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Dr. Livia Ardelean

Câteva contribuţii la studiul populaţiei din 2 sate maramureşene: 

Vadu Izei şi Berbeşti în secolele XIV-XIX

Cuvinte cheie: Berbeşti,  Vadu Izei,  populaţie,  conscripţii,  recensăminte,  nobili  mici,  supuşi  ai

Fiscului, Vécsey, evoluţie demografică, dări, obligaţii, porţi iobăgeşti, biserică. Educaţie, religie 

Studiul  de  faţă  îşi  propune  să  ofere  câteva  informaţii,  mai  ales  documentare,  pe  baza

analizei documentelor de arhivă, privind evoluţia populaţiei din 2 localităţi învecinate, Berbeşti şi

Vadu Izei, din comitatul Maramureş. Evoluţia celor 2 localităţi, una cu populaţie nobiliară mică şi

cu oameni liberi,  alta  cu iobagi,  supuşi ai  Fiscului şi ai  unor nobili,  principalele  momente din

istoria lor, momentele de creştere a populaţiei, ne-au determinat să încercăm o schiţare a acestora.

Am încercat să creionăm principalele obligaţii şi modul în care cele 2 localităţi au evoluat, fiind

prezentate şi date despre impozite, dări, obligaţii militare şi de altă natură, modul de funcţionare a

comunităţii, modul de cultivare a pământului, terenul deţinut, cum îşi câştigau existenţa oamenii.

Apoi au fost prezentate câteva aspecte legate de evoluţia bisericii, a educaţiei, mai ales în cazul

populaţiei din Berbeşti, a colonizării unor locuitori străini, ţiganii, a intrării evreilor. S-a încercat

determinarea momentului în care a crescut satul Vadu Izei, în Evul Mediu unul foarte mic şi din

care au dispărut în secolul XVI nobilii români din familia Leucă şi care a crescut în mod deosebit

în  secolul  XIX.  Bineînţeles  că  în  lipsa  prelucrării  întregului  material  documentar  de  arhivă

concluziile  prezentului  studiu  nu  pot  fi  socotite  exclusive,  existând  posibilitatea  ca  unele

evenimente să schimbe parţial concluziile la care am ajuns în momentul de faţă.



Dr. Anca Ramona Hapca

Un proces de omor de la mijlocul secolului al XVI-lea

Cuvinte cheie: secolul al XVI-lea, proces de omor, legături juridice, Maramureş, Bistriţa.

Studiul  de  faţă  prezintă  câteva  aspecte  din  decursul  secolului  al  XVI-lea  ce  surprind

dimensiunea   juridică  a  raportorilor  dintre  autorităţile  a  două  regiuni  învecinate:  Maramureş,

respectiv Bistriţa. Documentele pomenesc despre reţinerea unui nobil maramureşean implicat într-

un caz de omor pe teritoriul districtului Bistriţa. Autorităţile comitatului Maramureş au intervenit

în mod repetat în favoarea nobilului. Acesta şi-a demonstrat nevinovăţia în procesul penal prin doi

martori care au depus jurământ în faţa congregaţiei pentru susţinerea nevinovăţiei lui.

De altfel, pentru perioada secolului al XVI-lea documentele abundă în informaţii cu privire

la  probleme  juridice,  iar  atunci  când  membrii  comunităţii  au  comis  infracţiuni  fiind  traşi  la

răspundere pe cale judecătorească, autorităţile au intervenit prin canalele lor în sprijinul intereselor

nobililor.

Dr. Laurenţiu Batin

Originea haiducului Pintea Viteazul

Cuvinte  cheie:  Pintea  Viteazul,  haiduc,  arhive,  magistraţi,  Măgoaja,  nobil,

Kossow, Maramureş, Polonia

Acest articol încearcă să stabilească locul naşterii şi calitatea nobiliară a uneia dintre cele

mai reprezentative personalităţi  maramureşene de la sfârşitul  secolului al  XVII-lea şi începutul

celui următor.



La baza acestei demonstraţii stau atât mărturiile tradiţiei cât şi unele acte civile şi militare

ale  oficialităţilor  vremii.  Unul  dintre  cele  mai  importante  documente care au venit  în  sprijinul

nostru  l-a  reprezentat  un  înscris de  la  Satu  Mare, din  10  aprilie  1700,  descoperit  la  arhivele

maramureşene  în  fondul  liceului  reformat  Sighet  şi  tradus  de  către  doamna  Livia  Ardelean,

consilier superior la arhivele de stat clujene.

