o proporţie de 100% din totalul 

răspunsurilor, fac parte din comunelor Ciceu-
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Mihăieşti, Ciceu-Giurgeşti şi Petru-Rareş, 

alături de acestea, aproximativ 90% din totalul 

respondenţilor au considerat că şi localităţile din 

comunele Uriu, Chiuieşti şi Negrileşti aparțin 

spațiului mental al ,,ținutului”. 

 Analiza răspunsurilor primite la cele 210 

chestionare, ne permite să delimităm, cu 

certitudine, spațiul mental al Ţinutului Ciceului. 

Prin urmare, constatăm că în partea estică 

„ţinutul” se învecinează cu Ţara Năsăudului, în 

partea nordică cu Ţara Lăpuşului, iar în partea 

sudică, teritoriul acestuia este delimitat de Valea 

Someşului Mare, de la confluenţa cu Valea 

Ilişua, până în apropierea punctului de confluenţă 

cu Gârbou Dejului (cumpăna de ape dintre 

Gârbou Dejului şi Leleşti). În partea vestică, 

teritoriul „ţinutului” se extinde până la limita 

judeţului Cluj cu judeţul Bistriţa-Năsăud 

(comuna Cuzdrioara cu comuna Ciceu-

Mihăieşti), iar înspre nord-vest limita acestuia 

continuă cu cea stabilită între comunele Chiuieşti 

şi Căşeiu, respectiv cu limita judeţului Cluj cu 

judeţul Sălaj (comuna Chiuieşti cu comuna 

Poiana Blenchii). Din punct de vedere 

administrativ-teritorial, conform delimitării 

mentale, Ţinutului Ciceului are în componenţă 

comunele Ciceu-Mihăieşti, Ciceu-Giurgeşti,, 

Negrileşti, Uriu, Petru Rareş şi Chiuieşti [Fig 4.]. 

 

 
Fig. 3. Situaţia actuală a teritoriului care a aparţinut Ţinutului Ciceului în secolele XIII-XVI 
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 Concluzionând, putem afirma că limitele 

Ţinutului Ciceului au fost date de specificitatea 

spaţiului mental ciceoan, reflectată atât prin 

percepţia asupra teritoriului a populaţiei care se 

autoidentifică deplin cu spaţiul „ţinutului”, cât şi 

prin identificarea elementelor definitorii a 

identităţii ciceoanilor de către populaţia care nu 

se raportează la acest spaţiu. Raportarea la 

„celălalt”, atât a populaţiei din interiorul 

spaţiului mental
3
, cât şi din exteriorul acestuia, a 

fost omniprezentă pe parcursul întregii cercetări, 

astfel procesul de delimitare a Ţinutului 

Ciceului prin criteriul mental a fost înlesnit. 

 

  

  

Fig. 5.  Localizarea  Ţinutului 

Ciceului la nivel judeţean şi 

naţional 

Fig. 4. Limita mentală a 

Ţinutului Ciceului 
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Mulțumiri 

Această lucrare este rezultatul cercetării 

doctorale ce a fost posibilă prin sprijinul 

financiar oferit prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, cofinanţat prin Fondul Social European, 

în cadrul proiectului 

POSDRU/159/1.5/S/133391, cu titlul 

“Programe doctorale și post-doctorale de 

excelență pentru formarea de resurse umane 

înalt calificate pentru cercetare în domeniile 

Științele Vieții, Mediului și Pământului”.  
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