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Câteva contribuţii la studiul populaţiei
din 2 sate maramureşene:
Vadu Izei şi Berbeşti în secolele XIV-XIX
Dr. Livia Ardelean
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi
Filosofie, Specializare Istorie, Cluj, 1992.
Din anul 1992 lucrează ca arhivistă la
D.J.A.N., numită apoi S. J. A. N. Cluj.
Doctor în istorie din 2011 la Acad. Prof.
Dr. Ioan Aurel Pop, cu tema “Istoria
economico-socială a Maramureşului istoric
în secolul XVII”. Teza a fost publicată în
2012 sub titlul “Istoria economică şi socială
a Maramureşului între 1600-1700”, Baia
Mare, Editura Ethnologica. Are preocupări
de istorie a Ardealului şi Maramureşului în
epoca medievală, premodernă şi modernă
şi a publicat numeroase studii pe aceste
teme. Este preocupată şi de publicarea
de documente medievale, de ştiinţele
auxiliare ale istoriei, de istoria populaţiei
germane din Ardeal, precum şi de
arhivistica internaţională, în special cea din
spaţiul german, participând şi la întâlniri
internaţionale pe această temă.

Cuvinte cheie: Berbeşti, Vadu Izei,
populaţie, conscripţii, recensăminte,
nobili mici, supuşi ai Fiscului,
Vécsey, evoluţie demografică, dări,
obligaţii, porţi iobăgeşti, biserică,
educaţie, religie

Prezentarea

de faţă îşi
propune să scoată în evidenţă
câteva aspecte comparative ale
evoluţiei populaţiei în două localităţi
învecinate, Berbeşti şi Vadu Izei, care
prin poziţia lor geografică au avut o
evoluţie oarecum diferită. Dacă satul
Vadu Izei, situat în imediata apropiere
a târgului de coroană Sighet, a fost
în Evul Mediu unul foarte mic, în
comparaţie cu satul învecinat, satul
Berbeşti a fost unul mixt format din
nobili de o sesie, nobili fără iobagi
şi oameni liberi. Ne propunem să scoatem în evidenţă date documentare
mai puţin sau deloc cunoscute, care să ajute la elucidarea istoriei celeor
2 comunităţi, în contextul apariţiei în ultima vreme a unor monografii de
sat, multe dintre acestea neavând la bază o documentaţie pe bază de surse
arhivistice. Credem cu tărie că în multe cazuri monografiile de sat, în lipsa
studierii izvoarelor vechi crează o imagine deformată şi incompletă, ce va fi
greu de demontat în timp. Acest studiu se doreşte a fi primul dintr-o serie ce
va include şi alte localităţi din Maramureşul istoric.
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Berbeşti
Localitatea Berbeşti, situată în nordul Maramureşului, pe râul Mara,
a fost una din localităţile vechi cu o evoluţie remarcabilă de-a lungul istoriei,
situată undeva între evoluţia satelor nobile din Plăşile de Sus şi Cosău şi
cea a satelor iobăgeşti din plasa Sighet şi de Jos. În acest an localitatea a
beneficiat de apariţia unei monografii complexe scrisă de Laurenţiu Batin,
care a văzut lumina tiparului într-un număr edus de exemplare.
Atestarea documentară a satului era din 1387 (Barbfalwa possesione
terra populosa), ca un sat populat, dar cu certitudine satul era mai vechi.
Unii autori consideră că satul a avut la început şi populaţie colonizată de
origine germană, fiind atestat la 1387 sub numele Barthdorf. Credem şi
noi în această posibilitate, ultimele cercetări scot la iveală un prim val de
colonizare germană în secolele XIII-XIV pentru oraşele târguri de coroană şi
unele sate, cum ar fi satul de faţă sau Petrova.
Localitatea a făcut obiectul împărţirii din anul 1421, când la Sighet,
cei 4 juzi ai nobililor au întărit înţelegerea pe care nobilii Michail din Şugatag
şi Ioan din Giuleşti au făcut-o în legătură cu împărţirea moşiilor Copăceni,
Doroszlo şi Berbeşti.
Nobilii români din Berbeşti au fost şi ei implicaţi în schimburile
comerciale cu Districtul învecinat al Bistriţei, cu care Maramureşul avea
în general bune relaţii comerciale şi vamale. Adeseori însă aceste relaţii au
fost încălcate, mai ales în ceea ce priveşte scutirea de la plata vămilor şi
a tricesimei pentru mărfurile importate de nobili. Conform legilor nobilii
maramureşeni beneficiau de scutiri de la plata acestora, dar era foarte greu
de demonstrat că importul unor lucruri era făcut pentru nevoile proprii ale
nobilului, de unde au rezultat o serie de mici conflicte de graniţă. Primul
incident de acest fel a avut loc în anul 1482, iar la 22 ianuarie 1483 comitele
comitatului Maramureş, care era în acelaşi timp şi cămăraşul cămării de sare
din Maramureş, Dominic Imre, a cerut judelui primar al oraşului Bistriţa săl sprijine pe Petru Ştecz, nobil din Berbeşti, pentru ca acesta să-şi câştige
dreptul în procesul pe care-l avea cu Ioan Pop din Maieru, iobag al oraşului
Bistriţa, care a ucis de Teodor din Dragomireşti.
Prima familie de nobili originali din acest sat ce apare în documentele
păstrate şi cunoscute este familia Voicu (Voyk, Voyt), care prin Michail,
	
	
	
	

Laurenţiu Batin „Berbeşti -Credinţă, oameni şi tradiţii”, 2003.
Exonym.bplaced.net, Deutsche Siedlungen im Kreis Marmarosch/Maramuresch.
Ioan Mihályi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Sighet, 1900, p. 258.
Arhivele Naţionale Cluj (în continuare AN CJ), Fond Primăria oraşului Bistriţa, seria I, nr
250/1483.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

13

fiul lui Voicu din Cosău, a primit la 1423 o parte din moşia din Berbeşti
moştenită de la moşul lor Bela, şi anume partea numită Belafalva (satul lui
Bela, Fereşti), situată în partea meridională a satului Berbeşti. Conform
opiniei lui Mihalyi acel Bela poate fi asimilat lui Bela Kinezul, pomenit întrun document din 1205 a papei Inocentiu al III-lea, iar Stan Feyer românul ar
fi fost strămoşul familiei Bela.
În anul 1470, la 1 decembrie, la porunca regelui Mathia Corvin, fiii
lui Michail Voyth (Voicu, Lupu), Thoma, Petru şi Michail, numiţi Fekete, a lui
Moiş şi Theodor, au fost puşi în posesia moşiei Berbeşti, pe veci, „perpetuo
possidendam”, fără ca cineva să fi ridicat o împotrivire. Peste 1 an, la 11
septembrie 1471, regele Mathia Corvin a transcris din nou documentul,
reconfirmând diplomele din 16 iunie 1423 şi 1 decembrie 1470, pentru
această familie. Din această ramură a familiei s-a format familia Moiş, care
a prezentat aceste diplome la procesul de investigare nobiliară din 1784. Nu
peste mult timp, la 17 iunie 1474, Thoma, fiul lui Andrei Fekete din Berbeşti
şi fiul lui, Ioan, au protestat în faţa Conventului din Lelesz împotriva lui
George de Călineşti, George de Berbeşti, Gostoia din Fereşti, Ioan Rad din
Corneşti şi Stecz de Berbeşti şi Petru, Sandrin şi Ioan, fiii lui, care au luat în
posesie partea din moşie din Berbeşti, fostă a lui Andrei Fekete şi Bârle Vlad
din Berbeşti.
La 22 mai 1475 la Buda judele Curţii regale a dispus rehotărnicirea
graniţelor moşiilor Berbeşti, Fereşti, Corneşti, Călineşti, Sârbi, Budeşti,
Onceşti, Văleni în favoarea lui George din Călineşti, Luca din Budeşti,
George Manailă din Berbeşti, Ioan Bud de Budeşti, hotărnicire care nu s-a
mai făcut10.
Următoarea familie de nobili din acest sat atestată de documente era
familia Şteţ(Stecz). Un membru ale acestei familii, Ştefan Stecz, a participat
activ în anul 1442 la conflictul generat de repunerea în posesie a nobilului
Petru Gerheş în moşiile Breb şi Copăceni, foste ale lui Nan Pop din Giuleşti,
oprindu-l cu săgeţi pe comitele regal Andrei de Thár, opoziţia acestuia şi a lui
Nan Pop a dus la oprirea repunerii în posesie, părţile fiind citate la judecată
în faţa regelui Ungariei11. La 1470 fiul acestuia, Petru Stecz, cel implicat în
	
	
	
	
	
10
11

Ioan Mihályi de Apşa, op. cit., p. 260.
Ibidem, p. 260.
Ibidem, p. 503.
Ibidem, p. 513.
Ibidem, p. 521.
Ibidem, p. 525.
Ibidem, p. 320.
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relaţiile cu bistriţenii, s-a opus şi el, împreună cu alţi copărtaşi, inclusiv a
lui Thoma de Berbeşti, punerii în posesie, la ordinul regelui Mathia Corvin,
a nobililor Dumitru Şerba din Călineşti şi Thywadar, Ştefan şi Michail din
Corneşti, în părţile de moşie din Călineşti şi Corneşti12. Familia Stecz, deşi
se bucura de o nobilitate mai veche a obţinut diploma de înnobilare în 1411,
lucru constatat în timpul proceselor de cercetare a nobilităţii din 175213. La
21 martie 1479 judele Curţii regale a dispus, de la Baia Mare, cercetarea
unei plângeri a unui cetăţean din Baia Mare, a căror curţi din Bocicoi şi
Lunca au fost atacate de mai mulţi nobili, cercetare care trebuia făcută în faţa
oamenilor de mărturie, printre care era şi Petru Stecz de Berbeşti14.
La 17 noiembrie 1479 de la Buda regele Mathia Corvin a dispus o
cercetare prin care să fie stabilit dacă Dumitru Ficze din Giuleşti a ocupat
părţile de moşie ale Margaretei şi Ioan, fiul lui Thoma din Berbeşti15, martori
fiind George Manailă de Berbeşti.
La 1483 Dominic Imry, comite şi cămăraş al sării din comitatul
Maramureş, s-a adresat judelui primar al oraşului Bistriţa cerându-i să-l
sprijine pe Petru Sthecz din Berbeşti pentru ca acesta, împreună cu complicii
săi Petru, George Manailă şi Sandrin să-şi câştige dreptul în procesul cu Ioan
Pop din Maieru.16
În anul 1508 pentru prima dată au apărut proprietari străini de sat, în
persoana lui Gheorghe şi Ioan Drágfi de Beltek, care au fost puşi în posesie
în posesiunile Cuhea, Ieud, Bocicoiu Mic, Moisei, Berbeşti, cele 2 Sălişti,
Rozavlea, Surduc, Buştina, Varalia, Dubăşari, Iza, Biserica Albă, Apşa de Jos,
Rona de Sus şi Talabor17. Documentele nu menţionează însă ce sa- întâmplat
cu această punere în posesie, nu ştim din ce motiv documentele ulterioare nu
pomenesc această familie ca proprietară în acest sat, bănuim ănsă că opoziţia
nobililor români autohtoni a fost una deosebit de puternică şi punerea în
posesie nu a mai avut în realitate loc.
Primele conscrieri ale populaţiei nobiliare neimpozabile şi a celei
impozabile din Maramureş au avut loc între 1530-1555 şi ne prezintă tabloul
satului la mijlocul secolului al XVI-lea. Astfel la 1530 judele Stephan Rednik
de Giuleşti, conscriptorul plăşii, număra 7 nobili adevăraţi ce deţineau 6 porţi
12
13
14
15
16
17

Ibidem, p. 500-501.
Ibidem, p. 505.
Ibidem, p. 530.
Ibidem, p. 543.
AN CJ, fond Primăria oraşului Bistriţa, seria I, nr. 250.
Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din Colecţia lui Ioan Mihályi de Apşa,
coordonator Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Cluj-Napoca, 2012, p. 84.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

15

nobiliare, 1 popă (presbiter), 1 jude, nobilii de 1 sesie deţineau 2 porţi18.
La 1542 nobilii cu iobagi din sat erau următorii: Zahol (Zahwl),
Andrei Kys, Dan Kys, Ladislau Kys, Ioan Bathin, Helia (Ilie) Stecz. Impozitul
plătit pentru aceste porţi iobăgeşti era de 1 florin.
La 1543 nobilii cu iobagi erau Ioan Bathyn, Zahol (Zahwl), Albert
Kys, Nicolae de Berbeşti, Ioan Kys, ce deţineau 5 porţi iobăgeşti, impozitul
satului fiind de 8 florini şi 47 dinari.
La 1548 judele plăşii, Ioan Berchy, a consemnat existenţa celor 5 porţi
iobăgeşti la prima numărătoare, dar nu ne consemnează numele nobililor. În
sat era consemnat şi judele, iar 6 nobili erau nobili mici de 1 sesie. Doar 4
din cele 5 porţi iobăgeşti au fost supuse impozitării la termenul din toamnă
(în vară au fost înregistrate mari inundaţii), poarta lui Thoma (Batin) de
Wirismort era goală din cauza inundaţiilor “pro aquarum inundacionis tota
domus desolata”.
Peste doar 2 ani, la 1550, au fost înregistrate tot 5 porţi iobăgeşti
deţinute de Thoma (Batin) de Wirismort (2 la prima numărătoare şi 1 la cea
de-a doua), Nicolae şi Ilie Stecz deţinând împreună 1 poartă iobăgească,
iar Zahwl (Batin) de Wirismort şi Simion Kozma de Dragomireşti deţineau
fiecare câte 1 poartă.
La 1552 acelaşi Thoma (Batin) de Wirismort deţinea 2 porţi, Nicolae
şi Ilie Stecz deţineau împreună 1 poartă, Zahwl (Batin) de Wirismort avea şi
el tot 1 poartă, iar Simion Kozma de Dragomireşti deţinea tot 1 poartă.
La 1553 în sat apar şi alţi nobili ce au deţinut şi ei câte 1 poartă.
Situaţia consemnată era următoarea: Phyce şi Augustin de Fereşti aveau
1 poartă, Ioan, presbiterul de Wirismort avea 1 poartă, Zahwl (Batin)de
Wirismort avea aceeaşi poartă, la fel ca Simion Kozma de Dragomireşti. În
plus apare ca proprietar de porţi de iobagi Grigore Literatul de Sighet, a cărui
poartă era în acel an nelocuită (desertă).
Peste 1 an, la 1554, situaţia s-a schimbat puţin, la cele 2 subsidii au
fost înregistraţi Anthon Literatul Was de Sighet ce deţinea 1 poartă, Ioan
presbiterul din Wirismort deţinea şi el 1 poartă, Iacob Phyce deţinea şi el 1
poartă, 1 casă era arsă şi 1 poartă nu era locuită ( desertă).
La 1555 Andrei Kotecz, judele plăşii, a consemnat următoarea
situaţie: Grigore Literatul deţinea 1 poartă, Jacob Phyce deţinea şi el 1 poartă,
1 poartă era nelocuită şi una era nou înfiinţată şi conform legilor şi uzanţelor
vremii pentru porţile nou înfiinţate nu se plătea impozit un număr de ani (de
18

Conscripţia se află la Arhivele Naţionale Maghiare (M. O. L.), Dica-jegyzékek. Raksd. A. 2642. Tom
XXI.
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la 1 la 6 ani), socotindu-se necesar un timp oarecare pentru împământenire
în noile sate şi domenii.
Din secolul al XVI-lea se constată că nobilii români din Săpânţa,
Sarasău, Iapa, Vadu Izei, Berbeşti şi Giuleşti foloseau în comun cu locuitorii
celor 5 târguri de coroană (Sighet, Hust, Teceu, Visk, Câmpulung) pădurile de
ghindă şi munţii din zona Sighetului. Conform înţelegerii dintre părţile mai sus
pomenite, întărită la 10 noiembrie 1563 la Alba Iulia de către regele Ungariei
Ioan Zápolya, nobilii din localităţile apropiate geografic de Sighet au folosit
împreună pădurile şi munţii pomeniţi, în înţelegere vorbindu-se de turmele
nobililor „nobilium pecudes”, pentru care se plătea decima. Nu întotdeauna
această folosire comună a munţilor şi pădurilor din zona Sighetului a decurs
în linişte, conflictele nu au fost puţine de-a lungul secolelor.
La 1598 este pomenit fiul popii din Berbeşti, nobil, “nobilium
parochum filium propter homicidum interceptorum”, care a fost ucis, iar
rudele au fost luate în captivitate şi apoi au fost ucise19.
Pe parcursul secolului XVI, fără a se putea proba exact intervalul de
timp, a avut loc un eveniment memorabil, şi anume mutarea familiei Kodra de
Vadu Izei în Berbeşti. Aceasta era după unii autori urmaşa familiei nobiliare
Leukă de Vad, care datorită evenimentelor ce au avut loc pe parcursul
secolului amintit în localitatea învecinată Vadu Izei (şi care a dus la scoaterea
acestui sat din categoria satelor nobiliare şi trecerea lui în stăpânirea oraşului
Sighet), s-a retras în localitatea învecinată. Dacă momentul în care a avut loc
această mutare nu poate fi apreciat cu certitudine un lucru rămâne totuşi clar,
familia a rămas o perioadă lungă de timp în posesia unor moşii în Vadu Izei,
moşii ce vor fi schimbate în anul 1631 cu Ştefan Bethlen, fratele principelui
Gabriel Bethlen.
Documentele de rectificare a porţilor, proces ce a avut loc la începutul
secolului al XVII-lea, de fapt în anii 1600-1605, au consemnat existenţa
următoarei situaţii20:
La 1600 nobilii din alte localităţi, Ladislau Rad de Corneşti, Ioan
Chipple de Fereşti, Puczul Perşe deţineau fiecare câte 1 casă iobăgească
pentru care au plătit, la primul termen 1 florin, şi la al II-lea câte 50 dinari.
La 1601 nobilii cu iobagi deţineau 3 case iobăgeşti, pentru care
plăteau un impozit de 4 florini şi 50 dinari, iar nobilii fără iobagi erau obligaţi
să plătească un impozit de 10 florini.
AN CJ, Colecţia de documente şi manuscrise, nr. 13-16, Francisc Réti, Historia Rei Cameralis, p.
123.
20 Documentul se află la Magyar Országos Leveltár, Dica-jegyzékek, Raksz. A 2684. Tom LXIV.
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La 1604 locuitorii nobili ai satului, consemnaţi cu numele erau
următorii: Ioan Stecz, Jacob Stecz, Thoma Gulia, Petru Manailă, Volphgang
Manailă, Simion Steczka, Ioan Maizin, Grigore Steczka senior, Michail
Kodra, Ioan Iff (Iw, Iwr), Abraham Kodra, Ioan Moys, Daniel Moys, văduva
lui Ladislau Rad, Ioan Ciple. Aceştia plăteau un impozit de 50 dinari fiecare.
Văduva lui Ladislau Rad şi Ioan Ciple aveau fiecare câte o casă de iobagi
pentru care plăteau un impozit de 1florin şi 50 dinari.
La 1600-1603 în Berbeşti au fost înregistraţi şi nobili străini de sat,
care aveau iobagi în localitate: nobilul Ladislau Rad de Corneşti, ce deţinea
1 casă de iobagi pentru care plătea un impozit de 50 dinari în 1601 şi 1 florin
la 1603, Ioan Czipple de Fereşti ce avea şi el 1 casă de iobagi impozitată tot
cu 50 dinari în 1601 şi 1 florin la 1603 şi nobilul Petru Perşe ce deţinea şi el
1 casă iobăgească pentru care plătea tot 50 dinari la 1601 şi 1 florin la 1603.
Nobilii români de o sesie, ce nu deţineau iobagi, plăteau la 1601 un impozit
de 12 florini. La 1604 Petru Rad de Corneşti avea ca iobag pe Luca Szima
pentru care plătea 4 florini impozit şi Ioan Cziple avea un iobag pe nume
Nistor Brende, pentru care impozitul era tot de 4 florini.
Singura înnobilare armalistă cunoscută nouă din secolul XVII a avut
la 1621 când principele Gabriel Bethlen a dăruit o diplomă de înnobilare
armalistă pentru Lupu Batin21, a cărui strămoşi au fost consemnaţi înainte în
sat ca fiind la 1543 nobili vechi cu iobagi. Acest tip de înnobilare armalistă
era tipică pentru pricipii Transilvaniei, care au fost nevoiţi să reconoască
nobilităţi vechi sau să înnobileze ramuri nenobile ale unor familii nobile.
La 1631 a avut loc schimbul dintre George şi Procopiu Kodra de
Berbeşti şi Ştefan Bethlen, schimb prin care cei din familia Kodrea au
schimbat 2 terenuri arătoare şi un fânaţ, situate în Vadu Izei, pe care leau cedat lui Bethlen, primind în schimb terenuri nelocuite în Hărniceşti.
Schimbul s-a făcut nu fără un oarecare scandal anterior, existând chiar şi un
proces între cele 2 părţi, la 1641 Congregaţia nobiliară a comitatului înscriind
pe veci acest schimb22. Acelaşi nobil Procopiu Kodrea de Berbeşti a protestat
în 1635 în faţa Congregaţiei nobiliare a comitatului, care l-a supus la plata
impozitului pentru porţi iobăgeşti, pe care acesta susţinea că nu le deţinea23.
La 1637 în faţa Congregaţiei comitatului din 7 octombrie Ştefan Bethlen a
21 Alexandru Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2006.
22 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), fond Prefectura judeţului Maramureş,
Protocoalele comitatului/ 1641.
23 Ibidem, Protocoalele comitatului/1635.
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plătit 200 florini pentru iobagii şi posesiunile din Vadu Izei, lucru la care s-a
opus ruda sa, George Kodrea24.
La 1656 la conflictul pe care maramureşenii îl aveau cu locuitorii din
Districtul săsesc al Bistriţei şi care a dus la ieşire maramureşenilor pe munţii
comuni, pentru analiza situaţiei, au participat mai multe persoane nobile,
printre care şi Kodra Ioan din Berbeşti, rudă cu cei menţionaţi anterior25.
În anul 1664, la 6 aprilie, la Sighet a avut loc o cercetare a nobililor,
făcută de ductorul nobililor, din care reiese următoare situaţie a locuitorilor
nobili ai satului: Stecz Mathei, Stecz Lupul, Stecz Ioan, Bathin Todor, Stecz
Andrei, Stecz Mihok, alt Stecz Ioan, Botoci Ioan, Batin Dan, Manaila Kifor,
Manaila Ioan, Manaila Andreika, alt Manaila Ioan, Godgea Ioan, Manaila
Szimion, Stecz Gavrillă, Manaila Griga, Manaila Steffan, Mikle Ioan, Mikle
Ionnucz, Mikle Lup, Stecz Vlassin, Stecz Todor, alt Stecz Todor, Czapp
Todor, popa Griga Pop, popa Paul Pop, Kodra Mathei, Moiszan Steffan,
Mois Simon, Buda Fodor, alt Kodra Mathei, Iwr (Iff) Griga, Kodra Ioan,
Kodra Gsurdsa, Grigor Dan, Kodra Szimion, Albas Ioan, Malaka Palko,
Grigor Ignat, Grigore Vaszil, Sandor Ioan, Kodra Filip, Mois Kozma, Kodra
Mihai, Mois Bilasko, Mois Todor, Mois Petras. În sat era înregistrat un
jeler ucrainean, Rusz Laver, ţăranii în poartă erau 5, iar în sat erau 2 mori
construite26.
La ascultarea de martori din 28 iulie 1670, care a avut loc la casa
nobililor locuitori într-o pâine „egy kenyer vonát”, făcută la porunca scrisă a
principelui Mihail Apafi, dată la 21 februarie 1670 la Alba Iulia, au participat
40 martori din localitate, reprezentanţi ai familiilor nobile Stecz, Moiş, Pop,
Thoma, Manailă, Sandor, Boco etc27.
La ascultarea de martori din 1674, făcută pentru stabilirea
proprietăţilor familiei Dunca din Şieu, au participat din Berbeşti mai multe
persoane nobile şi locuitori simpli, de fapt un număr record de martori, şi
anume 14828.
La 1680 documentele menţionează cu nume şi prenume locuitorii
din satele din Maramureş care aveau obligaţia de a pleca în Ardeal să lucreze,
la Dumbrăvioara, lângă Târgu Mureş, pe moşiile comitelui Maramureşului,
Mihail Teleki câteva săptămâni/an, pentru a lucra la cosit şi la strângerea
24
25
26
27
28

Ibidem, Protocoalele comitatului/ 1637.
AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş, Protocoalele comitatului/1656.
AN CJ, fond familial Teleki de Dumbrăvioara, f. n.
Ibidem, fond familial Mihályi nr. 261.
AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş, Familii nobile maramureşene, familia Rednic, pachet
III/1681.
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fânului, precum şi alte munci agricole din sezonul de vară. În anul 1673 din
satul Berbeşti au plecat 2 oameni, Popa Lupul şi Rus Ioan, care lucrau pentru
toţi locuitorii din sat. În total au plecat din Plasa Cosău 13 oameni, conduşi
de contramaestrul arăturii Serba Mihai din Călineşti29.
La 21 septembrie 1693 au fost repartizate porţile erariale şi eguiline.
În Plasa Cosău erau 2500 porţi, în Berbeşti fiind socotite 30 porţi, cu 16
boi şi 15 cai, cu care se făcea mai ales transport de sare30. La 1697 au
fost repartizate porţile erariale şi eguiline; după ce ductorul nobililor din
sat a depus jurământul oficial s-a stabilit ca impozitul pe care trebuia să-l
plătească satul era cifrat la o sumă cuprinsă între 784-1000 florini, adunaţi
la fiecare 6 luni. Majoritatea nobililor erau curialişti, consemnaţi cu numele
şi impozitul fiecăruia. Au fost conscrişi Nicolae Batin, cu un impozit de 22
florini, Francisc Batin, cu un impozit de 19 florini, Ladislau Stecz, cu un
impozit de 22 florini, Michail Stecz, Theodor Batin, fiecare cu un impozit de
22 florini, Ladislau Batin-15 florini, Michail Bora-15 florini, Ioan Grigor-10
forini, Tomatiu Manaila-23 florini, Ioan Stecz-19 florini, Ioan Manailă-12
florini, Volphang Popa, pastorul bisericii-10 florini, Ilie Pop, popă-20 florini,
Volphang Moiszan-19 florini, Stephan Kodra-13 florini, Ladislau Kodra-18
florini, Volphang Mois-18 florini, Gabriel Kodra-16 florini, George Iwr-10
florini, Ioan Kodra-22 florini, Ladislau Kodra-22 florini, Alexiu Kodra-21
florini, Pricop Kodra-10 florini, Ioan Grigor-12 florini, Volphang Sandor8 florini, (ilizibil) Grigor-23 florini, Ioan Sandor-11 florini, Maxim Moiş10 florini, Ioan Moiş-20 florini, Grigore Kodra-12 florini, Kozma Moiş-30
florini, Ioan Moiş-23 florini, Volphang Kodra-31 florini, Ladislau Kodra-16
florini, Ioan Kodra-18 florini, Teodor Kodra-14 florini. Ţăranii din sat, în
număr de 4 plăteau un impozit de 45 florini renani. Defalcate, restanţele
satului la plata impozitelor existau mereu, ele situându-se la 1697 la 54
florini renani31.
La 1715, după mişcările lui Rákóczi, situaţia s-a modificat puţin,
tabloul surprins de Conscripţia din 26 Iunie, întocmită la Strâmtura şi copiată
la 172032, ne prezintă un sat în care locuiau 3 nobili cu iobagi, ce plăteau un
cens situat între 16-48 florini, precum şi 55 nobili de 1 sesie şi iobagi, ce
aveau de plătit împreună un impozit de 192 florini şi jumătate.
29

Fehér János, Entz Géza, Teleki Mihály udvartartási naplója (1673-1681), Müvelődéstőrteneti
Alapitvány, Koloszvár, 2007.
30 AN MM, Prefectura judeţului Maramureş, Acte financiare, nr. 6/1693.
31 AN MM, Prefectura judeţului Maramureş, pachet III, nr. 8, Conscripţia nobililor de la sfârşitul
secolului XVII.
32 Arhivele Naţionale ale României, Colecţia de microfilme, Austria, Rola 34.

https://biblioteca-digitala.ro

20

Revista Arhivei Maramureşene

În sat erau înregistraţi 3 nobili cu posesie, din familia Kodra (Codrea),
Kodra Mathei, Mihai şi Ioan. Nobilii de 1 sesie înregistraţi erau Bathin
Stephan şi Ioan, Bencze Gheorghe şi Toader, Dumitru Manaila, Dan Kodra,
Galbin Petraş, Grigor Manaila, Hodor Petraş, Ioanaş Manuila, Iur Gheorghe
şi Gavrilă, Kodra Menyhart, Lupul, Ioan, Prokopie; Schaud, Farkas, Ioan,
Mihai, Ioan, Grigore, Thodor, Lupul, Mihai, Mikle Gavrilă, şi alt Gavrilă,
Moiş Thoder, Ioan, Mihai, Andrei, Potak Ioan, Popa Stefan, Gheorghe,
Mihai, Pelley Ioan, Poducz Gheorghe, Popa Farkas, Thoder, Thoder, Thoder,
Thoder, Popa Mihai, Vasile, Ioan, Stecz Ioan, Schoffron, Mihai, Stecz
Stephan, Stecz Simion, Toder Moiş, Tite Toder, Vasile Manaila.
Din descrierea topografică a comitatului Maramureş, întocmită la
1 iunie 1767 de maiorul Caraccioli, topograf militar, în vederea întocmirii
măsurătorilor josefine, reiese starea de fapt inclusiv a satului Berbeşti la
mijlocul secolului al XVIII-lea. Conform descrierii acestuia satul era format
din 2 categorii de nobili, şi anume cei personalişti şi armalişti, precum şi
iobagi. În Berbeşti erau 90 case, în care locuiau 467 locuitori, şi anume
93 bărbaţi, 93 femei, 149 băieţi şi 132 fete. Dintre aceştia la 1768 au fost
înregistraţi 39 nobili personalişti sau donatari, alţi 36 fiind înregistraţi ca
nobili armalişti, care plăteau doar impozitul către comitat judelui plăşii
Cosău, Ştefan Rednic (Stephan Rednik). Având în vedere dispoziţia Curţii de
la Viena de cercetare a nobilităţii din Imperiu, Maramureşul fiind teritoriul
în care au fost înregistraţi cei mai mulţi nobili scutiţi de la plata unor taxe
şi impozite, după plata impozitului judele respectiv i-a supus pe armalişti
procesului de cercetare a nobilităţii în urma căruia 19 dintre ei nu au putut
prezenta documentele care să le justifice pretenţia de nobilitate, fiind trecuţi
începând din anul 1769 în rândul populaţiei ordinare şi fiind obligaţi să
plătească impozitul palatinal şi urmând a fi socotiţi de acum încolo în rândul
oamenilor simpli. Numărul iobagilor era la 1769 de 49 bărbaţi, în anul
anterior acesta a fost de 30. Caraccioli povestea că i s-a spus că şi din cei
17 armalişti rămaşi, mai erau unii care ar fi trebuit să fie decăzuţi în rândul
populaţiei normale, ca iobagi, dar judele plăşii n-a putut face acest lucru,
neputând obţine acordul tuturor, unii fiind pentru, alţii fiind împotrivă, aşa că
aceştia au rămas în suspans, situaţia neputând fi tranşată decât pe calea legii
„via juris”.
Conform opiniei lui Caraccioli locuitorii erau foarte needucaţi şi
maliţioşi „unexcoliert und maliticus”, nu erau suficient de credincioşi pentru
a deţine funcţii politice, ca funcţionari neputând depune jurământ de credinţă
decât fals.
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Maiorul a constatat starea deosebit de grea a iobagilor din sat şi
din întreg Maramureşul, dorindu-şi ca autorităţile să facă cercetări pentru
ca populaţia contribuabilă, care era supusă şi exploatată neomenos de
către stăpânii de pământ, să fie uşurată, cerând eliberarea vizibilă a acestei
populaţii.
Limba oficială a satului era româna, religia era cea impusă de statul
catolic, greco-catolică, în sat era 1 preot greco-catolic căsătorit, cu soţie şi
copil, precum şi 2 dieci sau cântăreţi în biserică. În sat mai locuiau şi 4 evrei
cu soţii şi copii, de la care se cumpăra ţuică şi alcool metilic, câteodată vin
„bei denen man Brandwein und Meth zu Zeiten auch Wein bekommen
kann”.
La 1768 iobagii comuni sau supuşii plăteau un impozit palatinal,
împreună cu cel necesar pentru cheltuielile comitatului 165 florini, dar
din 1769 datorită decăderii armaliştilor, impozitul a crescut cu 130 florini,
ajungând la 295 florini. În plus satul a trebuit să întreţină 1 soldat la apărare
până la 1769, iar din anul următor numărul a crescut la 2 soldaţi.
În ceea ce priveşte hrana locuitorilor aceasta consta din roadele
pământului şi creşterea vitelor cornute, ocupaţii ce erau specifice atât nobililor
cât şi iobagilor. Cu toţii trăiau greu, mâncau mai ales pâine de mălai şi beau
lapte, iar singura diferenţă dintre cele 2 categorii sociale era că nobilii
aveau obiceiul să bea din când în când câte un pahar de ţuică în plus. În
râul Mara erau puţini peşti, de aceea din pescuit se obţineau puţine foloase.
În ceea ce priveşte pădurile acestea erau puţine şi folosite pentru ghindărit,
pentru producerea lemnului de construcţie şi de încălzit şi pentru îngrăşarea
vitelor la pădure, porcii erau scoşi la ghindă în continuare pe munţii din jurul
Sighetului, conform înţelegerii străvechi. În şi lângă pădurile ce ţineau de
satul Berbeşti creştea o iarbă frumoasă ce era folosită pentru creşterea vitelor
cornute33.
Totodată 3 nobili din Berbeşti au deţinut încă din secolul XVIII
proprietăţi în Sighetu Marmaţiei, Ioan Kodra (nobil) şi Michail şi Ştefan
Kodra (taxalişti).
În ceea ce priveşte biserica aceasta a apărut constant în izvoarele
scrise din secolele XVI-XVII, fiind vorba desigur de biserica de factură
bizantină, ortodoxă. De exemplu în Conscrierea populaţiei impozabile a
comitatului din anul 1530 a fost consemnată existenţa unui preot ortodox. La
sfârşitul secolului XVI era pomenit fiul popii din Berbeşti, nobil, ucis de către
33 Arhivele Naţionale ale României, Colecţia de microfilme, Austria, Rola 199.
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bistriţeni. La 1664 au fost consemnaţi 2 proţi, popa Grigor şi popa Paul Pop,
iar la 1693 a fost pomenit inclusiv preotul bisericii şi impozitul pe care acesta
îl plătea. La 1741 era preot popa Vaszok. După impunerea oficială a religiei
greco-catolice trecerea reală la această religie s-a făcut treptat, ea impunânduse în realitate în Maramureş mult mai târziu, în a doua jumătate a secolului,
un rol important jucându-l probabil şi susţinerea habsburgilor pentru fii de
preoţi greco-catolici de a studia la Gimnaziul piarist din Sighet. La 1751, în
vizitaţia canonică în comitatul Maramureş a fost consemnată şi situaţia din
acest sat. În localitate erau 2 (preoţi) bigami, numiţi de Stoica, unul, Vasile
Kodrea, care şi-a luat soţiile în preoţie, a plătit 1 florin de aur despăgubire
pentru ca să nu-şi repudieze o soţie şi să rămână cu una şi de aceea acela era
liber să boteze şi să practice religia cu excepţia mesei şi spovedaniei. Acest
bigam în acest timp a plătit sume de bani în faţa Congregaţiei nobiliare,
pentru aputea oficia slujbe, stabilite consecutiv, odată a plătit 10, altădată
6, a treia oară 4 florini. Celălalt preot, care înainte de a fi numit preot a avut
şi el 2 neveste, Nicolae Popeni, era liber să facă toate slujbele la biserică,
cu excepţia mesei; acesta a dat 4 florini când a venit mai târziu în faţa
Congregaţiei (pentru recunoaştere). Al treilea, Theodor Kodra, a fost văduv
când a fost numit preot de către Varlaam şi aprobat de episcopul de pioasă
amintire Blosovsky în acel loc. Când a apărut mai târziu în faţa Congregaţiei
nobiliare a comitatului a plătit 4 florini. Biserica nu avea pământ (funduş
parohial), doar bigamii locuiau în sesiile lor nobiliare. Pentru spovedanie se
dădeau 200 capace de alimente, acesta fiind de altminteri şi singurul sprijin al
comunităţii pentru biserică în acel moment. Cei 80 de oaspeţi,(probabil nou
veniţi şi săracii satului) nu plăteau nimic, cu excepţia unei zile de muncă sau
4 polturi de alimente. În sat nu era niciun învăţător, nici moaşă cu jurământ.
Satul avea un cantor fără funduş, care a dat de curând situaţia copiilor botezaţi.
Biserica era construită din bârne de lemn, cu o clopotniţă, era în stare bună,
se cereau mici reparaţii ale tencuielii, care lipsea în parte. Erau foarte multe
picturi puţin îngrijite şi făcute în dezordine. Biserica a fost binecuvântată
de către episcopul Dosoftei, antimisul i-a fost dat de către episcopul Stoica
şi a fost supravegheată cu întrerupere de vicarul Maramureşului. Se păstrau
în biserică cupe de cositor şi aur, linguri de cositor, prapori de mătase, 3
rînduri de veşminte, din care 1 nouă de mătase, aurie, cu cele ce ţineau de
ea, un rând nou din lână albă curăţată, un patrafir cu cingătoare, ştergători
murdare, 2 candelabre, din care 1 de alamă, altul de lemn, mai multe cărţi
de ceremonie, împreună cu Evanghelia (explicate). Biserica avea hramul
Naşterea Fecioarei Maria. Nu exista culturi ale bisericii. Închizătoarea era
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de lemn, erau 2 clopote, nu se ştie de cine au fost binecuvântate. Exista un
cimitir în jurul bisericii34.
După trecerea definitivă la religia Greco-catolică se observă creşterea
timidă a interesului faţă de şcoală, mai ales în secolul XVIII, la 1804 Bârlea
George, nobil greco-catolic din Berbeşti fiind înregistrat ca student la
Gimnaziul romano-catolic din Cluj.
La 1839 a fost consemnată existenţa bisericii şi a casei parohiale de
lemn. Biserica avea hramul Naşterea Preacuvioasei Maria. Preot era Ioan
Opriss, în parohie au fost consemnate 1139 suflete păstorite, limba vorbită de
locuitori era limba română35. Se pare că acesta a fost preot aici până la 1883,
când în luna octombrie, văduva lui, Otilia Opriş, cerea pentru ea lecticalul
cuvenit preotului decedat, pentru anul în curs36.
Din documentul emis la 20 martie 1861 de Oficiul de Impozit
Şugatag, “Steueramt”, întocmit pentru Cadastrul general, predat la Caşovia
la 26 ianuarie 1868, reiese că 9 locuitori din Berbeşti deţineau proprietăţi
şi în afara satului, mai ales în satul învecinat Vadu Izei, şi anume Manaila
Ştefan sau Nuţu, Kodra Nikolai a Tyralui, Stecz Grigor a lui Pelaghie, Rednic
Mihai, Pop Gavrilă a Bresoului, Kodra Iuon a lui Gavruş şi Kodra Luca a lui
Gavruş, Batin Paraska a lui Iuon, Batin Simion. Alte 2 persoane din Berbeşti
foloseau în comun cu alte 27 persoane clădiri, curţi şi locuri de casă, terenuri
arabile37.
Impozitul funciar din 1865 consemna impozitul diferenţiat ce trebuia
plătit de către locuitorii din Berbeşti şi anume: 7 locuitori plăteau un impozit
situat între 8-10 florini, 2 plăteau între 10-12 florini, 1 plătea între 12-15
florini, 1 plătea între 30-100 florini, în total 11 proprietari plăteai un impozit
de 118 florini38.
Recensământul locuitorilor din 1895 a semnalat următoarea
situaţie:
În satul Berbeşti, ce ţinea de Giuleşti erau 360 gospodării, din care
doar 1 era asigurată împotriva incendiilor, 1 gospodărie folosea îngrăşăminte
chimice. Aceste gospodării aveau în proprietate 3947 jugăre plus 1 jugăr
uzufruct. Dintre acestea 1179 jugăre reprezentau terenul arabil, 50 jugăre
reprezentau grădini, 1928 erau fânaţe, 32 jugăre era vie lăsată în paragină
34 Episcopia greco-catolică de Muncacevo, Documente, Editura Muzeului sătmărean, 2012, coordonatori
Viorel Ciubotă, Vasile Rus, p. 183-184.
35 Şemantismul diecezei Muncaci/1839.
36 AN CJ, Fond Episcopia greco-catolică Cluj-Gherla, nr.6652/1883.
37 AN CJ, fond familial Vécsei, nr. 65.
38 AN CJ, fond familial Mihályi, nr. 309, Impozitul funciar din Maramureş în anul 1865.
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sau distrusă, 714 jugăre era păşune, 1 jugăr era stufărie, 44 jugăre era teren
neproductiv39. Din totalul de 360 gospodării doar 6 aveau 1 cal, 43 aveau 2
cai, 74 aveau câte 2 boi, 1 avea 4 boi, 2 bivoli, 3 vaci. În sat erau 9583 pomi
fructiferi, din care 1514 meri, 510 peri, 99 cireşi, 85 vişini, 1 cais, 7238
pruni, 93 nuci, 31 castani, 12 duzi40. În sat erau 742 bovine, din care 40 erau
tauri sub 3 ani, 14 fiind peste 3 ani, 126 juninci, 330 vaci, 32 juncani sub
2 ani, 200 boi peste 2 ani. În ceea ce priveşte rasa animalelor 515 bovine
aparţineau rasei maghiare ardelene, 149 bovine celei mocăneşti, 20 bălţatei,
7 aparţineau rasei sure, 4 erau de alt colorit, în sat fiind crescuţi şi 47 bivoli.
În total erau 175 cabaline, din care 7 armăsari erau între 0-3 ani, 2 erau peste
3 ani, 10 iepe aveau între 0-4 ani, 58 iepe erau peste 4 ani, 10 erau sub 3 ani
şi erau castrate, 88 iepe peste 3 ani era castrate, 7 caprine, 277 porcine, 1676
oi, 1994 păsări, 146 familii albine41.
Evoluţia populaţiei satului din 1900-1910 a urmat în linii mari
tendinţele specifice Maramureşului, şi anume: la 1900 erau 2063 locuitori,
la 1910 erau deja 2264 locuitori. Cifrele legate de naşteri pe an arată astfel:
1901-96; 1902-102; 1903-87; 1904-84; 1905-107; 1906-94; 1907-100; 190888; 1909-99; 1910-96. În acelaşi timp decesele au înregistrat următoarele
cifre: 1901-44; 1902-95; 1903-66; 1904-110; 1905-57; 1906-56; 1907-56;
1908-56; 1909-56; 1910-55.
Analizând cifrele legate de decese se constată că 18 persoane au
decedat la vârste de sub 1 an, 17 aveau vârsta cuprinsă între 1-7 ani, 30 erau
peste 7 ani. Dintre cei decedaţi doar 5 au beneficiat de asistenţă medicală şi
cauza morţii le-a fost stabilită de către un medic.
Din totalul de 651 decese în 14 cazuri cauza morţii a fost pojarul, în
45 scarlatina, în 22 tusea convulsivă, în 24 difteria, în 11 febra tifoidă, în 5
diareea copiilor, în alte 5 dizenteria, în 113 TBC, în 36 au fost trecute alte
cauze, în alte 8 slăbiciune infantilă, în 11 slăbiciune congenitală, în 93 cazuri
s-a murit de bătrâneţe, 6 au făcut atac de apoplexie, 106 au murit din cauza
spasmelor şi convulsiilor, 42 din cauza pneumoniei şi pleureziei, 6 din cauza
bolilor de apă, 2 din cauza unor accidente şi 2 s-au sinucis42.
În ceea ce priveşte numărul căsătoriilor acestea au înregistrat o
medie de 16/an. Din 96 naşteri, doar într-un caz copilul nu s-a născut viu,
39

Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul agricol din 1895-Transilvania, vol. I, Presa
Universitară Clujeană, 2008, p. 202.
40 Ibidem, p. 388
41 Ibidem, p. 390.
42 Studia Censualia Transsilvanica, Mişcarea naturală a populaţiei între 1900-1910, Transilvania, vol
II, Cauze deces, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 194.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

25

81 căsătorii erau legitime, 15 erau ilegitime, ceea ce reprezenta un procent
destul de mare, de 19 % din totalul lor acestora43.
Scăzând din numărul naşterilor pe cel al deceselor rezultă clar că în
cei 10 ani populaţia localităţii a înregistrat un spor natural de 301 persoane,
din care 201 era cifra sporului natural efectiv.
Recensământul populaţiei din 1910 a înregistrat 476 case în care
locuiau 2261 locuitori. În sat a fost înregistrat 1 străin, 12 plecaţi, 3 militari.
Pentru 1696 locuitori limba maternă era româna, 5 locuitori aveau limba
maghiară ca limbă maternă, 561 locuitori (evreii) aveau limba maghiară ca
limbă maternă, 2 vorbeau ucraineana. În ceea ce priveşte religia un număr
de 1692 locuitori (toţi românii) erau greco-catolici, 2 erau romano-catolici, 2
erau reformaţi iar 568 persoane erau izraeliţi. Din numărul total al locuitorilor
doar 262 ştiau să scrie şi să citească, 183 ştiau ungureşte. 413 locuitori aveau
vârsta cuprinsă între 0-5 ani, 308 între 6-11 ani, 140 între 12-14 ani, 251
între 15-19 ani, 577 între 20-39 ani, 423 între 40-59 ani şi 152 peste 60 ani.
Majoritatea locuitorilor (1175) erau femei, bărbaţii erau în număr de 1082.
Dintre aceştia 1307 erau necăsătoriţi, 831 erau căsătoriţi, 124 erau văduvi, 2
erau divorţaţi, 3 case erau construite din piatră sau cărămidă, 473 de lemn,
462 erau acoperite cu şindrilă şi 14 cu trestie sau paie44. În ceea ce priveşte
ocupaţia avută, din totalul de 2264 locuitori un număr de 928 erau ocupaţi,
1336 erau întreţinuţi, 688 trăiau din agricultură şi horticultură, 72 din industrie,
44 din comerţ şi credit, 23 din transporturi, 15 din servicii publice şi liber
profesionişti, 3 din armată, 62 erau zilieri în agricultură, 17 erau servitori
casnici, 4 aveau alte ocupaţii. În industrie lucrau 60 bărbaţi şi 12 femei, din
care 59 bărbaţi şi 9 femei lucrau în industria propriu-zisă. În industria casnică
şi populară lucrau 1 bărbat şi 3 femei. 38 industriaşi întreţineau 10 membri
de familie ajutători. În sat mai erau înregistraţi 11 calfe, 9 ucenici, 4 fierari,
2 tâmplari, 9 croitori, 8 pantofari, cizmari, 6 morari şi brutari, 20 măcelari,
mezelari, 1 zidar, 4 dulgheri, 12 erau ocupaţi în alimentaţia publică, 2 aveau
alte ocupaţii, 156 fiind ocupaţi în industria secundară45.
Chestionarul din 1921 trimis Episcopiei greco-catolice de ClujGherla în vederea întocmirii Şematismului a consemnat existenţa filialei
bisericeşti din satul Şugatag. Preotul Petru Bârlea, protopopul tractului
Mara, aprecia numărul familiilor locuitoare în Berbeşti la 363, ce aveau 1710
Studia Censualia Transsilvanica, Mişcarea naturală a populaţiei între 1900-1910, Transilvania, vol
I, Evenimente demografice, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 386-388.
44 Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul din 1910, Transilvania, Editura Staff, vol I, p. 384.
45 Idem, vol. II, p. 404-407.
43
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suflete, cu o medie de aproximativ 5 persoane/familie, şi la 210 familii şi
1240 de suflete în filia Sat Şugatag, cu o medie de 6 persoane/familie46.
Chestionarul din 1924 trimis Episcopiei greco-catolice de ClujGherla în vederea întocmirii Şematismului completează tabloul evoluţiei
satului la începutul secolului XX. Preotul Petru Bârlea, protopopul tractului
Mara, descria comuna ca fiind una mică, situată la 95 km. de sediul Episcopiei.
În sat era o biserică de piatră, construită la 1914, ce avea hramul Naşterea
Preacuvioasei Maria. Casa parohială era construită din zid. Biserica avea
Registrele matricole începând cu anul 1837. Pe lângă preot în biserică era
cantor Petru Ardelean, iar prim curator era Petru Pop. În Berbeşti era şi o
sinagogă, o poştă. Telegraful şi telefonul erau situate în Ocna-Şugatag, gara
era la 10 km. Numărul locuitorilor era apreciat la 1710 greco-catolici, 7
romano-catolici, 4 reformaţi, 550 evrei47.
Recensământul din 1941 a înregistrat populaţia localităţii formată
din 2477 locuitori, din care doar 3 erau ortodocşi, 1948 erau greco-catolici,
17 erau romano-catolici, 1 era reformat, 508 erau izraeliţi, 1 evreu avea altă
religie. Din totalul populaţiei doar 182 persoane, mai puţin de 10%, ştiau
ungureşte. Un număr de 1940 locuitori erau români cu limba maternă româna,
29 erau maghiari, 1 era ţigan şi vorbea ţigăneşte, 507 aveau limba maternă
idiş. Interesantă este diferenţa dintre cifrele oficiale în ceea ce priveşte
românii, dacă 1940 persoane au declarat limba maternă română, doar 1913
s-au declarat români, 27 persoane nu şi-au recunoscut adevărata etnie48.
Creşterea semnificativă a populaţiei evreieşti în toate satele din
Maramureş, inclusiv în Berbeşti, a avut loc pe parcursul secolului al XIXlea, din 1767 când au fost înregistraţi 4 evrei cu soţii şi copii a ajuns la
câteva sute la începutul secolului XX, această populaţie s-a stabilit foarte
repede venind din Galiţia, fugind din calea pogromurilor. Nu întotdeauna
stabilirea acestei populaţii în aceste sate a fost nelipsită de reacţii negative
ale populaţiei autohtone, care se simţea ameninţată de acapararea crâşmelor
şi a activităţilor aducătoare de oarecare venit, lucru confirmat de rapoartele
preoţilor greco-catolici, de atitudinea puţinilor intelectuali români din sate,
iar situaţia de la începutul secolului XX a fost descrisă într-un mod brutal de
către Nicolae Iorga care zugrăvea această agresiune, prin descrierea călătoriei
din Maramureş, unde scria despre evreii din Berbeşti că ar fi fost asemenea
46 AN CJ, Fond Episcopia greco-catolică Cluj-Gherla, nr. 1331/1921.
47 Ibidem, nr. 3516/1924.
48 Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul din 1941, Presa Universitară Clujeană, 2002,
p.266.
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celor din satul învecinat Vadu Izei, prezenţi la strada principală şi gonindu-i
pe români spre marginea satului49.
Modul de manifestare a societăţii maramureşene a funcţionat la
scară micro în cazul satului Berbeşti. Cîteva momente din evoluţia ei vor fi
descrise în cele ce urmează.
La 1481 nobilul Gheorghe Tămaş din Sârbi a renunţat în favoarea
mai multor nobili, printre care era şi nobilul Gheorghe de Berbeşti la moşiile
din Cămârzana şi Kiriteu, din comitatul Maramureş50.
La 25 aprilie 1525 la Sighet, la Congregaţia nobiliară, s-a întărit
înţelegerea conform căreia Mănăilă, fiul lui Gavrilă de Berbeşti a plătit suma
stabilită pentru răscumpărarea capului unui anume Ştefan, ucis de el şi de
un alt copărtaş, sumă stabilită la 30 florini. Conform înţelegerii parafate în
faţa comitatului văduva lui Ştefan, fiicele ei şi fratele său Iura de Ieud s-au
declarat mulţumiţi cu înţelegerea şi l-au iertat pe vinovat51.
Un Ioan Micu de Berbeşti era prezent alături de alţi nobili la procesul
de stabilire a graniţelor şi hotarelor târgului regal Sighet din anul 155052. La
fel era prezent în acel proces şi nobilul Ioan Kys de Berbeşti53.
La 14 mai 1605 la Congregaţia nobiliară din Sighet întrunită ca
scaun de judecată a fost întărită înţelegerea conform căreia Vancul Mănăilă
din Berbeşti şi-a răscumpărat, prin moştenitorul legal, Ioan Rednic, sesia
iobăgească zălogită anterior pentru 160 florini lui Todor Fiţă şi Axenia Fiţă
din Giuleşti54.
La 8 mai 1639 la cercetarea pricinii fiilor lui Ioan Rednic jr. de Giuleşti
şi văduva acestuia, mama lor vitregă Mariţa Dunca, din Giuleşti, acuzată
că s-a măritat cu o persoană nenobilă şi că împrăştia averea părintească, a
participat alături de judele de Plasă şi juratul asesor din Berbeşti, Gheorghe
Codrea55.
În perioada 1639-1645 mai mulţi locuitori din Berbeşti erau prezenţi
pe piaţa din Baia Mare, cu diferite produse pe care le vindeau şi importau
alte produse. Documentele îi menţionează pe Abraham Ioan, Lukacz, Moişan
(Moiş) Tămaş, Kodra Dan, Stecz Tivadar, Oros Dan, ce vindeau vin, Goczia
49
50
51
52
53
54
55

Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească, Bucureşti, Editura Minerva, vol. I,
p.575-576.
Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din Colecţia lui Ioan Mihályi de Apşa,
coordonator Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Cluj-Napoca, 2012, p. 429.
Ibidem, p. 112.
Ibidem, p. 172.
Ibidem, p. 408.
Ibidem, p. 247.
Ibidem, p. 214.
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Simeon, Szeocz Ioan Kodra Bălaş, Mihalika Petru, Moiş Fodor ce vindeau
prune, Batin Farkas, ce vindea slănină, etc.56.
Unii din nobilii din Berbeşti deţineau mori, care le suplimentau
veniturile altfel reduse. Un exemplu era cel al nobilului Batin Ioan, care
intenţiona la 1674 să ridice o moară pe râul Cosău, lucru împotriva căruia
protesta la 5 februarie 1676 la comitat, Pop Ionaş din Sârbi57.
Conacele sau casele nobiliare ca în tot Maramureşul, erau de lemn,
la început cu 1 cameră, apoi cu 2 camere, fiind construite în acelaşi stil
tradiţional cu bisericile de lemn. Conacul familiei Codrea din Berbeşti,
ridicat în 1704, cel al familiei Cupcea din Călineşti, ridicat în 1710, precum
şi cel al familiei Bizău din Cuhea, datat în 1752 şi multe alte conace după
acestea, arătau acelaşi standard tradiţional.
Tipic acestor case erau geamurile cu sertar, ce au fost găsite în casa
familiei Codrea din Berbeşti, casă construită în 1704, precum şi în casele
familiei Cupcea din Călineşti (datată în 1710) şi, mai târziu, în casa familiei
Pop Gheorghe Toma din Berbeşti, datată in177558.
Un alt exemplu de funcţionare a societăţii este înţelegerea semnată la
8 martie 1741 la Baia Mare de către Kodra Prekup şi asesorul Toth György,
conform căreia se recunoaşte că în anul 1740 Kodra Prekup a zălogit o casă
şi un loc de casă în Berbeşti pentru 19 florini pe o perioadă de 3 ani, iar
peste 1 an Kodra a murit, rămânând moştenitor Kodra Mihai, cu care locuia
într-o pâine. Acesta a preluat, conform uzanţelor, datoria tatălui, lucru pe
care ar fi putut să-l facă dacă ar fi vândut oile şi vitele mamei sale, lucru ce
nu s-a întâmplat. Drept urmare, probabil la presiunea creditorului, fiul mai
mic a lui Kodra Prekup, Ioan, şi-a răscumpărat cu banii săi pământul şi casa,
plătind pentru ele 20 florini, din care 1 florin îl reprezenta dobânda. Pământul
răscumpărat astfel se constituia în masa succesorală a mamei, fiind lăsat să
fie folosit în pace împreună cu succesorii lui Kodra Ioan. Această înţelegere
a fost întărită la 6 iunie 1741 la Berbeşti în faţa notarului Michael S. Rethi, la
care au participat preotul Popa Vaszok şi Kodra Grigor, în calitate de juraţi.
Aici s-a citit testamentul lui Kodra Prekup, conform căruia cel ce plătea
răscumpărarea răscumpăra casa rămânea proprietarul acesteia, iar Petrovai
Aksenia, văduva lui Mihai, trebuia să părăsească casa în care locuia59.
În ceea ce priveşte cercetarea nobilităţii, mai multe familii din
Berbeşti au primit recunoaşterea acesteia în urma proceselor de investigare
nobiliară. Astfel la 1784 s-a recunoscut nobilitatea familiei Mănăilă din
56
57
58
59

AN MM, fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte feudale, nr. 55.
AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş , Protocoalele comitatului/1676.
Alexandru Baboş, p. 87.
AN CJ, fond familial Mihályi, nr. 13.
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Berbeşti şi a confraţilor săi, a familiei Moys de Bârsana60. La 1785 la
investigarea nobilităţii s-a făcut şi cercetarea nobiliară pentru Andrei-Lupul
a lui Lupul Nichita, a lui Nichita Ştefan din Berbeşti61.
Un alt exemplu de funcţionare a societăţii reiese cu certitudine din
conflictul din anul 1843, cu ocazia alegerii oficialilor comitatului Maramureş.
Nu putem aprecia cu siguranţă care a fost motivul real pentru care a pornit
conflictul dintre familiile nobile Rednic de Berbeşti şi nobilii din familia
Petrovai, bănuim doar că ar fi fost un conflict care avea şi motive etnice.
Cert este că la 7 iunie 1843 în Onceşti au fost chemaţi oficialii comitatului
Maramureş pentru a face cercetarea pagubelor produse preotului din Onceşti
de cei 23 boi aparţinători berbeştenilor care au fugit şi au produs pagube
însemnate. Stabilirea pagubelor a fost făcută cu acordul părţilor, dar la baterea
clopotelor bisericii din Berbeşti un număr de aproximativ 200 locuitori au
fugit din sat, atacându-i cu pistoale, puşti, săbii pe oficialii comitatului conduşi
de Szaplonczai Ioan, judele Plăşii Sighet. Se pare că doar apelul acestuia în
limba română şi mustrarea lui i-au oprit pe locuitorii din Berbeşti să provoace
un adevărat măcel. Un alt episod a avut loc spre hotarul cu satul Onceşti,
unde locuitorii din Berbeşti l-au prins pe nobilul din Onceşti, Petrovai Ioan,
ieşit împreună cu Drăguş Alexa la tăiat de lemne de foc în pădurea oprită. La
început aceştia au fost înconjuraţi de 8 oameni din Berbeşti, care i-au atacat
şi cărat spre vârful unui deal, unde au fost înconjuraţi de aproximativ 200
oameni din Berbeşti înarmaţi, dintre aceştia nobilul atacat l-a recunoscut pe
tăietorul de gheaţă, Argylan Dumitru, care a intenţionat să-l străpungă cu o
furcă. Nobilul Petrovai Ioan şi-a datorat scăparea cu viaţă locuitorilor din
Berbeşti Rednic Ştefan şi Pop Onucz, care i-au convins pe concetăţenii săi
să nu-l omoare pe nobilul ce avea acasă mai mulţi copii mici. Aceste fapte
au fost observate de mai mulţi martori care au relatat cele întâmplate (Pop
Paraska din Drăguş Alexa, Mihai Gheorghe, cu toţii locuitori din Onceşti).
Cu toţii au relatat că şi locuitorul din Onceşti, Drăguş Alexa a fost fugărit de
către berbeştenii conduşi de către Batin Ioan a lui Hebi. El a reuşit să scape şi
de departe a văzut cum Petrovai Ioan a fost bătut şi era în pericol să fie ucis
(unii strigau să-l omoare, alţii să-i rupă mâinile şi picioarele).
Un alt episod violent a avut loc imediat după alegerile de oficiali, ce
au avut loc în curtea Casei Comitatului din Sighet. Cu acea ocazie a avut loc
şi ascultarea de martori în legătură cu atacul asupra nobilului Petrovai Ioan,
60

Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din Colecţia lui Ioan Mihályi de Apşa,
coordonator Ioan-Aurel Pop, Academia Română, Cluj-Napoca, 2012, p. 434-435.
61 Ibidem, p. 206.
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în sprijinul căruia au sărit şi nobilii din aceeaşi familie, locuitori în Petrova.
După ascultarea de martori, de care se pare că locuitorii din Berbeşti au fost
total nemulţumiţi, Rednic Ştefan, împreună cu alţi locuitori din Berbeşti,
Rona, Sighet au aruncat cu pietre în poarta comitatului, au lovit-o cu bâte,
până când au spart-o şi au făcut un loc pe unde au intrat toţi şi i-au lovit cu
pietre şi bâte pe mai mulţi oameni din curtea Casei Comitatului. Cel mai
activ dintre atacatori a fost juratul Rednic Mihai, fratele lui Rednic Ştefan,
care arunca cu putere cu pietre, sfătuindu-i şi pe alţii să facă la fel. Mai târziu,
la sfârşitul alegerilor, în piaţa oraşului un grup de nobili din familia Petrovai
au fost atacaţi şi bătuţi de către locuitorii din Berbeşti şi sighetenii, conduşi
de nobilii Réthi Lájos şi juratul Hatvany Jozsef. Ultimii 2 i-au îndemnat pe
sigheteni să-i bată la sânge pe românii din sate, ceea ce ei au şi făcut, Réthi
însuşi avea în mână o furcă plină de sânge strigând lucruri urâte, inclusiv
ceva de genul„ aveţi noroc că scăpaţi la sunetul de chemare la oaste, că
vă salvaţi astfel viaţa”, cu referire directă la obligaţia nobililor români de
participare la oaste în schimbul nobilităţii armaliste. Bătaia a continuat şi
la curtea vicarului din Sighet, unde nobilii din familia Petrovai au înnoptat,
aceştia fiind salvaţi prin intervenţia trupelor de ordine. O altă parte din nobilii
din familia Petrovai au fost atacaţi pe drum, la ieşirea din oraşul Sighet, fiind
salvaţi de nobilii din Vişeu, care se aflau pe drum şi la auzul scandalului s-au
întors din drum în ajutorul vecinilor din Petrova62.
Mai mulţi nobili din Berbeşti au deţinut funcţii mai ales la nivel
de Plasă, şi bineînţeles şi la nivel de sat, unde asigurau funcţiile de jude şi
juraţi. La nivelul Plăşii numărul celor ce au deţinut funcţii a fost mai mic în
comparaţie cu cel al nobililor din satele învecinate.
Obligaţiile locuitorilor din Berbeşti erau cele legate de plata
impozitelor ordinare şi extraordinare faţă de stat (palatinal) şi comitat. Este
adevărat că micii nobili maramureşeni, unii dintre ei dotaţi cu diplome
armaliste, erau scutiţi de la plata impozitului palatinal, dar nu erau scutiţi de
la plata impozitului extraordinar, mult mai greu de suportat. La fel plăteau
sume de bani pentru oficialii trimişi de comitat în misiuni diplomatice,
contribuiau cu animale pentru turci, la mobilizările comitatului erau prezenţi
în tabăra militară, cu obligaţii specifice, suportau masa trimişilor comitatului
în circuit, pentru rezolvarea problemelor de proprietate când trebuiau să
asigure şi ovăz pentru cai. La 28 mai 1696 Comitatul a decis care erau
obligaţiile juzilor circulatori care urmau să iasă în Vadu Izei şi Berbeşti.
62 AN CJ, fond familial Mihályi, nr. 13.
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Trebuie menţionat că plata impozitelor şi obligaţiilor nobiliare se făcea pe
baza unor unităţi de impozitare, numite diviziuni nobiliare, la 1638 satul
având 2 diviziuni63. Teoretic fiecare diviziune era formată din 10 nobili, sau
cel puţin plătea obligaţii pentru 10 nobili. Un episod special a fost consemnat
la 1672, în timpul conflictului principelui Gheorghe Rákóczi cu polonezii,
când pe baza obligaţiei de război, fiecare nobil trebuia să pună la dispoziţia
vicecomitelui comitatului Maramureş un aparat bun de război, nobilii din
Plasa Cosău conduşi fiind de hotnogii Rednic Mihai şi Pop Mihai trebuiau să
se prezinte pe 2 săptămâni la cetatea Hust64. Tot atunci nobilul Kodrea Lupul
era desemnat de comitat să fie ajutor pentru trimişii comitatului în Polonia.
Refuzul participării la război era pedepsit cu trimiterea oastei comitatului,
aşa numitul Brachium65. După mobilizarea generală din 1682, în satul
Berbeşti au rămas doar 6 cai, pentru a asigura transportul unor produse în
tabăra militară66. De altfel acest moment a fost unul deosebit de dut în istoria
Maramureşului.
În contul impozitului extraordinar, care se plătea jumătate în bani,
jumătate în natură, se dădeau jderi, vite mari, vite mici, berbeci. De exemplu,
la 1683 fiecare diviziune nobiliară trebuia să dea 1 jder. Satul Berbeşti trebuia
să dea 1 jder şi 1 berbec. Fiecare nobil avea şi obligaţia de a plăti anumite sume
de bani pentru întreţinerea juzilor satelor şi a plăşilor. În contul victualiilor
către turci şi satul Berbeşti trebuia să dea alimente, boi, piei etc.
Nobilii din Berbeşti asigurau, împreună cu nobilii din celelalte
sate maramureşene, funcţionarea societăţii, fiind prezenţi adesea ca juraţi
sau împuterniciţi în procese, la ascultări de martori, la puneri în posesie, la
stabilirea graniţelor şi hotarelor comitatului sau a unor sate, la luarea urmelor
in cazul conflictelor cu vecinii bistriţeni etc. Un exemplu este participarea la
hotărnicirea oraşului Sighet din 1604, la care au participat şi nobilii, Michail
şi Briciu Kodrea, Cosma şi Mathei Kodrea, precum şi alţi locuitori nenobili
din Berbeşti, care au reprezentat întreaga comunitate67. Nobilul Volpfgang
Bathin a participat, la 1621, la porunca principelui Gabriel Bethlen, alături
de alţi nobili la punerea în posesie a lui Ştefan Bethlen în moşia Tribuşa68.
Batin Todor a fost consemnat la 1676 ca împuternicit (avocat) al
satului Sârbi, împreună cu Pop Ionuţ.
63
64
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AN MM, Fond prefectura judeţului Maramureş, Protocolul/ 1638.
Ibidem, Protocolul/ 1676.
Ibidem.
Ibidem, Protocolul/1692.
Arhivele Naţionale ale României, Colecţia Microfilme, Cehoslovacia, Rola 101.
AN CJ, Fond familial Bornemisza de Kászon nr. 35, f. 13.
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În ceea ce priveşte religia locuitorilor şi biserica acestora câteva
menţiuni pot aduce o lumină în plus la studiul acestora. Documentele
menţionează, mai ales în secolul al XVI-lea şi al XVII-lea, existenţa unor
preoţi, (adesea nobili) în sat, de religie ortodoxă. La 1530, 1664, 1693, 1715
au fost atestaţi de documente preoţii din sat. De altminteri această religie a
fost religia locuitorilor români până după cucerirea Transilvaniei de către
austrieci. Prin Diploma Leopoldină românii au primit posibilitatea de a avea în
cele din urmă o religie de stat, lucru care a dus la trecerea treptată a locuitorilor
români la religia greco-catolică, pentru o perioadă de peste 200 ani, până la
1948. Din nefericire interesul pentru biserica românească din Maramureş,
ca instituţie, dar şi analiza vechilor biserici de lemn specifice acestei zone
nu a fost unul constant, iar Chestionarele întocmite de către biserica grecocatolică cu ocazia pregătirii Şematismelor la sfârşitul secolului XIX şi primele
3 decenii ale secolului XX nu oferă decât rar informaţii despre bisericile de
lemn. Mai mult acestea nu erau construite după planuri de construcţie, ci după
îndemânarea meşterilor, în arhivele bisericeşti nu se păstrau foarte multe acte
despre aceste biserici. În chestionare şi în răspunsurile preoţilor din satele
maramureşene ce aveau biserici care actualmente sunt socotite monumente
istorice se observă o trecere rapidă peste tot ce însemnau bisericile vechi
construite în secolul XVII, iar despre cele 2 biserici vechi din Berbeşti
informaţiile din surse bisericeşti sunt foarte puţine. În Berbeşti au existat 2
biserici vechi de lemn, una mai mică construită probabil în secolul XVII, care
a fost înlocuită la 1758, biserica veche fiind mutată în satul vecin, Vadu Izei,
unde a rămas până la 1884, în schimbul ei locuitorii din Vadu Izei livrându-le
vecinilor din Berbeşti lemnul pentru construcţia noii biserici. Aşa cum a scris
Tit Bud biserica„cea veche, dinainte de 1758, s-a dăruit credincioşilor din
Vad” pentru care locuitorii din Vad „au dat ... lemne de zidit altă biserică”.
Această biserică a fost descrisă la 1751 de către episcopul de Muncaci, Manuel
Mihail Olsavszky, ca fiind una de lemn, acoperită, ca toate construcţiile din
acele vremuri cu draniţă, având un turn cu 2 clopote, încuietoare de lemn,
2 candelabre, având icoane şi alte lucruri necesare cultului. Biserica a fost
binecuvântată de episcopul Maramureşului, Dositei Teodorovici (17181733), avea antimisul sfinţit de celebrul episcop Iosif Stoica de Maramureş
(1690-1711). Conform inventarelor bisericii din anii 1857 şi 1866 biserica
putea adăposti până la 300 credincioşi, dar dimensiunea de 3 orgii lăţime şi 5
lăţime indică(dare) alte cifre, care nu depăşesc 200-230 credincioşi. Această
cifră ni se pare absolut credibilă având în vedere numărul locuitorilor din
sat din secolul XVII, precum şi faptul că aceasta a fost înlocuită la mijlocul
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secolului XVIII, probabil din cauza faptului că a devenit deja neîncăpătoare,
fiind dăruită satului mai sărac, aşa cum se obişnuia în Maramureş, Vadu Izei.
În acest sat biserica a fost folosită peste 100 de ani, până la 1884, când s-a
construit biserica de piatră din Vadu Izei, cea veche fiind păstrată un timp în
cimitirul vechi din sat.
Cea de-a doua biserică din Berbeşti, despre care există mai multe
informaţii, a fost construită la 1758 a fost dărâmată la 1932. Ea a fost
desenată de mai multe ori în secolul XIX. Schiţele, semnate de către Ferencz
Schulcz în 1862, an în care biserica a fost vizitată de cercetătorii maghiari
Imre Henszlmann,Florian Rómer şi Ferencz Schulcz, reprezintă faţada de la
intrare, o secţiune transversală prin naos, planul şi frontul vestic sunt foarte
importante, mai ales după dărâmarea bisericii. Şi această biserică de lemn a
fost cumpărată de locuitorii din Vad şi materialul refolosit la construcţia unei
şcoli pe Şugău.
Publicarea, în Jurnalul anual al Comisiei-Centrale din 1866, a mai
multor schiţe la scală reprezentând o biserică de lemn similară din Seini,
situată in ţara vecină numită Sătmar, a produs ecouri în Europa, ea fiind
comparată cu deja faimoasele biserici norvegiene.
Avea inscripţia „SAM Andreas fecit eclesia. Anno Domini 1758”, iar
Alexandru Baboş apreciază că Andreas, cel ce a construit biserica ar putea
fi arhiepiscopul Andrei Pop Rednic de Giuleşti, fratele episcopului unit al
Transilvaniei69. La marginea Berbeştiului se află încă până în zilele noastre
crucea, troiţa, familiei Rednic, care simbolizează autoritatea acestora în acest
colţ al Maramureşului.
La dărâmarea bisericii la 1932 urmele de alb de pe iconostas şi de pe
lemnele de pe jos arătau starea deplorabilă a acoperişului şi faptul că bolta
a picat70.
In acelaşi fel, bisericile mari, dar scurte din Sârbi Josani (construită
la 1685), Budeşti Susani (construită la 1760) şi Berbeşti (construită la
1758) au fost intenţionat construite de la început mai mari decât capacitatea
necesară, probabil cu scopul de a impresiona sau de a permite mai târziu
mărirea efectivă a acestora71.
Noua biserică de piatră a fost construită la 1932, după ce anterior, la
1886 a fost construită casa parohială, pe baza eforturilor depuse de-a lungul
a câţiva ani de către preotul Petru Bârlea. Acesta a venit în Berbeşti ca preot
69 Alexandru Baboş, p. 262.
70 Ibidem, p. 15.
71 Ibidem, p. 140.
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ajutător pentru preotul bolnav Petru Opriş, la 1883, la moartea acestuia
rămânând preot titular. Debutul ca preot titular a fost legat de conflictul cu
văduva lui Petru Opriş, Otilia, care a cerut pentru ea foloasele bisericii, după
moartea soţului, pentru câteva luni, dar preotul Petru Bârlea s-a opus, din
cauza averii impresionante deţinute de văduva nobilă în mai multe sate72.
Preotul Petru Bârlea a fost sprijinit foarte tare de către Tit Bud, protopopul
tractului Mara, care a purtat în anii 1883-1886 o intensă corespondenţă cu
Episcopia de la Gherla, pentru a-i convinge pe înalţii prelaţi de importanţa
construcţiei casei parohiale. Acest preot zelos, care a slujit 2 ani pe lângă
preotul bătrân, fără a fi remunerat în vreun fel, a contribuit la progresul
bisericii şi a şcolii, s-a angajat să adune cei 400 florini, lemnele, pietrele şi
alte materiale necesare construcţiei, cerând Episcopiei ca satul să fie scutit de
la plata lucrului comitatens, acesta fiind făcut la construcţia casei parohiale.
Casa era foarte necesară, deoarece în ultimul secol preoţii au locuit în casele
proprii, fiind nobili locali, Petru Bârlea însuşi a închiriat o căsuţă în sat unde
locuia cu familia. Explicaţia preotului pentru scutire de la lucrul comitatens
ne prezintă un alt aspect al vieţii cotidiene, şi anume faptul că berbeştenii
nu erau obişnuiţi a contribui la casa parohială, preoţii având propriile case,
satul era locuit de un număr foarte mare de evrei, care nu contribuiau la
această casă, iar introducerea noii căi ferate Şugatag-Sighet le-a răpit o sursă
importantă de venit, transportul sării cu căruţele73.
Vadu Izei
Satul vecin Vadu Izei, situat în imediata proximitate a târgului
(oraşului) regal de coroană Sighet, a avut o evoluţie oarecum diferită tocmai
datorită situării lui în apropierea locului unde se încărca şi transporta pe
Tisa sarea Maramureşului şi unde erau situate terenurile agricole pe care se
cultivau o parte din lucrurile necesare aparatului administrativ al Cămării de
sare.
Primele date scrise despre sat apar la 1407, când la 1 aprilie la Buda,
regele Ungariei a dispus punerea în posesie a lui Mihail, fiul lui Opriş şi
Mihail, fiul lui Apşa de Jos, proces în care este amintit pentru prima dată
şi Leucă de Vad. Acesta apare la 1411 în procesul de hotărnicire a moşiilor
din Vad şi Turţad(Turczad). Porunca regelui Sigismund de Luxemburg, dată
la 27 iulie, a fost urmată la 18 septembrie, de hotărnicirea propriu-zisă a
72 AN CJ, Fond Episcopia greco-catolică Cluj–Gherla, nr. 6652/1884.
73 Ibidem, nr. 7309/1886.
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moşiilor Vad şi Turţad, ce erau vecine cu satele Onceşti, Berbeşti, Sighet,
făcută în favoarea lui Leucă şi Andrei (Andreas) de Vad, pentru ca să le
stăpânească pe veci, hotărnicire la care nu s-a ivit nici un împotrivitor74.
Presupunerea lui Mihali că Turţadul, actualmente Şugău, a fost locul unde sa făcut această hotărnicire, revenind familiei Codrea de mai târziu, de la care
s-a pierdut pentru infidelitate, nu poate fi confirmată pe bază de documente,
Mihali necunoscând documentul din 1631, de schimb de moşii între acestă
familie şi Ştefan Bethlen, fratele principelui.
La 17 martie 1419 Andrei Leucă de Vad apărea ca om de mărturie al
regelui, în porunca acestuia de punere în posesie a lui Petriman, fiul lui Petru
de Şieu, în a treia partea moşiei Şieu.
Un Leucă (probabil acelaşi nobil Andrei) din Vad era la şi 14 iulie
1424 ca om de mărturie al regelui, la punerea în posesie a lui Petru, fiul lui
Nicolae de Urmezău în moşiile Berbeşti, Călineşti, Fereşti. Tot Andrei Leucă
a fost copărtaş la 28 sau 29 noiembrie 1442 la punerea în posesie în moşiile
Breb şi Copăceni a lui Nan Pop din Giuleşti.
În deceniile VII-VIII s-a impus nobilul Petru Leucă ca un personaj
puternic şi foarte influent. La 7 iunie 1467 Petru Leucă din Vad protesta
împotriva intenţiei regelui de a dona a treia parte din moşia Crăciuneşti, ce
era a fraţilor săi Mihail şi Petru din Crăciuneşti, lui Andrei Pârcălab şi soţiei
sale, nobila Marta.
Acelaşi Petru Leucă din Vad era scutit, printre alţi nobili, la 17
septembrie 1469, la Buda, de către regele Ungariei Mathia Corvinu, de la a
fi judecaţi de comiţi, vicecomiţi, juzii comitatului, fiind puşi sub jurisdicţia
directă a regelui, palatinului, judelui Curţii regeşti, în urma luptei de la Baia
dintre regele Mathia Corvin şi Ştefan cel Mare, unde nobilii maramureşeni
l-au ajutat pe rege; aceşti nobili au fost numiţi în privilegiul regal din 17
septembrie 1469, iar printre ei era numit şi Lazăr de Vad.
La 24 martie 1470 regele l-a menţionat printre oamenii de încredere
ai săi pe nobilul Petru Leucă din Vad.
Peste alţi 3 ani, la 13 martie 1473, un nou membru al familiei Leucă
de Vad, Michael, apărea ca om de încredere la punerea în posesie a lui Nicolae
Drágffy în moşiile din Maramureş.
La 5 august 1480 Ioan Leucă din Vad purta un proces cu familiile
Mănăilă din Berbeşti şi Giula din Fereşti75.
La 1507, ianuarie 29, la Buda, regele Vladislav al II-lea poruncea în
problema pătrimii cuvenite fiicelor, moment în care apare Lazăr din Vad.
74 Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Sighet, 1900.
75 Ibidem.
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De la începutul secolului al XV-lea documentele mai menţioneză
doar un membru al familiei Leucă, participant la răscoala din 1514; întrucât
majoritatea nobililor maramureşeni români mici au ţinut partea ţăranilor,
între aceştia fiind numit şi Lazăr de Vad, comisiile din comitatele învecinate,
sprijinite de justiţia centrală au decis donarea către Ştefan Werbőczi şi
Sigismund Pogányi de Cséb a moşiilor acestora. Nu se poate aprecia cu
certitudine dacă această decizie s-a pus în aplicare în cazul nobilului din Vad,
întrucât majoritatea nobililor au contestat deciziile şi au şi câştigat.
Următorul document cunoscut a fost scris peste mai bine de 100 de
ani, şi vorbeşte de familia Codrea (fostă Leucă), locuitoare în Berbeşti, lucru
ce denotă fie mişcarea spre satul învecinat a familiei, din motive rămase
necunoscute, fie stingerea ei, prin lipsa urmaşilor, fenomen des răspândit în
epocă.
Conscrierea populaţiei impozabile din anii 1530-1550 denotă altă
stare de lucruri:
Conscrierea populaţiei impozabile din comitatul Maramureş din
1530 a consemnat următoarea situaţie: în Vadu Izei- nobilii aveau 4 porţi,
nobilii de 1 sesie-1 poartă, nobili-4, popă-1, porţi paupere-1. În Valea Porcului
nobilii aveau 2 porţi, 1 poartă desertă. În 1540 la Vadu Izei-a fost înregistrată
văduva lui Nicolae Sykeli de Sighet . La 1543 nobil cu posesie era văduva
lui Nicolae de Vad, care avea 5 iobagi în porţi, ce plăteau impozitul numit
sexagesima în valoare de 1 florin şi 12 dinari. Judele satului Ioan Kys primea
ca salariu din partea satului 4 florini.
La 1548 în Vadu Izei-a fost înregistrată 1 poartă, 1 poartă a morarului
era pauperă şi scutită. Tot aici nobilii aveau 5 porţi, judele era sărac. La a doua
numărătoare au fost număraţi şi 2 nobili de 1 sesie, nesupuşi impozitării.
La Valea Porcului-nobilii (Wngur Ioan, Petru, Gochia Ioan) aveau 3
porţi, la a doua impozitare 1 poartă era pauperă.
Conscrierile din anii 1600-1605 au sesizat evoluţia demografică a
populaţiei şi dispariţia definitivă a nobililor români, sesizată şi înainte cu 50
de ani.
Primele date despre locuitorii din Vadu Izei şi Valea Porcului din
secolul XVII atestă existenţa la 1600 a 6 case iobăgeşti, ce plăteau un impozit
de 6 florini, ce aparţineau nobilului din Sighet, Ştefan Zekel (Szekeli), din
totalul de 1007 case existente în întreg Maramureşul76. Peste 2 ani, la 1602,
au fost înregistrate doar 2 case iobăgeşti, ce erau restante la plata impozitului,
76