Documentul respectiv reprezintă un interogatoriu efectuat de doi iluştri magistraţi polonezi

asupra a şase tâlhari (haiduci) care au participat la un atac asupra unor negustori greci, în zona

Kossow, Polonia.

Din audierile şi confruntările efectuate a rezultat că cel care a condus atacul a fost nimeni

altul decât Cupşa Pintea, nobil din Transilvania, din satul Măgoaja.

Drd. Lostun Diana

Familia Popp din Căuaş - Repere biografice 

Cuvinte cheie: repere biografice,  familia Popp, Căuaş, intelectuali, biserică 

Trei generaţii de preoţi cu numele de POPP au păstorit cu fidelitate în localitatea  ce ţinea

cândva de Sălaj, Căuaş. Cei trei preoţi s-au numit: IOAN, IOAN şi SAMUILĂ, aceştia păstorind

fără întrerupere în Căuş din 1804 până în 1884, când Samuilă, parohul trece la cele veşnice, nu

înainte de a lăsa posterităţii o frumoasă biserică de zid, ca o încununare a slujirii lor vremelnice pe

acele locuri.

Deşi nici unul din cei patru fii rămaşi în viaţă, ai parohului Samuilă Popp nu au îmbrăţişat

haina  preoţească,  întrerupând  firul  sacerdoţilor   din  familia  Popp,  aceştia  au  rămas  apropriaţi

Bisericii Româneşti. 

În anul 1936 membrii familiei au construit o frumoasă capelă dar şi un cavou de familie, în

cimitirul de lângă gara municipiului Satu Mare Deşi identificarea nu a fost deloc uşoară, urmaşii,

vor reuşi să aducă osemintele strămoşilor din Căuaş pe care le vor aşeza spre veşnica odihnă în

cavoul din Sătmar.



Am încercat să surprind crâmpeie din viaţa unei familii importante de intelectuali din zona

Sătmarului,  familia  POPP, apreciată  pentru faptele  şi  realizările  lor de-a lungul  timpului.  S-au

implicat în toate domeniile vieţii comunităţii locale: de la partea  spirituală la educaţie, justiţie,

administraţie, politică şi economie.

Dr. Anton Dörner

Vestigii istorice maramureşene într-o scrisoare a 

Pedagogului Szilágyi István din Sighet

Cuvinte cheie: Sighet, Academia Maghiară de Ştiinţe, Sandor Szillagyi, fresce bizantine,

Jozsef Lugossy, Incze Simonchich, Gabor Döbrentey

Arhivele şi bibliotecile străine pot aduce de foarte multe ori istoricilor informaţii inedite care

vin să completeze imaginea unui eveniment petrecut cu mult timp în urmă într-un alt perimetru

geografic decât locul de păstrare a sursei primare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă scrisoarea

profesorului şi ulterior directorului Colegiului Reformat din Sighet, Sandor Szillagyi (1819-1897),



adresată Academiei Maghiare de Ştiinţe şi care se păstrează la Budapesta în fondurile arhivistice

ale acestei instituţii. Scrisoarea conţine multe referiri la documente şi manuscrise din Maramureş,

care, în marea lor majoritate au dispărut.

Dr. Ioan Boroica 

Aspecte din învăţământul românesc în Maramureş între 1848 şi 1918

Cuvinte cheie:  învăţământ confesional românesc, legislaţie şcolară, învăţători, biserică,

vicariat 

Câţiva  ani  după  Revoluţia  de  la  1848,  învăţământul  românesc  în  satele  din  Judeţul

Maramureş a continuat cu aceiaşi profesori cantori ca şi înainte. La sfârşitul deceniului absolutist,

după aderarea parohiilor româneşti din Episcopia Muncacevo la Episcopia Gherla nou înfiinţată,

profesorii  cantori  au  fost  înlocuiţi  cu  profesori  instruiţi  în  şcoala  de  formare  a  profesorilor  -

Preparandia. În deceniul liberal, deşi a fost înregistrat un recul în activitatea şcolară, controlul şi

organizarea educaţiei au fost preluate aproape în întregime de către biserică. Articolul de lege al

