
 

Ciuma în Maramureşul istoric. (Studiu de caz.) 

Cuvinte cheie: ciumă, demografie, boală, metode statistice, emigrare 

 

Autorul oferă o scurtă istorie a ciumei în vechiul judeţ Maramureş. Scopul lui a fost de a analiza ciuma 

din punctul de vedere al demografiei şi epidemiologie: cum am putea caracteriza boala şi ce efecte ale 

acesteia pot fi observate în procesul demografic local. 

Deşi există dovezi împrăştiate despre prezenţa ciumei în regiune în secolele anterioare, doar ultimele 

două epidemii pot fi analizate prin metode statistice: plăgile din 1710 şi 1742. Prima epidemie a intrat în 

judeţ din provincia Galicia şi a avut drept rezultat o scădere a populaţiei cu 10-20 procente (decese şi 

emigrarea unor grupuri). O următoare - şi ultima - ciumă care a venit în Maramures din Sud-Est a avut un 

efect mai grav asupra populaţiei. Aproape 40 de procente din locuitorii judeţului au murit, şi o zecime din 

total a emigrat, care a fost probabil cel mai drastic efect din Regatul Ungariei (tabelele 2 şi 4.). Cele mai 

grele pierderi au afectat localităţile din valea Tisei, locuite în principal de români şi maghiari, în timp ce 

mare parte a ucrainenilor care locuiesc în zonele muntoase izolate ar fi scăpat de epidemii. Procesul de 

ciumă a fost relativ rapid, a durat mai puţin de şase luni într-o aşezare infectată. Proporţia de decese nu a 

fost numai foarte mare, ci nu a ţinut cont nici de gen, vârstă, şi grupuri sociale (4. Şi 5. Tabele). 

A fost o surpriză cât de repede s-a restaurat populaţia în Maramureş în a doua parte a secolului             

al 18-lea. În 1785 numărul populaţiei s-a dublat din nou pentru a compara situaţia populaţiei de dinaintea 

ciumei. (Tabelul 7). Această viteză a procesului rezultă din nivelul de fertilitate ridicat şi fluxul continuu 

de imigranţi, în principal din Ucraina în judeţ. După această catastrofă nu s-au mai înregistrat îmbolnăviri 

de ciumă în Maramureş. În zilele noastre, chiar şi memoria despre existenţa ciumei a dispărut. 

Tabele 

1. Efectul de ciumă asupra populaţiei din judeţul Maramureş, în 1710. 

I. Satele din "Camera Hungarica". Rubrica: numărul de persoane incluse pe listă, ferme devastate, 

persoane care au scăpat, aşezări în recrutare, procentul de devastare în procente; 

II. Judeţul Maramureş. Rubrica: cartiere, în total, ferme devastate, evadaţi persoane, numărul de 

gospodării înainte de ciumă, ferme devastate, persoane care au scăpat, în scădere pe total procente; 

2. Distribuţia teritorială de ciumă, în judeţul Maramureş, în 1742. Rubrica: raioane, infectate, aşezări 

neinfectate, în total, proporţia de locuri infectate în procente, 



3. Semnele de ciumă, în Maramureş, în registrul fiscal din 1743. Rubrica: raioane, numărul de 

persoane impozabile, ferme devastate, persoane care au scăpat, cifră estimată de persoane impozabile 

înainte de 1743, proporţii în procente; 

4. Principalele caracteristici demografice şi epidemiologice ale ciumei, în Maramureş, în jurul       

1742-1743. 