M. O. L, Dica Jegyzékek, Raksz A, 2684, Tom LXIV, 1600-1605, nr. 171.
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case unde locuiau supuşii Andrei Pinthe şi Roman Izidor, şi care aveau de
plătit restanţe de câte 4 florini. În Valea Porcului au fost înregistraţi 2 nobili,
Martin Iodi şi Matei Man, care deţineau fiecare câte 1 iobag, Ladislau Mihne
şi Ofrim Chestovici, pentru care impozitul era de 1 florin şi 4 dinari77.
Una din cele mai importante beneficii ale satului era moara de pe
pârîul Şugău, din Turczad, care a fost donată la 1583 lui Gaspar Póncz de
Sighet, german de origine78. Aceasta a ajuns apoi în proprietatea Fiscului,
care a colonizat acolo în secolul al XVIII-lea un morar de origine şvăbească
pe nume Drimuş, adus fie din Imperiu, dar şi mai probabil de pe domeniul
Cămării de sare, unde a fost consemnat pentru prima dată încă din secolul al
XVI-lea. Este foarte probabil că acesta a ajuns în sat venind din localitatea
învecinată Valea Porcului, unde membri ai familiei ua fost consemnaţi la
1778 ca lucrători la minele de sare. Prima intrare în localitate s-a făcut prin
zălogirea unui pământ în sat.
La 1631 a avut loc schimbul de pământuri dintre comitele suprem
al comitatului Maramureş, Bethlen Ştefan şi 2 nobili români din Berbeşti,
Codrea Gheorghe şi Pricop, prin care se schimbau 2 locuri în Vadu Izei, cu
locuri nelocuite din Hărniceşti79. Nobilul Codrea Pricop s-a plâns la 1635
în faţa Congregaţiei comitatului, deoarece a fost impus incorect, plătind un
impozit prea mare, el nu deţinea nici o poartă iobăgească80. La 1641 Gheorghe
Rákóczi afirma că Gheorghe Codrea se trăgea din familia Leucă din Vad81.
Anterior a avut loc un proces între familia Codrea şi Ştefan Bethlen, care le-a
ocupat pământurile din Vad.
La 1664, la cercetarea porţilor din comitat, din 6 aprilie, la Vadu
Izei erau înregistraţi 10 iobagi locuitori în porţi “rott emberek” şi 5 jeleri82.
În Valea Porcului au fost înregistraţi 2 nobili, Ştefanca Dumitru şi Godsa
Simion, şi 15 oameni înscrişi în porţi “rott emberek”.
Din Urbariul de la 1680 reiese că în Vad locuiau 8 iobagi, ce aveau
10 fii, iar din sat nu era nimeni fugit în altă parte, şi nici locuri pustii nu
erau83.
La 1684 numărul iobagilor era un pic mai mic, 6 iobagi, ce aveau 11
fii şi 6 sesii. Numărul jelerilor ce locuiau aici era 284.
77
78
79
80
81
82
83
84

Ibidem.
AN CJ, Historia Rei Cameralis, p.129.
Ibidem.
AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş, Protocoalele Congregaţiei nobiliare/1633.
Ioan Cavaler de Puşcariu, Familii nobile maramureşene, p. 50-51.
AN CJ, fond familial Teleki de Dumbrăvioara, f. n.
David Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVII, vol. I, p. 77.
Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

38

Revista Arhivei Maramureşene

La 1684 în Vadu Izei erau 2 bucăţi de pământuri alodiale, pe care se
cultivau 2,8 găleţi de grâu, iar fânaţul satului era unul foarte mic, de pe care
se adunau 2 care de fân85.
Darea ţării era predată de către locuitorii Vadului nu comitelui
comitatului, comitatul neavând nici o putere asupra lor, ci comitelui Cămării
de sare. La 1684 locuitorii s-au plâns de ieşirea în circuit a oficialilor
comitatului, care aducea grave pierderi, fiecare sat fiind obligat să contribuie
la întreţinerea unui număr mare de oameni (60 la 1684), ce ieşeau teoretic de
două ori /an pentru reglementarea treburilor din comitat. Aceşti “circalaşi”,
prin abuzurile la care adesea se dedau determinau apariţia unor plângeri din
partea locuitorilor.
Locuitorii din Vad erau legaţi mai ales de comitele Cămării de sare,
fiind înscrişi în Registrul comitelui cămării, la fel ca locuitorii de pe domeniul
Bocicoi86.
La conscrierea din 1689 numărul iobagilor din Vad era mult mai
mare, 31, ce aveau un număr de 33 fii. 3 iobagi erau fugiţi, iar 2 văduve au
fost înregistrate ca având 3 fii87.
La 21 septembrie 1693 s-a făcut o repartiţie a moşiilor erariale, a
boilor, a cailor, a porcilor. În plasa Sighet , în Vadu Izei erau 9 porţi, 5 boi, 4
cai; în Valea Porcului erau 10 porţi, 5 boi şi 5 cai88.
La 1698 în Vadu Izei locuiau 12 iobagi, iar în Valea Porcului 1089.
Conscripţia din 1715 a înregistrat un număr de 16 iobagi ai Fiscului
plus 6 iobagi ai lui Vécsey în Vadu Izei şi 2 nobili de o sesie şi 9 iobagi în
Valea Porcului90.
În ceea ce priveşte impozitul plătit de către locuitorii din Vad,
acesta se ridica în aprilie 1687 la 56 florini, iar a celor din Valea Porcului
la 69 florini91. Acesta a crescut repede, la 1690 cele 4 porţii fiscale din Vad
trebuiau să plătească 156 florini/ 6 luni, respectiv câte 26 florini pe lună,
nefiind restanţieri din partea acestor porţii, din satul întreg înregistrându-se
o restanţă de 15 florini92. În acelaşi timp locuitorii din Valea Stejarului aveau
mai multe restanţe de plătit din timpul în care preceptor al dărilor era George
85
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David Prodan, Iobăgia în Transilvania în sec. XVII, vol II, p. 179.
David Prodan, partea III, p. 442.
David Prodan, vol. I, p. 78.
AN MM, fond Prefectura judeţului Maramureş, Acte financiare, nr. 6/1693, nr. 6/1693.
AN MM Acte financiare, nr. 8/1698.
Arhivele Naţionale ale României, Colecţia microfilme, Rola 43, Austria.
Ibidem, nr. 2/1687.
Ibidem, nr. 3/1690.
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Tirja (10 florini şi 34 creiţari şi 7 florini şi 51 creiţari şi 9 florini de pe vremea
când preceptor era Michael Ernyei). Peste 3 ani, la 1693, restanţele supuşilor
din Vadu Izei au crescut la 18 florini, iar porţiunile erariale trebuiau să
plătească 30 florini, cele equline fiind obligate la plata a 18 florini. Tot atunci
cei din Valea Porcului trebuiau să plătească 61 florini, porţiunile equiline
fiind obligate la plata a 18 florini93. Peste doar un an impozitul înregistrat
în cele 2 sate era simţitor mai mare, locuitorii din Vadu Izei fiind obligaţi
la plata unui impozit pe porţi de 348 florini/6 luni, din care doar o mică
parte, 79 florini trebuia plătit în bani, restul fiind plătit în natură, prin munca
prestată. Cei din Valea Porcului în schimb aveau stabilit un impozit pe porţi
de 390 florini/lună, cea mai mare parte, 315 florini, fiind plătiţi în bani, în
natură au fost plătiţi restul până la 346 florini şi 15 creiţari, iar 43 florini şi
45 creiţari erau restanţă94. Pentru intervalul de 1 an, dintre 1 noiembrie 16931 noiembrie 1694, restanţele la impozit ale satului Vadu Izei se cifrau la 45
florini95. La 1698, odată cu depunerea jurământului de către judele satului
din Valea Porcului, s-a stabilit şi impozitul satului, de 205, respectiv 260
florini, la cele 2 semestre. Cei 2 nobili curialişti aveau impozite diferite, şi
anume Cozma Godja avea 40 florini, iar Tomasiu Ştefanca doar 24 florini. Pe
lângă aceştia, cei 40 locuitori ţărani aveau propriul impozit, care din păcate
nu poate fi descifrat din documente96. Cei 12 locuitori ţărani din Vadu Izei
trebuiau să plătească un impozit de 223 şi respectiv 280 florini97.
Locuitorii din Vad nu creşteau oi98, spre deosebire de locuitorii din
alte sate, neplătind dijma din oi, ci doar decima din porci şi albine99.
La începutul secolului XVIII Fiscul, reprezentat de juzii camerali, a
arendat crâşmele cămării din Vadu Izei şi Şugătag100.
Principala obligaţie a locuitorilor din Vad nu era cea de a plăti taxe
şi impozite, ci de a presta slujbe, lucrând zilnic la Curtea de la Sighet, de
care depindeau, fiind tare în drum101. Pentru lucrul la casa cămării din Sighet
locuitorii erau plătiţi cu câte 3 pâinişoare de două ori/zi102. La 1683 au fost
93 Ibidem nr. 6/1693.
94 Ibidem, nr. 7/1694.
95 Ibidem, nr. 7/ 1694.
96 Ibidem, nr. 9/1698.
97 Ibidem.
98 David Prodan, partea II, p. 192.
99 Ibidem, partea I, p. 192.
100 AN CJ, fond familial Vécsey.
101 David Prodan, op. cit., p. 249.
102 AN CJ, fond Colecţia Socoteli princiare, nr. /1675.
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pomeniţi ca lucrând la orice muncă era nevoie la Sighet, iar împreună cu
locuitorii din Şugatag, Hărniceşti şi Tribuşa ajutau la transportul sării până
la Sighet103.
Din împărţirea din 1671 a Curţii de la Sighet, a extravilanului şi
a celor aparţinătoare de această Curte, Vad, Tribuşa, Hărniceşti, Şugatag
între Emeric Thököly şi Maria Prinyi, Bárkoczi, primul avea 14 supuşi în
Vad, Maria Prinyi avea 7 supuşi, iar Fiscul avea 6 iobagi în acelaşi sat104
Thököly avea 2 sferturi, Fiscul avea o treime, şi anume fostele părţi ale lui
Zolyomi, pe care le-a pierdut pentru infidelitate la 1670, o parte era deţinută
de Maria Prinyi105. Partea lui Thököly din Vad, Hărniceşti, Şugatag, Tribuşa
a fost preluată de contele Nicolae Bethlen la 1697, cu drept de fii, urmaşi ai
acestuia106.
Prezenţa pădurilor, răspândite în Maramureş nu reprezenta acelaşi
factor de subzistenţă pentru locuitorii Vadului. În anul 1684 aici nu existau
păduri separate pentru domnii de pământ, atunci când se făcea ghinda,
comitele cămării şi dregătorii doamnei Prinyi Maria împărţeau pădurile şi
decima din porci era plătită pentru turmele fiecăruia.
În pădurea dintre Iza şi Mara, atunci când se făcea ghindă domnii de
pământ nu puteau folosi această ghindă, la fel nu era posibilă tăierea de către
iobagi a lemnelor, decât pentru clădit, şi asta cu acordul dregătorilor107.
Curtea de la Sighet, de care ţinea întreg satul Vadu Izei, a fost arendată
la începutul secolului XVIII de către Fisc familiei Vécsey, ce a devenit cel mai
mare posesor de iobagi şi cel mai important proprietar din localitate, până la
desfiinţarea iobăgiei. Familia a intrat în Vadu Izei treptat după 1700 şi înainte
de 1765, probabil în jurul anului 1715, când contele Keglevics, ce se ocupa
de bunurile Fiscului din Sighet, a arendat pentru 20 de ani toate bunurile
din Maramureş, Satu Mare, Ugocea, Bereg, pentru o sumă de 12000 florini
renani baronului Ştefan Vécsey (conscripitio et instrumentum resignatorium
bonorum Marmaticorum per comiti Keglevics baroni Stephano Vécsey)108.
Prin preluarea acestei părţi la Vadu Izei familia Vecsey avea la 1715 un
număr de 6 supuşi (Mărculeţ Ioan, Rus Demian, Isidor Dumitru cu fratele,
juratul Gliga, Philimon şi Lupşa, ce aveau 4 fii, numiţi oaspeţi, hospites).
Aceştia aveau obligaţii de a da un cens anual, alături de alte munci, trebuiau
103 Ibidem, p. 249.
104 H. R. C., p. 271.
105 Ibidem, p. 271.
106 Ibidem, p. 314.
107 David Prodan, vol. I, p. 329.
108 Ibidem, nr. 65, p. 130.
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să dea o piele de mardurie, 1 găină, 1 câblă de ovăz109. Familia deţinea în
sat 2 calcaturi, în partea de sus şi de jos, unde erau situate atât pământurile
alodiale, cât şi fânaţele oraşului. În calcatura de sus la locul numit “Priloage”
erau 16 iugăre, pe care erau semănate în parte grâu de primăvară, în parte
ovăz (8 şi 8). La locul numit “Zsundiis” erau aproape 10 iugăre însămânţate
cu porumb. În “ Zăvoiul Ilenii” erau alte 2 jugăre cultivate cu porumb. În
“Dumbravă” era 3 iugăre, pe care era cultivată hrişcă.
În calcatura de jos la locul numit “Chiriteu”, învecinat cu moşia
Berbeşti şi cu pârâul de hotar erau 20 iugăre, semănate cu grâu de toamnă(
4 iugăre) şi de primăvară, cu porumb (4 iugăre), ovăz (6 iugăre), hrişcă,
(3 iugăre) orz. Pe acest loc se practica cultura alternativă, după cultivare
păşteau oile. La locul numit “Sub Coasta Bilicioii” erau 5 iugăre, pe care
erau semănate ovăz, în “Răstoci” erau 3 iugăre, lângă „Valea Lontroasă”
lângă Iza era 1 iugăr. În „Răstocii de jos” era 1 iugăr şi jumătate, la „Scobai”
erau 5 iugăre, iar „între drumuri” era 1 iugăr110.
Fânaţele era situate la Veranye, acolo unde se strângeau 6 care
de fân, în calcatura de sus, iar cea de jos erau mai multe fânaţe, şi anume
la „Chiriteu” unde se strângeau 12 care, „sub Coasta Bilicioii”, între
pământurile arabile, dincolo de pădure, unde se aduna un car de fân, în
„Mocira de Sus” se adunau 8 care de fân, în „Mocira de Jos de ciutoi”, în
vecinătatea pârâului numit Valea Carpinilor era o fâneaţă pe care se adunau
2 care de fân. În „Mocira de Jos” era o fânaţă de 6 care de fân. În „Mocira
de Mijloc” era fânaţă pentru 5 care de fân, iar în „Picui” de pe fânaţă se
strângeau tot 5 care de fân. În total fânaţele din Vadu Izei ofereau 45 care de
fân111. Aceste terenuri erau arate, semănate şi lucrate cu ajutorul supuşilor
din Vad.
Obligaţia predării cailor de poştă nu era specifică acestui sat, deoarece
aici nu locuia nici un singur nobil. Spre deosebire de aceştia, nobilii din
Valea Porcului erau obligaţi la 1678, octombrie 29, să predea 1 cal de poştă,
la fel ca locuitorii din Rona de Jos112.
La 1726 în Vadu Izei trăiau 15 iobagi, ce deţineau 120 bucăţi mici
de teren arabil, pe care se făceau semănături de toamnă şi primăvară, precum
şi fânaţe pentru 30 cosaşi. Principala obligaţie a locuitorilor era trasportul a
300 sări de la Coştiui la Sighet. Locuitorii Rus Demian, Rus Griga, Onofrei
109 AN CJ, fond familial Vécsey, nr. 30, nr. 32.
110 AN CJ, fond familial Vécsey, nr. 30.
111 Ibidem.
112 AN MM, Protocoalele Congregaţiei nobiliare/1678.
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Dumitru, Corneştean Chira, Fodoruţ Vasile, Teleptian Vasile, Teleptian
Timofi, Szaplonczai Simion, Babonyi Lupşa, Crişian Ioan, Alexa Nicora,
Fodoruţ Andreica, Fodoruţ Pintea, Beserman Matei, Oros Wasali deţineau
jumătăţi de sesii iobăgeşti, în total aveau 3 sesii şi 3/4; aveau câte 4 agri
de semănat, situate în 2 calcaturi, în total 60. Cele 30 fânaţe (câte 2 pentru
fiecare iobag) proveneau din extirpare113. Au fost înregistraţi 2 iobagi morţi,
Barburici Ioan şi Malaşco Petraş.
În Valea Porcului trăiau 17 iobagi, ce deţineau terenuri de semănat
în valoare 85 câble de Pojon (câte 42 câble şi jumătate de Pojon în cele 2
calcaturi). Pământul localităţii era steril, iar iobagii deţineau terenuri extirpate
de câte 1 ½, 2 ½, 3 câble de Pojon, la prima şi la a doua semănătură. Deţineau
fânaţe iobăgeşti din extirpare, de la 1 la 6. Numele locuitorilor iobagi: Flore
Ilie, Flore Şofron, Flore Dumitru, Raba Toder, Raba Pinte, Raba Gheorghe,
Siminişca Vasi, Mihne Ionaş, Mihne Toder, Mihne Macovei, Mihne Ionuţ,
Mihne Ioan, Ilieş Toder, Huchor, Gheorghe, Boşca Pinte, Moldovan Iacob.
Morţi erau consemnaţi a fi Godgea Vasuc, Flore Ionaş, iar File Griga era
fugit. Sesiile iobăgeşti deţinute erau mici, Flore Ilie, Ilieş Toder, Huchor
Gheorghe, Boşca Pinte deţinând ¼ sesie, iar restul câte 1/16 sesie locuită,
Mihne Macavei avea 1/8 sesie. În sat erau goale 3 bucăţi de sesie a căror
locuitori erau fie morţi de 6 ani sau au fugit în urmă cu un an.
Sătenii erau obligaţi să transporte 300 sări de la Coştiui la portul sării
din Sighet114.
Prin sat treceau 2 drumuri regeşti ”regiae viae”, ce veneau din
Moldova, pa Valea Izei, şi drumul “poştelor”, ce venea din Transilvania şi
Ungaria peste Cavnic şi Budeşti, făcând legătura cu oraşele şi minele de aur
de la Baia Sprie şi Baia Mare115.
În timpul acestei stăpâniri a lui Vécsey se constată o creştere
rapidă a numărului locuitorilor din localitate, probabil prin colonizări de
noi locuitori, aduşi prin colonizare sau fugiţi aici, fenomen ce nu era deloc
singular în epocă, ci era chiar specific timpului. După intrarea sa în aceste
posesiuni Ştefan Vécsey a început treptat să achiziţioneze toate drepturile ce
ţineau de acestea. Aceste drepturi, au cunoscut o evoluţie similară celei din
Ardeal. Ele au fost folosite anterior în comun de către Fisc şi Maria Prinyi,
născută Bárkoczi. La 1715 bunurile Mariei Prinyi au trecut la succesorii şi
urmaşii acesteia, pe partea Fiscului intrând comitele Sigismund Pethö, care
113 M.O.L., UC 72:43.
114 Ibidem.
115 AN CJ, fond familial Vécsey, nr. 30 şi nr. 65.
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a consemnat la 1725 toate bunurile Fiscului din Curtea de la Sighet. Acesta
a folosit în comun cu comitele Keglevics apartenenţele Sighetului, pe care
acesta le-a conscris la 1733. Peste doar 3 ani, la 1736 comitele Sigismund
Pethö a donat bunurile sale din Maramureş sorei sale, Maria Pethö, care le-a
folosit apoi. În anii 1741, 1744, 1750, 1754 aceste bunuri au fost conscrise
de mai multe ori. După zălogirea din 1765 Ştefan Vécsey a fost preocupat să
dobândească toate apartenenţele Sighetului, pentru a-şi asigura o sursă sigură
şi mai mare de venit, în acest scop, la 1767 a cercetat legaliatatea modului
în care Curtea de la Sighet a aparţinut de dreptul de pătrime cuvenită fiicelor
familiei Bárkoczi (quartalitatem). Nu cunoaştem rezultatele acestei cercetări
decât indirect, la 1786 baronul Ştefan Vécsey întocmind pentru prima dată o
conscriere a bunurilor sale din Maramureş. Anterior au fost conscrişi iobagii
din localitate.
La 1779 au fost număraţi, în Urbariul întocmit pentru partea Fiscului
în limba română şi în limba maghiară pentru partea ce ţinea de baronul
Vécsey, 23 iobagi cu 4 fii, 5 fraţi, 11 jeleri, 2 subjeleri, cu toţii având de plătit
o dică(dare) (dare) de 43 florini. Aceşti locuitori deţineau 32 boi de jug, 17
vaci de muls, 3 vaci sterile, 2 juninci, 3 viţei, 4 cai. Supuşii acestuia, iobagii
români cu obligaţii veşnice, legaţi de glie, trebuiau să-i presteze zile de lucru
cu braţele sau cu boii de plug, vara, pe baza unei înţelegeri cu stăpânul, la
arat, semănat, strângerea cerealelor, toamna cei ce aveau boi de jug trebuiau
să lucreze 1 zi/săptămână, iar cei ce lucrau cu braţele trebuiau să lucreze o
săptămână întreagă tot a cincea săptămână, nu plăteau none, ci decime din
oi (6 creiţari/bucată), porci sau albine (câte 4creiţari şi jumătate). Ca dări
dădeau ovăz, 1 găină, ţesături, unt.
În sat era o casă a lui Vécsey, unde resida judele lui, care aduna
obligaţiile supuşilor şi administra partea acestuia116. La 1788 acelaşi baron a
cerut o cercetare asupra dreptului de crâşmărit a Fiscului, ce era exercitat la
acel moment în comun de către comitele comitatului Maramureş, Sigismund
Pethö şi comitele Joseph Keglevics, în curtea de la Sighet117.
Astfel sfârşitul secolului XVIII a împământenit în Maramureş pe
baronul Ştefan Vécsey, care deja la 1782 a conscris supuşii din Vadu Izei.
Aceştia erau în număr de 14, aveau obligaţii iobăgeşti perpetue. Numele
acestora era Szidor Szimion şi Vaszalie, Flora Vaszalie, Fodorucz Vaszalie,
nou veniţii Kindriş Vaszalie, Argylan Dumitru, Szusc Petre, Muntean Ionaş,
116 AN MM, Fond Prefectura judeţului Maramureş, Conscripţii urbariale, pachet XII, nr. 80-81;
Conscripţii dicale
117 Ibidem, p. 130.
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Muntyan Ioan, Orosz Ioszip, Mihai şi Ioan, Rusz Ioan. Aceştia aveau 12 fii,
cu vărste cuprinse între 1 şi 18 ani şi 12 fiice, cu vârste cuprinse între 2 şi
16 ani, 3 persoane nu aveau înscrişi copii, iar Fodorucz Vaszalie avea cei
mai mulţi copii, 4 fete şi un băiat. Majoritatea supuşilor erau foarte tineri,
având copii mici, doar unul singur avea copii de 17 şi 18 ani, doar 3 persoane
aveau copii de 16 ani118. Media copiilor unei familii din Vadu Izei, pe baza
acestei conscrieri la sfârşitul secolului XVIII nu depăşea 2 copii, iar numărul
supuşilor familiei Vécsey era de maximum 52 de persoane. Aceste persoane
deţineau terenuri intravilane, extravilane şi fânaţe mici, locuind în părţi
ale satului numite În Zsora, În Dumbravă, În Gura vei Porkului, Linge
Drum, După Kikaszna etc.
Partea Fiscului era mai mare, acesta deţinea 16 iobagi cu teren şi
case, apoi 5 jeleri, ce deţineau şi ei teren şi case. Este foarte clar că aceştia
nu erau autohtoni, numele lor (Rusz, Ardelan, Rusznak) nu era tipic satului,
ci trădează locul şi/sau etnia acestora. Pe această parte, la fel ca pe partea lui
Vécsey erau şi terenuri deserte, de unde supuşii au fugit. Supuşii Fiscului
trebuiau să lucreze cu braţele şi cu boii, tot a doua săptămână vara, iar toamna
tot a treia săptămână întreagă, la întreţinerea caselor, la transportul sării şi la
diferite munci legate de exploatarea de sare de la Coştiui, situată la 1 oră
şi jumătate de mers. Aveau de plătit un cens de 20 florini/an. Localitatea
nu dispunea de pământ folosit în comun, lipsea preotul, exista doar cantor
ce locuia pe terenul parohiei. Un număr de 3 terenuri erau deserte de 1 an,
fiind repartizate Fiscului şi supuşilor militari din alte sate. Iobagii Fiscului
au lucrat în ultimii 3 ani câte 2-3 zile la singura casă din sat, câte 2 iobagi
trebuiau să dea 1 găină plus 10-12 oi toamna inspectorului şi judelui satului,
să pescuiască peşte de vineri şi sâmbătă pentru acelaşi inspector, trebuiau săi ducă lemne administratorului Cămării de sare, Krusper, să repare moarea şi
să facă şi alte treburi. Locurile de păscut pentru turmele iobagilor erau situate
în Turczad şi în Râpa fluviului Iza.
Una dintre problemele ridicate de iobagii din sat cu ocazia întocmirii
mărturiei a fost faptul că domnul de pământ şi funcţionarii Fiscului, de religie
romano-catolică, le încălcau sărbătorile religioase, obligându-i să lucreze şi
de sărbători.
Din descrierea topografică a comitatului Maramureş, întocmită la
1 iunie 1767 de maiorul Caraccioli, topograf militar, reiese starea de fapt
inclusiv a satului Vadu Izei, care era parţial bun fiscal, parţial îi aparţinea
118 Ibidem, nr. 65, p. 55.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

45

baronului Vécsey. Pe partea Fiscului erau 24 case şi 132 locuitori, şi anume
27 bărbaţi, 32 femei, 1 slugă. Partea lui Vécsey nu a fost din păcate conscrisă,
dar era ceva mai mică. În sat era înregistrat un preot greco-catolic. Limba
locuitorilor era româna. Locuitorii trăiau din creşterea animalelor, cultivarea
pământului, transportul sării pe apă şi pe uscat. Întrucât localitatea nu ţinea
de domeniul Bocicoi contribuţia acesteia era plătită comitatului, iar casele
Fiscului plăteau 20 guldeni/an. Localitatea nu dispunea de păduri de ghindă,
dispunea de lemne de foc şi construcţie, de păşuni în propriul hotar, cârciuma
era arendată evreilor pentru 80 guldeni.
La 1814 au fost conscrişi locuitorii, şi anume 23 iobagi cu 4 fii, 5
fraţi, 10 jeleri, 1 subjeler, dica (darea) persoanelor ridicându-se la 38 florini
şi 50 creiţari. În sat erau 26 boi.
La 1840 în localitate locuiau 21 iobagi, ce plăteau o dică (dare) de 52
florini, 6 jeleri, ce plăteau o dică (dare) de 13 florini, 5 subjeleri, ce plăteau
10 florini dică (dare), 1 servitor ce plătea şi el 2 florini ca dică (dare), 1
slujnică ce plătea 1 florin şi 30 creiţari, în total dica (darea) personală se
ridica la 80 florini.
Recensământul populaţiei din 1880 a consemnat existenţa a 219
case, în care locuiau 1106 locuitori, din care 57 erau izraeliţi vorbitori de
limbă germană. Doar 67 locuitori erau alfabetizaţi119, ceea ce reprezintă un
procent infim de 6 %.
În 1900 Recensământul a consemnat creşterea numărului de case şi
locuitori, 332 case şi 1761 locuitori, din care 144 erau izraeliţi vorbitori de
limbă maghiară (76) şi germană (68)120.
Peste 10 ani, la 1910, în sat erau construite 399 case în care locuiau
1999 locuitori, din care 163 erau evrei vorbitori de limbă germană şi
maghiară121.
În anul 1930 populaţia localităţii se ridica la 2134 locuitori122.
Bineînţeles că datele oferite de diversele documente nu coincid întotdeauna,
din formularul completat la 1921 de către preotul Iuliu Dragoş, preot emerit
cu distincţia regală „Răsplata muncii pentru biserică, clasa I” reiese că
119 Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul 1880, Transilvania, Editura Staff, 1997, ClujNapoca, coordonator Traian Rotariu, p. 240.
120 Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul 1900, Editura Staff, 1999, Cluj-Napoca, coordonator
Traian Rotariu, p. 418.
121 Studia Censualia Transsilvanica, Recensământul din 1910.
122 Recensământul din 1931, coordonator Sabin Manuilă, Editura Institutului Central de Statistică
Bucureşti, 1938 vol I.
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populaţia localităţii era de 2398 suflete, ce făceau parte din 446 familii123.
Prima atestare a preotului din sat a fost făcută la 1530, cu ocazia
conscrierii populaţiei impozabile124, a bisericii din sat la 1715, când preotul
ortodox “greci ritus” a primit de la domnul de pământ, Vécsey o sesie
desertă, nelocuită, de care ţinea un fânaţ125. De remarcat că trecerea la grecocatolicism a avut loc treptat, primii 50 ani nu au fost unii de succes pentru
biserica greco-catolică. Acest lucru reiese cu claritate din actele vizitaţiei
canonice din 1751, întreprinsă de episcopul de Muncaci în comitatul
Maramureş, când majoritatea preoţilor din Maramureş erau încă sfinţiţi în
Moldova sau în alte locuri ortodoxe. Acesta a remarcat că în satul Wad era
un singur preot, Theodor Moldovan, numit de episcopul Dosoftei, biserica
avea aprobare de la episcopul Bizantiu, aceasta nu deţinea pământ parohial,
comunitatea nu dădea nimic pentru biserică, cu excepţia a 40 măsuri de
cereale pentru spovedanie. Cei 10 oaspeţi nu plăteau nimic, cu excepţia
unei zile de muncă. Nu exista moaşă în sat, nici învăţător, ci doar un cantor.
Biserica, cu hramul Sfântului Arhanghel Michail, era de bârne de lemn, cu
turn, în stare bună, pictată, binecuvântată de episcopul Dosoftei, cu antimis
de la episcopul Bizantiu, cu mai multe obiecte bisericeşti, cărţi de ceremonie,
cu excepţia Triodului. Biserica avea un cimitir înconjurat cu gard126.
La mijlocul secolului XVIII biserica veche de lemn din Berbeşti,
ce putea adăposti 200-230 credincioşi, a fost vîndută satului Vadu Izei, aşa
cum se obişnuia în Maramureş. În acest sat biserica a fost folosită peste 100
de ani, până la 1884, când s-a construit biserica de piatră din Vadu Izei, cea
veche fiind păstrată un timp în cimitirul vechi din sat.
Spargerea blocului românesc şi intrarea unor elemente străine în sat
a avut loc mai ales în secolul XVIII, odată cu creşterea interesului Casei de
Austria faţă de exploatarea judicioasă a resurselor şi bogăţiilor naturale din
teritoriile anexate. Aceasta a început să colonizeze treptat populaţie de altă
etnie, fie pentru arendarea cârciumăritului, unde au intrat masiv evreii, fie
pentru exploatarea aurului, în cazul localităţii studiate, unde au fost colonizaţi
ţigani spălători de aur.
Secolul XVIII a reprezentat intervalul de timp în care s-au stabilit
mai mulţi evrei în localitate, numărul acestora a crescut treptat, la vizita
123 AN CJ, Fond Episcopia greco-catolică Cluj-Gherla, nr. 1331/1921.
124 Conscripţia se află la Arhivele Naţionale Maghiare (M. O .L. ), Dica-jegyzékek. Raksd. A.2642. Tom
XXI.
125 AN CJ, Fond familial Vécsey, nr. 30, f. 8.
126 Episcopia greco-catolică de Muncacevo, Documente, Editura Muzeului sătmărean, 2012, coordinatori
Viorel Ciubotă, Vasile Rus, p. 185.
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lui Nicolae Iorga în Maramureş, înainte de cel de-al doilea război mondial,
acesta remarca prezenţa unui număr mare de evrei, ce locuiau la drumul
ţării şi care au dobândit treptat o serie de bunuri şi proprietăţi în localitate,
împingându-i pe români la marginea satului, fenomen identic cu cel din
Berbeşti. Organizarea acestora pare a fi urmat organizarea românească,
fiind conduşi în mod similar românilor de către un jude de plasă al evreilor.
Această funcţie a judelui, consemnată în anul 1799, era ocupată de un anume
Palko Kleiner, din Vad, care era judele evreilor din plasa Cosău127.
O politică nouă a urmat îndeaproape politica mercantilistă a Curţii
austriece, care a început să sprijine exploatarea bogăţiilor naturale, respectiv
a aurului, şi a colonizat pentru aceasta ţigani spălători de aur şi în Maramureş.
Spălarea aurului a asigurat dealtminteri până la 1848 un venit consistent
Curţii. La început, la 11 decembrie 1776, au fost colonizate şi stabilizate
câte 11 familii de ţigani aurari la Vadu Izei şi Perii Maramureşului128. În mai
1785, după dispoziţiile camerale, au fost colonizaţi alţi 41 ţigani, din care
5 în Vadu Izei129, unii însă au emigrat în Bucovina, numărul exact al celor
rămaşi nu poate fi stabilit exact, pe baza datelor cunoscute până în prezent.
Evoluţia tipului de casă construită în localitate a urmat îndeaproape
evoluţia din întregul Maramureş, de la case modeste de lemn, formate dintro singură încăpere, la case mai mari, din 2 încăperi, aşa cum este casa Arba,
aflată în Muzeul în aer liber din Sighetul Marmaţiei, cu 2 încăperi şi în dreapta
un hol, aşa numit tindă. Casa era construită din bârne groase de stejar, avea
acoperiş în patru ape, făcut din draniţă, casa avea prispă în faţa casei şi pe
lateral; casa a aparţinut celor 2 fraţi Arba, care se pare că nu s-au înţeles
asupra moştenirii, iar jumătate a fost mutată, jumătate a rămas pe loc, casa
din muzeu fiind reconstruită din cele 2 părţi130. Pe plan local se păstrează casa
de lemn Kazar, care este datată secolul XVIII, înregistrată în Patrimoniul
Unesco, Mm II-m-A 04789.
La 1859-1861 austriecii au făcut măsurători cadastrale şi în această
localitate. În acel moment proprietari în localitate erau înregistraţi Fiscul, prin
Fondul camerar, şi individual mai mulţi locuitori din sat, precum şi o serie
de locuitori din satul vecin Berbeşti131. Din extrasul din măsurătorile pentru
cadastrul general, ce au fost predate la Caşovia la 26 ianuarie 1868, rezultă că în
127 Ioan J. Popescu, O istorie a evreilor din Sighetu Marmaţiei.
128 Ibidem, p. 22.
129 AN CJ, fond Colecţia de documente şi manuscrise, manuscrisul Historia Rei Cameralis, p. 22, 115.
130 www. Muzeul satului Sighetu Marmaţiei.
131 . AN MM, Fond Prefectura judeţului Maramureş, Hărţi cadastrale, nr. 16/1859-1860.
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această perioadă satul ţinea de centrul de impozit al plasei Şugatag. Conform
acestui extras în Vadu Izei erau 173 proprietari de terenuri, case şi locuri de
casă. De apreciat că un număr de 9 proprietari erau locuitori din Berbeşti, şi
anume Mănăilă Ştefan, vechi Nuczu, Codra Mikolai a Tyralui, Şteţ Grigor
Pelaghie, Rednic Mihai, Pop Arailă a Bresoului, Kodra Ioan şi Kodra Luka
a Gavruş, Batin Parasca a lui Iuon, Batin Simion. Din impozitul pe 1865 a
proprietarilor de pământ din Maramureş, precum şi a alegătorilor ce alegeau
deputaţii la Dietă, din Vadu Izei doar 2 persoane erau supuse impozitării, una
plătind un impozit între 10-12 florini şi una plătind un impozit între 30-100
florini, iar 38 persoane votau delegaţii la Dietă. În Valea Porcului 2 persoane
plăteau un impozit minimal de 8-10 florini, 4 persoane plăteau între 10-12
florini, 2 persoane plăteau între 12-15 florini, iar 1 persoană plătea 15-20
florini. Delegaţii la Dietă erau aleşi de 22 persoane132.

Primul şi poate cel mai cunoscut învăţător din zonă în secolul
XIX a fost Teodor Mihnea din Valea Stejarului, ce a învăţat la
Preparandia din Sighet şi a fost învăţător în sat 44 de ani, fiind membru
al Astrei şi al Reuniunii învăţătorilor din Maramureş, publicând
culegeri de folclor în Revista Familia133.

132 AN CJ, Fond familial Mihali, nr. 122.
133 Marian Nicolae Tomi, Maramureşul de ieri până astăzi, Cluj-Napoca, 2008, p. 65.
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Concluzionând, în legătură cu evoluţia populaţiei din cele 2 localităţi
învecinate, pe baza datelor prelucrate până în prezent, se pare că evoluţia a
fost diferită, şi anume satul Berbeşti a fost mai mare în Evul Mediu, locuit
de o populaţie formată din mici nobili şi iobagii lor şi de un număr mare de
oameni liberi şi a cărui populaţie a crescut constant, dar a avut o creştere
mai mare începând de la sfârşitul secolului XVIII. Populaţia evreiască din
localitate a crescut mai rapid aici ca în satul învecinat, mai ales pe parcursul
secolului XIX, atingând punctul maxim la 1930. Evreii din Berbeşti erau
vorbitori de limbă maghiară, iar cei din Vadu Izei erau atât vorbitori de
limbă maghiară, cât şi de limbă germană. Pe de altă parte satul Vadu Izei a
crescut mai rapid decât satul învecinat, începând din a doua jumătate până
spre sfârşitul secolului XIX. Eventualele prelucrări ale unor date statistice
din secolul XIX ar putea aduce date suplimentare sau chiar schimba anumite
concluzii ale prezentului studiu.