învăţământului referitor la şcolile elementare, nr. XXXVIII din 1868, promulgat după ce a fost

semnat pactul dualist, va constitui scheletul legislativ al învăţământului la toate nivelele. Acesta va

permite comunităţilor menţinerea celor două categorii de şcoli şi profesori, introducând şi o serie

de condiţii materiale ale căror implicaţii va duce la transformarea lor în şcoli comunale, alături de

pierderea caracterului lor confesional şi implicit a celui naţional. Restricţionarea învăţământului

românesc în şcolile elementare confesionale începe odată cu aplicarea articolului de lege nr. XVI



din 1879 privind introducerea limbii  maghiare în învăţământul  primar,  înregistrându-se aspecte

dramatice, odată cu aplicarea legii salarizării didactice, şi anume legea XXVII 1907.

Drd. Klara Guşeth (Stenczel) şi Varga Zsolt 

Colonia pictorilor din Baia Mare. Construcţiile.

Cuvinte cheie: Şcoală de pictură, Colonia pictorilor, Baia Mare, construcţii, ateliere de

pictură

La cumpăna secolelor XIX – XX numele oraşului Baia Mare a devenit din ce în ce mai

cunoscut şi din ce în ce mai valoros în mediul artiştilor europeni, datorită unui grup restrâns de

pictori care au înfiinţat şi au perpetuat în acest oraş o colonie vie, cu o atmosferă palpitantă şi o

şcoală de pictură renumită. Acest fapt se datorează într-o mare măsură şi comunităţii băimărene,

care  a  îmbrăţişat  iniţiativa  fondatorilor  şi,  treptat  a  creat  condiţii  optime  pentru  desfăşurarea

creaţiei artistice  (ateliere,  locuinţe, sală de expoziţii  etc.).  Astfel,  de la atelierul provizoriu (din

parc)  şi  de la  vilele  sau casele  închiriate  pe Valea Roşie,  datorită  oraşului,  pictorii  au avut  la

dispoziţie un ansamblu de edificii care a făcut ca Baia Mare să nu rămână doar un simplu centru de

creaţie sezonieră.

Emeritus Professor István Pogány

Women’s Work: Human Rights, Gender and Social Class in Hungary 

at the Turn of the 20th Century, Part 2

(Munca femeilor: drepturile omului, egalitate de şansă şi clasă socială în



Ungaria la începutul secolului XX, Partea 2)

Cuvinte cheie: Sighet - femeile care lucrează - gen - Austria-Ungaria - drepturile omului - dreptul

Bazându-se pe materiale păstrate în Arhivele Naţionale Maramureş, acest articol reprezintă

partea  a  doua  a  studiul  de  caz  dedicat  activităţii  femeilor  din  zona  oraşului  austro-ungar

Marmarossziget (în prezent oraşul românesc Sighetul Marmaţiei), la începutul anilor 1900. Deşi la

începutul secolului 20 li s-a refuzat în continuare dreptul de a vota sau de a candida la alegeri,

acest articol susţine că un număr semnificativ de femei din Ungaria, în oraşe cum ar fi Sighetul,  au

atins niveluri remarcabile de autonomie personală, de stima de sine şi de recunoaştere socială prin

intermediul dreptului privat maghiar,  care le-a acordat drepturi  egale cu bărbaţii.  Independenţa

economică şi succesul comercial  al unor astfel de femei care lucrau, cele mai multe dintre ele

desfăşurând activităţi  independente,  compensa într-o anumită măsură lipsa drepturilor  de drept

public şi climatul social dominant puternic axat pe diferenţa de sexe.

  

Dr. Lavinia Buda

Reuniunile mariane ale tinerilor greco-catolici din Maramureş în perioada

1928-1948 -  „cel mai puternic mijloc moralizator şi totodată un puternic sprijin

dat preoţilor în viaţa pastorală”

Cuvinte cheie: congregaţie mariană, Maramureş, tineri, pietate, Fecioara Maria, Alexandru Rusu

Reuniunile mariane ale tinerilor au activat şi în Episcopia greco-catolică de Maramureş,

desfăşurând  activitate  religioasă,  caritabilă  şi  artistică.  În  lipsa  unor  statute  de  funcţionare  au

preluat statutele similare ale reuniunilor mariane ale adulţilor. 