I. Numărul şi proporţiile de vârstă şi sex. Rubrica: sub / peste 20, totalul feminin masculin, mortalitatea 

totală, procentul de sub 20 între bărbaţi, raportul de decese pe genuri; 

II. Dimensiunea de pericol. Rubrica: perioada, dimensiunea şi proporţia de morbiditate şi mortalitate; 

5. Caracteristicile demografice ale târgului Hosszúmező (Câmpulung la Tisa). Rubrica: starea de uz 

casnic, grupe de vârstă, total (cap de gospodărie, rude, copii, altele de sex masculin şi feminin); 

6. Ciuma în Maramureş şi în jurul acestuia (1740-1743). Rubrica: judeţe, locuri infectate în octombrie 

1742, totalul locurilor de infectate, numărul total de decese din cauza ciumei; 

7. Schimbare în numărul de gospodării din mediul rural în Maramureş (1710-1785). Rubrica: Judeţul 

Maramureş, Districtul Cosăului (an, nobili, gospodării nobile, în total); 

Figura 1. Piramida vârstă de decese ciuma bazate pe şapte localităţi din Maramureş (1742). Rubrica: 

bărbat urban, femei, bărbat rural, de sex feminin. 

 

Situaţia social-econimică a lucrătorilor de la salinele din Mramureş în prima jumătate a veacului al 

XVIII-lea 

Cuvinte cheie: salină, exploatarea sării,  lucrător din salină, regim juridic, Instrucțiuni Comisia 

Zuanna, Casa Frăţiei   

 
În timpul cercetărilor efectuate în scopul documentării au fost descoperite documente de 

sinteză, scrise de specialişti minieri. Printre aceste documente un loc important îl ocupă  două 

instrucțiuni din Maramureş: din anul 1726 (Instrucțiunile Comisiei Zuanna) şi din 1778, 

(Instrucțiunile Festetits). Prima instrucțiune,  valorificată în cadrul acestui  articol, conține 

reglementările Comisiei în cauză, referitoare la  situația economică a lucrătorilor de sare din 

Maramureş la începutul secolului al XVIII-lea. Deci, pe baza acestor instrucţiuni se pot 

desprinde unele aspecte ale regimului juridic, originea 

forței de muncă,  taxele urbariale etc.  

 

 



 

Învăţământul confesional din protopopiatul ortodox Cetatea de Piatră în 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX 

Cuvinte cheie: învăţământ confesional, biserică ortodoxă, legislaţie şcolară, elev, preot  

  

Învăţământul românesc din Transilvania în a doua parte a secolului 19 a fost o parte a procesului 

de învăţământ din Imperiul Austriac. Instrucţiunile româneşti din Transilvania au avut oportunitatea de a 

se extinde mai ales după Revoluţia de la 1848. În primul deceniu de după această revoluţie, aproape 

fiecare comunitate românească a construit o şcoală pentru copiii ei şi pentru creşterea numărului de 

persoane alfabetic. O mulţime de documente atestă că numărul şcolilor româneşti a crescut foarte mult în 

această perioadă. Acelaşi lucru s-a întâmplat în Dieceza Cetăţii de Piatră, care a fost o parte a Bisericii 

Ortodoxe din Transilvania, în partea de nord a acestei provincii. Principalele caracteristici de instruire de 

la acest nivel exprima realitatea procesului educaţional din întreaga regiune a Transilvaniei. Şcolile 

primare româneşti au apărut ca urmare a protecţiei Bisericii Ortodoxe din Transilvania şi datorită 

sprijinului financiar din partea comunităţilor locale. Cu toate acestea, procesul educaţional în comunităţile 

româneşti din Transilvania a fost incetinit de legislaţia de învăţământ elaborată de Parlamentul ungar, 

după punerea în aplicare a Dualismului Austro-Ungar. Deşi fondul nu a fost foarte bun în secolul al 19-

lea, sistemul românesc de învăţământ are propria sa contribuţie la dezvoltarea societăţii din Transilvania. 