Anexa 1. Podul de pe râul Mara, din Berbeşti,
construit de habsburgi în secolul XVIII
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Anexa 2. 1815. Situaţia satului Vadu Izei intocmită de autorităţi
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Einige Beiträge zur Erforschung der Bevölkerung in
zwei Dörfern in Maramarosch: Vadu Izei und Berbeşti
im Zeutraum zwischen den XIV-XIX Jahrhundert
(Zusammenfassung)
Schlusswörter: Bevölkerung,
Konskriptionen, Bevölkerung Zahlung,
kleine Adlige, Leibeigenen von Fiskus,
Vecsey, demografischen Wandels,
Steuern und Abgaben, Verpflichtungen,
Einheits Leibeigenen (Portes), Kirche,
Bildung, Religion.
Die vorliegenden Studie zielt darauf ab, einige besonders
dokumentarische Informationen, auf der Grundlage der Archivdokumente, an
der Analyse über die Entwicklung der Bevölkerung der umliegenden Dörfer,
Berbeşti und Vadu Izei, aus dem Komitat Maramarosch neu vorzustellen.
Die Entwicklung von diesen zwei Orten, einen mit kleinen Adel und freier
Bevölkerung, der Andere mit Fiskus und privat Leibeigenen bevölkert, die
wichtigsten Momente ihrer Geschichte, das Wachstum der Bevölkerung,
fühtre uns zu einer Übersicht davon zu versuchen. Wir versuchten die
wichtigsten Verpflichtungen und die Art und Form der Entwicklung der
beiden Gemeindschaften vorzuliegen, und Daten über Steuern, Abgaben und
sonstige Maßnahmen, die Betriebsart der Gemeinschaften, den Anbau von
Land, wie die Leute das Land gehalten, wie die Menschen ihre Existenz
gewannen. Dann wurden einige Aspekte der Entwicklung der Kirche, der
Bildung, vor allem bei der Bevölkerung von Berbeşti vorgestellt, sowie
als auch einige Aspekte der Kolonisierung von ausländischen Einwohner,
Zigeuner und Juden. Es wurde versucht zu bestimmen, wann das Dorf
Vadu Izei wuchs. Das Dorf war im Mittelalter ein sehr kleines Dorf und
hatte besonders im 19. Jahrhundert erhöht. Von dort verschwanden im 16.
Jahrhundert die edlen Menschen aus der Familie der Leucă.
Natürlich, dass in der Ermangelung der Verarbeitung des gesamten
dokumentarischen Archivmaterial, kann man die gegenwärtigen Ergebnisse
nicht als exklusiv bezeichnen, es gibt auch die gute Möglichkeit, dass die
Verarbeitung der anderen Quelle teilweise die jetzige Schlussfolgerungen
ändern wird.
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(Rezumat)
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 cîteva 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.
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Un proces de omor de la mijlocul secolului al XVI-lea

Dr. Anca Ramona Hapca
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi
Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”,
secţia Arhivistică-Istorie (2008), precum şi
Facultatea de Ştiinţe Politice,Administrative
şi ale Comunicării, Universitatea „BabeşBolyai”, secţia Administraţie Publică
(2008). Masterat Comunicare Socială şi
Relaţii Publice, Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială, Universitatea „BabeşBolyai” (2009). Doctor în istorie la
Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca
(2012), cu tema „Aspecte ale relaţiilor
dintre maramureşeni şi bistriţeni în secolele
al XV-lea şi al XVI-lea”.

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

D

emersul de faţă îşi
propune să prezinte câteva aspecte
din decursul secolului al XVI-lea
referitoare la un caz controversat
privind un proces de omor. Îl numim
controversat deoarece a implicat
două unităţi teritoriale distincte,
comitatul Maramureş, respectiv
districtul Bistriţei, şi care potrivit
documentelor existente s-a rezolvat
în decursul a mai multor ani. Acest
presupus omor a necesitat intervenţia autorităţilor ambelor unităţi teritoriale,
pentru lămurirea situaţiei. Vorbim astfel, despre dimensiunea juridică a
raportorilor dintre autorităţile celor două regiuni învecinate.
Aşa cum era de aşteptat, în decursul secolului al XVI-lea au
existat între membrii celor două comunităţi probleme de natură juridică,
societatea confruntându-se cu astfel de chestiuni la nivelul întregii regiuni
transilvănene.
De altfel, documentele secolului al XVI-lea abundă în informaţii
cu privire la probleme juridice existente între locuitorii acestor zone. Acest
lucru se datorează, bineînţeles, faptului că actele în general se redactau
atunci când existau probleme sau neînţelegeri între supuşi, atunci când sau înfăptuit anumite delicte, documentele surprinzând existenţa diferitelor
probleme de ordin juridic cum ar fi nedreptăţi, înşelăciuni, furturi, tâlhării,
omoruri, atacuri şi maltratări, sechestrări de bunuri şi ţinerea în captivitate a
unor persoane, neînţelegeri de hotar şi furturi de animale, precum şi cazuri
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de predare a supuşilor fugiţi şi de urmărire a răufăcătorilor.
Aşa cum au constatat şi alţi cercetători în probleme juridice,
izvoarele pomenesc despre hoţi prinşi, executaţi sau condamnaţi la ani grei de
închisoare, despre bunuri mobile sau chiar averi întregi confiscate, ca măsuri
extreme, despre oameni certaţi cu legea, puşi sub urmărire, care probează
faptul că justiţia a funcţionat, că legea penală s-a aplicat.
Cazul supus discuţiei cu privire la un proces de omor a fost subiectul
unui număr de mai multe scrisori trimise de către oficialităţile maramureşene
celor bistriţene din perioada 1528-1533. De altfel, corespondenţa purtată de
autorităţi în decursul secolului al XVI-lea şi mai ales în a doua jumătate
a secolului când numărul scrisorilor cresc, furnizează informaţii cu privire
la rezolvarea diferitelor pricini apărute între cele două comunităţi vecine.
Documentele din perioada amintită sunt dense în informaţii cu privire
la raporturile juridice, acestea atestând existenţa unor cazuri de atacuri şi
maltratări, sechestrări de bunuri şi ţinerea în captivitate a unor persoane,
furturi şi omor.
Fiind vorba de două comunităţi distincte, se poate vorbi de un statut
juridic particular al fiecărei entităţi teritoriale: districtul săsesc al Bistriţei,
respectiv comitatul nobiliar al Maramureşului. În prima jumătate a secolului
al XVI-lea, diferenţele de identitate juridică şi administrativă au fost mai
pregnante. Maramureşul în Evul Mediu a avut o traiectorie diferită faţă de
celelalte unităţi teritoriale din Transilvania, atât datorită organizării sale
etnice diferite (românii reprezentau majoritatea populaţiei), cât şi a rolului
pe care l-a jucat în politica Regatului Ungar, cea mai mare parte a locuitorilor
fiind nobili. În ceea ce priveşte oraşul Bistriţa ce reprezenta centru politicoadministrativ al districtului cu acelaşi nume era format din punct de vedere
etnic din populaţie săsească. Apartenenţa celor două teritorii la Transilvania
a avut de asemenea unele particularităţi. Dacă districtul Bistriţei a aparţinut
de voievodatul Transilvaniei, iar mai apoi de principatul cu acelaşi nume
aflat sub suzeranitate otomană, Maramureşul în perioada voievodatului
Transilvaniei a aparţinut direct de regatul maghiar fiind sub autoritatea
palatinului, apoi însă comitatul a trecut în structurile administrative ale
principatului Transilvaniei, impunându-se un nou traseu comun a celor două
teritorii învecinate.
Cazul amintit privind procesul de omor s-a desfăşurat în perioada 15281533, aşa cum a reieşit din informaţiile documentare. De-a lungul a cinci ani,
	

Rusu Gabriel Virgil, Urmărirea infractorilor în comitatele ardelene - secolul XVII, Cluj-Napoca,
2011, rezumatul tezei de doctorat, p. 8.
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autorităţile comitatului Maramureş au corespondat cu oficialităţile bistriţene în
legătură cu acest proces, pentru demonstrarea nevinovăţiei nobilului Gavrilă
de Vişeu de Sus. Din cadrul corespondenţei se mai păstrează un număr de trei
scrisori trimise de către oficialii maramureşeni vecinilor din Bistriţa.
Astfel, o primă scrisoare din 3 noiembrie 1528 a informat asupra
faptului că nobilul Gavrilă de Vişeu de Sus era bănuit de omorârea unei
persoane între Săliştea de Sus şi Vişeu. Congregaţia nobiliară (Universitas
nobilium comitaus terre Maramarusiensis) a depus mărturie în favoarea
acestui nobil (nobilis Hawryla [...] frater noster) acuzat de crimă de „prietenii
şi vecinii” bistriţeni. Documentul era redactat din Sighet. Aşa cum se poate
observa din documente, o mare problemă pentru care maramureşenii apelau
la bunăvoinţa bistriţenilor o constituia condamnarea nobililor pentru diferite
delicte săvârşite pe teritoriul districtului Bistriţa. La acest document se
poate remarca faptul că, „comitatul nu este simplu al Maramureşului, ci al
ţării Maramureşului”, exprimând nu doar solidaritatea membrilor săi, ci şi
amintirea acelei ţări româneşti prefăcute în comitat.
În 10 ianuarie 1531, Gavrilă de Vişeu de Sus a fost din nou subiectul
unei scrisori dintre maramureşeni şi bistriţeni. Întreaga comunitate a nobililor
(Tota universitas nobilium comitatus Marosiensis) a adresat rugămintea de
a i se face dreptate nobilului pentru pagubele suferite din partea unor supuşi
ai oraşului Bistriţa. Se pare că bistriţenii au năvălit pe proprietăţile nobilului
Gavrilă din Vişeu drept răzbunare.
Un ultim document referitor la această problemă a fost dat în 9
decembrie 1533. Adunarea nobililor din comitatul Maramureş a cerut judelui
şi juraţilor oraşului Bistriţa să nu dea curs procesului de omor, deoarece
	

	
	
	
	

Arhivele Naţionale Cluj, Fond Primăria oraşului Bistriţa, (în continuare AN CJ, P.O.B.), seria I,
nr. 965; Albert Berger, Urkunden Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. III (1203-1570). Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst Wagner. Köln-Wien 1986, I, nr. 1071;
Colecţia Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor. Acte şi scrisori din arhivele oraşelor
ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu), vol. XV, partea I, 1358-1600, Bucureşti, 1911, publicat de Nicolae
Iorga, doc. nr. 565, p. 307.
Conform scrisorilor, oficialii maramureşeni se adresau bistriţenilor cu diferite formule, cum ar
fi: prudens et circumspecte vir, domine amice ac vicine nobis semper observande sau prudens et
circumspecte domine, amice vicineque honorande.
Ioan Aurel Pop, Instituţii medievale românesti: adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din
Transilvania în secolele XIV-XVI, Cluj –Napoca, 1991, p. 188-189.
AN CJ, P.O.B, seria I, nr. 1127; Albert Berger, op. cit, I, nr. 1235; Colecţia Hurmuzaki, op. cit, XV,
partea I, doc. nr 673, p. 360-361.
AN CJ, P.O.B, seria I, nr. 1179; Albert Berger, op. cit, I, nr. 1288; Colecţia Hurmuzaki, op. cit, XV,
partea I, doc. nr. 687, p. 367; Maria Holban, Virginia Sacerdoţeanu, Culegere de facsimile pentru
Şcoala de Arhivistică. seria latina, Bucureşti, 1942, doc. nr. 8, p. 6, anexe planşa VI.
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nobilul Gavrilă şi-a obţinut libertatea datorită celor doi oameni cinstiţi (duobus
hominibus probis) care au depus jurământ susţinând nevinovăţia lui. Din
documente se poate observa faptul că acuzatul a trimis în faţa congregaţiei
comitatense doi martori pentru ca aceasta să fie convinsă de nevinovăţia lui
şi să ceară în mod oficial, eliberarea acestuia din închisoarea de la Zagra
şi înapoierea bunurilor confiscate la arestare. Maramureşenii promit de
asemenea bistriţenilor să aplice aceeaşi măsură a dreptăţii în cazuri similare
petrecute cu locuitorii Bistriţei. Această promisiune a maramureşenilor se
poate pune şi pe seama asprimii bistriţenilor în aplicarea legii. Într-un alt
document din 15 martie 1547, în care maramureşenii intervin în favoarea
unui nobil care a fost jefuit, cer bistriţenilor să întrebuinţeze şi faţă de alţii
asprimea pe care o arată maramureşenilor când sunt vinovaţi.
Insistenţa autorităţilor maramureşene pentru rezolvarea favorabilă
a acestui presupus caz de omor precum şi durata de rezolvare a procesului
întinsă pe mai mulţi ani ne determină să credem că acest nobil a fost o persoană
influentă în comitat. Această supoziţie ne-o bazăm şi pe un document din 12
martie 1527 publicat mai recent în colecţia de diplome maramureşene din
secolele XVI-XVIII, în care vicecomitele şi cei patru juzi ai nobililor din
comitatul Maramureş atestă vânzarea unei sesii de către Ioan de Petrova.
Între cei patru juzi ai nobililor figura şi nobilul Gavrilă de Vişeu de Sus10.
Considerăm că documentele fac referire la aceeaşi persoană.
Documentele prezentate trădează şi o altă faţetă a relaţiilor dintre
cele două ţinuturi. Chiar dacă maramureşeni îi numesc prieteni şi vecini pe
bistriţeni, atunci când interesul lor este lezat, când nobilii comitatului sunt
cercetaţi pentru infracţiuni grave ei insistă pentru rezolvarea problemei în
interesul lor, amintind că vor proceda la fel în cazuri similare.
Se remarcă statutul juridic particular al fiecărei entităţi teritoriale
(districtul Bistriţei, respectiv comitatul Maramureş), judecăţile făcându-se
	

În colecţia Hurmuzaki, apare greşit 102 martori (a se vedea Anexa nr. 1). Iniţial s-a considerat că
numărul martorilor era mult mai mare - 102 oameni cinstiţi (centum et duobus hominibus probis)
autorii remarcând faptul că procesul penal avea un număr neobişnuit de mare de jurători, care probabil
aveau rolul şi de apărători şi chiar de martori (Ibidem; Ioan Aurel Pop, op. cit, p. 188-189; Marian
Nicolae Tomi, Maramureşul istoric în date, Cluj-Napoca, Ed. Grinda, 2005, p. 52-53.)
	 Maria Holban, Virginia Sacerdoţeanu, op. cit, doc nr. 9, p. 6.
	 Ioan-Aurel Pop (coord.), Diplome maramureşene din secolele XVI-XVII, provenite din colecţia lui
Ioan Mihalyi de Apşa, Bucureşti, 2010, doc. nr. 130, p. 126-128.
10 Nos Nicolaus de Krychfalva, vicecomes, Petrus Ztojka de eadem, Andreas Bank de Zarvazo, Stephanus
Rednik de Ghulafalva ac Havrilla de Felso Viso, iudices nobilium comitatus Maramarusiensis... („ Noi,
Nicolae de Crişăneşti, vicecomite, Petru Stoica de aceeaşi <posesiune> , Andrei Banc de Sarasău, Ştefan
Rednic de Giuleşti şi Gavrilă de Vişeu de Sus, juzii nobililor din comitatul Maramureş...”); Ibidem.
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de către autorităţile din teritoriul de origine al celui în cauză, cu respectarea
drepturilor nobililor maramureşeni precum şi a autonomiei judiciare a saşilor
bistriţeni.
Trebuie menţionat faptul că în secolul al XVI-lea la nivel regional
instanţele juridice nu erau clar delimitate, demnitarii regiunilor studiate
având pe lângă atribuţiile politico-administrative şi pe cele judecătoreşti11.
Anexa nr. 1, document din 9 decembrie, 1533. 12

Documentul aşa cum apare publicat în colecţia Hurmuzaki:
În Maramureş instanţa de judecată comitatensă - sedes iudiciaria- era formată din comite sau locţiitorul
lui, asesorii juraţi şi alţi nobili desemnaţi. Vicecomiţii, aleşi dintre nobilii mai înstăriţi prezidau scaunul
de judecată al comitatului care se convoca la fiecare două saptămâni. (Engel Pál, Regatul Sfântului Ştefan.
Istoria Ungariei medievale 895-1526, trad. Aurora Moga, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. p. 208, 247,
335; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Baia Mare, Ed. „Gutinul”, 1997, p. 52-53).
Conform statutelor municipale săseşti, pentru infracţiunile capitale cum ar fi omuciderea, violul,
tâlhăria, furtul sau vrăjitoria, dreptul statuar penal prevedea pedeapsa cu moartea, care în funcţie de
gravitatea faptei putea fi spânzurătoarea (se aplica în caz de furt) sau decapitarea (pentru omor sau
adulter). Omorul din imprudenţă nu se sancţiona cu pedeapsa capitală, inculpatul putând fi achitat
pentru ucidere. Cu toate acestea, în practica judiciară deseori criminalii nu au fost condamnaţi la
moarte, ci datorită unor motive, cereau răscumpărarea, plata capului pentru omor. (Felix Sutschek,
Statutele municipale ale saşilor din Transilvania, Stuttgart, 1997, p.120, 124, 138-139.)
12 AN CJ, P.O.B, seria I, nr. 1179, document publicat integral în Colecţia Hurmuzaki, op. cit., XV, partea
I, doc. nr. 687, p. 367.
11
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Prudentes et circumspecti honorandi, salutem et amiciciam ac
omnimodam recommendacionem nostri. Venit ad conepectum nostri nobilis
Hewryla de Felsewwyso, conquestus est super eo quod quasdam res suas
pro quodam homicidio in Zagra, pertinencia bistricziensi, sine omni via
iuris arestassent, nam ipse Hewryla de dicto homicidio coram nostri se
c1efensavit, et in iudicio eciam fuit, et versatus, ac certis [=centum?] et
duobus13 hominibus probis coram nobis iuramento illorum se liberavit
immunemque et innoxium se reddidit. Rogamus igitur Dominaciones Vestras
tamquam fratres et bonos vicinos, velint eundem Hewrylam una cum rebus
suis, quas in Zagra arestaverunt, libere ac pacifice permitti facere. Quod
si Dominaciones Vestre votis nostris satisfecerint, in similibus, vel eciam
maioribus, complacere studebimus. Ceterum Dominaciones Vestras ad
vota sua valere exoptamus. Ex Zygeth, feria tercia ante Lucie, anno Domini
1533.
Universitas nobilium comitatus maramoruisuensis, ad quevis vota
Dominacionis Vestre promptissimi, et cetera.
Ceterum est: ille due possesiones in qua dictus Hewryla moratur,
unus pro altero coram iudicibus nobilium se liberaverunt, et immunem
Hewrylam ac cunctos illarum duarum possessionum reddiderunt.
Prudenti ac circumspecto iudici bistricziensi, domino et vicino nostro
honorando atque confidentissimo.
Scrisoarea prin care adunarea nobililor din comitatul Maramureş
a cerut judelui şi juraţilor oraşului Bistriţa să nu dea curs procesului
de omor, deoarece nobilul Gavrilă şi-a obţinut libertatea datorită celor doi
oameni cinstiţi (duobus hominibus probis) care au depus jurământ susţinând
nevinovăţia lui. Acuzatul a trimis în faţa congregaţiei comitatense doi martori
ce au susţinut nevinovăţia lui fapt pentru care s-a cerut eliberarea acestuia
din închisoarea de la Zagra şi înapoierea bunurilor confiscate la arestare,
maramureşenii promiţând să aplice aceeaşi măsură a dreptăţii în cazuri
similare petrecute cu locuitorii Bistriţei.

13

În colecţia Hurmuzaki, apare greşit 102 martori. Corect era: ac certis et duobus.
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A Mid 16th Century Murder Trial
(Summary)
Keywords: the sixteenth-century,
murder trial, legal ties, Maramures,
Bistrita.
The research presents a few facts from the 16th century which
shows the judicial dimension of the relations between the authorities of two
neighboring regions: Maramures and Bistrita. The documents mention the
detention of a nobleman from Maramures involved in a murder in Bistrita
district. The authorities of Maramures County had repeatedly got involved in
favor of the noble. The nobleman proved his innocence during the trial with
the help of two witnesses who took an oath before the whole congregation in
favor of the nobleman’s honesty.
However, for the 16th century, the documents abound in information
related to judicial issues, and when the members of the community had
committed a crime being held responsible for by judicial procedures, the
authorities intruded by various means to support the nobles’ interests.
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(Rezumat)

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.
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Originea haiducului Pintea Viteazul

Cuvinte cheie: Pintea Viteazul,
haiduc, arhive, magistraţi, Măgoaja,
nobil, Kossow, Maramureş, Polonia

Dr. Laurenţiu Batin
Absolvent al Facultăţii de Drept din
Bucureşti şi al Facultăţii de Teologie
din cadrul Universităţii de Nord Baia
Mare; masterat în “Drepturile Omului”
şi “Managementul Strategic al Afacerilor
Interne”; doctor în Filosofie. Ofiţer M.A.I.
Autor al unor lucrări şi studii pe teme
privind istoria Maramureşului, respectiv
frontiera comună româno-polonă.
Domenii de interes: istorie ecleziastică,
Maramureşul istoric, istoria frontierei

P

ersonalitatea cea mai
reprezentativă a maramureşenilor
de la sfârşitul veacului al XVIIlea şi începutul celui următor a fost
cea a lui Pintea Viteazul. Haiducul,
unul dintre ultimele simboluri ale
luptei pentru dreptate şi credinţă
din Maramureşul Istoric, s-a ridicat
în această perioadă împotriva
habsburgilor şi a stăpânilor feudali
atunci când exploatarea, nedreptăţile şi nelegiuirile săvârşite de către aceştia
au devenit insuportabile.
Mărturiile tradiţiei şi unele acte civile şi militare ale oficialităţilor
vremii îl recunosc pe cel mai însemnat român al perioadei respective sub
numele de Pintea (Pintye), Simion Pintea, Grigore Pintea (Pintye Gregor)
sau Gligor Pintea, Cupşa Pintea, iar mai târziu, pe la jumătatea secolului al
XIX-lea, de Pintea Viteazul (Pintye Vitez).
Cu privire la locul naşterii haiducului există unele incertitudini.
Din mai multe variante cel puţin două se confruntă şi sunt demne de luat în
seamă.
1. Cea dintâi îi aparţine marelui istoric Ioan Mihaly de Apşa care
susţinea în 1900, în cunoscuta sa lucrare consacrată nobilimii maramureşene
că Pintea ar fi maramureşan, coborâtor din familia nobilă a Pinteştilor din
Budeşti. „Pinte, familie nobilă din Budeşti, şi-a produs nobilitatea sa înaintea
comitatului în anii 1763-1768. Din această familie s-a tras vestitul Gregoriu
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Pintea, eroul baladelor populare (+1703)”. Istoricul ne trimite în continuare,
pentru a întări cele susţinute mai sus, la academicianul Atanasie Marian
Marienescu , cel care a cules şi publicat în 1859 „Baladele despre haiduc”,
şi la „Memoriile Prinţului Francisc Rakoczi” traduse de Carol Rath la Gyor
în 1861. De asemenea, autorul mai menţionează că „În legătură cu familia
Pinte din Budeşci, moşia situată sub munţii Gutiul şi Semetesul, se face
amintire de datină getică sau dacică” într-o diplomă.
Părerea istoricului Ioan Mihaly a fost preluată mai târziu şi de către
profesorul şi folcloristul Ion Bârlea, originar din Berbeşti, Maramureş, care
în perioada activării sale la arhivele istorice maramureşene şi în calitate
de director al Gazetei maramureşene pentru cultură şi propagandă
naţională, a scris câteva articole indicând locul de origine al lui Pintea
ca fiind Budeştiul maramureşean. Acelaşi lucru îl susţin şi autorii lucrării
,,Maramureşul românesc’’. În acest studiu geografic, Iacob Dermer şi Ioan
Marin arată că Pintea se trage dintr-o familie nobilă din Budeşti şi că a
haiducit în Munţii Maramureşului .
Ideea acestei origini este împărtăşită şi de către prozatorul român
Pavel Dan care la propunerea profesorului şi istoricului literar Gheorghe
Bogdan Duică pregăteşte pentru licenţă, în 1932, lucrarea ,,Balada populară
română din Ardeal’’. Acesta susţine cu foarte mare siguranţă că Grigore
Pintea „s-a născut în satul Budeşti - Maramureş, dintr-o familie de nobili.
Nobilitatea şi-a dovedit-o în faţa comisiei judeţene din Maramureş, între anii
1763-1768” .
Apoi, istoricul Alexandru Filipaşcu îl consideră maramureşean pe
haiducul Pintea atunci când afirmă că „primul român din Maramureş care
sări în ajutorul lui Rakoczi a fost Grigore Pintea” sau atunci când, referinduse la evenimentele importante ale sfârşitului de secol XVII, menţionează în
lucrarea sa că „în acest timp îşi face apariţia şi Grigore Pintea din Budeşti,
eternizat de legende sub numele de Pintea Viteazu.”
	
	
	
	
	
	
	
	

Ioan Mihaly de Apşa, Istoria comitatului Maramureş. Diplome maramureşene, Tipografia lui Mayer
şi Berger, Sighetu Marmaţiei, 1900, p. 561.
Atanasie Marian Marienescu (n. 1830 - d. 1914) a fost un academician român, folclorist, etnograf,
scriitor, membru titular (1881) al Academiei Române.
Ion Bârlea, Pintea Viteazul, în „Gazeta maramureşană”, IV, 1903, nr. 11.
Iacob Dermer, Ioan Marin, Maramureşul românesc, Ed. Cartea Românească, Bucureşti,1934, p. 115.
Pavel Dan, (Baladele haiduceşti). Ciclul Pintea Viteazul, în „Scrieri”, Bucureşti, EPL, 1965, p. 345.
Idem, Ciclul lui Pintea Viteazul, în revista „Abecedar”, anul I, 1933, nr. 26-28, p. 3.
Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Ed. Gutinul, Baia Mare, 1997, p. 120.
Ibidem, p. 98.
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Din datele menţionate în ,,Monografia municipiului Baia Mare’’,
rezultă că „mama lui Pintea provenea dintr-o familie de ţărani de pe Valea
Izei” şi o chema Mălina, născută Costan.10 Se vorbeşte şi despre un străbunic
al haiducului din partea mamei, care a fost ridicat la rangul de nobil pentru
faptele sale de vitejie săvârşite în luptele purtate împotriva turcilor. Nu este
exclus ca acesta să fi făcut parte din familia Pintea de Budeşti, cea la care se
referea istoricul Ioan Mihaly de Apşa.
Tradiţia populară, prin poveştile şi legendele adunate din satele
Maramureşului Istoric, confirmă cele relatate mai sus, fixând originea lui
Pintea în această parte a ţării, Budeşti. În alte povestiri populare aflăm că
Pintea ar fi fost adus aici, în Budeşti, de mic copil şi a fost dat de slugă.
Există şi alte păreri populare conform cărora Pintea s-ar fi născut chiar şi în
alte sate ale Maramureşului Istoric, ca de exemplu localitatea Vad, Săpânţa
etc. În acest context putem reţine ca dovadă folclorică în genere, aşa cum
o socotesc unii11, introducerea unei des citate variante a baladei Pintea,
intitulată „Verşul lui Pintea Viteazul“, culeasă în Ieud şi Vişeu:
De unde-i Pintea de feli?
Din Magoji din Ardeali...12
Studiind părerile mai multor autori de seamă conform cărora Pintea
ar fi originar din Budeşti, faptul că de foarte multe ori este menţionat în
documentele istorice ca îndreptându-se către aceste meleaguri tocmai
după anumite acţiuni de amploare, dar având în vedere nu numai păstrarea
cămăşii de zale şi a coifului în biserica satului13, ci mai cu seamă păstrarea
unor toponime din zonă cum sunt: Izvorul Pintii, Casa lui Pintea, Fântâna
lui Pintea, Şatra Pintii, Vârfu Pintii sau Peştera lui Pintea14, putem trage
concluzia că Pintea ar putea fi originar din această localitate maramureşeană.
	 *** Monografia municipiului Baia Mare, 1972, p. 180.
10 Se poate lua în calcul varianta aducerii ei din Maramureşul istoric ca noră în familia Cupşa. Această
afirmaţie nu surprinde dacă luăm în considerare că Pintea face parte din a treia generaţie de la
înfiinţarea satului Măgoaja (1588), iar obiceiul era ca bărbaţii să-şi ia neveste de dincolo de deal, din
Maramureşul de unde au venit, ca să întemeieze satul. De abia pe la mijlocul secolului al XVIII-lea
existau destule familii neînrudite în localitate, ca să se poată face căsătorii locale.
11 Liviu Patachi, Căpitani de cete militare şi haiduci români la începutul veacului al XVIII-lea, în „Studii
şi articole de istorie”, 1957, p. 141. a se vedea şi Tache Papahagi, Poezia lirică populară, Ed. Pentru
Literatură, 1967, p. 227-228.
12 Ion Pop Reteganul, Ceva despre Pintea Viteazul, în „Gazeta Transilvaniei”, XL (1897), nr. 20, p. 1.
13 În 1860 autorităţile maghiare au dus cămaşa în capitala Ungariei. Budeştenii au plătit 1000 de florini
pentru a răscumpăra cămaşa lui Pintea readucând-o la biserica din satul lor.
14 Aceste toponime sunt mărturii sigure ale traseelor şi popasurilor pe care cetele de haiduci ale lui Pintea
le-au întreprins.
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De asemenea, vine în sprijinul nostru şi rezultatul unor deplasări constante
efectuate în zonă de către unii specialişti care, în urma intervievării unui
număr mare de săteni în vârstă, ne confirmă aceeaşi origine a haiducului.
Cu toate acestea, oricât ne-am dori noi, cei din Maramureşul Istoric,
să-l aducem pe haiducul Pintea pe meleagurile noastre, nu putem să nu ţinem
cont şi de părerile altor istorici de marcă şi autori care îmbrăţişează o altă
versiune bazându-se, de asemenea, atât pe documente arhivistice cât şi pe
tradiţie.
2. Potrivit acestei versiuni, Pintea ar fi fost de fel din satul Măgoaja,
din părţile Lăpuşului, aparţinând azi de comuna Chiueşti, judeţul Cluj.
Cel care a susţinut pentru prima dată public această ipoteză, de altfel
în treacăt, între diverse „suveniri de călătorie“ publicate într-o gazetă de la
Timişoara15, a fost învăţătorul folclorist Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului
Liviu Rebreanu. Apoi, Ion Pop Reteganul, impulsionat de apariţia
„călătoriilor“ lui Rebreanu, publică şi el în 1884 în aceeaşi gazetă16 nişte
„Amintiri de călătorie“ în care îşi povesteşte drumul, călare, la Lăpuş, „peste
deal“. Zăbovind cu descrierea sa asupra comunei Strîmbul şi a megieşiei spune
că: „măgojenii sunt făloşi de a număra dintre ei pe un Pintea Viteazul [...],
iată, ce auzii, stând în Strîmbul [subl. ns. R.N.], despre Pintea al Măgojenilor:
Numele lui a fost Pintea Cupşia, va să zică era din o familie fruntaşă din
Măgoaja.“ Deci, după cei cinci ani de cercetări la faţa locului efectuate cu
privire la originea haiducului, Ion Pop Reteganul concluzionează că acesta sar numi, ,,Pintea Cupşa, născut în Măgoaja aproape de oraşul Dej, localitate
aşezată la poalele unor coline aparţinătoare Munţilor Lăpuşului” şi că ar
fi ,,descendent din familia nobiliară a Cupşenilor din fostul judeţ Someş.”17
Dariu Pop îl consideră şi el pe Pintea originar din Măgoaja şi „după versiune
coborâtor din familia Botenilor şi Cupşenilor.”18
Afirmaţia este reluată, câţiva ani mai târziu, de Nicolae Nilvan, jurist,
militant cultural şi animatorul ziarului „Gutinul” de la Baia Mare. Avocatul
din Şomcuta Mare a publicat în 1898 în revista „Gutinul” un studiu în care a
insistat, printre altele, asupra originilor eroului nostru. El se bazează atât pe
tradiţie cât şi pe unele documente istorice din arhivele oraşului Baia Mare.19
Privitor la originea lui Pintea, Nilvan menţionează faptul că „după tradiţiune,
15 Vasile Rebreanu, De ici colea din ţiara Ardealului. Suveniruri de călătorie, în „Gazeta Poporului”,
III (1887), nr. 37.
16 „Gazeta poporului”, III (1887), nr. 45-47.
17 Ion Pop Reteganul, Pintea Viteazul, Tradiţii, legende şi schiţe istorice, Tipografia Braşov, 1899.
18 Dariu Pop, Pintea Viteazul, în revista „Familia”, Seria III, I (1934), nr. 8, p. 86.
19 Călin Felezeu, Pintea Viteazul între legendă şi adevăr istoric, Ed. Proema, Baia Mare, 1988, p. 18.
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Pintea Viteazul s-a născut în comuna Mogoja nu departe de Lăpuşul unguresc
în comitatul Solnoc-Dobâca, înse murindu-i părinţii şi remânend orfan l-a
luat la sine şi l-a crescut familia Raţ din Pitiiritea20, o comună românească nu
departe de Mogoja.”21 În acelaşi studiu, autorul, referindu-se la determinativul
numelui „hollomezei” întâlnit în documentul din 14 august 1703 referitor la
moartea haiducului, arată că „hollomezei înseamnă ori predicatul nobilitar,
ori locul naşcerei, ci eu probabilitatea din urmă o cuget a fi mai temeinică,
pentru că satul Mogoja în care după tradiţiune s-a născut Pintea, şi astăzi se
numeşte ungureşte Hollomezo.”22 Referitor la calitatea nobiliară a haiducului,
chiar în lipsa unor date categorice, Nilvan afirmă următoarea idee: „cu toată
probabilitatea deduc, că şi Pintea Vitezul a fost născut nobil, şi pote că pentru
acea s-a crescut ca orfan, după tradiţiune, în casa familiei nobile de Raţ…”23
Dacă Nilvan rămâne la ideea că „hollomezei” indică locul naşterii haiducului,
apreciatul istoric preotul Gavril Hango precizează că ,,predicatul Hollómezei,
pus înaintea numelui propriu, aşa cum apare el în documentele maghiare”,
certifică, de fapt, titlul nobiliar a lui Pintea. Totodată, el acceptă că acest
predicat desemnează şi originea haiducului, adică satul Măgoaja în care este
atestat la 1588 voievodul Ioan Bota.24 Acelaşi autor, născut din acelaşi sat
şi bun cunoscător al tradiţiei şi a familiilor nobile locale, sublinia la 1898
că există posibilitatea ca Pintea să se înrudească, după mamă, cu familia
Cupşa, descendentă din familia Bota, coborâtoare din neamul Botenilor.
Argumentul invocat în acest sens de către preot se referă la casa în care s-ar
fi născut haiducul, şi care s-a păstrat până la sfârşitul veacului al XIX-lea
în proprietatea unor descendenţi ai familiei Cupşa 25. În aceeaşi perioadă,
arată preotul Hanga, tradiţia populară din localitatea respectivă menţionează
şi o altă proprietate a familiei Cupşa, respectiv casa Stupului, un gospodar
înstărit la care Pintea ar fi slujit în pruncie.
Gavril Hango recunoaşte totuşi că „nu se ştie cu pozitivitate familia
[din Măgoaja - n.ns.] din care s-a născut“26 şi de aceea urmăreşte depistarea
documentară a numelui Pintea, sens în care identifică o ipoteză sugestivă.
20 Peteritea este o localitate românească din Ţara Lăpuşului.
21 Nicolae Nilvan, Pintea Viteazul, în „Gutinul”, I 1898, nr. 32, p.1. Acest articol a fost republicat integral
de către Ion Pop Reteganul în revista „Familia”, nr. 6, anul XXXI (1895), p. 68.
22 Ibidem, p. 2.
23 Ibidem.
24 Gavril Hango, Încă ceva despre Pintea Viteazul, în „Telegraful Romîn”, XLVI (1898), nr. 107, p.
431.
25 Ibidem, nr. 113, p. 53.
26 Ibidem, nr. 106.
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Astfel, într-un transumpt al Conventului din Cluj Mănăştiur, obţinut în
anul 1734 de fraţii Nicolae şi Grigore, fiii lui Grigore Pap alias Markus, în
care se cuprinde o diplomă armalistă de nobilitate dată de Mihail Apafi la
16 mai 1689, între mai multe nume de înnobilaţi Hango găseşte în diverse
contexte pe:
„Nobiles Gregorium Pop als (alias) Markus et Ioanem Markus als
Literatum, Fratres Germanos.
Gregorii Pop alias Markus et Ioanni Markus aliass Literato, ut et
Theodor Pintje ac Eliae antelati Gregorii Pap filiis“.
Acestui transumpt, preotul Hango îi alătură raportul comisarilor
executori privitor la introducerea numiţilor impetratores în domeniul donat
lor de principe şi care consemnează pe:
„Gregorium Pap alias Markus et Ioannem Markus aliass Literatum,
ut et Theodorum ac Eliam ejusdem Gregorii Markus alias Pap filios.“27
Pornind de la aceste date, istoricii Susana şi Avram Andea ne
precizează că, dacă acceptăm părerea lui Hango referitoare la legătura lui
Pintea cu familia Marchiş, plus cea pe linie maternă cu Cupşa, şi dacă s-ar
mai lua în considerare inexistenţa unui alt Pintea fie în familia Marchiş, fie
în ramurile familiei Bota, atunci ar putea fi admisă identitate între haiducul
Grigore Pintea şi Teodor Pintea a lui Grigore Pap alias Marchiş. Ei mai
precizează că în aceste condiţii s-ar explica şi varianta tradiţiei orale locale
care l-a păstrat în amintire nu pe Simion Pintea ci pe Grigore Pintea, adică
pe Pintea a lui Grigore (numele de Simion ar putea fi unul fictiv dată fiind
practica haiducilor de-a foloşi nume false) 28.
De asemenea, istoricul Hango citează în nr. 106 din ,,Telegraful
Român’’ al anului 1898, un alt document din 1762 în care figurează un Bota
Pintye. După părerea sa, acesta ar putea fi unul şi acelaşi cu un Pintea care
apare într-o genealogie, nedatată, figurând ca „strănepot al unuia Costin“
impetratores cu diplomă de nobleţe din 1607.
Aceste două pasaje izolate sunt singurele care în pachetul de
documente deţinut de Gavril Hango consemnează numele Pintea 29.
Localitatea Măgoaja este aşezarea originară a haiducului şi pentru
folcloristul Victor Onişor.30 De asemenea, istoriograful Lucian Petrescu este
27 Susana Andea, Avram Andea, Haiducul Pintea şi lumea sa: 1693-1703, Ed. Supergraph, Cluj-Napoca,
2003, p. 75-78.
28 Ibidem, p.79.
29 Radu Niculescu, Spre o poetică a baladei populare româneşti, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, 2012, p. 33.
30 Victor Onişor, Pivniţa lui Pintea, în „Tribuna”, XIII (1896), nr. 39: „(Comunicare) cetită în
şedinţa din 26 ianuarie 1894 a Societăţii Petru Maior din Budapesta“.
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de aceeaşi părere că haiducul „s-a născut în Măgoaja, Solnoc Dobâca, din
familia nobilă Bota, respectiv Cupşa.”31 Acelaşi lucru îl susţine şi publicistul
Corneliu Diaconovici, redactorul principal al primei enciclopedii române
apărute la Sibiu, în 1904.”32
Este destul de limpede că din perspectiva celor arătate mai sus cu
privire la localitatea de origine a lui Pintea, veridicitatea versiunii Măgoaja
pare greu de pus la îndoială. În sprijinul acestei ipoteze vine şi un document33
de la arhivele maramureşene, nepublicat până în prezent, referitor la audierea
lui Pintea şi a altor haiduci care au participat la un atac asupra oraşului
Kossow din Polonia, situat în apropierea frontierei cu Maramureşul. Date
fiind dimensiunile acestui atac, la audierea ce a avut loc la Satu Mare în 10
aprilie 1700 au participat şi doi iluştri magistraţi polonezi. Prima întrebare
adresată haiducilor a fost următoarea: „Cine este? După numele şi numele de
familie. De unde este? De când tâlhăreşte? Şi dacă a fost în preajmă la atacul
de la Kossow.”
La această întrebare căpetenia haiducilor, cel de-al şaselea audiat, a
dat următorul răspuns: „Cupşa Pintea, Conducătorul tâlharilor (haiducilor),
nobil din Transilvania din satul Măgoaja. A răspuns că de 2 ani este haiduc
(praedones, tâlhar).”
După cum putem observa, acest răspuns vine şi ne limpezeşte cu
privire la mai multe aspecte legate de Pintea, mai exact aflăm numele său
întreg - Cupşa Pintea - originea sa nobilă, originea sa din satul Măgoaja şi că
este căpetenia haiducilor.
Dacă referitor la locul naşterii lui Pintea lucrurile sunt clarificate, ne
mai rămâne doar să elucidăm data naşterii şi originea lui socială.
Referitor la cele două aspecte, deşi originea sa nobilă rezultă clar din
documentul menţionat mai sus, avem totuşi opinii ale mai multor autori, astfel:
 Petru Cupşa, născut în localitatea Măgoaja, citându-l pe Tudor
Mihailul, autorul lucrării „Oşteanul de la Baia Mare”, menţionează faptul că
„Grigore, fiul drept al lui Cupşa Pintea şi al Mălinei, născut Costan, botezat
întru Domnul în ziua de 25 făurar anul 1670 după Hristos, la Măgoaja, în
Ţara Lăpuşului” 34.
Lucian Predescu, Enciclopedia României - Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, Ed. Cugetarea
Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 661, reeditată în 1999.
32 Corneliu Diaconovich, dr., Enciclopedia Română, tomul III, Editura şi tiparul lui W. Krafft, Sibiu,
1904,
p. 604.
33 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Fond Liceul Reformat Sighet, act nr. 44, anul
1698-1703, Depoziţii de mărturie privind haiducul Pintea, p. 3-5.
34 Petru Cupşa, Adevăruri uitate, adevăruri redescoperite, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, p. 23.
31
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 Călin Felezeu, în urma cercetărilor pe care le întreprinde, ne spune
că Pintea Viteazul „s-a născut la 25 februarie 1670, copilăria petrecându-şi-o
în satul natal şi aiurea.”35
 Preotul din satul Măgoaja, în lucrarea sa „Monografia satului
Măgoaja” ne oferă o foarte bună documentare cu privire la data naşterii
haiducului. El precizează că „Grigore Pintea Viteazul s-a născut în Măgoaja,
în locul numit Răstoacă, la data de 25 februarie 1670, din familia Cupşa a
Lăscăienilor.”36
 Istoricii Susana şi Avram Andea în cartea lor „Haiducul Pintea şi
lumea sa”, susţin, luând în considerare unele mărturisiri ale unor apropiaţi ai
haiducului, că acesta ar fi avut în iulie 1701 aproximativ 7-8 ani de haiducie,
şi ca atare consideră că Pintea ar fi avut între 30 şi 40 de ani.37 De asemenea,
cei doi renumiţi istorici au cercetat mai multe ipoteze legate de originea lui
nobiliară. Una ar fi că este descendent dintr-o familie de militari cu blazon
nobiliar precum Cupşa Bota din Măgoaja, ori că este rudă cu familia Marchiş
din aceeaşi localitate, iar „Pintea” ar fi fost doar o poreclă dată subliniind
vitejia. Totodată, istoricii mai sus amintiţi atrag atenţia asupra unui blazon
nobiliar datat din 6 mai 1689, atribuit de principele Mihali Apafi unui Gregor
Pintye, din păcate nelocalizat, dar care până la proba contrarie, se consideră
a fi aceeaşi persoană cu haiducul Pintea.38
În concluzie, conform ultimelor documente arhivistice şi a
interpretărilor de ultimă oră ale unor istorici de marcă, suntem îndreptăţiţi a
recunoaşte că eroul nostru Pintea este originar din localitatea Măgoaja, dar
cel puţin după mamă şi aria vastă de acţiune pe meleagurile noastre, îl putem
considera ca fiind fiu al Maramureşului Istoric.
Istoricii Susana şi Avram Andea subliniază, referitor la Pintea, că
„ceea ce l-a ridicat în ochii semenilor săi a fost agerimea minţii, simţul acut
a ceea ce se petreceau în jur şi un adânc sentiment, dacă nu atât al dreptăţii
sociale, cel puţin al onoarei cuvântului dat şi al jurământului prestat.” Haiducii
şi-au continuat activitatea şi în deceniile ce au urmat, iar unii şi-au însuşit
numele de Pintea, aducând prin acest gest un omagiu fostului conducător.
Astfel, Pintea rămâne prin excelenţă prototipul luptătorului pentru
care atât prezentul cât şi viitorul sunt încă datori.
35
36
37
38