Informaţii despre activitatea desfăşurată de acestea aflăm din presa vremii şi din arhivă, din

păcate nu sunt extrem de detaliate limitându-se să enunţe date despre festivităţi, serbări, adunări

generale etc. Reuniunile mariane ale elevilor s-au bucurat de sprijinul şi susţinerea episcopului

Alexandru Rusu.

Dr. Sergiu Soica

      Poveşti din munţii Maramureşului.

Destinul familiei şi a preotului greco-catolic Riţiu Grigore

Cuvinte  cheie: Biserica  Greco-Catolică,  regimul  comunist,  preoţi  greco-catolici,  „fugari”,

rezistenta în munţi, detenţie comunistă.

Regimul comunist din România a avut un plan de a desfiinţa Biserica Greco-Catolică din

România.  Acest plan a întâlnit  numeroase  obstacole în teritoriu,  un exemplu sunt  Episcopii  şi

Preoţii. Preoţii s-au opus acestui plan, astfel unii dintre ei au ajuns în penitenciarele comuniste,

chiar au şi murit, acolo. Unii au ajuns în lagăre de muncă, alţii au devenit „fugari” în munţi. Aceşti

„fugari” au opus rezistenţă, deoarece nu au fost de acord cu desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice. 

Unul dintre aceşti „fugari” a fost şi preotul greco-catolic Riţiu Grigore, la care întâlnim o

particularitate  deosebită:  a  fugit  în  munţii  Maramureşului,  unde a  opus  o rezistenţă  religioasă

greco-catolică. Acesta, totuşi, a fost arestat, dar şi familia lui: soţia Riţiu Laura şi 2 copii din trei:

Riţiu Melania şi Riţiu Ioan. 

Cu toate acestea Biserica Greco-Catolică din România a fost desfiinţată la sfârşitului anului

1948 şi repusă în drepturi abia peste 42 de ani.

Dr. Robert C. Tőkőlyi



Moralitate versus Imoralitate.

Cazurile unor femei verificate de Partidul Comunist în anii’50.

Studiu de caz:

judeţele Satu Mare şi Maramureş 

Cuvinte cheie: Partidul Comunist Român, femei, verificări de partid, moralitate, imoralitate

           Un aspect mai puţin abordat în istoriografia dedicată perioadei comuniste, este cel al

legăturii dintre membrii partidului şi moravuri. Este bine cunoscut faptul că în Partidul Comunist

au  fost  acceptate,  din  diferite  considerente,  tot  felul  de  personaje,  atât  bărbaţi  cât  şi  femei,

contaminate  de  numeroase  vicii,  mai  mult  sau  mai  puţin  evidente,  mai  mult  sau  mai  puţin

interesante sau periculoase pentru cei din jur. 

            Bineînţeles că, la momentul acceptării persoanelor respective, Partidul ştia cu cine are de a

face.  Cu  toate  acestea,  le-a  acceptat  pentru  a-şi  umfla  rândurile,  astfel  încât  gradul  său  de

reprezentativitate să fie cât mai mare. Dar s-a ajuns la un moment dat în care Partidul a ajuns o

organizaţie  mamut,  plină  de  paraziţi,  marginali  şi  tot  felul  de  categorii  de  paria  ai  societăţii.

Partidul a conştientizat că nu mai putea fi porta-vocea acestora şi a încercat să se debaraseze de ei,

apelând la moralitate, în general. Acest moment s-a produs la sfârşitul anilor’40, când conducerea

de la Bucureşti a luat în calcul necesitatea verificării tuturor membrilor de partid, procedură care s-

a prelungit, sub diferite forme, până la sfârşitul anilor ’50. Operaţiunea s-a finalizat prin eliminarea

din rândurile membrilor de partid a mai multor sute de mii de persoane. 

           Motivele excluderilor erau dintre cele mai diverse dar o mare parte a celor daţi afară au avut

ca motiv oficial „viaţă imorală”, „abatere de la morala partidului” etc. Cert este că referatele de

excludere  se  bazau  doar  pe  moralitatea  exterioară  a  persoanelor  verificate,  dovada  lipsei  de

moralitate fiind adusă la cunoştinţa partidului de către delatori, care de cele mai multe ori nu erau

cu nimic mai buni decât cei pe care îi pârau.

Nu există surse alternative care să confirme sau să infirme aceste poveşti de viaţă, aceste

tipologii sau cazuri astfel că, nu putem să opinăm cu certitudine asupra veridicităţii constatărilor

partidului.