 

 

Drepturile omului, egalitatea de şanse, genul şi sărăcia în Maramureş, la începutul 

 

 

Cuvinte cheie: drepturile omului - gen - violenţa în familie - de sărăcie - Austria-Ungaria 

 

Acest articol explorează problemele legate de privilegiu, de gen şi sărăcie în Europa Centrală şi de Est 

în secolul 20, prin utilizarea a două studii de caz interconectate, centrate pe Judeţul Maramureş. Primul 

studiu de caz se concentrează pe baronul Roszner Ervin, care a abandonat o carieră promiţătoare 

academică pentru politică şi servicii publice. Al doilea studiu de caz se referă la Giza Wolf, un bucătar de 

douăzeci şi trei de ani, care a dat naştere unui copil nelegitim. În timp ce, Baron Roszner exemplifica 

privilegiul vieţii politice, sociale şi economice într-o societate inegală, al doilea studiu de caz oferă 



perspective în problemele economice, sociale şi juridice cu care se confruntau femeile, în special femeile 

din clasa de lucru, în unele părţi din Austro-Ungaria secolului 20. Nu a fost un eşec aproape total al legii 

să se angajeze cu probleme-cheie feministe, inclusiv dreptul femeilor de a vota, să stea în funcţii elective 

sau pentru a obţine admiterea la universităţi. Pentru femeile din clasa de lucru, cum ar fi Giza Wolf, 

problemele au fost mai simple, acestea au fost legate de problemele de sărăcie, insecuritate economică, 

integritate fizică şi sub-educaţie. Legislaţia maghiară din a doua jumătate a secolului 19 nu a reuşit în 

mare parte să răspundă preocupărilor exprimate de oricare categorie de femei. Pentru cea mai mare parte, 

viziunea emancipatoare de drept a rămas gen clasic şi liberal. 

 

 

Episcopul Alexandru Rusu şi regimul comunist (1945 – 1963) 

Cuvinte-cheie: episcop, regim comunist, închisoare, agenţii de informaţii, martir 

 

Scopul studiului este de a prezenta o parte din atitudinea Episcopului Alexandru Rusu faţă 

de regimul comunist, care rezultă din documentele agenţiilor de informaţii şi, de asemenea, consecinţele 

atitudinii sale exprimată în anii grei de închisoare, pe parcursul cărora şi-a găsit capătul. 

Colaborator apropiat al liderilor naţional-ţărănişti, în special al lui Iuliu Maniu, Episcopul 

Alexandru Rusu a devenit, în primii ani ai regimului comunist, cea mai intransigentă voce dintre ierarhii 

greco-catolici la adresa noului regim, a vorbit deschis pentru păstrarea credinţei catolice. 

Arestat la 29 octombrie 1948 împreună cu alţi episcopi greco-catolici, Alexandru Rusu 

activa la mănăstirea ortodoxă de la Dragoslavele şi Căldăruşani, şi pe 25 mai 1950 a fost transferat la 

închisoarea din Sighet. Eliberat din închisoare la începutul lunii ianuarie 1955, fostul episcop al judeţului 

Maramureş a fost iniţiatorul unor memorii care solicitau reinstalarea religiei abuziv desfiinţată în 1948. 

Acţiunile sale s-au intensificat iar autorităţile au iniţiat represalii. Episcopul Alexandru Rusu a fost 

arestat, judecat şi condamnat la închisoare pe viaţă, fiind acuzat de,,înaltă trădare". Condiţiile inumane 

din închisoare, în acord cu vârsta sa înaintată au dus la moartea sa, dar au creat, de asemenea, un martir, 

care a preferat jertfirea finală în lupta pentru păstrarea credinţei. 

 

 
 

 

 



Uniunea Femeilor Antifasciste din România. Studiu de caz: activitatea 

U.F.A.R. - filiala Maramureş 

 
                                                                     

Cuvinte cheie: mişcare feministă, organizaţii feministe, partid comunist, drepturi 

civile şi politice, activitate socială 

  

        Acest studiu este structurat în trei părţi. Prima parte este o scurtă prezentare a mişcării feministe 

din secolul al 19-lea, în România. A doua parte se referă la Femeile Uniunii Antifasciste în general, în 

timp ce a treia parte este dedicată filialei Maramureş a acestei organizaţii. A treia parte se bazează pe 

documentele originale, care se păstrează la Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale. Uniunea 

Femeilor Antifasciste din România a fost prima organizaţie de masă femeilor înfiinţată de Partidul 

Comunist Român în primii ani de după al doilea război mondial. A fost înfiinţată în anul 1945 şi a fost 

dizolvată în 1948. 