Călin Felezeu, op. cit. p. 44.
Petru Cupşa, op. cit., p. 23.
Susana Andea, Avram Andea, op. cit., p. 84.
Ibidem, p. 76-77.
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The Origin of the Outlaw Pintea Viteazul
(Summary)
Keywords: Pintea Viteazul, outlaw,
archives, magistrates, Măgoaja, noble,
Kossow, Maramures, Polonia

This article attempts to establish the birthplace and the noble quality
of one of the most representatives’ personalities of Maramures at the end of
the 17th century and the beginning of the next century.
To prove this demonstration, there are the testimonies of the tradition
and those of civil and military documents of the officials of those times. One
of the most important supporting documents were represented by a document
from Satu Mare, dated 10 April 1700, found at Maramures archives, in the
files of the reformed high school in Sighet and translated by Mrs. Livia
Ardelean, superior reeve Cluj state archives.
The above-mentioned document represents an interrogation of six
outlaws participating in an attack against some Greek tradesmen, in Kossow,
Poland, which was accomplished by two Polish famous magistrates.
Judging from the interrogations and the confrontations performed,
the result was that the one who led the attack was Cupsa Pintea, a noble from
Transylvania, Magoaja village.
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(Rezumat)
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.
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Familia Popp din Căuaş - Repere biografice

Drd. Lostun Diana
Absolventă a Facultăţii de Teologie ,,Andrei
Şaguna” din Sibiu din cadrul Universităţii
„Lucian Blaga” Sibiu. În prezent urmează
cursuri de doctorat la Facultatea de Istorie
şi Filosofie din cadrul UBB Cluj-Napoca
sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Nicolae
Bocşan. A urmat cursuri universitare
şi postuniversitare, atât în ţară cât şi în
străinătate, a publicat studii şi articole pe
teme de istorie ecleziastică. Arhivist în
cadrul Arhivelor Naţionale Satu Mare.

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. Satul Căuaş
se află aşezat la 15 km de oraşul
Carei, pe şoseaua care leagă Careiul
de Tăşnad. Numele îi derivă de
la cuvântul maghiar „kávakerités” care se traduce prin: „gard împletit cu
nuiele”. Cei trei preoţi s-au numit: IOAN, IOAN şi SAMUILĂ, aceştia
păstorind fără întrerupere în Căuaş din 1804 până în 1884, când Samuilă,
parohul trece la cele veşnice, nu înainte de a lăsa posterităţii o biserică de zid,
o încununare a slujirii lor vremelnice pe acele locuri.
Urmaşii ultimului părinte slujitor în Căuaş aveau să urmeze cu
totul alte cariere: Ioan avea să devină un minunat dascăl de şcoală, Aurel
un artist plastic de renume, Mihai un bun avocat, iar Octavian un distins
doctor în ştiinţe politice. Animaţi de realizările înaintaşilor, aceştia vor fi
urmaşii vrednici, ce vor duce mai departe stindardul românismului pe plaiuri
sătmărene.
IOAN POPP senior
Ioan Popp senior, străbunicul lui Aurel Popp, s-a născut în 1780 în
familia Popp de Vajnag, înnobilată în 1666 şi 1670 de către principele Mihail
Apafi. S-a căsătorit cu Maria Belme (n. 1783). Soţia făcea parte dintr-o
	

Pr. dr. Augustin Dorel Silaghi, Istoricul Comunităţilor Confesionale din Protopopiatul Ortodox
Român Carei, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009, p. 125.
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vestită familie românească din Sătmarul acelor timpuri, cei mai numeroşi
membri trăind la Vezendiu.
Probabil că după hirotonire a slujit numai la Căuaş, în orice caz,
în 1814, el însemnează într-un protocol că a cumpărat registrele şi le-a
„arăduit” (adică a început să consemneze în ele).
Date despre Ioan Popp senior avem din 1802, mai precis din
17 februarie 1802. Semnează la acea dată o carte manuscris intitulată
„Îndreptarea păcătosului, anume scrisă şi culeasă şi întru acest chip aşezată
şi rânduită pentru folosul creştinilor cum se cade săşi mărturisească preotului
păcatele.
Cu nevoinţă şi osteneala părintelui ieromonah Samuil Klain dela
Vad scrisă pentru mine Ioa Papp dela Meţenţiu. Anul 1802.”
În primele 10 pagini sunt comentate textele biblice referitoare la
pocăinţă, în limba maghiară, pentru ca apoi în următoarele file, împărţită în
15 capitole să se indice modul în care trebuie să fie făcută spovedania de către
credincios. Textul e scris în chirilică. În ultimele file ale manuscrisului se face
o analiză succintă a tuturor păcatelor. La fila 146 sunt scrise următoarele:
„Scrisă prin mine Ioan Pop de la …(indescifrabil) la 17 februarie 1802”. Cu
siguranţă că a copiat această carte atât de folositoare unui preot, pe când urma
cursurile de teologie. Că îşi avea originea în localitatea sătmăreană Mecenţ,
nu o putem contesta, deoarece în două documente diferite, primul datat 1802,
şi mă refer la manuscrisul amintit mai sus, în care Ioan Popp menţionează şi
zona în care îşi avea obârşia – Meţenţiu, Ady Endre din ziua de azi.
Următoarele file ale manuscrisului conţin însemnări în limba latină şi
maghiară despre modul în care trebuie să se facă înregistrarea celor botezaţi,
căsătoriţi şi decedaţi. Toate aceste momente importante din viaţa unui creştin
sunt înscrise în registrele parohiei comunităţii respective. Înscrisurile sau făcut între anii 1823-1830 şi cu siguranţă îi aparţin deoarece, fiul său,
Ioan Popp junior la acea vreme era mult prea tânăr pentru a avea asemenea
preocupări.
Un al doilea document extrem de important, în care mai apare
denumirea localităţii de origine a lui Ioan Papp, „Mintzenten”, este o
recomandare datată 13 septembrie 1803, dată de baronul Latzla Istvan,
acestuia, fiindu-i necesară la continuarea studiilor teologice. Cheltuielile
de şcolarizare sunt suportate după cum reiese din text, de acelaşi nobil,
	
	
	

Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, Editura Citadela, Satu Mare, 2008, p. 57.
Arhivele Naţionale Satu Mare (în continuare AN SM), Fond Aurel Popp, dos. 293, f. 2.
Ibidem, f. 1.
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şi astfel tânărul Popp Ioan va fi avut posibilitatea să-şi desăvârşească
pregătirea intelectuală.
Decizia de numire a preotului Ioan Popp pentru parohia Er
Cavasiu este semnată de episcopul Ioan Bob, „cu mila lui Dumnezeu prin
Ţara Ardealului şi părţile ex împrejurate, Rumânilor, Grecilor, Ruşilor,
Sârbilor şi tuturor celora lalţi de lege grecească adevăraţi credincioşi
pravoslavnici Vlădica Făgăraşului”, dar şi de notarul episcopiei, Dimitrie
Cajan.
Din Coala Familială, eliberată de Oficiul parohial unit din Căuaş,
aflăm că preot al localităţii încă din anul 1804 era Ioan Popp.
Că părintele Popp Ioan senior avea preocupări pastorale, o denotă
faptul că între documentele păstrate în fondul strănepotului său, Aurel
Popp, se regăsesc câteva fragmente tipărite din cărţile de cult, pe care
părintele le folosea pentru săvârşirea slujbelor religioase pentru poporanii
săi. Este vorba despre un Straşnic, din care ni s-au păstrat un număr de 8
file ce cuprind: „A celui întru Sfinţi părintelui nostru Ioan Arhiepiscopul
Ţarigradului cu rostul de aur: cuvânt de învăţătură, în sfânta şi marea
duminică a Paştilor”,„rugăciuni de dezlegare la tot blestemul şi
afurisenia la mort, carele se citeşte de Arhiereu, care de nevoie se citeşte
şi de părintele cel duhovnicesc de nu va fi Arhiereu” „rugăciuni pentru
cei ce sunt întru blestemuri şi pre sineşi cu jurământ sau legat”10 da şi
alte rugăciuni, fragmente din slujba pavecerniţei11, fragmente dintr-un
minologhion pe lunile septembrie şi octombrie12. Într-un fragment dintr-un
manuscris religios păstrat de la filele 249 la 25813, aparţinând tot părintelui
Ioan Popp senior, se face referire la greutăţi şi se explică modul în care
creştinii pot trece peste momentele grele ale vieţii lor.
S-a păstrat în manuscris, în număr de 47 de file, un text religios în
limba maghiară şi română, scriere chirilică, ce conţine textele Troparelor
Naşterii Domnului, versuri la Praznicele Împărăteşti dar şi alte rugăciuni
închinate Fecioarei Mariei şi sfinţilor, datat 183314. Este un manuscris extrem
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Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 5.
Idem, Dos. 289.
Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 3.
Idem, Dos. 290, f.1.
Ibidem, f. 7 v.
Idem, Dos. 288.
Idem, Dos. 286.
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de uzat, ceea ce ne demonstrează că posesorul acestuia îl utiliza foarte mult.
Familia a fost dăruită cu patru copii. O fiică pe nume Sofia s-a
căsătorit cu pr. Demetriu Szabo-Keresztelky, slujitor vreme de 44 de ani în
părţile Sătmarului, la Ghenci, Istrău şi Dindeşti. Din căsătoria lor au rezultat
mai mulţi copii ajunşi preoţi. Îi amintim astăzi doar pe Ioan Szabo, viitorul
episcop al Gherlei.
O altă fiică a familiei lui Ioan Popp senior s-a numit Maria, ea fiind
căsătorită cu pr. Mihail Muşte, slujitor la Sudurău, Hotoan şi Satu Mic, iar
ultima dintre fiice, Iuliana, era căsătorită cu pr. Ioan Vicaş, paroh peste 10
ani la Acâş, slujitor apoi în părţile sălăjene, un animator cultural şi luptător
naţional15. Ultimul născut, Ioan, avea să îi urmeze tatălui întru slujire la
Căuaş.
La 28 iulie 1835 a trecut la cele veşnice Maria Belme, la vârsta
de doar 52 de ani. 10 ani a purtat crucea văduviei părintele Ioan. După o
păstorire de peste 40 de ani, Ioan Popp de Vajnag a trecut la cele veşnice
în 25 ianuarie 1845, la vârsta de 65 de ani, fiind înmormântat în cimitirul
parohial, de Demetriu Coroian.
IOAN POPP junior
Ioan Popp, fiul parohului din Căuaş, Ioan Popp şi al Mariei Belme,
s-a născut la 13 noiembrie 1816, botezat fiind în aceeaşi zi de preotul din
Hotoan, Demetriu Ioan16.
La 22 august 1838, tânărul Ioan Popp de 22 de ani, teolog absolvent,
născut în Căuaş, se căsătoreşte cu tânăra Floriana Fulepp de 20 ani, cununia
fiind săvârşită de pr. Ioan Petrişor din Silvaş.17 Floriana Fulepp s-a născut la
data de 2 august 1818, din părinţii Simeon şi Ana, în localitatea Căuaş, taina
botezului fiind săvârşită de parohul locului, părintele Popp Ioan senior.
Din căsătoria lor s-au născut copiii: Ambroziu (n. 1839, viitor
preot, slujitor la Eriu Sâncrai şi Craidorolţ, ajuns vice-arhidiacon şi
inspector al şcolilor confesionale din districtul Satu Mare), Cristina (n.
1841), Basilius (n. 1843, decedat în acelaşi an), Anna (n. 1844, căsătorită
cu pr. Grigore Pop, care a slujit 20 de ani la Cig), Samuel (n. 1846, decedat
în acelaşi an), Samuel (n. 1848, urmaş ca slujitor în parohia Căuaş, tatăl
pictorului Aurel Popp), Ioan (n. 1850-m. 1859), Dionisiu (n. 1852-m.
15 Viorel Câmpean, op. cit, p. 57-58.
16 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 294, f. 14.
17 Ibidem, Dos. 294, f. 11.
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La 4 martie 1839, episcopul Ioan Lemeni, avea să semneze actul de
numire ca preot cooperator al Bisericii greco-catolice din Er Kavasiu, pentru
preotul Ioan Popp, ca urmare a absolvirii studiilor teologice la Blaj19, pentru
ca la 22 iulie 184520, să-l confirme în funcţia de preot paroh al Căuşului, în
urma decesului tatălui său.
Din registrul de dări al sătenilor din Căuaş către preot, pe anul
1851-1852, putem observa că la acel timp, parohia avea 80 de familii de
credincioşi greco-catolici21.
Cristina, prima fiică a preotului din Căuaş se va căsători la 10 februarie
1892, pe când avea 20 de ani, cu Sapos George22, iar Anna sau Nina, cea de-a
doua fiică, se va căsători la 6 iunie 1864 cu junele Pop Gregoriu23.
Floriana Fulepp, prezbitera din Căuaş s-a stins din viaţă potrivit
menţiunilor din Extrasul de naştere eliberat la 6 octombrie 1935, la 22
ianuarie 1873, la Căuaş24. Doar după doi ani de la moartea soţiei sale, la 2
mai 1875, la vârsta de 59 de ani, răpus de o aprindere de plămâni, avea să
moară parohul din Căuaş, îngropat fiind în cimitirul vechi, de un sobor de
preoţi în frunte cu canonicul Vasile Pop, Vasile Vancay protopopul tractului,
Patriciu Lobobţiu etc.25
La decesul tatălui, Ambrozie era preot în Dorolţ, Samuilă absolvent
de teologie, iar fetele Cristina şi Nina (Anna) căsătorite şi la casele lor.
Averea preotului Popp Ioan junior avea să fie împărţită între copiii
rămaşi în viaţă ai familiei conform actului de succesiune încheiat la 9 mai
187526 şi semnat de toţi cei patru urmaşi: Papp Ambroziu, Papp Cristina,
Papp Samuel şi Papp Nina. Averea urma să se împartă astfel:
- Samuilă primea: 4 cai cu hamuri, o vacă gestantă , un porc mare, o
văcuţă, un tăuraş de un an, o masă de birou, o moară, maşinării gospodăreşti,
seceră pentru tăiat furaj, o căruţă din lemn, un dulap cu vitrină, 3 scaune
împletite, o oglindă mare, un pat, două picturi, o sanie mare, 10 saci noi,
un lădoi, 3 perine, o plapumă, o saltea din paie, 7 pături pentru pat, două
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Viorel Câmpean, op.cit., p. 58.
AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 284, f. 4.
Ibidem, f. 6
Ibidem, f. 15-21.
AN SM, Fond Registre parohiale de stare civilă, registrul nr. 405, f. 66 v-67.
Ibidem, f. 69 v-70.
AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 294, f. 9.
AN SM, Fond Registre parohiale de stare civilă, Registrul nr. 412, f. 53 v-54.
AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 284, f. 113.
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dune, 9 feţe de masă, 4 cearşafuri, 6 coşuri de ştergare, o râşniţă de cafea, o
maşină de călcat haine, un mojar, 6 linguri, 6 cuţite, 6 furculiţe, 12 farfurii
o cratiţă pentru supă, două polonice, 8 linguriţe pentru cafea, un lighean şi
toate vasele din bucătărie;
- Cristina primea: o trăsură, un depozit din lemne, 4 saci de mălai,
două văcuţe de doi ani, doi tăuraşi de doi ani, 3 purcei, un pat, două tablouri,
un plug vechi din lemn, 4 perine, o saltea, o plapumă, 3 saci noi şi lenjeria
rămasă;
- Nina primea: o căruţă pentru vaci, 3 saci cu orz, o pereche de tăuraşi
de 3 ani, un şifonier, o ladă mare, un pat de tei, 5 tablouri, un cearşaf şi o
masă mică;
- Ambrozie primea: 4 saci de orz, o văcuţă de un an, o masă extensibilă
mare, 4 scaune de stejar, un pat, o casetă pentru scrisori, două tablouri, o
saltea de paie, 3 perine, o plapumă, o pătură şi două prosoape.
Recolta se împarte şi ea frăţeşte. Averea rămasă neîmpărţită, ce
de la Viile Satu Mare, ce cuprinde: teren pentru casă, vie, pivniţă de vin,
butoaiele de vin, vinul şi recolta, vor fi împărţite în patru în mod egal. Taxele
de notariat vor fi suportate din cele două depozite bancare, o sumă de bani
existentă aprox. 220 fr. şi o vie de o sută de butuci, ce va fi vândută27.
SAMUILĂ POPP
Samuilă Popp s-a născut la 29 ianuarie 1848, din părinţii Ioan Popp
de 34 ani şi Floriana Fulepp de 33 ani, naşi fiind Mon. Dn. Demetriu Coroian
vice Arhidiacon, paroh în Dorolţ, şi văd. Terezia Popp, preotul botezător fiind
Ioan Popp vicearhidiacon şi paroh din Sărvad28.
Preocupat fiind de educaţia copiilor săi, părintele Ioan Popp junior
a căutat să le ofere condiţiile materiale optime de studiu, trimiţându-şi copiii
la şcoli şi achitând taxe de şcolarizare29.
Şcoala primară a urmat-o la Carei. Foile matricole de pe anii 1859186030, 1860-186131, 1861-186232 ne dau imaginea situaţiei şcolare, a unui
tânăr preocupat de formarea sa intelectuală. Cursurile gimnaziale le-a urmat
tot la Carei, în perioada 1863-186633. Situaţia şcolară foarte bună a tânărului ne
27
28
29
30
31
32
33

Ibidem, f. 113-114.
Ibidem, Dos.294, f. 16.
Ibidem, Dos. 284, f. 30.
Ibidem, Dos. 284, f. 23.
Ibidem, Dos. 284, f. 24.
Ibidem, Dos. 284, f. 26
Ibidem, Dos. 284, f.30-33.
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demonstrează faptul că Samuilă îşi găsea în studiu preocuparea sa principală.
Din clasa a VIII –a gimnazială s-a păstrat un caiet de notiţe de matematică, al
lui Samuilă şi Vasile Popp, cu explicaţii teoretice şi exemplificări practice,
foarte îngrijit realizat34.
În anul şcolar 1867-1868 îl găsim în clasa a şasea la Oradea, la clasa
profesorului George Mariu Marinescu. Termină anul şcolar al doilea, dintrun număr de 28 de elevi35. Certificatul de maturitate obţinut în anul 1870, pe
cânt Samuilă avea 22 ani, confirmă rezultatele36.
Lista bibliografică din caietul cu însemnări, întocmit pe când îşi
continua studiile teologice la Pesta, prin anii 1870-1874 cuprinde cărţi ale
lui Simion Bărnuţiu, I.M. Bujorescu, Vasile Alecsandri, Gr. Alexandrescu,
B.P. Haşdeu, A. Papiu Ilarian, N.P. Popescu etc37. O bibliografie complexă,
pe care cu siguranţă a parcurs-o în anii studenţiei sale. Din lista de
cumpărături nu pot lipsi cărţile. Se bucură de fiecare carte, de fiecare
lexicon pe care-l adaugă colecţiei din biblioteca personală. Notiţele
mai cuprind cursuri de istorie bisericească, geografie, latină, filozofie,
Mândria de a fi român, sentimentul apartenenţei la o naţiune demnă i se
imprimă adânc în suflet. Astfel, găsim la fila 62 verso două strofe dintrun cântec popular românesc foarte frumos: „Sunt românu şi tot românu /
Eu în veci vreu să rămânu/ Românimea să triască / Şi în veci stemasă-i
lucească / Bate Domne ce-i mai bate/ Bate Domne pe streinu,/ Şi din
apă –i făcu vinu/ De i-ai şti face chiar şi miere / Tot nu i-ai şti fi spre
plăcere.”38 Colegii săi în primul an de studenţie erau în număr de 21 şi
proveneau din: Gherla, Satu Mare, Arad, Sibiu, Pesta, Dej şi Buda39. Alte
subiecte abordate, pe care le regăsim în carneţel sunt: „Descrierea naţiei
din România după un frate maghiar”40, „Ce e femeia?”41sau „O pledoarie
despre frumuseţea vieţii”42. Din timpul studenţiei sale de la Buda Pesta,
ne-a mai rămas: o frumoasă predică la Vinerea Mare,43 care în abordarea
ei porneşte de la textul biblic de la Luca 23.28; o alta care să se rostească
34
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Ibidem, Dos. 284, f. 149-173.
Ibidem, Dos. 284, f. 39.
Ibidem, Dos. 284, f. 44-45.
Ibidem, Dos. 284, f.47.
Ibidem, Dos. 284, f.62.
Ibidem, Dos. 284, f.70.
Ibidem, Dos. 284, f.71.
Ibidem, Dos. 284, f.73.
Ibidem, Dos. 284, f.74 v.
Ibidem, Dos. 284, f.96-99v.
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în şcolile poporale la începutul Postului Mare44, dar şi o predică ce se
rosteşte de Crăciun45.
S-a căsătorit la 15 iulie 1875, pe când era teolog, la vârsta de 25
de ani, cu Maria Sopronyi, născută în Istrău şi locuitoare în Craidorolţ, în
vârstă de 15 ani, fapt pentru care a primit dispensă. Cununia a fost săvârşită
de către preotul gr. catolic din Chişfalău, Vasile Dragoş. Martori la cununia
tinerilor a fost preotul Dr. Vasile Lucaciu, pe atunci administrator al parohiei
din Sâncrai, cu soţia Paulina Şerbac46.
La 26 septembrie 1875 tânărul Samuilă va fi hirotonit preot grecocatolic de către Episcopul de Gherla, Pavel Mihai47. Devenind preot
neo-ordinat Samuilă Popp va depune o cerere către episcopie, prin care
îşi exprimă doleanţa ca săptămâna de probă ca preot, pe care trebuie să o
onoreze conform uzanţelor eclesiastice, să fie făcută în parohia fratelui său
Abrozie paroh în Craidorolţ.48
La 4 decembrie 1875 episcopul Pavel al Gherlei a dat binecuvântarea
arhierească de numire a preotului Samuilă Popp în funcţia de administrator
actual local al bisericii din Er Kavasiu, instalarea sa în parohie făcându-se de
către „protopopul districtual Vasile Vancay, paroh de Ujnemeth”49.
Chiar din primul an al preoţiei a întocmit cu rigurozitate un registru
de venituri şi cheltuieli, în care consemna toate taxele percepute pentru
serviciile săvârşite şi cheltuielile efectuate.50.
A păstorit doar nouă ani. Deşi puţini, anii petrecuţi în parohie alături
de credincioşi i –au fost extrem de fructuoşi. A reuşit în acest răstimp, să
ridice din temelii o biserică frumoasă din zid, cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului.” Lucrările le-a început în anul 1878 şi au durat până în 1882.
„Biserica a fost construită după planurile şi execuţiile maistrului zidar
Németh Iosif din Tăşnad, iar lemnăria de către maistrul Goldstein David
din Tăşnad ”.51 La 20 septembrie 188252, parohul Căuaşului rosteşte o
predică memorabilă, în care mulţumeşte poporanilor pentru sprijinul acordat
Ibidem, Dos. 284, f.100-105
Ibidem, Dos. 284, f.106-110.
Ibidem, Dos.294, f. 3.
Ibidem, Dos. 284, f. 115.
Ibidem, Dos. 284, f.116.
Ibidem, Dos. 284, f. 119.
Ibidem, Dos. 284, f.30-147.
Pr. Dr. Augustin Dorel Silaghi, Istoricul Comunităţilor Confesionale din Protopopiatul Ortodox
Român – Carei, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009, p. 125.
52 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 284, f. 195-198.
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în ridicarea acestui locaş de cult, atât de important pentru comunitatea de
credincioşi. Tocmai datorită importanţei ei a fost păstrată în arhiva personală
a marelui artist plastic Aurel Popp.
Primul născut al familiei parohului din Căuaş, a purtat numele de
Ioan, dar acesta a decedat la puţin timp după naştere, 11 octombrie 187653.
Al doilea născut în această onorabilă familie avea să poarte tot
numele de Ioan.
Ioan Popp, profesorul de mai târziu, s-a născut la 31 iulie 1877 şi a
fost botezat la 8 ianuarie 1882. Părinţi spirituali i-au fost familia avocatului
Fulepp Gyorgy şi Posutz Anna din Tăşnad, iar preotul care a săvârşit Taina
Botezului s-a numit Vasile Pătcaşiu din Hotoan54.
Familia preotului Samuilă Popp din Căuaş a mai fost binecuvântată
cu încă trei băieţi, Aurel, născut la 30 august 1879, Mihai, născut la 28
decembrie 1881 şi Octavian născut la 24 februarie 1884. O boală necruţătoare,
aprinderea de plămâni, avea să-l răpună pe tânărul părinte Samuilă la vârsta
de 36 de ani, lăsând în urmă o soţie şi patru copii minori.
Părintele Samuilă a trecut la cele veşnice, conform Extrasului din
matricula decedaţilor din parohia greco-catolică Comitatul Selagiu55, la 29
septembrie 1884. A fost îngropat la 1 octombrie de Vasile Vancai, protopopul
tractual, Vasile Patcaşiu, protopop şi toţi preoţii districtului Eriu.56.
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.
IOAN POPP
S-a născut la 31 iulie 1877, botezat la 8 ianuarie 1882, din părinţii
Ioan Popp de 28 ani, şi Sopronyi Maria de 17 ani, naşi fiind familia avocatului
Fulepp Gyorgy şi Posutz Anna din Tăşnad, iar preotul care a săvârşit Taina
Botezului a fost Vasile Pătcaşiu din Hotoan57. Este al doilea fiu născut în
familia preotului Popp Samuilă, primul născut s-a chemat tot Ioan, dar acesta
a decedat la puţin timp după naştere, 11 octombrie 187658.
53 AN SM, Fond Registre Parohiale de stare civilă, Registrul nr. 406, f. 63. Primul născut cu numele de
Ioan în familia preotului din Căuaş a fost botezat la 8 iulie 1876 şi a decedat la 11 octombrie 1876.
54 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 296, f. 1.
55 Ibidem.
56 AN SM, Fond Registre parohiale de stare civilă, Registrul nr. 413 f. 1v-2.
57 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 296, f. 1.
58 AN SM, Fond Registre Parohiale de stare civilă, Registrul nr. 406, f. 63. Primul născut cu numele de
Ioan în familia preotului din Căuaş a fost botezat la 8 iulie 1876 şi a decedat la 11 octombrie 1876.
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Familia preotului Samuilă Popp din Căuaş a mai fost binecuvântată
cu încă trei băieţi, Aurel, născut la 30 august 1879, Mihai, născut la 28
decembrie 1881 şi Octavian născut la 24 februarie 1884. O boală necruţătoare,
aprinderea de plămâni, avea să-l răpună pe tânărul părinte Samuilă la vârsta
de 36 de ani, lăsând în urmă o soţie şi patru copii minori. „ Cum, şi cu cât vai
şi necaz ne-a crescut maica despre aceasta mult ştiu din vremurile aceste..”
scria cu atâta durere într-un memoriu pictorul Aurel Popp. Au cunoscut
greutăţi, sărăcie, lipsuri dar mai presus de toate au simţit iubirea mamei,
Maria Soprony care a muncit din greu spre a le oferi şansa celor 4 copii ai
ei rămaşi în viaţă de a deveni oameni pregătiţi.
Ioan a urmat cursurile preparandiei din Sighetul Marmaţiei, după
finalizarea cărora avea să-şi depună o cerere la 6 septembrie 189659, la
Comitetul administrativ local al Comitatului Sibiu pentru obţinerea unui
post de învăţător – diriginte, la şcoala din Orlat. În urma analizei dosarului
depus odată cu cererea, senatul şcolar comunal îi dă tânărului învăţător
calificat postul solicitat. Va fi încadrat cu un salariu de 350 florini pe an60.
Preocupat de promovarea învăţământului poporal, învăţătorul Ioan Popp, în
şedinţa Sinodului Protopopesc mixt de la Sibiu, din 15 aprilie 189761, va fi
ales membru supleant al Senatului Scol. Protopopesc pentru o perioadă de
3 ani (1897-1900). Adunarea constituantă a despărţământului învăţătoresc
din protopopiatul greco-catolic al Sibiului, în şedinţa sa din 5 mai 1897 îl
va alege în conformitate cu prevederile statutului art. 26 lit.c., cu majoritate
absolută de voturi, delegat pentru adunarea generală a reuniunii pentru o
perioadă de un an62.
De la 1 octombrie 1897 şi până la 9 septembrie 1898 va fi învăţător
definitiv în localitatea Apa din judeţul Sătmar. Din 9 septembrie 1898 şi
până la 14 decembrie 1899 va fi cantor învăţător definitiv în Sărăuad la
şcoala primară confesională greco-catolică din localitate. Din 15 decembrie
1899 şi până la 1 septembrie 1901 va funcţiona ca şi învăţător definitiv la
Ciarda în judeţul Maramureş. De la 1 septembrie 1901 şi până la 31 august
1902 va fi învăţător la Satu Mare la o şcoală primară confesională grecocatolică, pentru ca de la 26 septembrie 1902 şi până la 16 decembrie 1911
va fi învăţător definitiv la o şcoală primară de stat, perioada 26 septembrie
59 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 296, f. 7-8.
60 Cf. Actului de dotaţiune din 11 octombrie 1896, dat de senatul şcolii comunale din Orlat, AN SM,
Fond Aurel Popp, Dos. 296, f. 9.
61 Ibidem, f. 11.
62 Ibidem, f. 12.
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1911, 16 decembrie 1911, va fi învăţător detaşat la şcoala civilă de stat din
Sătmar63.
Se va căsători la aprilie 1904 cu Madszar Izabella, născută la 26
mai 1883 din Satu Mare, de religie romano-catolică64. Mon. Ambroziu Popp
vprot. al Sătmarului va cere Episcopului Ioan al Gherlei o dispensă pentru
cununia religioasă a tinerilor Ioan şi Izabella în săptămâna mare dinaintea
Paştilor, act eliberat în 2 februarie 190465.
Îşi va continua studiile la Şcoala normală superioară de stat pentru
învăţători, unde este admis cu succes în primăvara lui 190566, specializarea
filologie istorie. Promovează cu succes anii I şi II67, dar şi examenul de
capacitate în 190668, iar în 1907 obţine diploma de absolvire69. La 16 august
1909 îi moare soţia, 70 rămânând să crească un copil minor, Augustin, născut
la 6 aprilie 190571.
Prin ordinul nr. 149149 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice îl
numeşte învăţător suplinitor la şcoala civilă de stat din Satu mare, în clasa XI
de salarizare, gradul III, având salariul de 1000 de coroane, adaosul personal
competent şi banii de chirie, pentru aceasta urmând a depune jurământul la
Satu Mare în data de 28 decembrie 191172.
Consiliul Dirigent, Resortul Cultelor şi Instrucţiunei Publice prin
decretul nr. 11853 din 1919 îl numeşte pe Ioan Papp „profesor titular şi
director provizor la şcoala civilă din Satu mare”73, pentru ca un an mai târziu
aceeaşi instituţie să îl numească director definitiv „spre binele şcoalei şi al
culturei Româneşti”.74
Având sănătatea şubrezită, se adresează Secretariatului General al
Cultelor Cluj, pentru acordarea unui concediu de 6 luni, cu începere de la 15
septembrie 192075. La 20 iulie 1921, Resortul cultelor şi instrucţiunii publice
prin Secretarul general Dr. Ghibiu îl numeşte prin telegrama nr. 15847 pe
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Ibidem, f. 152.
Ibidem, f. 41.
Ibidem, f. 39.
Ibidem, f. 55-56.
Ibidem, f. 61.
Ibidem, f. 62.
Ibidem, f. 69.
Ibidem, f. 75
Ibidem f. 132.
Ibidem, f. 90-92.
Ibidem, f. 125-126.
Ibidem, f. 128.
Ibidem, f. 129.
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Ioan Popp, director al şcolii civile din Sătmar şi administrator al şcolii de arte
şi meserii, industrială din Satu Mare76. Văzându-se nedreptăţit de încadrarea
salarială inferioară pregătirii sale profesionale, îi adresează Ministrului de
resort o plângere, cerându-i să dispună a i se da diferenţa de leafă competentă
pentru perioada 1 octombrie 1920-31 martie 1921 şi a diurnei directorale
competentă de la 1 septembrie 1921 conform ordinelor în vigoare până la
acea dată77.
În baza ordinului Nr. 26437 din 1922 al Ministerului Instrucţiunii
Directoratului General din Clui, profesorul Ioan Popp este absolvit din postul
de director al şcolii civile de fete, numind o altă persoană pe acest post,
predându-i acestuia, lucrurile şi actele şcolii şi ale direcţiunii78.
La 9 martie 1923 este făcut membru al Ordinului Coroana României
în gradul de Cavaler, ca Director la Şcoala civilă de stat din Satu Mare79.
În iulie 1923 este propus preşedinte al comisiei de absolvire de la
liceul reformat din Satu Mare, unde împreună cu comisia fixează planul
examenului de absolvire a cursului inferior.80 Din procesul verbal încheiat cu
această ocazie observăm rigurozitatea şi seriozitatea dascălului, care o viaţa
întreagă şi-a jertfit-o pentru împlinirea idealului şi a crezului profesional.
A făcut parte şi din comisiile de examinare şcolii superioare de
fete reformate şi al şcolii civile de fete romano catolice din Sătmar ca şef
de comisii, iar în raportarea făcută către Inspectoratul Şef al învăţământului
secundar Oradea îşi exprimă deschis bucuria nivelului înalt de pregătire al
absolventelor: „… între elevele supuse la acest examen au fost 8 eleve de
naţionalitate română care vorbeau aproape perfect româneşte, şi altele de
altă naţionalitate cari şi aceste posedă limba ca şi orice român.”81
În urma desfiinţării Şcolii civile de stat din Satu Mare, dascălul Ioan
Popp este transferat în baza ordinului Nr. 97601 la liceul „M. Eminescu”,
ca profesor titular de geografie şi istorie, începând cu data de 1 octombrie
192382.
Se adresează inspectorului şef cu o plângere, în care relatează faptul
cum că în ziua de 7 octombrie 1924, participând cu elevii de la Liceul „M.
Eminescu” la liturghia duminicală în biserica romano catolică din localitate,
76
77
78
79
80
81
82

Ibidem, f. 137.
Ibidem, f. 140-141.
Ibidem, f. 157.
Ibidem, f. 162
Ibidem, f. 165.
Ibidem, f. 174.
Ibidem, f.185.
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la predica de pe amvon a profesorului de teologie Dr. Scheffler Francisc
aduce un afront dascălilor de la acest liceu, susţinând ideea că tinerii din ziua
de azi nu mai au repere morale, dascălii actuali (ai anului 1924, n.n.) fiind
discreditaţi83.
După o viaţă de muncă, jertfă şi pasiune obţine prea târziu însă,
recunoaşterea meritelor sale prin decizia nr. 107383 din 1928 prin care
Ministerul recunoaşte dreptul de profesor titular definitiv în învăţământul
secundar, domnului Popp Ioan, cu începere de la 1 ianuarie 192884. Nu se
va bucura prea mult de această recunoaştere, pentru că la 10 martie 1929,
orele 14, inima acestui minunat dascăl se va opri din bătaie pentru totdeauna
la o vârsta mult prea timpurie, avea doar 52 de ani85. Trecea la cele veşnice,
după o boală fatală, fiind răpus de pneumonie86 şi complicaţii ale cordului.
Nici dragostea, nici îngrijirile şi nici devotamentul familiei87 nu au putut opri
plecarea.
Augustin I. Popp
Născut în anul 1905, la 6 aprilie, Augustin este fiul unic al familiei
profesorului Popp Ioan şi al Izabelei Madszar. Rămas la vârsta de 4 ani
orfan de mamă, ce crunt destin, avea să crească şi să se dezvolte sub blânda
oblăduire a tatălui, de la care a moştenit sufletul bun şi spiritul veşnic
căutător de cunoştinţe şi iubitor de oameni. Primele şase clase le-a făcut
la liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare, apoi ajuns la Mediaş urmează
ultimele două clase şi obţine diploma de bacalaureat. Urmează studii diverse
la München şi Viena, unde după o muncă laborioasă şi ostenitoare obţine
diploma de inginer electromecanic în anul 1931. se înscrie şi la Academia
Comercială dar, nu neglijează nici conferinţele profesorilor facultăţii de
medicină. La Viena este ales preşedinte al societăţii studenţilor români
din capitala austriacă, unde se distinge prin lupta în vederea propagării
elementului naţional printre tineri. Reîntors pe plaiurile natale se dedică
„cu mare pricepere şi ambiţie preocupărilor sale inginereşti la soc. – Unio
– Fabrica de vagoane şi trecând prin toate secţiile ale acestor mari uzine îşi
lărgeşte cunoştinţele dar şi dibăcia în organizare”88 Se reîntoarce în Austria
83 Ibidem, f.178.
84 Ibidem, f. 193.
85 Ibidem, f. 195.
86 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 293, f. 23.
87 Idem, Dos. 296, f. 196.
88 Vasile Molnar, O scurtă biografie a inginerului Augustin I. Popp, art. în ziarul „Frontiera” , an II, nr.
28, din 9 iulie 1939, f. 3.
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spre a se specializa în tehnica sudurii electrice, domeniu pe care intenţiona
să-l aplice şi la fabricile sătmărene. Este iniţiatorul a 2 brevete de invenţie
la Fabrica „Unio”, munca sa i se recunoaşte chiar, devenind inginerul şef al
secţiei de vagoane. Organizează cursuri de perfecţionare pentru muncitori
şi meseriaşi. În primăvara anului 1935 demisionează din funcţia avută şi
porneşte la un nou drum de reorganizare şi înzestrare a fabricii „DAC”,
devenind conducătorul tehnic al acesteia.
În vara anului 1935 se căsătoreşte cu Lia Bontescu, trăind o viaţa
de familie frumoasă. Moartea a venit să curme fericirea acestei familii însă.
La 9 iulie 1938 după o scurtă şi grea suferinţă, la vârsta de numai 33 de ani,
avea să treacă la cele veşnice Augustin I. Popp, tânărul inginer diplomat de
renume şi directorul fabricii DAC.89
Aurel Popp
Născut la 30 august 1879 dar botezat la 8 ianuarie 1882, în Căuaşul
Erului, din părinţii Samuel, de 31 ani şi Maria de 19ani, Aurel Popp a avut
ca părinţi spirituali familia protopopului I. Sărvadului, Demetriu Coroian şi
Nina, taina încreştinării fiind săvârşită de preotul din Hotoan Vasile Pătcaşiu90.
Rămânând orfan de tată la vârsta de 4 ani, avea să ia contact de timpuriu cu
asprimile vieţii. Repetatele neajunsuri înfruntate în copilărie s-au sedimentat
adânc în conştiinţa sa fortificându-l şi totodată relevându-i direcţia, sensul
operei unui adevărat artist91.
Deşi tradiţiile şi nevoile familiei îl meniseră preoţiei, şi neamurile sau străduit să-l înduplece să îmbrăţişeze cariera eclesiastică92, după absolvirea
liceului din Carei, Aurel Popp se înscrie în 1899 la Şcoala Superioară de
desen şi caligrafie din Budapesta.
Studenţia şi-o petrece într-o atmosferă artistică dominată de un
întârziat academism, stil ce va influenţa începuturile sale artistice. După
absolvire satisface stagiul militar la Viena, îndeplineşte apoi câteva funcţii
exterioare profesiei, pentru ca, în sfârşit, la 1 septembrie 1905 să fie numit
profesor la liceul din Satu Mare. Aici a predat desenul până la izbucnirea
primului război mondial.
Interesat de soarta învăţământului artistic, refuzând monotonia
preocupărilor didactice, în 1906, Aurel Popp publică broşura: „Despre
89 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 293, f. 25.
90 Ibidem, f. 8.
91 Negoiţă Lăptoiu, O viguroasă personalitate a vieţii artistice româneşti: sătmăreanul Aurel Popp, în
„Satu Mare, Studii şi Comunicări”, Satu Mare, 1969, p. 221.
92 Raoul Şorban, Zoltan Baber, Aurel Popp, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 10.
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situaţia actuală artistică şi de artizanat a oraşului nostru”, iar împreună ca alţi
profesori de desen şi artişti editează: „Regulamentul cursului de arte plastice
şi artizanat.”93
În august 1914 este chemat sub arme şi timp şi timp de la 4 ani se află
între viaţă şi moarte pe fronturile de vest şi est. În acest interval, a schiţat în creion
dramaticele momente la care a participat. După terminarea războiului, cruzimea
adevărurilor dezvăluite de realităţile frontului, animat de ideile socialiste, se
convinge de necesitatea soluţiei revoluţionare, alăturându-se entuziast mişcării
organizate a proletariatului. „Din noiembrie 1918 până în septembrie 1919 – nu
m-am ocupat cu altceva decât de politica socialistă militantă.” În acest interval
este comisar al poporului cu problemele de învăţământ şi cultură în oraşul Satu
Mare,94 iar prin instrucţiunile şcolare transmise de însărcinatul politic Popp
Aurel la 16 aprilie 1919, se cerea ca în şcoli să nu se mai practice rugăciunea
înainte şi după terminarea cursurilor, şcoala de sâmbătă să fie scoasă, iar orele
de desen reduse.95 La începutul anului 1919 este ales deputat în parlamentul
sovietelor de la Budapesta, alături de alţi 7 sătmăreni96.
Între anii 1921-1926 a fost director al Fabricii de ceramică „DAC”
din Satu Mare, din 197 director al Sindicatului hidraulic „Eced” din Carei,
iar în anul şcolar 1933-1934 profesor la Şcoala de belle – arte din Timişoara.
Participă la numeroase expoziţii de pictură în ţară şi în Polonia. În anul 1957
obţine titlul de artist emerit97.
Fiind o personalitate cu un profil aparte, un artist extrem de robust
şi plin de energie, a avut o viaţă bogată în evenimente, trăită la extrem. În
cele ce urmează aş dori să-l prezint pe Aurel Popp artistul, în relaţie cu alte
personalităţi, şi am să mă opresc la Raoul Şerban. Din corespondenţa cu
Raoul Şorban a „maestrului ” vom putem observa cum se va naşte, chiar
dacă cu mare greutate, cartea – album intitulată „Aurel Popp”, apărută la
prestigioasa editură Meridiane, în anul 1968. Criticul de artă şi istoricul
Raoul Şorban a reuşit, nu cu puţine eforturi, să realizeze o lucrare în care
să prezinte cronologic evenimente din viaţa marelui artist, „în care s-au
înfruntat mereu energia cu decepţiile, dorinţa de întovărăşire cu sentimentul
singurătăţii ”98. Până să se ajungă la această împlinire, a trebuit să treacă
93 Negoiţă Lăptoiu, art. cit., p. 222.
94 Ibidem.
95 AN SM, Fond Primăria Municipiului Satu Mare, Directoriul, act. 1502.
96 Ibidem, act. 1424.
97 Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2000,
p. 172.
98 Raoul Şorban, Zoltan Baber, op. cit., p. 5.
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mai bine de două decenii, timp în care, între cei doi s-a legat o prietenie
bazată pe respect, apreciere şi afinitate sufletească. În cele ce urmează redăm
corespondenţa dintre cele două personalităţi, Aurel Popp şi Raoul Şorban,
păstrată de pictor în arhiva sa personală.
„CLUJ, la 17 decembrie 1942
Mult stimate Maestre,
Să-mi fie permis a-mi exprima bucuria de a vă fi putu cunoaşte mai
deaproape. De mută vreme doriam acest lucru. Ocupându-mă de arta plastică
mi-am dat seama cât şi ce reprezintă pictura Dvs. în arta plastică ardeleană.
Sînt încântat că dl. prof. Emil Haţieganu mi-a dat mie însărcinarea pentru
editarea unei cărţi care să înfăţişeze realizările Domniei Voastre.
Am referat d-lui Haţieganu de tot ceiace am discutat cu D-voastră.
I-am predat şi salutările. Permiteţi-mi să vă comunic ca D-sa a primit cu
multă afecţiune cele comunicate, vă va scrie de-altfel personal.
Astfel după ce planul nostru de a face cunoscut personalitatea Dvs.
marelui public a găsit înţălegerea şi aprobarea Dvs., urmează să păşim pe
tărâmul realizărilor.
După cum v’am arătat la Satumare, în cursul vacanţei de Crăciun
m’aş duce cu fotograful nostru să fotografăm lucrările. Vă rog să-mi
comunicaţi dacă am putea fi găzduiţi la vre-o familie sau să mergem la
Hotel. In două zile putem isprăvi. In ceiace priveşte o expoziţie la Cluj, sunt
autorizat a vă comunica că toate instituţiile noastre , nu mai puţin fruntaşii
noştri ar considera-o ca cel mai important eveniment cultural din ultimii
ani. Noi, pictorii, am fi încântaţi dacă v’aţi folosi de noi pentru realizarea ei.
Dl. Haţieganu căruia i-am vorbit de această eventualitate va da cel mai larg
concurs pt. a o înfăptui.
Maestre, vă mulţumesc pentru buna primire cu care m’aţi cinstit.
În aşteptarea răspunsului Dvs. rămân al Dvs. totdeauna devotat
Raoul Şorban99
27.12.1942 Dragă Dle Colleg!
Am primit scrisoarea Dvstre, datată din ziua, când a decedat mult
iubitul meu Frate Octavian. De atunci viaţa mi plină de dureri şi năcazuri,
deci scuză-mă pt. acest răspuns întârziat. Incurcat cu chestiuni familiare şi
cu celelalte dela fermă, vai de capul meu… Zi şi noapte ocupat, să pot scăpa
de cele mai grele.
99 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos.193, f. 1.
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Pentru fotografiat vă stau la dispoziţie. Locuinţă insă nu vă pot da, iar
nici de la cunoscuţi nu vă pot câştiga. Nu-i altceva, decât să vă plasaţi la Hotel.
Vă rog insă să-mi scrie-ţi cât de repede, să vă pot asigura camere bune.
In luna Januarie, imediat după ce terminaţi DVstre cu tablourile
mele, trebue să plec la Budapesta, pentru continuarea tratamentului ochilor
mei, ce am fost sâlit se o întrerup, din cauza că a tebuit să-l aduc acasă pe
fratele meu Octavian. Vă rog deci, că deplasara la Satu Mare, să o faceţi
pân-la 10 Januarie.
Despre eventuala expoziţie vom discuta în persoană, Aşa văd
însă că numai la toamnă din 1943 voi fi gata cu toate tablourile cele mai
reprezentative…. Se poate, că şi eu voi avea – pân-atunci drum la Cluj, când
apoi vom putea fixa toate şi pentru expoziţia mea.
Vă salut cu mult drag, şi Vă salută, al DVstre Colleg100
Cluj, 1943 Februarie 16
Mult Stimate Maestre,
De după Crăciun sunt bolnav, aşa se explică faptul că nu mi-am putut
realiza planurile călătoriei la Satumare. v’am scris dealtfel, la care am primit
răspunsul fiului Dvs (medicul) abia pe 15 ianuarie. Eu de atunci am stat la
clinică în aşa stare încât nu v’am putut scrie. Cartea Dvs. urmează să se facă
îndată ce mă însănătoşesc, ceiace sper că nu va fi peste multă vreme (sufăr
de poliatrită).
Vă trimit prin poştă Catalogul expoziţiei noastre, în româneşte şi
în ungureşte, rugându-vă să mă credeţi că am fost sincer în introducere
atunci când spun că pictura noastră nouă, în Ardeal începe şi se desăvârşeşte
cu Dvs…Îndată ce voi fin în stare să călătoresc, vă voi anunţa. Vă rog să
binevoiţi a-mi comunica dacă în luna Martie veţi fi ori nu la Satumare.
Al Dvoastră devotat
Raoul Şerban101
26.02.1943
Dragă Domnule Raul,
Dela plecarea Dvstre dela mine, in Decembrie când nu ştim încă ce
mă aşteaptă, multe lucruri s-au întâmplat şi cu mine , cari tot la fel m-au
impiedicat sa fac ceva in promisiunile mele deatunci.,cum v-a împiedicat pe
Dvs. boala. Lucurile şi împrejurările mele sunt insă şi mai grele, decât cele ale
Dvstre. Sunt inconjurat de o atmosferă păcătoasă, de care numai după o luptă
100 Ibidem, f. 2.
101 Ibidem, f. 3.
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crâncenă – sper scăpare….(f.4) …am comandat ramele… le-am comandat,
fiindcă vreau să-mi termin lucrările din viaţa această pământească…N-am
vrut însă să-ţi stric impresiile, ce le-ai câştigat în atelierul meu. Dar am fost
gata totdeauna, să-ţi lămuresc şi părerile mele, ce le am … Nu cumva să
gândeşti, că sunt un om prea încrezut şi tare. I-mi ştiu şi i-mi cunosc toate
slăbiciunile şi i-mi ştiu şi cunosc şi mizeria. Dar caracterul meu nici odată nu
mi-a permis, se mă umilesc la „slăbănoci”, care pot să fie de mine şi miniştri,
dar dacă sunt fără suflet şi inimă: nu au nici o importanţă în viaţa mea. Se
rămân eu şi mai departe omul sălbatec, dar nu umiltul, pe care chiar azi, nu
poate exista, fără ajutorul „ipotenţilor”…Nu Te supăra pentru cuvintele mele
sâncere. Nu cum să gândeşti, că eu am împotriva Dtale ceva. Vă declar sâncer
şi clar, că Vă preţuiesc atât arta cât şi talentul de scriitor, cât nu preţuiesc
la alţii de loc. chiar pentru aceasta Vă scriu aşa de sâncer, deoarece vî ţin
caracter egal cu mine. V-am citit scrisoare din un exemplar de la Crăciun.
Bine ai scris, dar mult nu-i face. … Dacă vrem să facem ceva, atunci să ne
adunăm puterile aşa, că strigătul nostru să ajungă până la Cer şi nu până la
marii mediocrităţilor, Vai iarăşi Vei gândi, că sunt înfumurat şi arogant…
Nu dragă Raul, sunt omul simplu, care totdeauna am trăit părăsit de boierii
noştri,…Ase rămân eu singur, cum a rămas în vremurile Lui bieul Eminescu
şi alţii din poporul nostru. Veţi avea timp să scrieţi cartea după moartea
mea. Azi încă lăsaţi-mă liber, să nu fiu conturbat de sentimentele cele dure
şi proaste cari mi se îmbulzesc in cap, când i-mi aduc aminte de toate, ce
au făcut ai noştri, să ajungem in situaţia de azi… dacă voi avea mijloace,
voi trece odată şi pe la Dvstre, când apoi vom putea lămuri chestiunile artei
noastre…
Mult mai frământat, până ce am ajuns la hotărârea aceasta, să-ţi
scriu sâncer despre toate ce zac in sufletul meu de ani de vreme….scrie-mi,
dacă vei avea câteva minute, şi pentru mine. Scrie-mi, să-Ţi pot scrie şi eu,
se mă pot uşora câteodată de ideile sgârionorice.102
Budapest 30.03.1943
Mult stimate Maestre,
V’am primit scrisoarea cu mare întârziere fiind plecat din Cluj.
Regret că nu vă pot scrie aşa cum ar trebui. Nedumeriri am şi eu, şi încă
mari. Sunt sigur că ale Dvs, sunt justificate. Şi eu aş avea multe de spus şi o
să vi le spun cred încurând când vă voiu căuta la Satu Mare.
102 Ibidem, f. 4-5.
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Eu trebuie să plec de aici la Oradea, şi apoi la Cluj de unde vă voi
scrie, răspunzând scrisorii Dvs. pe larg.
Ţineam să aflaţi doar că nu neglijenţa m’a făcut să vă confirm
primirea scrisorii Dvs.
Cu profund respect al Dvs devotat
Raoul Şorban103 (f.6)
Baia Mare 1 oct, 1957
Iubite Maestre,
Abia în jurul datei de 15 oct. Mă voi întoarce la Bucureşti. Astfel
fotograful nostru nu va putea veni înainte de sfârşitul lunii acesteia.
În orice caz înainte de plecare vă vom aviza.
Vă mulţumesc pentru amabilitatea dvs. şi sper ca să putem onora
ostenelile dvs. cu o carte frumoasă. al dvs
Raoul Şorban.”104
Aurel Popp s-a căsătorit la Satu Mare, în data de 10 noiembrie 1907,
profesor fiind, cu Irina Madzsar din Vetiş, născută la 6 august 1885105. Copii
care s-au născut în această familie au fost:: Acaţiu, născut la 19 februarie
1910, Aurel, născut la 15 noiembrie 1912, decedat la 2 septembrie 1912,
Irina, născută la 25 aprilie 1914, decedată la 17 septembrie 1914 şi Aurel,
născut la 20 august 1915106.
Aurel Popp, marele maestru al plaiurilor sătmărene se stinge din
viaţă la 8 august 1960, îngropat fiind în capela familiară din cimitir.
Acaţiu Gavril Popp107, s-a născut la Satu Mare la 19 februarie 1910,
ca fiu al lui Aurel Popp de 31ani şi Iren Madszar de 23 de ani.
A absolvit în iunie 1930 cursurile Şcolii Superioare de Băieţi din
Satu Mare, cu media generală de 5,87 %, conform certificatului de absolvire
nr. 98/930.108
Aurel, fiul cel mic al pictorului a urmat cariera medicală.
Dr. Av. MIHAI POPP
Născut în anul 1881 la 28 decembrie, botezat la 8 ianuarie 1882 în
103 Ibidem, f. 6.
104 Ibidem, f.7.
105 Cf. Extrasului din registrul de stare civilă pentru căsătoriţi pe anul 1907, Fond Aurel Popp, Dos. 294,
f. 6.
106 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 293, f. 63.
107 Ibidem, f. 9.
108 Ibidem, f. 13.
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localitatea Căuaş, de către părintele parohiei din Hotoan, Vasile Patcaşiu109,
Mihai Popp este cel de-al patrulea fiu al familiei preotului Papp Samuilă şi
Sopronyi Maria. Rămas orfan la o vârstă fragedă, Mihai a reuşit prin grija
exclusivă a mamei, prin munca eroică a unei femei rămasă văduvă de foarte
tânără, fără avere şi alt sprijin, să devină una din personalităţile marcante
a intelectualităţii româneşti sătmărene. Obţine diploma de avocat la Târgu
Mureş, la 25 mai 1912110, când depune şi jurământul, pentru ca mai apoi
la 1 iunie 1912, prin decizia nr. 302, să se înscrie în Baroul avocaţilor din
Sătmar. La 3 iunie 1923, prin decizia nr. 100 devine membru al Consiliului
Baroului, iar la 11 aprilie 1926, prin decizia nr. 84 va fi ales delegat pentru
„Uniunea Advocaţilor din România”111 La vârsta de 33 de ani a fost mobilizat
în armata austro-ungară luptând pe frontul din Galiţia, fiind demobilizat în
1918 cu gradul de căpitan. A fost delegat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918,
din partea cercului electoral al oraşului Satu Mare.112 După primul război
mondial îl găsim în primele rânduri ale luptelor pentru democraţia naţională.
Din Procesul verbal încheiat la 26 aprilie 1918 a Şedinţei Consiliului Naţional
Român Comitatens Satu Mare ţinută în sala cea mare a casei municipiului
Satu Mare113, aflăm că avocatul Dr. Mihai Papp va fi numit şef al Poliţiei
oraşului Satu Mare, funcţie pe care o va deţine provizoriu însă. Într-un
moment istoric de excepţie, anul 1918, avocatul Papp Mihai va fi una din
persoanele apte de a fi puse în fruntea judeţului şi vrednice de a conduce
afacerile administrative ale oraşului.
La punctul IX al „Procesului Verbal” sunt menţionate următoarele:
„Dl. Traian Erdelyi propune să se denumească un tribun şi la căpitanul
poliţiei din oraşul Satu Mare.
Augustin Ferencz aduce la cunoştinţă, că din partea Consiliului
Naţional local în înţelegere cu comanda Diviziei a II-a de Cavalerie s-a
esmis ca şef al poliţiei Dr. Mihaiu Popp avocat şi Dr. Trăian Erdelyi ca
tribun.” 114
În lista Consiliului Naţional Român Comitatens figurează ca
delegat, la poziţia 16 Dl. Dr. Mihai Popp115. Ca membru al CNRC, acesta a
luat parte la şedinţa ţinută în 26 aprilie 1918 în Satu Mare.
109 Ibidem, f. 50.
110 Claudiu Porumbăceanu, Bujor Dulgău, op. cit., Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2000, p. 174.
111 AN SM, Fond Baroul Satu Mare, Registrul nr. 2, Tabloul avocaţilor definitivi, f. 81.
112 Claudiu Porumbăceanu, Bujor Dulgău, op. cit., p. 174.
113 AN SM, Fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dos. Procese Verbale de şedinţă ale Consiliului
Naţional Român comitatens privind stabilirea unor funcţii administrative, f. 4.
114 Ibidem, f. 11.
115 Ibidem, f. 15.
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Partidul Naţional Ţărănesc l-a onorat cu funcţia de vicepreşedinte,
iar judeţul l–a onorat trimiţându-l de mai multe ori în parlamentul ţării, ca
deputat.
Între anii 1923-1934 a fost juristconsultul Băncii „Casa Noastră” din
Satu Mare. În paralel a avut deschis şi un cabinet de avocatură, împreună
cu dr. Titu Demian. A fost decorat cu „Steaua Roşie” în grad de ofiţer şi
comandor116.
S-a căsătorit cu Alexandrina Pelle, născută la 28 februarie 1899 în
Pomi, fiica preotului Aurel Pelle din această localitate şi a Elisabetei Szabo117.
Din nefericire nu au fost binecuvântaţi cu urmaşi.
În cursul anului 1933 se îmbolnăveşte şi merge la tratament în
Cehoslovacia şi Ungaria. În 28 aprilie 1933 îi scrie fratelui său Aurel Popp
o scrisoare, în care ii spune că „va trebui să stau pe aici încă vreo două
săptămâni. Nu am dureri, pot umbla şi fără baston drept, numai puţin mă
jenează şelele…toate zilele le petrec mai mult în pat.”118
A decedat, după o grea şi lungă suferinţă la 11 februarie 1935, la
vârsta de 54 de ani în Odoreu,119 unde a fost şi înmormântat, pentru ca mai
târziu, la 20 octombrie 1936, trupul său, să fie exhumat şi transportat la
capela familială Popp din Satu Mare.
Prohodul a fost făcut de Revs. L. Vida, canonic de Baia Mare, asistat
fiind de preoţii din Odoreu şi Lipău. Profesorul Gavril Barbul îi va aduce
un ultim omagiu din partea Partidului Naţional Ţărănesc, Dr. I.C. Barbul,
vorbeşte în numele funcţionarilor de la Casa Noastră şi de la Fabrica de
vagoane Unio, Dr. Francisc Erdős preşedintele tribunalului Satu Mare în
numele magistraţilor, Dr. Octavian Pop jurisconsultul judeţului în numele
baroului de avocaţi, Dr. E. Seleş, directorul liceului „Mihai Eminescu” în
numele Astrei, etc.120
Popp Octavian
Mezinul familiei preotului din Căuş, Octavian s-a născut la 24
februarie 1884 şi a fost botezat de preotul din Sărăuad, Gheorghe Stanciu
care împreună cu soţia Laura Popp i-au fost şi naşi121. A primit o educaţie
aleasă, ajungând un distins, doctor în ştiinţe politice.
După primul război mondial îl găsim în primele rânduri ale luptelor
116 Claudiu Porumbăceanu, Bujor Dulgău, op. cit., p. 174.
117 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 293, f. 63
118 Ibidem, dos. 183, f. 31-32.
119 Ibidem, dosar 293, f. 47.
120 Ibidem, f. 48-49.
121 Ibidem, f. 57.
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pentru democraţia naţională, alături de fratele său Mihai. Din Procesul verbal
încheiat la 26 aprilie 1918 a Şedinţei Consiliului Naţional Român Comitatens
Satu Mare ţinută în sala cea mare a casei municipiului Satu Mare122, aflăm că
avocatul Dr. Octavian Papp va ocupa în continuare funcţia de consilier şi şef
de alimentaţie orăşenesc. Redăm mai jos date din Procesul verbal al Şedinţei
Consiliului Naţional Român, punctul X: „Augustin Ferencz, primarul
oraşului în interesul alimentăriei oraşului care are o populaţie numeroasă,
aproape cincizeci de mii, roagă Consiliul Dirigent prin acest Consiliu, că
la oraşul Satu Mare, care de altcum are şi dreptul de municipiu şi şi până
acum a avut comisar de alimentare separat de comitat să rămână şi de
acum înainte cu comisar separat şi afacerile alimentării ale oraşului să fie
concepute şi pe mai departe domnului Dr. Octavian Popp, consilier şi şef de
alimentaţie orăşenesc.
Nicolae Barbul obiectionează că dânsul e denumit comisar
de alimentare preste judeţele Satu Mare, Ugocia şi Szabolos să nu se
desmembreze oraşul Satu Mare de judeţ, ci să rămână în cadrul alimentării
sale cu atât mai vârtos, că dânsul a discutat afacerea cu Dr. Octavian Popp şi
a ajuns la rezultat favorabil în ce priveşte chestia alimentării oraşului.
Augustin Ferencz, Dr. Andrei Doboşi şi Aurel Dragoş argumentează,
că alimentarea oraşului Satu Mare în atât de mare şi grea însemnătate, că e
consult, că acesta să fie ca şi până acum separate de judeţ şi să fie condusă
şi mai departe de Dr. Octavian Popp, care în vremurile cele mai grele sub
decursul războiului deja de 5 ani de zile, conduce cu cel mai frumos succes
acest resort.
Dr. Aurel Nistor propune, ca fiindcă Nicolae Barbul în multe cazuri na putut corespunde, pe lângă toată năzuinţa sa în mod îndestulător alimentării
judeţului Satu Mare să se încredinţeze D-lui Dr. Octavian Popp.
Preşedintele întreabă, că oare Nicolae Barbul e denumit şi pentru
oraş ori numai pentru judeţ ca comisar de alimentare.
Se citeşte protocolul luat în şedinţa Consiliului Naţional Român
din 18 decembrie 1918, din care se constatează că Nicolae Barbul a fost
propus numai pentru judeţele Satu Mare, Ugocia şi Szabolos ca comisar de
alimentare.
Iosif Sutai se declară pe lângă părerea, că comisarul judeţului să fie
şi comisarul alimentării orăşeneşti.
Gh. Kovari propune ca alimentarea judeţelor Ugocia şi Sabolciu să
122 AN SM, Fond Prefectura Judeţului Satu Mare, Dos. nr. 4, Procese Verbale de şedinţă ale Consiliului
Naţional Român comitatens privind stabilirea unor funcţii administrative.
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fie dismembrate de alimentarea judeţului Satu Mare şi pentru cele două să fie
denumit un alt comisar. Subînşiratele propuneri să dăm la votare şi să aduc
următoarele rezoluţii.
Se hotărăşte să se propună Consiliului Dirigent ca:
Comitatele Ugocea şi Sabolciu să fie dismembrate de
a)
alimentarea comitatului Satu Mare.
b)
Alimentarea oraşului Satu Mare să fie separată de
alimentarea judeţului Satu Mare.
c)
Ca comisar al municipiului Satu Mare să fie denumit Dr.
Octavian Popp consilier al acestui oraş”123. (f. 12)
Se va căsători la 17 septembrie 1931, la vârsta de 47 de ani cu Ileana
Maria Walhovits de 43 de ani din Satu Mare.124
La 30 aprilie 1930 primeşte din partea Majestăţii Sale Regele Mihai
I al României diploma prin care este numit membru al Ordinului Coroana
României în grad de Cavaler, pe când era director de bancă în Satu Mare125.
Deşi nici unul din cei patru fii rămaşi în viaţă ai parohului Samuil
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 în cimitirul de lângă gara
municipiului Satu Mare. Sfinţirea lăcaşului a fost oficiată de către episcopul
greco-catolic al Maramureşului Alexandru Rusu126, capelă care în anul 1943,
printr-un act este donată Bisericii Unite.
Primcuratorul Bisericii greco-catolice din Satu Mare, Ferenţiu îi
adresează o epistolă de mulţumire preastimabilului domn Dr. Octavian Popp
Director General al Băncii Casa Noastră, în numele adunării generale a
credincioşilor Bisericii greco-catolice române, pentru construirea capelei din
cimitirul greco-catolic, dar şi a cavoului familiei Popp127.
Războaiele, în orice perioadă s-ar desfăşura, marchează destine,
familii, comunităţi, popoare şi ţări. Aduce cu sine sărăcie, boală, foamete,
suferinţă, mizerie, nedreptate, dezastre şi moarte. Urgia a lăsat urme adânci
în vieţile oamenilor, indiferent că s-a numit „armata maghiară, germană sau
rusă”. Nu mică mi-a fost uimirea, răsfoind filele unui dosar, să constat că
de pe o moşie, nu foarte mare dintr-o localitate din apropierea Sătmarului,
123 AN SM, Fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dos. Procese Verbale de şedinţă ale Consiliului
Naţional Român comitatens privind stabilirea unor funcţii administrative, f. 12.
124 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 293, f. 61.
125 Idem, Dos. 184, f. 2.
126 Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, Editura Citadela, Satu Mare, 2008, p. 59.
127 AN SM, Fond Aurel Popp, Dos. 184, f. 28.
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cu totul întâmplător moşia succesorilor lui Octavian Popp, armatele care au
„trecut” în 44 pe aici, „au plecat cu multe amintiri ”, luând cu ei: alimente,
cereale, animale, hrană pentru animale, unelte, poame, legume, căruţe,
trăsuri, biciclete, îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte bunuri128.
În anul 1936 membrii familiei au construit o frumoasă capelă
dar şi un cavou de familie, în cimitirul de lângă gara municipiului Satu
Mare. Sfinţirea lăcaşului a fost oficiată de către episcopul greco-catolic al
Maramureşului Alexandru Rusu129, capelă care în anul 1943, printr-un act
este donată Bisericii Unite. 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 în aceste câteva pagini 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.

128 O listă completă găsim în fondul arhivistic Aurel Popp, de la AN SM, dos. 184, f. 46-83.
129 Viorel Câmpean, op. cit., p. 59.
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Famiglia Popp da Căuaş - biografico punti di
riferimento
(Sintesi)
Parole chiave: riscontro biografico, la
familia Popp, Căuaş, gli intellettuali la
Chiesa.
Tre generazioni di sacerdoti che portavano il nome POPP furono
fedeli pastori di Căuaş, località che un tempo dipendeva da Sălaj. I tre
sacerdoti si chiamavano rispettivamente IOAN, IOAN e SAMUILĂ, questi,
senza soluzione di continuità, svolsero la loro attività pastorale a Căuş dal
1804 sino al 1884. Quando il parroco Samuilă, si spense, lasciò ai posteri,
quale coronamento del loro servizio temporaneo in quelle località, una bella
chiesa di pietra.
Anche se nessuno dei quattro figli di padre Samuila Popp rimasti
in vita abbracciò la vita sacerdotale, interrompendo così la successione dei
sacerdoti della famiglia Popp, questi rimasero vicini alla Chiesa Romena.
Nel 1936, i membri della famiglia fecero edificare una bella cappella
ed anche una tomba di famiglia, nel cimitero che si estende nei pressi della
stazione di Satu Mare. Anche se l’identificazione non è stata affatto facile, i
discendenti furono in grado di traslare le ossa dei loro avi da Căuaş affinché
trovassero il riposo eterno nella tomba di Sătmar.
Mi sono sforzata di cogliere dei frammenti dalla vita di una
famiglia ragguardevole della zona di Sătmar, la famiglia POPP, apprezzata
per le sue azioni e per quello che realizzò nello scorrere degli anni. Essi si
impegnarono in tutti i settori della vita della comunità locale: dalla parte
spirituale all’educazione, dalla giustizia all’amministrazione, dalla politica
all’economia.
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(Rezumat)
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.
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Vestigii istorice maramureşene într-o scrisoare a
Pedagogului Szilágyi István din Sighet

Dr. Anton Dörner
Absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca, 1970-1974. Doctor în istorie
din 1999 cu teza Reformismul austriac şi
administraţia din Transilvania din vea
cul al XVIII-lea. În prezent cercetător şti
inţific al Institutului de Istorie ,,George
Bariţiu’’ Cluj Napoca. Specializări în ţară
şi străinătate, având ca principal domeniu
de interes istoria premodernă. Este autorul
unui important număr de volume şi studii
publicate în ţară şi străinătate dintre care
amintim: The Jews of Satu Mare County
in the 18th Century (1761-1781), Ed.
EFES, Cluj-Napoca, 2000; Urkunden und
Chroniken über die Geschichte der Stadt
und des Stuhles Broos, Band.I: 1200-1541,
Ed. Argonaut, Cluj, 2002; Documente şi
cronici privind istoria oraşului şi scaunului
Orăştie, vol. I, 1200-1541, Cluj-Napoca,
2003; Administraţia Transilvaniei din
perioada anilor 1867-1876, în, „Anuarul
Institutului de Istorie «George Bariţ»” din
Cluj-Napoca, XL, 2001; Die Ansiedlungen
von Baden-Durlachern in Mühlbach
(mitte des 18. Jahrhunderts), în Vom
deutschen Südwesten in das Banat und
nach Siebenbürgen, Annemarie Roder,
coordinator, Stuttgart, Ed. Haus der Heimat,
2002.