         Documentele, care se referă numai la anul 1946, subliniază rolul mare jucat de feministe, cu 

ajutorul Partidului Comunist, în lupta pentru drepturile civile şi politice. În această perioadă activiştii au 

fost implicaţi în diferite domenii de activitate socială: au deschis şcoli, maternităţi, au dat haine, mâncare 

şi medicamente pentru veterani, văduve şi orfani. Feministele au fost, de asemenea, implicate în politică. 

În 1946, dr. Florica Bagdasar, preşedintele U.F.A.R. a fost numită ministru, prima doamna a sănătăţiii. 

 

 

Exploatarea Minieră Baia Sprie - centru de exterminare a deţinuţilor 

politici 

Cuvinte cheie: mină, colonie de muncă, deţinuţi politici, represiune comunistă, centru 

de exterminare 

 

  Acest articol a fost scris cu scopul de a completa scrierile preliminare pe tema represiunii 

comuniste din Maramureş, fiind astfel o modalitate de a dezvălui adevărul despre reeducarea politică în 

colonia de muncă forţată, din cadrul Exploatării Miniere Baia Sprie. 

Mina de plumb de la Baia Sprie nu scapat de procesul de naţionalizare din anul 1950, 

devenind oficial, în 1952, o colonie de muncă forţată pentru deţinuţi politici cu pedepse foarte grave aduşi 

aici de la Aiud, Gherla, şi Canalul Dunăre-Marea Neagră. Locul de muncă în subteranul acestei mine a 



fost deseori ţinut secret, majoritatea personalului neavând nicio calificare în domeniul minier, fiind 

intelectuali. Chiar şi legislaţia represiunii din coloniile de muncă a avut un caracter aleatoriu, secret, 

permiţând mai multe interpretări, în funcţie de cerinţele Securităţii în realizarea ,,reeducării politice’’ a 

duşmanilor poporului. 

  

 

 

 Minorităţile naţionale între doctrina comunistă şi propria identitate. Studiu de caz: 

Evreii din regiunea Maramureş (1950 – 1965) 

Cuvinte cheie: minorităţi naţionale, doctrină comunistă, evrei, regim comunist, organizaţii  

de masă  

 

               Odată ce a ajuns la putere, regimul comunist s-a grăbit spre standardizarea întreagii societăţi. 

La fel ca şi în societatea tradiţională românească, grupurile etnice au fost orientate spre ceea ce priveşte 

măsurile regimului de omogenizare socială. Problema naţională avea să fie o problemă mult mai dificilă 

pentru puterea comunistă, având un grad ridicat de complexitate. Afilierea etnică a reprezentat în sine un 

mijloc de luptă împotriva standardizării. Evreii, decimaţi ca urmare a Holocaustului din perioada de 

dominaţie maghiară, au fost puternic afectaţi de regimul socio-economic. În scopul de a menţine grupurile 

minoritare sub control, dar, de asemenea, în scopul de a distruge coeziunea lor, comuniştii au creat 

organizaţii de masă. Comitetul Democrat Evreesc a avut eficacitate în lupta împotriva sionismului şi 

emigraţiei, însă cu ajutorul acestuia regimul a încercat doar să subordoneze comunitatea evreească. Acest 

lucru a fost transformat într-o problemă religioasă exclusiv prin suprimarea tuturor organizaţiilor care au 

avut un caracter social-cultural. Sub presiunea organizaţiilor internaţionale evreeşti, regimul comunist a 

acceptat tacit educaţia talmudică, a continuat şi a autorizat contacte cu organizaţiile internaţionale 

evreeşti. Sionismul a câştigat tot mai mult teren, chiar în cadrul membrilor de partid.. Simptomatic pentru 

comunitatea evreilor din zona a fost atrofia faţă de viaţa religioasă şi socială pe medii de emigrare din 

familii evreeşti. 

 

 

 

 

 



                   

  

 

 

 

 

 

 
 