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. În acest context, investigarea fondurilor externe constituie
întotdeauna o prioritate pentru cercetători. În general, cei mai mulţi dau prioritate în căutările pe care le întreprind,
instituţiilor arhivistice centrale păstrătoare de acte. Lucru normal, întrucât
în aproape în toate ţările europene în
asemenea puncte sunt concentrate fondurile documentare semnificative, iar
posibilitatea informării poate fi alert,
în beneficiul ştiinţei. Surprinzător, dar
mai există încă multe arhive în străinătate, cu fonduri extrem de valoroase,
mai puţin frecventate de cercetătorii din
România. O asemenea instituţie este şi Arhiva Academiei de Ştiinţe Ungare unde
se află diverse colecţii documentare de excepţie cuprinzând un volum impresionant de manuscrise, documente şi acte, cele mai multe în original, din diverse pe-
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rioade istorice. Printre ele se află şi o scrisoare adresată forului ştiinţific suprem al
Ungariei în anul revoluţionar 1848 de către un pedagog maramureşean cunoscut
al timpului din Sighet, Szilágyi István. La o primă lectură, cititorul se concentrează mai mult asupra elementelor de natură istorică evidenţiate în text, precum,
disputa pe marginea unui manuscris, statutele celor 5 oraşe maramureşene,unele
documente de secol XVI şi – desigur - chestiunea frescelor sighetene. Informaţiile
şi comentariile cuprinse în scriere transpune persoana care citeşte scrisoarea în
disputele interminabile de la mijlocul veacului al XIX-lea pe marginea subiectelor
tratate. La o următoare lecturare însă, ies în evidenţă şi personajele care iau parte
la discuţiile în contradictoriu, cu toţii oameni de cultură de prim rang,membrii sau
membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Ungare, dar şi cu legături maramureşene. Dar să urmărim conţinutul textului.
Autorul este Szilágyi István (1819 – 1897), un descendent al unei familii
nobiliare înstărite din ţinutul Partiumului are un profil biografic interesant. După
absolvirea claselor elementare în aşezarea natală, în 1834 se înscrie la secţia de
teologie a Colegiului Reformat din Debreţin, unde, ulterior, devine pentru o scurtă
perioadă de timp, educator. În cadrul şcolii a fost coleg cu viitorul mare poet şi
prozator maghiar Arany János cu care a legat o prietenie de-o viaţă. Prin intermediul literatului a făcut cunoştinţă cu revoluţionarul Petöfi Sándor. În primăvara lui
1842 pleacă la studii universitare în Europa, iar din 1845 îl găsim deja profesor
de teologie la Colegiul Reformat din Sighet, apoi, peste scurtă vreme, directorul
acestei instituţii (1850). La data respectivă era deja o personalitate cunoscută în
cercurile istoricilor şi scriitorilor, preocupările sale primind girul lumii ştiinţifice,
iar ca o încununare a realizărilor de până atunci a fost ales ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Maghiare (1846). A activat ca şi pedagog cu dăruire
şi abnegaţie în oraşul care l-a adoptat până la moartea sa survenită în 1897.
Scrisoarea adresată forului maghiar se deschide cu o observaţie personală legată de un articol publicat într-un număr recent al revistei de informare ştiinţifică patronată de Academie (Magyar Akadémiai Értesitö) de către un
membru al ei (Lugossi József) legat de un manuscris juridic maramureşean din
1569 şi care reunesc decretele de legi emise de cele cinci oraşe ale teritoriului istoric menţionat. Szilágyi atrage atenţia că semnalarea făcută de academician,nu
este un document original, ci o copie, deci trebuie luat ca atare. Originalul trebuie căutat în arhiva personală a fostului director al Colegiului Reformat din
Sighet Simonchich Incze (1750 – 1807) care l-a achiziţionat probabil din Pesta.
Din text reiese că secretarul Academiei Döbrentey Gábor a întreprins investigaţiile de rigoare, însă nu l-a depistat.
O mică paranteză se impune la citirea acestor nume. Preotul şi profesorul
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sighetean Simonchich este, la fel, o personalitate cunoscută a timpului său activând în mai multe oraşe din Ungaria, dar şi la Carei sau Timişoara. Ţinutul de care
s-a legat însă pentru o viaţă a fost Maramureşul. El este cel care, pentru prima dată,
iniţiază pe baze ştiinţifice cercetări privind istoria comitatului şi efectuează activităţi topografice în zonă, dar are preocupări şi de numismatică, literatură, genealogie etc. Multe din textele sale au apărut tipărite sub formă de carte sau publicate în
diverse reviste de epocă, dar are şi câteva manuscrise interesante, mai puţin cunoscute publicului larg. Informaţia lui Szilágyi din scrisoare referitoare la existenţa
unui fond personal arhivistic Simonchich este valoroasă şi merită de investigat.
Lugossy József (1812 – 1884) este un alt fiu al Maramureşului, fiind
născut în Baia Sprie unde a şi copilărit şi a terminat primii ani de şcoală. A
terminat şi el teologia la Debreţin după care s-a întors pe meleagurile natale ca
profesor la liceul din Sighet unde a activat mai mulţi ani. Pedagog, bibliotecar,
poet, dar şi un participant activ în cadrul revoluţiei de la 1848 s-a impus în
lumea ştiinţifică prin cunoştinţele sale de limbă (latină, greacă, germană, ebraică, arabă, tibetană etc). Activitatea profesională deosebită a determinat forul
academic maghiar să-l aleagă în rândurile sale, mai întâi, ca membru corespondent (1841), iar apoi, membru plin (1858). Printre preocupările culturale
avute, trecutul ţinutului Maramureş a stat pe un loc de cinste, multe din scrierile
sale fiind acceptate şi publicate în reviste de specialitate a vremii (Új Magyar
Muzeum,Történeti Tár,Pesti Napló, Akadémiai Értesitő).
Döbrentey Gábor (1786 – 1851), deşi nu s-a născut în Transilvania, a
fost un mare admirator a meleagurilor sale, a şi lucrat o bună perioadă de timp
aici, fiind întemeietorul primei reviste în limba maghiară din Cluj (Erdélyi Muzeum,1814). Printre ţintele călătoriilor sale nu a lipsit nici Maramureşul. Anii
petrecuţi în Ardeal pot fi urmăriţi în paginile jurnalului personal ţinut pentru
perioada 1807-1819.
Următorul pasaj din scrisoare se referă la o altă urmă din arhiva Camerală, respectiv, registrul de procese verbale ale oraşului Sighet, pe care autorul
îl propune Academiei spre achiziţionare, iar în caz că nu se poate din lipsă de
fonduri sau motive legislative, transcrierea întregului volum.
Şi mai interesant este oferta pe care o face forului ştiinţific maghiar. Profesorul Szilágyi face referire la intenţia sa de a dona trei documente originale de
secol XVI colecţiei arhivistice a instituţiei de cultură din Pesta: o tranzacţie făcută
de Pogány Péter cu oficialităţile oraşului Teceu (1526), testamentul lui Ioan din
Bârsana (1576), o depoziţie de martori în faţa instanţei de judecată din Beregszász
(Beregovo, azi Ucraina), din anul 1594, toate aflate în posesie personală.
Cel mai important fragment al scrisorii o constituie, indubitabil, referi-
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rile la cazul frescelor bizantine din Sighet, o problemă vie şi astăzi. Începuturile
disputei pe marginea temei datează din 1844 când un cutremur de o intensitate
mai mare a distrus singurul monument arhitectural medieval intact din aşezare,
lăsând să iasă la iveală fragmente de fresce a căror vechime a ajuns subiect de
controversă în lumea istoricilor de artă. Mai întâi, profesorul Lugossy, în calitate
de membru corespondent al Academiei semnalează factorilor de răspundere a forului ştiinţific de interesanta descoperire, la care un reputat specialist în domeniu,
Henszlmann Imre, dă o replică imediată într-un număr din anul 1844 al revistei
Magyar Akadémiai Értesitö. În dispută intervine şi autorul scrisorii, încercând
să oprească apariţia în anualul Academiei a disertaţiei istoricului de artă până
nu se încheie cercetările complexe din teren care să dea un răspuns clar privind
perioada în care s-a construit biserica şi, desigur, încheierea analizei copiilor
făcute desenelor de pe pereţii lăcaşului de cult. Menţionează, că imediat ce s-a
mutat în Sighet (1845) s-a implicat intens în studierea copiilor oficiale ale frescelor, reproduceri pe care le posedă şi forul academic maghiar şi a citit cu atenţie
explicaţiile date de Henszlmann, dar nu poate să nu remarce, că ipotezele lansate
de acesta s-au făcut pe dovezi arheologice destul de sumare. Ceea ce îi mai reproşează profesorul sighetean arheologului şi istoricului de artă maghiar, şi el un
viitor membru al Academiei, este faptul că în evaluarea făcută s-a bazat doar pe
probe prezentate lui şi nu a văzut personal săpăturile iniţiate, structura rămăşiţelor bisericii şi nici desenele oficiale de la faţa locului cu care au lucrat specialiştii
în domeniu. Szilágyi afirmă cu mândrie, că se consideră fericit că el are informaţii suficiente pentru datarea desenelor şi a văzut mai multe planuri cu secţiuni
comparative făcute bisericii. Singurul lucru care îi lipseşte încă pentru finalizarea
cercetării sale legate de problema frescelor este un document ecleziastic care să
confirme existenţa unui lăcaş de cult ortodox şi deplânge strămutarea arhivei din
Sighet care îngreunează investigaţiile în domeniu, dar este optimist.
În încheiere, se interesează, dacă regulile Academiei permit să consulte
scrierile manuscris trimise de Lugossy conducerii forului maghiar, ca să poată
vedea, în baza cărui temei şi-a formulat profesorul Henszlmann ipotezele sale
legate de fresce.
Scrisoarea prezentată este doar o etapă de început a disputei dintre istoricul de artă şi profesorul Szilágyi care se vor extinde mulţi ani de aici înainte.
Prelungirea discuţiilor în contradictoriu va determina pe Henszlmann să vină,
până la urmă, personal la Sighet (1864) şi să analizeze structura construcţiei
bisericii. Concluzia finală : construcţia datează din secol XIII. Oponentul său,
directorul colegiului reformat, o stabileşte cu cel puţin o sută de ani mai devreme. De atunci controversele continuă.
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Szigeth, junius 16, 1848
Tekintetes Akadémia
Kedves kötelességet vélek teljesiteni,midön Régi nyelvemlékeink
ügyében tett vizsgálódásamröl,a t[ekintetes] Akadémiát tudósitom,s
ezt annyival inkább,mert a figyelem felhivásnál,megkell egyszersmind
emlitenem azon szükséges lépések megtételét,mellyektöl függ csupán, a
megnevezendö régiségnek, remélem eredetiben is,a t[ekintetes] Akadémia
birtokába jöhetése.
Lugossi J[ózsef] tagtársunk,az Akadémiai Értesitö IV. Évi folyamának
158. lapján,midön Régi Magyar Nyelvemlékek gyüjteménye számára,több
rendbeli tárgyakat külde be : az 1ö sz[ám] alatti Decretum Quinque Civitatis
Máramarosiensium 1569 stb –röl az jegyeztetik meg,hogy az hibás másolat
lévén,csak utmutatásul küldetik, az eredetinek n[emes] szigethi gymnázium
igazgató Simonchich Incze,hihetöleg Pesten,ö Kegy[elme] szerzet
levéltárában hátrahagyott irományai között, könnyebben feltalálhatása
végett. Ugyan ott megmondatik az is, hogy Döbrentei Gáborra bizatott, a
szükséges lépések megtétele. Ha jól emlékezem Döbrentei jelentése szerint,a
kijelölt helyen,a kérdéses irománynak semmi nyoma nem találtatott.
Nem is lehetett, t[ekintetes] Akadémia, mert az ott, mint most már
tudom, ott, soha nem is volt. Én,e tárgyban,eleitöl fogva, minden figyelkemmel
csak ide Máramarosba szoritkozám, s kivált illy publicumot érdeklett
irományról, az itteni viszonyoknál fogva az volt hitem, meggyözödésem, hogy,
valamellyik nyilvános levéltárnál kell kereskedni, minemüek itt közültünk,
az 5 városin kivül,a Szigeth városi,nemeségi,megyei a K[irályi] Kincstári,s
annyival is inkább pedig az utolsó, mert a Kamarai Igazgatoságnak sóvágási s
kezelési ága, régibb királyaink, de fökép Máramarosnak Erdélyhez tartozása
korszakában, a nemzeti fejedelmek alatt, a munkások személyét illetöleg,
a városi törvényhatoság kezeiben volt, és gyakran, ugyan azon személy
egyesülten viselt tisztséget a Kamarai és Városi administracioban. Ezt azért
emlitem itt fel, mert a kérdéses Decretum, nagy részt,a sóvágok szabadalmait
is magában foglaja,mint t[ekintetes] Lugossi urtól tudám.
Reményem nem is csalt. Huzamos, a Kamarai levéltárt kezelö,
ismerö tisztekkel lett érintkezés után, csak ugyan nyomára jöttem az eredeti
irománynak, magában foglalva 1. az 5 város szabadalmát s státutumait 2.
Szigeth városa jegyzökönyveit, amazt tisztán magyarul, ebben, egynéhány
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jegyzete latinul. Ismertetni az irományt feleslegesnek tartom, részint mert
tartalmilag már bemutattatot a t[ekintetes] Akadémiának, részint mert
minden leirás, ajálgatás nélkül is megkell, szerzése iránt, a szükségességröl,
gyözödve lennünk.
Csak az a kérdés : mi modon lehetne, a nem kis érdekü irományt,
melly ugyis mint nyelvemlék, de főkép, mint culturánk történetéhez egy
jelentös adat, érdekel ,a t[ekintetes] Akadémia birtokába juttatni? Hogy
a pontos másoltatást, minden esetre érdemli : az kérdésen kivül áll; de
én inkább ohajtanám,eredetiben juttatni azt a középpontba. Én az illetö
ministerurat vélném megkeresendönek, az átadás megrendelése iránt; ennek
sikeréröl azért is hiszem magamat biztositva lenni, mert miután, tartalmilag
semmi gát ellenében nem lehet : az itteni tisztségi bizonyosan az átadhatás
mellett fogja, tudomásom szerint is,véleményét nyilatkoztatni. Egyébiránt
ha ez nem történhetik s birnunk csakugyan nem máskép mint másolatban
szabad : mégakkor is, kormányi felhatalmazás is szükséges hozzá, mert már
én megtettem volna a másolást eddig is,ha ez nem görditették vala elömbe
akadályul.
Bármellyik esetben, méltoztassék a t[ekintetes] Akadémiának
velem parancsolni,csakhogy,olly módon, mellyszerént, a megbizatást akkor
teljesithessem, hogy a Nagy Gyülésre külömbenis felszándékozván menni,
akkor benyujthassam.
Ez alkalomra tartom fel magamnak aztis,hogy saját gyüjteményemböl,
3 darab nyelvemléket is beszolgáltassak: 1 darab 1526 (transactio Tecsö
város és Pogány Péter között), 2 darab 1576 ( végrendelete Barczánfalvi
Jánosnak), 3 darab 1594 (örökvallás a berkeszi biroság elött). Mindnyájan,
több mint egy tekintetbül érdekesek.
Van még egy tárgy, mire a t[ekintetes] Akadémia figyelmét
kikérnem kell. Az 1844 felterjesztett szigethi frescok ügye ez. A csak nem
rég megkapott, Értesitök egyikében olvasom,hogy Henszlman lt.[levelezö
tag] magyarázata az Évkönyvekben is meg fog jelenni. Azon kérelemmel
járulok tlt .[tekintettel] a t[ekintetes] Akadémiához, méltoztatnék e határozat
életbeléptetését, még most felfügeszteni.Oka a kérelmemnek az, melly
T.i. [tudni illik]
szerént a tárgy még egészen tisztában hozva nincs.
Mikor én lakásomat Szigetre áttettem, azonnal vizsgálat tárgyává
tettem e frescokat én is ; levén itt helyben hiteles példányok, minö a
t[ekintetes] Akadémiához is felterjesztetett. Olvasván most a H [enszlman]
fejtegetéseit,de látván azt is,melly nagyon hiányosak voltak az adatok,
mellyekböl dolgoznia kellett : igy átalában nem csodálkozom,hogy
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elhatározólag itélnie nem lehetett.Nem közöltetett vele a templomi szerkezete
úgy, mint kellene, nem volt elég hün egybeszerkesztve a templom rész és a
festvény. Innen a tétovázás a kor meghatározásában a nem egészteljesség a
kép egyes részletei eltalálásában s megállapitásában.
Én szerencsés valék itt helyben : képmagyarázatra kimeritö
documentumot találni; korkimutatást láttam a templomrészletek
egybehasonlitó leirása adhatja csak . Csak egy dolog részlelteti teljes
bevégezhetését munkámnak: egy documentum még, melly, az itt legrégibb
keleti ritusu parochiát tárgyazza. Nem rég, Szigethröl az Archivum elvitetett,
s most nehéz a távolhelyröl, a magát birtokossá tett úrral boldogulni. De már
van reményem ehhez is.
Ohajtatnám egyébiránt tudni: kit méltoztatatt a t[ekintetes]
Akadémia, e tárgyban már megbizni, mert az Értesitöben ez is tudomásul
felvan jegyezve. Érintkezésbe tenném magamat vele. Továbbá pedig, ha
szabály nem tiltja, Lugossi úr irományait is szeretném tudni, ohajtván,mikböl
itilt Henszlman lt [ levelezö tag]. Tán az ügy megengedi a lépést. Én minden
esetre remélek,hogy adataim a lehetö legvilágosábbá fogják a dolgot tenni.
A t[ekintetes] Akadémia rendelkezését várva vagyok
A sz[igethi] Szilágyi István lev[elezö] tag
			
[ o altă mână ] Vitt [ék el] jun[ius] 21 1848
[observaţie] sublinierile din scrisoare aparţin autorului			
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Historische Spuren aus der Maramures
in einem Brief
des Pädagogen Sandor Szillagyi aus Sighet
(Zusammenfassung)
Schlüsselwörter: Sighet, Ungarische
Akademie der Wissenschaften, Sandor
Szillagyi, byzantinisches Fresko, Jozsef
Lugossy, Incze Simonchich, Gabor
Döbrentey
Die ausländischen Archive und Bibliotheken können den
Geschichtsforschern oft neue Informationen über ein lange zurück liegendes
Ereignis aus einer anderen Region liefern. So ein Beispiel stellt der Brief des
Professors und späteren Direktors des Reformierten Kollegiums aus Sighet,
Sandor Szillagyi (1819-1897) dar, den er an die Ungarische Akademie der
Wissenschaften gerichtet hatte und der im Budapester Aktenfonds dieser
Institution aufbewahrt wird. Der Brief enthält viele Hinweise auf Dokumente
und Handschriften aus der Maramures, die heute zum Großteil verschwunden
sind.
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(Rezumat)

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..
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Aspecte din învăţământul românesc în Maramureş
între 1848 şi 1918

Dr. Ioan Boroica
Licenţiat în teologie pastorală grecocatolică
şi
filologie,
specializarea
română-engleză, masterat în etnologie şi
antropologie socială. Doctor al Institutului
de Istorie „George Bariţiu” al Academiei
Române din Cluj-Napoca, având ca interes
învăţământul şi cultura românească în
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O

situaţie sintetică pentru
începutul anului 1848, despre situaţia
învăţământului avem în unul din
cele patru protopopiate româneşti
ale Maramureşului, întocmită pe la
începutul lunii februarie, în timpul
vizitaţiunii protopopeşti de iarnă
de protopopul Grigore Roşca, în
calitatea sa de inspector şcolar în
unul din cele mai extinse protopopiate, cu scopul de a examina elevii după
semestrul de iarnă şi a culege date pentru întocmirea rapoartelor tabelare,
constatând cam aceleaşi situaţii anterior relatate. La Cuhea s-a început
şcoala tot într-o casă particulară unde frecventau 30 de elevi, dar din lipsa
plăţii învăţătorului şcoală nu se mai făcea, iar la Bocicoel* aceeaşi situaţie:
copiii nu frecventează şcoala din pricină că părinţii nici nu-i trimit pe copii la
şcoală şi nici nu plătesc învăţătorul. La Slătioara nu exista şcoală iar sătenii nu
intenţionau să ridice vreo una. La Săcel frecventau 20 de copii unde învăţau
noţiuni de catehism, citit şi ceva cunoştinţe biblice iar la Sălişte frecventau
8 copii într-o casă particulară, dar pentru că nici părinţii nu-şi trimiteau
copii la şcoală şi nu-l plătiseră pe învăţător, acesta părăsise localitatea. La
Dragomireşti la şcoală nu se prea mergea. La Glod începuse să se ridice
şcoală pe un teren donat de familia protopopului Roşca, despre care se relata
	

Ioan Boroica, Din trecutul învăţământului românesc din Maramureş până în 1848, în ,,Revista
Arhivei Maramureşene’’, nr. 2/2009, p.109-118.
* În ceea ce priveşte denumirile localităţilor, a instituţiilor şi numele persoanelor, autorul a folosit
atât denumirea actuală cât şi cea din documente. Redacţia nu a intervenit asupra textului (n.r.)

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

109

că ar fi ridicată deja până la acoperiş; aici copii frecventaseră într-o casă
particulară, acum însă părinţii refuzau să-şi trimită copiii la şcoală. La fel
se întâmpla şi la Poienile Izei, unde se amenajase o şcoală într-o casă, dar
părinţii refuzau de cele mai multe ori să-şi trimită copiii la învăţătură. La
Botiza exista şi o fundaţiune şcolară, însă doar vreo 15 elevi frecventau la
casa parohială cu o încăpere aranjată ca şcoală, întrucât până atunci şcoală nu
se construise din vina parohului.
Evenimentele revoluţionare ale anului 1848, debutând în Maramureş
pe la începutul lunii aprilie cu agitaţii soldate cu încetarea robotelor şi
anularea taxelor restante, la 11 mai Comitetul Permanent Comitatens a dispus
eliberarea ţăranilor aserviţi, aservire de care au scăpat deocamdată doar cei
care aveau oarecare stare materială personală. În acelaşi timp se prefigura
viitoarea stare de asediu a Maramureşului, fiind constituit încă un batalion de
voluntari pus sub conducerea maiorului Várody Gábor, pe lângă cel existent,
cu companii în localităţile mari ale comitatului, urmate apoi de înfiinţarea de
gărzi cetăţeneşti în localităţile salinare toate cu rolul de a supraveghea militar
satele româneşti. Aceste evenimente s-au desfăşurat după 20 aprilie 1848
simultan cu cele de la nivelul administraţiei locale, pusă acum sub controlul
lui Gavril Mihalyi, Iosif Man şi Iosif Szaplonczay, care începuseră să opereze
schimbări şi la nivelul structurilor administrative.
Învăţământul primar nu făcuse obiectul propunerilor legislative ale
Dietei maghiare de la Pojon, sancţionate de împărat la 11 aprilie 1848, o lege
a învăţământului primar elaborată de baronul Eötvös Jozsef, n-a mai apucat să
fie votată. În schimb, baronul Eötvös Jozsef, ministru de culte şi instrucţiune
publică în guvernul revoluţionar, păru preocupat de soarta preoţimii rutene
şi române, conducerea comitatensă trebuind, în opinia acestuia, să aducă
hotărâri pentru îmbunătăţirea sorţii lor, fapt relatat într-o circulară din 11 mai
a vicarului general episcopesc de la Muncaci, Csurgovich. Noul minister
al învăţământului şi cultelor se confruntase cu acelaşi tip de probleme
ca şi regimul anterior: lipsa de promptitudine în îndeplinire ordinelor şi
indiferenţa preoţilor ca directori şcolari şi a protopopilor ca inspectori care
se opun încercărilor de dezvoltare a învăţământului, iar pentru activitatea
ministerului lipsa de comunicare a oamenilor din teritoriu cu funcţionarii
	
	
	
	

Arhivele Naţionale Maramureş, (în continuare AN MM) Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 6,
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Aurel Vaida, Revoluţia română de la 1848-1849 în nordul Transilvaniei, Editura Academiei, Bucureşti,
1998, pp. 174, 175, 177, 212, 218.
L’ensignement en Hongrie, Budapest, Imprimerie Victor Hornyánszky, 1900, pp. 68-69.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Sat Şugătag, f. 36v.
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ministerului. O circulară din 14 iunie, comunicată în dieceză de episcopul
Basiliu Popovici al Muncaciului, transmitea preoţilor această nemulţumire
a noii autorităţi.
După adunarea de la Năsăud din 14 septembrie, satele maramureşene
limitrofe Transilvaniei aderă la mişcarea colonelului Urban, situaţia din
comitat devine mult mai tensionată, primele conflicte între autorităţile
revoluţionare conduse de comisarul guvernamental Gavril Mihalyi au loc
începând cu 30 septembrie, când borşenii au alungat jandarmii din localitate
şi detaşamentul lui Ludovic Iura, sosit la aici pentru a recruta tineri din
Borşa şi Moisei. Ciocnirile ce au urmat între oamenii lui Urban, la care au
aderat şi sătenii din satele amintite au dus practic la instaurarea stării de
asediu în Maramureş. Cu siguranţă cerinţele formulate de episcopul Basiliu
Popovici într-o circulară din 25 noiembrie nu au avut nici o materializare
practică imediată. Ea răspundea unor solicitări ale conducerii comitatului
cu scopul de a rezolva problemele legate de educaţia şcolară şi îndeosebi de
a asigura spaţii şcolare, specificând că acolo unde nu există astfel de clădiri
destinate să servească ca şcoală să se construiască, fiind imposibil ca întrun sat să nu se găsească vreun teren pe care să se construiască o şcoală.
Această sarcină revine comunităţii săteşti, cu atât mai mult, cu cât mulţi au
devenit proprietarii terenurilor pe care le-au folosit sau unii au fost absolviţi
de datorii. Comunităţii îi revine sarcina să-l susţină pe cantorul-învăţător.
Protopopilor li se cerea să sprijine aceste demersuri şi să examineze pe şcolari
pentru a se asigura de calitatea învăţământului. Chiar şi în aceste condiţii de
asediu, învăţământul începuse în Maramureş. Vicarul Maramureşului, Petru
Anderco, ceruse Comitetului plenipotenţiar şi obţinuse în 29 noiembrie 1848
scutire de serviciului militar a cantorilor-învăţători din vicariat, mai exact
scutirea de încorporări. Numai că, acelaşi vicar, doar peste câteva zile, la
cererea părinţilor a suspendat activitatea şcolilor săteşti, dată fiind situaţia
alarmantă în comitat.
Urmărind în acelaşi protopopiat al Izei situaţia învăţământului în
anul 1849, protopopul Grigore Roşca nota, ca urmare a vizitaţiunei canonice
întreprinsă pe la jumătatea lui martie în localităţile din protopopiat, cum că la
şcoală nu se umblă din cauza vremurilor tulburi, dar se face cateheză şi copii
observă postul. La Săliştea, în parohia de jos, copii ar fi trebuit să umble în casa
	
	
	

AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Berbeşti, ds. 1, f. 60.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Berbeşti, ds. 1, f. 68r,v.
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cantorului, la Cuhea într-o casă particulară, la Bocicoel nefiind nici şcoală,
nici învăţător, părinţii nu-i trimit pe copii la şcoală, iar la Dragomireşti, servea
probabil drept şcoală casa cantorului. La Glod, unde copii umblaseră într-o
casă particulară, se prefigura o situaţie mai bună, deşi copii nu frecventau
din cauza vremurilor răzvrătite, iar la casa şcolară ridicată până la acoperiş,
nu se mai făcuse nimic. La Slătioara şcoală nu era. În Poienile Izei, era şi
şcoală, şi atunci când era frecventată, copiilor li se preda religie, dar părinţii,
deşi apostrofaţi de paroh şi protopop, se dovedesc nepăsători faţă de şcoală.
O situaţie mai bună era la Botiza, unde exista o fundaţie şcolară, urmând
a se ridica prin grija „domnilor de pământ” o şcoală, anterior întreruperii
învăţământului, copiii frecventând într-o casă particulară.
Sfârşitul lunii august 1849 însemna şi pentru Maramureş sfârşitul
revoluţiei maghiare în urma intervenţiei austro-ruse. În 25 august 1849, Gavril
Mihalyi, aflând că Urban se îndrepta spre Maramureş, convocă o şedinţă prin
care îşi da demisia din toate funcţiile deţinute, declarând că a făcut tot ce a
putut pentru pacificarea poporului maramureşean, într-adevăr Maramureşul
fiind scutit de multe silnicii faţă de alte comitate. După aceasta Maramureşul
fusese inclus circumscripţiei imperiale Kaşovia.10Sfârşitul revoluţiei nu
a însemnat şi o ameliorare imediată a învăţământului în Maramureş şi
abia în luna noiembrie circularele emise de cancelaria episcopală de la
Muncaci, semnate de vicarul Ioan Csurgovici, făceau referire principiile
constituţiei din 4 martie 1849, şi îndeosebi la paragraful 5 al capitolului I:
„toate naţionalităţile au drepturi egale şi fiecare naţie are un drept neatârnat
de a-şi păstra şi cultiva naţionalitatea şi limba”. Cu o lună mai devreme,
fusese comunicată parohiilor de la aceeaşi cancelarie o circulară semnată
de vicarul Csurgovics, care amintea schimbările survenite în administraţie
şi crearea la Sighet a Comisariatului militar, supus Districtului militar de
la Caşovia. Tot acum este anunţată numirea ca inspector şcolar suprem al
circumscripţiei imperiale, episcopul de Eperjes, Victor Dobranskyi.11 Pentru
a stabili cadrul de folosire a limbilor naţionale acelaşi Csurgovici cerea, la
recomandări superioare, conscrierea locuitorilor după naţionalitate, pentru
ca hotărârile luate să se comunice acestora în limba naţională.12 În timpul
când învăţământul trebuia să fi început, în 19 decembrie Csurgovics, care
conducea acum destinele episcopiei transmitea o circulară a şefului comisiei
	
10
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AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds.6, f. 8-10.
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şcolare pentru Maramureş, Bereg, Ugocea şi Ung, căreia îi făcea o introducere,
reamintind clerului din subordine câteva din responsabilităţile care le
reveneau în organizarea învăţământului, pe care şi autorităţile comitatului leau amintit anterior. Cu toate că educarea copiilor revine în special părinţilor,
reuşita educaţie depinde şi de sârguinţa preoţilor în această direcţie. În lipsa
unei şcoli trebuie căutat un teren unde să se zidească sau se poate închiria o
casă unde să se poată desfăşura învăţământul în limba maternă, iar cantoriiînvăţători vor primi pentru osteneala lor un salariu, în lipsa învăţătorilor
fiind obligaţii cantorii să îndeplinească şi sarcina învăţătorului. Aceştia vor
preda scrisul, cititul şi socotitul, cunoaşterea limbii şi cunoştinţe domestice.
Predarea catehismului şi a religiei revine preoţilor, care vor trebui să facă
informări despre desfăşurarea învăţământului, revenindu-le sarcina de
a-i instrui pe învăţători despre obligaţiile lor. Aceste informări vor trebui
trimise şi autorităţilor civile. Cei vizaţi de aceste ordinaţiuni vor trebui săşi împlinească datoria indiferent de greutăţile ce le vor întâmpina. După
această introducere, instrucţiunile semnate de comisarul Ignacz Viller cereau
aplicarea în grabă a câtorva măsuri. Prima din ele se referă la faptul, că
deşi s-a cerut construirea de case şcolare, cantorii-învăţători mai predau în
casele lor, fiind astfel greu a ţine şcolile la zi, iar părinţii aveau obligaţia
de a-şi trimite copii la şcoală şi să-i asigure cu manuale. Apoi se cerea ca
învăţarea religiei să o facă preoţii. Învăţătorii trebuie să-i înveţe noţiuni de
catehism şi istoria biblică, cititul, scrisul şi socotitul în limba maternă. Prin
influenţa pe care o au preoţii şi învăţătorii trebuie să-i înveţe îndatoririle către
împărat, pentru a fi cetăţeni supuşi şi ascultători, cumpătaţi şi cu respect faţă
de legi. Sunt amintite şi obligaţiile de a ridica şi întreţine o şcoală, ce revine
comunităţii, precum şi întreţinerea învăţătorului căruia trebuia asigurat un
salar de 200-300 fl. anual şi de la fiecare elev o taxă de 24 cr., apoi părinţii au
obligaţia de a-şi trimite copii la şcoală, cei care refuză urmând să plătească
amenzi, semnatarul reamintind că aceste dispoziţii au deocamdată caracter
provizoriu.13
În 3 ianuarie 1850, noul inspector şcolar pentru Districtul militar de
la Caşovia, Victor Dobransky, semna de la Ungvar o circulară în care preciza
că relatările oficioase despre starea învăţământului îi vor fi adresate pe două
căi: fie prin intermediul episcopiei de la Muncaci, fie adresate Cercului militar
de la Sighet, cerinţă reluată ceva mai târziu şi de vicarul Ioan Csurgovics
într-o circulară de la sfârşitul lui ianuarie.14Începând luna martie este oprită
orice asociere, interzicându-se „toate congregaţiunile, soboarele şi alte ale
13 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Sat Şugătag, ff. 49v-50r.
14 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 80, f. 35 şi Fond Oficiul parohial greco-catolic
Deseşti, ds. 1, f. 35r.
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clerului adunări”15 dar acelaşi cler primeşte pe calea Consistoriului subaltern
al Marmaţiei mulţumirile „prezidelui comitatului”, Markovici Antal, pentru
zelul arătat şi „ajutorul de bună voie făcute comisiunei ostăşeşeti întru
numărarea poporului”, de către preoţii din unele localităţi din Maramureşul
din stânga Tisei. Totodată se cerea ca toate actele emise de autorităţile
revoluţionare maghiare să se şteargă. 16 Nici ordinaţiunile civile nu mai
sunt obligatorii a se citi în biserici, după o dispoziţie a Primatelui Ungariei,
Ioan Scitovszki, drept consecinţă a anulării acelui Placetum regium, adică
controlul suveranului asupra anunţurilor bisericeşti.17
Reluând cazul protopopiatului Izei, relaţiunile tabelare întocmite în
urma vizitaţiunei canonice de la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii
martie 1850 a protopopului Grigore Roşca, nu relevă o situaţie mult diferită
faţă de anul trecut. Pe lângă vremurile tulburi sunt invocate şi alte cauze
ale întreruperii învăţământului: lipsa învăţătorilor sau lipsa salariului ce
trebuia plătit acestora. La Botiza, unde exista o fundaţie de 6600 fl. m.c.
lăsată prin testament de Ştefan Kovacs, fost administrator al familiei Patay,
copii umblau doar la cateheză, din lipsa plăţii învăţătorului. La Săcel deşi era
şcoală, copii numai la cateheză mergeau pentru că învăţătorul n-avea plată.
Aceeaşi situaţie era şi la Sălişte: la Dragomireşti, învăţământul nu fusese
reluat, iar protopopul nota intenţia localnicilor de a relua şcoala. La Cuhea,
nici măcar în casă închiriată ca şcoală nu exista, se mergea doar la cateheză.
La Bocicoel, Poeienile Şieului, se umbla doar la cateheză. La Ieud, la şcoala
primară frecventaseră vreo 30, dar în 12 martie 1850 din cauza vremurilor
nesigure şi a încorporării învăţătorului la miliţie copii nu frecventau. La Şieu
şi la Rozavlea, unde se umbla la şcoală în case închiriate, din lipsa salariilor
cantorii refuză să predea. La Glod, unde era şcoală deja, din lipsa plăţii
învăţătorului învăţământ nu se făcea.18
Măsurile luate în anul 1850 de regimul neoabsolutist au fost au
fost importante prin consecinţele pe termen lung asupra învăţământului
românesc din Maramureş. Prin ordonanţele imperiale din 13 şi 23 aprilie
1850, influenţa bisericilor asupra şcolilor a fost întărită, la fel a fost crescută
şi puterea disciplinară a episcopilor.19La 12 decembrie 1850 prin rezoluţie
imperială s-a decis reactivarea mitropoliei Blajului, şi a două noi episcopii:
15
16
17
18
19
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a Lugojului şi a Gherlei, în cea de-a doua intrând şi parohiile româneşti
din Maramureş.20 Rezultatul unei mişcări petiţionare şi răsplată a fidelităţii
românilor faţa de casa imperială în timpul revoluţiei de la 1848, reorganizarea
bisericească a românilor maramureşeni îşi are originea în informarea din
ianuarie 1850 a episcopului Oradiei Vasile Erdelyi adresată episcopului
primat al Ungariei, cardinalul Ioan Scitovszki din Strigoniu, căruia îi erau
supuse episcopiile de la Blaj şi Oradea. Avându-şi motivaţia în dificultăţile
legate imensitatea teritoriului ce trebuia administrat de cele două episcopii,
propunerile de rearondare au fost discutate în comisia înfiinţată în urma
dispoziţiei ministrului de interne, prezidată de cardinalul Ioan Scitovszki
şi episcopul Vasile Erdelyi. Din partea diecezei Muncaciului din care făcea
parte, a participat vicarul Petru Anderco şi protopopul Băii Mari, Ioan Faşi.
Conferinţele s-au ţinut la Blaj în 10 iunie 1850, urmând apoi conferinţe la nivel
înalt, precum cea din 15 august, când s-a reunit episcopatul latin la Strigoniu,
şi cea din 18 noiembrie de la Viena, la care pe lângă clerul înalt au luat parte la
conferinţele mixte şi membrii ai guvernului. Urmarea acestora a fost decizia
de a se publica în anul următor, la 21 februarie, a rezoluţiei împărăteşti din 12
decembrie 1850. Cazul fiind înaintat Scaunului Pontifical, o nouă conferinţă
s-a organizat la 14 septembrie 1851 la Oradea, prezidată de episcopul Erdelyi,
la care a luat parte şi episcopul Muncaciului Basiliu Popovici, pentru a aduce
lămuri suplimentare cerute scaunului papal. Consecinţa a fost canonizarea la
26 decembrie 1853 a mitropoliei Blajului, a episcopiei Lugojului precum şi
cea a Gherlei care urma să cuprindă şi parohiile româneşti din Maramureşepiscopia Gherlei.21 Cu siguranţă episcopul Basiliu Popovici nu a participat
la conferinţa episcopală din 25 august de la Strigoniu, întrucât a fost graţiat
de împăratul Francisc Iosif abia în septembrie 1850, fiind întemniţat pentru
„acusaţiunile nelegiuite şi neadevărate asupra lui”, probabil pentru implicarea
sa în evenimentele revoluţionare din anii precedenţi.22
Din 23 noiembrie 1850 datează o Instrucţiune pentru inspectorii şi
directorii locali ai şcolilor poporale şi ai şcolilor normale, care reia instrucţiuni
emanate de la Ministerul Cultelor şi Învăţământului din 27 februarie ale
aceluiaşi an, detaliind în 10 puncte atribuţiile şi obligaţiile acestora vis-a
vis de autorităţile civile, impunându-li-se să ia măsuri energice pentru
20 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară,
vol I, Sibiu, 1902.
21 Victor Bojor, Canonicii dieceze gr.cat. de Gherla, acum Cuj-Gherla 1857-1937, Cluj, 1937, p. 8-11.
22 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Deseşti, ds. 1, f. 33, r. Despre atitudinea clerului faţă de
acest eveniment vezi Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 7, f. 8v.
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organizarea învăţământului. Pentru prima dată aceste instrucţiuni se pun în
acord cu principiile cele enunţate în Etwurf-ul lui Leo Thun, promulgat în
septembrie 1849, cel puţin în ceea ce priveşte durata învăţământului primar
de patru ani şi programa şcolilor normale cu cea a gimnaziilor inferioare,
precum a fost stabilit în art § 60 al Etwurf-ului. Cerinţele acestei instrucţiuni
au fost reluate într-o circulară din 13 martie 1851, semnată de episcopul
Basiliu Popovici, care transpune ordinaţiunea din 7 februarie a aceluiaşi an
a directorului şcolar suprem de la Caşovia. Conform acesteia, informările
referitoare la starea şcoli de stat sau întreţinute de oficiile salinare, i se vor
trimite prin intermediul protopopului, iar informările despre starea şcolilor
întreţinute de parohii să se trimită la episcopie. Directorilor şcolari l-i se pun
în responsabilitate asigurarea salariului învăţătorilor şi asigurarea frecvenţei
şcolare, iar la şcoală, elevilor de ambe sexe trebuie să se propună ca obiecte
de învăţământ „religiunea, istoria sfântă, cetirea, scrisoarea, cântarea
bisericească, aritmetica şi istoria ţării, şi să aibă grijă de sine şi a ţine ord bun
acasă”. Parohului local, sub povara responsabilităţii, va trebui să viziteze cât
mai des şcoala şi despre orice aspect negativ constatat va trebui să anunţe
autorităţile competente.23
Date fiind măsurile energice ale regimului nou instalat şi susţinut prin
administraţia lui Bach, învăţământul fusese reluat în anul şcolar 1850/51, cei
drept cu mijloace şi personal modest pregătit de care dispuseră satele şi până
atunci. Urmărind în protopopiatul Izei, luat în discuţie până acum, informaţia
tabelară redactată la aproape un an, bănuim la presiunea autorităţilor civile
şi deci nu pe deplin credibilă, nota începerea învăţământului în toate cele
13 localităţi ale protopopiatului. Notase faptul, că instrucţia şcolară în
protopopiatul său realizată în limba română ar ţinut 4 ore pe zi, constând în
citit, scris şi elemente ale credinţei iar cantorii-învăţători ar fi dovedit calităţi
bune. Astfel la Botiza, şcoala funcţiona în casa cantorului Sidău Marcu,
unde ar fi umblat 7 şcolari, toţi plebei ca origine, unul renunţând să mai
frecventeze, localnicii angajându-se şi de această dată să construiască şcoală
având ca suport şi amintita fundaţie Kovaciană, cum specifica parohul Szücs
Basilius, în calitatea sa de director şcolar La Bocicoel şcoala funcţiona într-o
casă închiriată, director fiind preotul Basiliu Kiss, cantor-învăţător fiind Ioan
Botiş, frecventând 10 elevi ai foştilor iobagi, promiţându-se şi aici găsirea
unui teren pentru şcoală. În ceea ce priveşte frecvenţa, patru dintre ei au
abandonat. La Dragomireşti predase Kindriş Basilius, care nu era şi cantor,
23 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Deseşti, ds. 1, f. 33r,v.
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unde, la şcoala a cărui director era Basilius Mihalca, frecventau 12 elevi, 2
dintre ei abandonând şcoala care funcţiona într-o casă particulară. Se face
aceeaşi promisiune formală pentru ridicarea şcolii. La Glod, unde director
era Georgiu Buday, predase cantorul-docente Ioan Roşca, probabil la sine
acasă, deşi şcoala, a cărei construcţie începuse în anii trecuţi, încă nu fusese
terminată, sătenii urmând să o termine. Frecventau aici 13 elevi, notând şi
originea lor socială în termeni de sorginte medievală: 4 erau nobili şi 8 erau
plebei. La Slătioara, care, fiind filie a Glodului, avea acelaşi director, preda
celor 7 elevi câţi frecventau, Gabriel Dzurs (Giurgi), nefiind însă şi cantor.
Un abandon şcolar fusese notat şi aici. La Ieud, cantorul al doilea, a cărui
nume nu era precizat, preda la 18 elevi, notând şi două abandonuri şcolare.
Şcoală exista, director fiind protopopul Vişeului, Ioan Mihalyi, dar întrucât
cantorul trebuia să împlinească multiple funcţiuni se impune un învăţător
lipsit de astfel de funcţiuni, înregistrate fiind şi aici două abandonuri. Într-o
casă închiriată funcţiona şi şcoala din Cuhea, unde preda cantorul-învăţător
Lucacs Nechita, director fiind parohul Filip Mihalca, unde frecventau
13 elevi. Nu lipseşte nici aici promisiunea de a ridica şcoală. La Poienile
Şieului funcţiona cantorul-învăţător un Gabriel Dzurj junior în chiar casa
sa, cu frecvenţă relativ bună, dacă ţinem seama că era o localitate mică: 17
elevi din care doi au abandonat şcoala. Atât directorul local, Ioan Muntean,
cât şi protopopul au făcut presiuni asupra sătenilor în vederea ridicării unei
şcoli. La Rozavlea unde director era protopopul, cantorul Teodor Tomşa, deşi
era şcoală într-o casă de lemn, refuzase să predea regulat în lipsa salariului.
Frecventau aici 18 copii, din care 3 au abandonat. Ca învăţământul să poată
continua se cerea un salariu regulat pentru cantorul învăţător. În satul învecinat,
Şieu, cantorul al doilea, Ioan Sas, preda într-o casă închiriată celor 9 copii,
din care doi au abandonat. Cum nu exista nici casă parohială pentru preotul
director al şcolii, Ioan Mihalca, prioritară era construirea casei parohiale. La
Săcel, deşi era şcoală, unde ar fi trebuit să predea cantorul Ştefan Mihalyi,
nu era frecventată regulat de cei 18 şcolari, câţi înregistra relaţiunea tabelară,
unul renunţând să mai umble la şcoală Şi aici, directorul Ioan Gyenge ca
şi protopopul, menţionau necesitatea unui învăţător stabil, cu salarizare
regulată. La Sălişte, se menţiona necesitatea reparării şcolii, unde cantorul
Ioan Iuga preda la 19 copii, dar care, ca şi în Săcel nu primea regulat salariul
şi în consecinţă şi frecvenţa era neregulată, fapt notat de parohul – director
şi inspectorul şcolar-protopopul au semnalizat demult. Iar la Strâmtura, unde
preot şi director era Ioan Man, învăţătorul Gabriel Markis, preda la sine acasă
la 18 copii. Nici la solicitarea parohului local, nici la cererea episcopului,
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patronul local – Erariul – nu voise să ridice şcoală. Protopopul nota că
aceşti cantori funcţionau ca învăţători încă dinainte dinainte de Revoluţia
de la 1848, respectiv de 12 ani, precum cel de la Rozavlea, de 11ani cei din
Săliştea şi Strâmtura şi Poienile Şieului, de 10 ani cel de la Săcel, de 9 ani cei
de la Botiza, Bocioel, Dragomireşti, Glod, Ieud, Cuhea şi Şieu şi unul de 7
ani precum cel din Slătioara.24
În ceea ce priveşte calitatea personalului ce deservea în acei ani şcolile
săteşti, în toate protopopiatele posturile erau acoperite cu cantori-învăţători.
În anul 1854, în cazul protopopiatului Cosăului, în Bârsana funcţiona la
şcoala cantorul Ivanciuc Simion, la Berbeşti cantorul Batin Mihai, la Breb
- Petran Toader, la Budeşti - Tămaş Gheorghe, la Deseşti - Ivancic Ionaş, la
Vad – Hrinza Paul, la Giuleşti- Feier Nechita, la Călineşti - Cupcea Gheorghe
şi la Crăceşti (azi Mara) - Szabo Zacheu, la Văleni- Mihnea Ştefan, la Năneşti
– Ivancic Vasile, în sat Şugătag – Pop Ioan, la Ocna Şugătag - Pârja Iacob,
la Sârbi Bordi Filip şi la Onceşti - Negre Basil, care, de altfel, vor funcţiona
şi anii următori. 25
În observaţiile făcute de autorităţile şcolare de la Cassovia pe
marginea de rapoartelor întocmite de protopopi este reflectată o situaţie
mai apropiată de realitate a învăţământului din protopopiate. În raportările
din anul şcolar 1850/51 din protopopiatul Cosăului, se făcea observaţia
că nu au fost respectate instrucţiunile Inspectoratului şcolar suprem de la
Caşovia din 12 septembrie 1851 privind sistematizarea (regularizarea) plăţii
învăţătorilor, iar prin faptul că învăţătorul din Crăceşti fiind timp îndelungat
bolnav, autorităţile şcolare de la Caşovia recomandau să aducă un învăţător
calificat de la Preparandia de la Ungvar. Cât priveşte cifrele de şcolarizare ale
acestor rapoarte nu sunt pe deplin credibile, dovedind un anume formalism al
acestora. De altfel au fost făcute observaţii chiar de către Inspectoratul şcolar
suprem de la Caşovia pe marginea unor informaţii tabelare din 1853: în Sat
Şugătag la o populaţie 679 suflete erau trecut în informare cum că există 228
elevi, la fel cifre umflate erau raportate la Berbeşti, Budeşti şi Bârsana, când
vârsta superioară a elevilor şcolari era de 12 ani.26Şcoli parohiale frecventate
de elevi în 1854 erau la Crăceşti, unde umblau 26 băieţi şi 6 fetiţe, în Sat
Şugătag, 30 de băieţi şi 12 fetiţe şi în Ocna Şugătag unde frecventau la şcoala
confesională romano-catolică 31 băiţi şi 20 fetiţe.
Aceşti cantori, potrivit înrădăcinatului obicei, erau examinaţi de către
24 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds.6, f. 19.
25 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds.4, f. 32-36.
26 Idem, ds. 80, f. 46.
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protopop din cunoştinţe de tipic şi cântări bisericeşti cu ocazia conferinţelor
preoţilor din protopopiat, însă cum a fost cazul celor din protopopiatul Izei
în 13 iulie 1852, „materiile până acum îndătinate pentru examen nu mai erau
ducătoare la scop”, fiind necesară o reconsiderare a acestora.27
După 1851 odată cu anunţarea înfiinţării episcopiei Gherlei, se
instalează o stare de provizorat, perioadă în care autoritatea episcopului
de Muncaci este resimţită doar formal, apărând şi situaţii contestatare ale
clerului vis-a-vis de modul de administrate a clerului român şi a parohiilor
româneşti de către administraţia ecleziastică a Muncaciului, multe parohii
române sunt vacante, disproporţia evidentă a numărului de clerici români
din Maramureş aflaţi la studii teologice, comparativ cu cei ruteni, starea
materială a clerului, aducându-le porecla de „calici”, nedreptăţile făcute la
împărţirea subvenţiei primite de la stat: congrua, prea puţine preotese văduve
se bucură de pensie.28 Lipsa de preocupare a acestei administraţii bisericeşti
pentru dezvoltarea intelectuală a românilor, trimiţând preoţi care nu ştiau
româneşte în parohii româneşti, sau formarea de învăţători la Preparandia de
la Ungvar, a fost resimţită ca o stare de netolerat.29
În 1852 vicarul Petru Anderco, opreşte ca şcolii din Sălişte să
i se dea o altă destinaţie, şi tot el anunţa vizita împăratului în Maramureş
cerând ca românii „să nu întârzie onoare a arăta prin ieşire înainte în formă
banderială”.30
După patenta imperială din 30 noiembrie 1854, guvernământul
provizoriu, militar şi civil de la Caşovia, este înlocuit cu Consiliul de
locumtenenţă, căruia îi erau subordonate cercurile identice cu fostele
comitate, împărţite în subcercuri. Noua structură menţine în continuare
Inspectoratul şcolar, de la care emană ordinaţiuni proprii sau primite de la
Ministerul Cultelor şi Învăţământului. Una din astfel de ordinaţiuni, este
cea 15 iunie 1855 prin care instituţia amintită, constatând slaba frecvenţă
a elevilor, impunea pedepse pecuniare părinţilor care nu-şi trimit copii la
şcoală. Acelaşi Inspectorat, încerca să impună învăţătorul calificat, ca
singurul care să poată să fi numit profesor, calitate dobândită prin absolvirea
preparandiei.31 În noiembrie 1855 impuse şi reglementări practice, care
dispuneau ca acolo unde se intenţiona zidirea unei şcoli, trebuiau încheiate
27 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 8, f. 6-8.
28 Idem, f. 5-8.
29 Tit Bud, Analele Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş 1860-1905, Gherla,
1906.
30 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 8, f. 10.
31 Idem, ds. 9, f. 6v-7r.
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contracte cu personal calificat pentru învăţământ, şi numai atunci va acorda
ajutor din partea statului numai când comunitatea nu este în stare să o ridice
forţe proprii, în acest caz demersurile vor trebui făcute prin intermediul
Comisariatului districtual şi a Prezidentului comitatului şi inspectoratul
şcolar. De asemenea salarul învăţătorului, asigurarea şcolii cu cele necesare
revine aceleaşi comunităţi. Prezidele Comitatului cerea în 28 februarie 1856
şi el raportări despre starea şcolilor de la fiecare protopop.32
O problemă majoră a învăţământului din această perioadă era lipsa de
manuale. Reţinem câteva din multiplele aspecte ale problemei. Administraţia
diecezei Muncaciului în această perioadă de tranziţie fusese mai puţin
interesată de distribuirea de manuale pentru şcolile româneşti, editate în
special la Viena, cât mai ales asigurarea cu manuale a şcolilor proprii, ba chiar
s-au editat manuale în limba ucraineană pentru şcolile româneşti. În 1852
notarul consistorial pe partea română a Diecezei Muncaciului recomanda
la cererea episcopului o „Gramatică română” a lui V. Iarovics, redactată
la ordinul Ministerului de Culte şi Învăţământ pentru şcolile elementare
române, preoţii din protopopiatul Izei resping maniera grosolană prin care
le este adresată circulara, cerând un exemplar pentru al examina înainte de a
o comanda.33
Se recomandau din ce în ce mai insistent cărţi rutene de către
Inspectoratul şcolar de la Caşovia precum circularele din 31 august 1853,
cea din 17 ianuarie 1854 (un Bucvar şi alte manuale) iar în cea 24 martie se
recomandă un abecedar maghiar.34 În 1855 se recomanda un „Elementariu
după o sistemă nouă alcătuită a scrisoarei formoase”, iar Direcţiunea Supremă
Şcolară de la Caşovia, o altă denominaţie folosită în epocă a instituţiei mai
sus amintite, recomanda în 2 iulie 1855 cărţi „în toate limbile monarhiei
tipărite”, bănuim în principal a fi un abecedar multilingv, precum şi faptul că
la depozitul Inspectoratului se află cărţi folositore pentru copii, a căror părinţi
trebuie obligaţi să le cumpere, dar cum nu s-a precizat în ce limbă sunt şi că
„multe împiedecări s-au ivit” nici de această dată manualele nu au ajuns la
elevi.35Episcopia Muncaciului recomanda în 1855 să se achiziţioneze manuale
de la întreprinzător particular, Isac Heilprin din Ungvar, care urmează să
aducă manuale din Viena. În 1856, atât Episcopia cât şi Inspectoratul şcolar
de la Caşovia recomandau preoţilor români cărţi în limba ruteană cum era şi o
32 Ibidem, f. 7r.
33 Ibidem, ds. 8, f. 8.
34 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 80, f. 45, 49 şi 63.
35 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 9, f. 3v-4r.
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„Metodică a calculaţiunii” da precum şi o „Explicaţiune a sfintei Evanghelii”
în aceeaşi limbă. Multe recomandări şi circulare soseau în limba germană, pe
care în general preoţii n-o cunoşteau şi în consecinţă rămâneau fără efect.36
Cam din aceeaşi perioadă provine şi o circulară care recomandau manuale
în limbile germană pentru şcolile germane şi izraelite şi evanghelice, în
limba maghiară şi limba cehă; din cele 43 de titluri, nici un titlu în limba
română.37
Starea de provizorat durase până la instalarea în funcţie a episcopului
noi dieceze, Ioan Alexi. Numit prin decret împărătesc în 17 martie 1854, a
fost hirotonit episcop 28 octombrie 1855 şi abia aproape peste un an, în 7
septembrie 1856, a fost instalat la Gherla de către mitropolitul Alexandru
Şterca Şuluţiu. Înştiinţarea instalării noului episcop a fost făcută cunoscută
de episcopul Muncaciului, Basiliu Popovici în 24 iunie iar la solemnitatea
instalării noului episcop din 7 septembrie trebuia să meargă fiecare protopop
însoţit de un preot; aceeaşi invitaţie fiind făcută şi de noul arhiereu în 24
iulie. În 6 septembrie episcopul Muncaciului emitea o ultimă circulară de
rămas bun.
Însă legătura cu clerul Muncaciului nu fusese ruptă definitiv, vicarul
Petru Anderco, rămas în continuare la episcopia Muncaciului, înştiinţa pe
doritorii unor demnităţi în stalul capitular sau la cancelaria episcopală să fie
trimise până în 18 martie 1857.38 Acesta, deşi român, rămase pe mai departe
vicar pentru parohiile rutene ale Maramureşului, organizând vicariatul rutean
după dezmembrarea parohiilor româneşti, în 10 protopopiate. Atitudinea
sa filomaghiară şi filoruteană a constituit un obstacol serios în includerea
între parohiile româneşti la noua dieceză, în primul rând a Sighetului.39 Între
parohiile rămase canonic la Episcopia Muncaciului, cu un număr semnificativ
de români, în afară de parohia Sighet se numărau şi parohiile Coştiui, Bistra
care fusese filie a Petrovei, la fel ca şi Crasna (sau Frumuşaua). În adunarea
comună din 18 septembrie a preoţilor din cele două protopopiate Iza şi Vişeu,
care începând cu 50 de ani în urmă fuseseră administrate de Ioan Mihalyi,
cereau încă odată intervenţia mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu şi a
episcopului Ioan Alexi pentru alipirea lor. Demersuri în acest sens fuseseră
făcute încă din 1855. În 20 mai 1857 primiseră chiar asigurarea episcopului
Ion Alexi că aceste parohii vor fi incluse la noua dieceză şi că demersurile
36 Idem, ds. 8, f. 6-7.
37 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 80, f. 33.
38 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 9, 6r-6v.
39 Alexandru Filipaşcu,, op. cit., p. 167.
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vor fi reluate după instalarea sa ca episcop.
Tot protopopul Ioan Mihalyi fusese şi unul din cei mai fervenţi
susţinători a reînfiinţării vicariatului român, episcopul Ioan Alexi întro circulară din 19 septembrie 1856, le sugera preoţilor din Maramureş să
facă şi ei demersuri pentru înfiinţarea acestui vicariat. Decanul de vârstă
al protopopilor din Maramureşul dezmembrat de la episcopia Muncaciului
este şi cel care în conferinţa preoţească 18 iunie 1857 formulează un protest
împotriva deciziei episcopale, transmisă printr-o circulară la începutul anului
1857, prin care încearcă o uniformizare a criteriilor de numire a preoţilor
în parohiile vacante în sensul §. 4 al Concordatului,după merite, vârstă,
„învăţătură, hărnicie, isteţie şi habilitate”, atât în părţile transilvane cât şi
cele ungurene ale noii dieceze. Se susţinea printr-o argumentaţie dezvoltată
în mai multe puncte că datorită particularităţilor fiecărei zone nu se pot
aplica preoţi din părţile transilvane în părţile ungurene şi invers.40 Memoriul
preoţilor români adresat episcopului Gherlei, îndată după dezmembrare,
cu acest conţinut, nu are la bază simpatia clerului maramureşean faţă de
episcopul Muncaciului, Baziliu Popovici, cum se susţinuse până acum,
episcop care se bucurase într-adevăr de o anumită simpatie şi care, pentru a
se apropia de clerul şi poporul român învăţase româneşte, ci anumite intrigi
care urmăreau ocuparea parohiilor vacante din Maramureş, iar clerul local
voia să-şi conserve identitatea şi privilegiile.41
Una din primele circulare ce au urmat instalării lui Ioan Alexi ca
episcop are în vedere problemele şcolare, noul episcop trebuind să informeze
Consiliile de locumtenenţă ale Transilvaniei, de la Oradea şi Caşovia, sub
jurisdicţiile cărora se găseau parohiile din dieceza Gherlei, despre faptul dacă
există sau nu şcoală în fiecare localitate, numărul şcolarilor, informaţii despre
învăţători şi calităţile morale şi pedagogice ale acestora şi altele asemenea.
Pe lângă informaţiile cerute, le comunica vestea că a întreprins demersuri
pe lângă Ministerul de Culte pentru a obţine stipendii pentru viitorii elevi ai
unui institut preparandial pentru înfiinţarea căruia făcuse demersuri la acelaşi
minister. Nu ezitase să avertizeze clerul din Maramureş şi Satu Mare despre
greutăţile începutului dar şi să-l măgulească, considerând că acest cler luminat
va fi model pentru cel din partea transilvană a diecezei, ştiut fiind faptul că în
Maramureş nu existau preoţi „moralişti”.42 Consiliul de locumtenenţă cerea
spre sfârşitul anului 1856 prin intermediul forului episcopal ca protopopii ca
40 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Leordina, ds. 1, f. 17v-19r, 21r-22v.
41 Alexandru Filipaşcu, op.cit., p.167.
42 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Deseşti, ds. 1, f. 49.
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inspectori şcolari să se preocupe ca învăţătorii, în funcţie de particularităţile
locului, să promoveze acel ram de activitate care va aduce foloase economice
comunităţii.43Pe aceeaşi cale vor fi făcute cunoscute şi reglementări noi care
privesc construcţia de şcoli pentru ridicarea cărora va fi nevoie de planuri ce
urmează a fi înaintate spre aprobare autorităţii competente diecezane.44 În 20
octombrie 1857 Ioan Alexi trimitea clerului din Maramureş spre aplicare o
dispoziţie a Consiliului de locumtenenţă de la Cassovia care cerea organizarea
de şcoli duminicale, în care învăţătorii sunt obligaţi să predea fără plată, fiind
o şcoală repetitorie care va fi frecventată de tinerii care au absolvit clasele
primare.45 Dacă astfel de şcoli au fi funcţionat în această perioadă nu ştim.
Anul şcolar 1856/57 se va desfăşura în protopopiatul Cosăului cu
aceeaşi cantori-învăţători, doar cifrele care arată numărul elevilor de vârstă
şcolară sunt mai credibile. Nu avem cifre despre frecvenţa reală a elevilor la
şcoală. Cu acelaşi personal va continua în anul şcolar următor.46În schimb în
protopopiatul Vişeului pentru anul şcolar 1857/58 protopopul Ioan Mihalyi,
secondat de protopopul surogat (ajutător), Basiliu Mihalca, cerea episcopului
Ioan Alexi să le trimită învăţători calificaţi. Cauza lipsei de învăţători o
atribuie „nedenumirii profesorilor români în institutul preparandial de la
Moisei”, ceea ce arată existenţa unei intenţii mai vechi de a înfiinţa o şcoală
de pregătire a învăţătorilor pe lângă mănăstirea Moiseiului, unde de altfel
se pregăteau cantorii din satele apropiate, şi pentru materializarea căreia
se insista şi în toamna aceluiaşi an. Astfel că pentru posturile învăţătoreşti
de la Borşa, Vişeul de Sus şi Vişeul de Jos salariul anual era fixat pe bază
de contract la 200 fl. m.c. iar la Leordina şi Vişeul de Mijloc urma să
primească 200 fl.m.c. anual, în toate localităţile se va asigura lemnul de foc
şi locuinţă.47Şi într-adevăr astfel de învăţători fuseseră trimişi: la Vişeul de
Jos funcţionase în acel an un anume Isidor Curtuiuş, după ce în toamnă la
recomandarea protopopului Lăpuşului, fusese numit un absolvent al şcolii
normale din Lăpuşul Unguresc, Georgiu Pop. Aceşti învăţători trebuiau să
se pregătească pentru examenul din semestrul al doilea organizat pe 5 şi 6
august de protopopul surogat Basiliu Mihalca.48În acelaşi timp şi cantorii care
funcţionaseră ca învăţători cereau, chiar dacă nu aveau pregătirea necesară,
să fie numiţi învăţători, oferindu-şi propriile case pentru şcoală, cum era şi
43
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AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Ocna Şugătag, ds. 1, f. 64.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Deseşti, ds. 1, f. 55 v.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Breb, ds. 1, f. 15 r.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 80, f. 76.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Leordina, ds. 1, f. 23 bis şi 29.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 3, f.26v ,13r şi 29r.
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cazul lui Simion Bondor din Sălişte.49
Anumite propuneri din partea autorităţii civile de la Sighet din 10
februarie 1857, sosite printr-o circulară a episcopului, în urma unor dispoziţii
ale Ministerului Cultelor şi Învăţământului, vin în sprijinul comunităţilor
sărace, care nu ar fi în stare să-şi susţină o şcoală. Însă şi aceasta cerea un
îndelungat demers birocratic rămas efect. Aceeaşi ofertă, aparent generoasă,
dar fără rezultat, fusese făcută şi în privinţa manualelor şcolare pentru copii
săraci.50
În 1858 în două protopopiate - Iza şi Vişeu - se schimbară protopopii.
În urma decesului fostului protopop şi paroh în Rozavlea, Grigore Roşca,
este numit Basiliu Caracioni, fost paroh în Rona de Jos, născut în 1820, care
îşi începe activitatea ca protopop la sfârşitul lunii martie 1858.51La 1 mai îşi
începea activitatea de protopop înlocuitor, Basiliu Mihalca, înlocuindu-l în
activitate pe Ioan Mihalyi, care avea pe atunci 75 ani.52
Protopopul Caracioni, trecând peste problemele administrative
imediate ale protopopiatului, anunţa o scurtă inspecţie şcolară în localităţile
Slătioara, Glod, Poienile Izei şi Botiza între 25-28 aprilie împreună cu
„juratul” preturei de la Ocna Şugătagului. Urmarea acestei vizite – sondaj
a fost comunicarea nivelului veniturilor preoţilor, cantorilor şi învăţătorilor
din localităţile vizitate, preturei Ocnei Şugătagului. În 11 mai dădea desluşiri
parohului din Rozavlei, Ştefan Opriş, despre felul cum trebuia interpretate
„statutele” diecezane (îndrumări cu caracter normativ) din august 1857 în
privinţa intenţionatei construiri a unei şcoli şi case parohiale.53 La începutul
lunii iunie, din surse private, dar ulterior neconfirmate, cum că episcopul Ioan
Alexi ar face o vizită canonică în Marmaţia, îl determina pe Caracioni să ia
măsuri pentru aşteptarea în bună rânduială a arhiereului. El însuşi întreprinde
preventiv o vizită de patru zile în satele din protopopiat împreună cu „notariul
giural” verificând documentele parohiale, starea şcolilor, necesarul de manuale
şcolare, mustra pe preotul din Botiza pentru necontenita băutură a vinului,
notând laconic la punctul d) al jurnalului vizitei: „am vizitat şcoalele, am
ispitit învăţăceii, am dojenit şi am însufleţit învăţiatorii, am cercat, întrebat
şi însemnat unde şi ce cărţi sunt de lipsă, unde şi câţi prunci săraci se află.
Despre toate aceste am adus însemnări”, iar la h): „mai încolo am strâns bani
49 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds, 12, f. 14.
50 Idem, f. 10.
51 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 16, f. 7.
52 Idem, şi Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 3, f. 2.
53 Ibidem, ds. 16 , f. 7.
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pentru catechismi unirii, pentru aritmeticile şi pentru geografiile Ardealului,
anume 20 fl. 20cr. MC”54 În 17 iunie îl informa într-o epistolă pe episcop
despre rezultatul vizitei întreprinse în protopopiat „cu ocaziunea căruia între
celelalte şi aceea am cunoscut că şi în parochiile acele, unde pruncii umblă
la şcoală, afară de şcoala Dragomireştilor, despre care la timpul său se va
face îmbucurătoare ştire – învăţătura nici decât sau foarte puţin înaintează.
Ispitind cauzele mi s-au descoperit una şi alta, între altele şi aceea cum că
pruncii n-au cărţile de lipsă, n-au catehisme, n-au biblice”. Şi în virtutea
necesităţilor constatate la faţa locului, cerea imperativ vreo 100 exemplare
din catehismele mici, 100 din istoria biblică, precum şi o sumă asemănătoare
de abecedare.55 La sfârşitul lunii august într-o epistolă adresată episcopului
îi semnala că deşi plata învăţătorilor, în toate comunele „tractului” Izei, cu
excepţia doar a uneia, a fost reglementată prin intermediul preturilor, şi
confirmată prin Consiliul de locumtenenţa de la Caşovia şi cu toate că cele
mai multe comune dispun de „edificiuri şcolare”, şi mai ales că predecesorul
său realizase toate demersurile ca localităţile Cuhe, Săcel, Şălişte şi Glod
să capete învăţători calificaţi, concurenţi pentru posturile respective nu s-au
ivit de nicăieri. Îi cerea episcopului să trimită, de cumva se află, inşi apţi să
ocupe aceste posturi.56 În 13 decembrie, îi scria episcopului Ioan Alexi, două
epistole în care îi comunica rezultatele eforturilor depuse pentru a demara
procesul didactic, mai ales în şcolile lipsite de învăţători calificaţi. Conceptul
celei dintâi, un bilanţ al introducerii noilor învăţători, începe cu un aforism:
„Tot începutul e greu. Cum că în această asiomă se cuprinde un mare adevăr,
io pre bine esperiez. Apoi descriu, pe viu indiferenţia multă şi nepăsarea
D[omnilor] Patroni şi a ţieranilor din Rozavlea şi Strâmtura, unde pe lângă
numeroşi locuitori nu se află şcoale. Însă acum cu bucurie descoperez, că sunt
în toate comunele, afară de două, înveţiatori, a căror denumire o poftesc de
la Măria Ta, în urmarea graţioasei demandări de datto 16 septembrie a 1857,
sub nrul 1857, încunoşţiinţând cum că în Cuhe e dascăl Mitrofan Pop, [...],
în Bocicoel Preotul locale, în Şaieu – Nechita Demian [...], în Glod cu filiala
Slătioara – Ştefan Todoran [...], în Botiza Theodor Gabril [...], în Strâmtura
Theodor Morar [...].” Cea de a doua epistolă, comunica episcopului faptul că
a introdus învăţătorii şi „despre toate cele cuviincioase a făcut dispunere”, iar
privinţa învăţătorului din Săcel – Abraham Ladoşianu – şi a celui din Sălişte
– Filo Gramma, „însă durere, fac cunoscut Măriei Voastre, cum că cela de la
54
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56

Ibidem, f. 8v, 9r.
Ibidem, f. 10r.
Ibidem, f. 15.v.
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Săcel, de la intrarea lui în comună, neîntrerupt e morbos şi până azi nu e stare
a începe învaţiatura”.57
Cu aceeaşi energie îşi începuse activitatea şi Basiliu Mihalca, care
şi el se confruntase cu acelaşi fel de probleme. După renunţări şi mişcări ale
noilor învăţători de la un post la altul putuse raporta episcopiei în 9 decembrie
1858 situaţia ocupării posturilor învăţătoreşti. Astfel la Borşa fusese dispus
de către Ordinariat (episcopie) Ioan China, după ce mai înainte fusese Chiril
Borzeu, care din motive de forţă majoră, neprecizate însă, nu se prezentase
la post; acesta absolvise clasele normale la Lăpuşul Unguresc şi preparandia
la Năsăud. La Vişeul de Sus, Grigore Iuga; urmase şi el aceeaşi şcoală din
Lăpuşul Unguresc. La Vişeul de Mijloc fusese numit Ştefan Dănilă, care
învăţase la Năsăud, iar la Vişeul de Jos fusese numit Ştefan Petrişor, fost
cantor şi docente în Băiuţ, care învăţase la Lăpuşul Unguresc. Acesta din
urmă fusese numit mai întâi în Leordina, dar pentru că Isidor Curtuiuş, care
funcţionase în anul precedent renunţase la postul din Vişeu de Jos, postul fiind
mai bine plătit, optase pentru acesta. Aşa că la Leordina, postul învăţătoresc
fusese ocupat de Badiliu Kis, fost notar sătesc. La Petrova fusese numit Iosif
Gyenge, care absolvise gimnaziul inferior la Sighet. Salariile învăţătoreşti
pentru Borşa, Vişeul de Sus, Vişeul de Jos şi Petrova erau de 200 fl. m.c.
anual, la Vişeul de Mijloc-150 fl. m.c. anual şi la Leordina 120 fl. m.c. Pentru
toate posturile se asigurau lemne de foc şi locuinţă.58
Însă stabilitatea tinerilor învăţători pe post era ameninţată de
iminenţa încorporării: pentru Ioan China, Grigore Iuga, Ştefan Petrişor şi
Iosif Gyenge, protopopul Basiliu Mihalca cerea „decrete” de numire ca
învăţători definitivi, în virtutea cărora erau scutiţi de încorporare.59Aceşti
învăţători se vor folosi de prevederile Legii militare din 29 septembrie 1858,
potrivit căreia învăţătorii numiţi definitiv sau „interimal” erau absolviţi de
efectuarea serviciului şi se vor adresa la recomandarea protopopului Baliliu
Mihalca, cu cereri însoţite de documentele necesare preturilor din Ardeal
de care aparţineau cu domiciliul, Guberniului Transilvaniei. Şi protopopul
Basiliu Caracioni recomanda acelaşi lucru în privinţa învăţătorilor din
protopopiatul Izei.60 Folosi şi el prerogativele de inspector şcolar să scutească
tinerii învăţători de încorporare pe calea atestatelor oficioase, cel puţin de a
nu încorporaţi în timpul anului şcolar şi a întrerupe învăţământul. Demetriu
57 Ibidem, f. 23v.
58 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 3, f. 25v-28v.
59 Idem, f.28v.
60 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 4. f.11v.

https://biblioteca-digitala.ro

126

Revista Arhivei Maramureşene

Dunca, „învăţătoriu interimale” din Rozavlea primi atestat de la protopop
că este „aşezat şi întărit” de învăţător la şcoala populară, „de se va înrola,
atuncia şcoala se va închide, învăţiatura opri”61. Abia la începutul lunii mai
1859, primi protopopul „decretele de numire” ale învăţătorilor, ceea ce n-a
putut împiedeca încorporarea învăţătorului din Cuhea, fiind silit să recurgă
şi la alţi ofertanţi decât absolvenţii de preparandie pentru a nu întrerupe
învăţământul. Întrucât s-a înfăţişat înaintea protopopului „cancelistul” Ioan
Oarkeş din Salva, care funcţionase ca şi „cancelist pe lângă mai mulţi notari
comunali”, hotărî să-l numească învăţător „interimal”, cu speranţa că va fi
confirmat şi către episcop. De altminteri în acest an şcolar au două încorporări
între învăţătorii din protopopiat.62
Dacă în mai 1858 episcopul Ioan Alexi, făcea cunoscute printr-o
circulară condiţiile cerute Ministerul de Culte şi Învăţământ celor care vor
să urmeze preparandia, adică să fie absolvenţi a cel puţin două clase ale
şcolii reale, a gimnaziului inferior sau cel puţin a patru clase a şcolii capitale
(normale), fie cu examen public sau privat, în 19 august făcea cunoscut
rescrisul Ministerului de Culte şi Învăţământ care aproba deschiderea începând
cu 1 octombrie 1858 a cursului. Examenele de admitere urmau să se ţină
pe 7 septembrie.63 Această ştire va avea consecinţe pentru învăţământul din
următorii ani în Maramureş. Cu mai puţin efect practic vor fi fost dezbaterile
lansate în dieceză de arhiereu printr-o circulară 12 martie 1858, cu rostul de
a pregăti sinodului mitropolitan din 12 mai 1858, în care sunt cerute soluţii
pentru o multitudine de probleme legate de formarea clerului, uniformizarea
învăţământului primar în mitropolie, calitatea şi unitatea manualelor şcolare,
necesitatea şi locul înfiinţării unor şcoli normale noi. Vor fi sensibilizat fără
îndoială clerul la problemele propuse pentru dezbatere.64
Cu oarecare întârziere hotărâse măsuri energice, la cererea pretorului
de la Ocna Şugătag, şi protopopul Cosăului Filip Opriş, pentru începerea
anului şcolar 1858/59. În circulara sa adresată preoţilor din subordine se
justifica: „Dară şi fără provocaţiunea, de strâns oficiului nostru preoţesc
ţinându-se deşteptarea din lungul somn a fraţilor poporului nostru român,
e de lipsă toate mijloacele a le întrebuinţa, că având în pretorele o mână de
ajutor folositoriu de pe partea politică, de va fi cu putinţă la începutul lui
octombrie, batăr la începutul lui noiembrie, nesmintit în toate parohiile şi
61 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 16 f. 36 r.
62 Ibidem, f. 38 r, 39 v, 46 v
63 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Breb, ds. 1, f.27v şi 40r.
64 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds.16, f.36v.
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filialele învăţătura pruncilor”. În acest sens propunea măsuri concrete: acolo
unde nu este şcoală să se închirieze o casă şi contractul de închiriere se va
înainta pretorului spre confirmare, apoi să se specifice câte şi ce fel de manuale
sunt necesare şi material didactic, în speţă „tabele tipărite cu litere mari”.
Cere apoi să se trimită informaţii despre calificarea învăţătorului din fiecare
localitate, şi cât va putea funcţiona cantorul până va fi înlocuit cu „învăţător
de stat”, la fel să se facă recensământul elevilor şi să se întocmească evidenţe
cu elevii de ambe sexe de la 6 la 12 ani. În ciuda dispoziţiilor protopopului,
în Breb nici în 29 noiembrie 1858 şcoala încă nu începuse.65
Într-o scrisoare către Ordinariat din 26 decembrie 1859, cerând
decrete de numire pentru învăţători, protopopul Caracioni îşi prezenta
deciziile luate pentru numirea de învăţători la şcolile din protopopiat: [...]
„După ce unii din învăţători ai şcoalelor poporale din tractul Izei de totul nar fi venită la posturile sale, alţii s-ar fi strămutată, ca respectivele posturi să
nu remână pe venitoriu deşerte, în acea speranţia cum că Ilustritatea Voastră,
pe dânşii, la făcânda arătare, graţioase îi va întări, cu decrete intermaliter
confirmatorie ai provedea pe următorii inşi [ce] i-am aplicat, precum:
a) În comuna Rozavlea pe Alesandru Anca, feciorul preotului din
Mănăstirea, carele în a.t. a fost învăţători în comuna Preluchei, cu decret
definitiv proveziut, de unde, pentru mai bun salariu, s-a strămutat în
Marmaţia. În privinţia tânărului numit, cu acea umilită rogare cad înaintea
Ilustrităţii Voastre, ca după ce dânsul în a.[nul] 1860 va pica în clasa întâiea
staţiunii învăţătoreşti, de la înrolare să scape, graţioase să se provadă cu
decret definitiv – fiindcă numai aşa va scăpa de la miliţia – şi precum îl
cunosc, daună ar fi a pierde din câmpul învaţiaturei, un aşia de bună speranţia
tânăr. Mai încolo, ca decretul lui până la capătul faurului se se înmâneze,
pentru de al remustra de timpul respectivului cerc înrolatoriu. Dealtmintre
bunele lui atestate sub A.B.C.D. şi E. acluse cu umilinţia se străpun.
b) În Botiza , de unde fostul învăţătoriu s-a strămutat în tractul
Cosăului – e aplicat Simion Borcut; atestatele şi cartea de botez sunt aci
acluse sub 1.2.3. şi 4.;
c) În Bocicoel unde D. Sufleteriu locale, deodată în anul trecut şi
învăţători a abzis postului seu, s-a aplicat Ioan Bohăţiel, atestatele lui sum
aci alăturat sub A. şi B.;
d) În Glod, în care fostul învăţători n-a venit, s-a aplecat Ştefan
Bumbu, atestatele lui sunt sub a), b) şi c) alăturate;
65

Idem, f.41r,v.
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e) În Dragomireşti, strălocându-se fostul acolo învăţători – Demetri
Hodor – la postul Strâmturei s-a aplicat Ioan China, fostul învăţătoriu
în Borşa. Remisele lui atestate se află aci sub A.), B.), C.), D.), E.) şi F.)
împreunate;
f) În Strâmtura pe Demetriu Hodor, fostul învăţătoriu în Dragomireşti.
Dară atestatele nu le are la mână; causa e că pentru postul cameratic a
Şugătagului în a. 1857 concursând prin protopopul Cosăului, s-au trimis la
Patron, şi nici până astzi nu le-a recăpătat. Însă în parohia mea pentru acea
l-am aplicat ca precum sub nrul 129, am resemnat în Dragomireşti cea mai
lăudabilă diliginţia”66Pe la începutul lunii martie 1860, Caracioni îi trimitea
date despre identităţile câtorva din învăţătorii din protopopiatul său: astfel la
Strâmtura este numit Hodor Dumitru, în vârstă de 23 ani, născut în Cavnic
– cercul Lăpuşului, la Glod este numit Bumbu Ştefan, în vârstă de 17 ani,
născut în Apa, comitatul Sătmarului, cercul Seinilor, la Botiza este numit
Simion Borcut, în vârstă de 17 ani, născut în Poiana Botizei din Ardeal,
cercul Lăpuşului Unguresc iar la Şieu este numit Oarkeş Ioan, în vârstă de
25 de ani, născut în Salva, în Ardeal, cercul Năsăudului.67În protopopiatul
Vişeului, din septembrie până la începutul lui noiembrie începuse lupta
pentru ocuparea posturilor de învăţător. Competiţia pentru postul din Borşa
dintre Ioan China şi Chiril Borzeu, fusese câştigat de Chiril Borzeu, lui Ioan
China propunându-se postul de la Leordina. La Moisei rămase tot Laurenţiu
Dan din Apşa, care funcţionase aici din 1856, la Leordina învăţătorul Ioan
Kis, după ce contactase scabie, din imposibilitatea de a începe şcoala, postul
fiind propus lui Ioan China, care însă plecase în protopopiatul Izei, la Petrova
învăţătorul Ioan Gyenge, în lipsa unei calificări corespunzătoare fusese silit
să cedeze locul lui Ioan Lengyel, absolvent de teologie, care fiind numit
imediat ca preot la Bixad, Ioan Gynege fusese chemat din nou la post. La
celelalte şcoli din protopopiat rămaseră aceeaşi învăţători.68
La începutul toamnei anului 1860, protopopul Caracioni începu
pregătirile pentru noul an şcolar. Însă obişnuitele informări şcolare anuale,
pe care trebuia să le trimită episcopului, întârziase să le expedieze „din cauza
mai multor ocupaţiuni şi sfărmări de sănătate prin nescari împregiurări fatale
şi intrige străine”. De altfel nici toate „clasificaţiunile tinerimei şcolare”
nu reuşise să le trimită, lipsind cea de la Şieu, unde din cauza decesului
învăţătorului, învăţământul a fost întrerupt, iar cele de la Dragomireşti nu
66 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 18, f. 53 v – 54 r.
67 Ibidem, f. 7.v
68 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds.4, f. 32-36.
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le primise (şi pe care le trimite abia în ianuarie anul următor). Acum încep
şi intervenţiile autorităţilor locale de a numi învăţători pe favoriţii lor din
partea locului. Acestora li se opun reglementările învăţământului elementar
promovate de episcopul Ioan Alexi, materializate prin multele ordinaţiuni
emise în acest sens, una din acestea fiind cea din 20 ianuarie 1860, în care se
preciza că începând cu anul şcolar 1860/61 nu vor putea fi numiţi la şcolile
populare diecezane numai învăţători calificaţi, adică „preparanzi absoluţi”.
Astfel că, rugămintea primarului din Botiza de a numi învăţător la şcoala
din localitate pe Petru Sidău este urmată de refuzul protopopului, de altfel
un susţinător aprig al acestor reforme, care îi recomandă tânărului, dacă este
doritor a ocupa un post învăţătoresc să urmeze cursurile preparandiei de la
Năsăud. Dar această dispoziţie episcopală nu a putut fi respectată întru totul
- o dispoziţie din 3 octombrie permitea încadrarea şi de învăţători necalificaţi
acolo unde posturile nu pot fi acoperite cu învăţători calificaţi – astfel că la
şcoala din Dragomireşti fusese recomandat de către episcop printr-o circulară
din 20 octombrie Ştefan Dănilă, având de altfel „documente lăudabile” şi în
consecinţă recomanda preotului local: „îl vei introduce în casa şcolare, pe
poporeni iarăşi încolo ai îndruma să binevoiască pruncii datori a umbla la
şcoală de ambe sexe neapărat să-i trimită la şcoală”. De altfel, din aceleaşi
raţiuni, la Poienile lui Ilieş (Poienile Izei) este numit Petru Sidău, „carele
este un tânăr de bună speranţă şi atestate bunişoare proveziut” şi aceleaşi
recomandări le adresa şi preotului din Poieni: „Pe dânsul dară îl vei întroduce
în cortel de comună conduct (casă de închiriată de comună n.n.), poporului
iarăşi îi vei arăta şi îndruma ca pruncii să-i trimeată la şcoală; in fine ca
directore şcolar vei cugeta ca plata cu bună orânduială se o capete, decretul
de numire mai târziu i se va înmâna”. În Şieu noul învăţător, Ioan Miron,
numit cu „decret definitiv” la 10 octombrie, avea un salariu minim de 100
fl, fără ai fi asigurată cazarea, ceea ce nu-i asigura nici minimumul necesar
subzistenţei, ceea ce l-a determinat pe protopop să intervină pe lângă pretorul
de la Ocna Şugătag, ca să fie majorat salariul învăţătorului. Preotul din Glod
este înştiinţat la sfârşitul lunii octombrie că va trebui, conform dispoziţiilor
preturii de la Ocna Şugătag, să supravegheze alegerea de inspectori şcolari
civili la şcolile din Glod şi Slătioara, iar în caz că nu se va putea realiza
alegerea dintre candidaţii propuşi va fi înştiinţat episcopul. De altfel pretura
anunţa că va întreprinde la 16 noiembrie un control al documentelor oficiale
ale şcolii comunale, în prezenţa protopopului şi totodată vor fi verificate şi
„raţiunile arendale” (acte de închiriere) ale şcolilor din Glod şi Slătioara. La
Ieud unde până acum funcţionase ca învăţător capelanul, este numit docente
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definitiv Leo Ionaşiu, fapt pe care protopopul îl comunica pretorului de la
Vişeu. La Glod este trimis la începutul lunii noiembrie Ignaţiu Timoce, la
Cuhe este „întărit” (reconfirmat) Gavriliu Mihalca; sunt făcute şi mutări de
învăţători: la Bocicoel este trimis Simion Borcut, fost învăţător în Botiza,
drept recompensă pentru activitatea sa didactică din anul şcolar precedent,
pe când Ioan Şuşka fost învăţător în Săcel este dispus la Botiza din pricină
că nu a confirmat rezultate conform chemării sale dăscăleşti, la Săcel fiind
adus Ştefan Bumbu, fost învăţător în Glod, numit acolo drept recompensă
pentru activitatea sa mulţumitoare. După ce rezolvase ocuparea posturilor
învăţătoreşti şi odată învăţământul început, în ultima lună a anului atenţia
protopopului se îndreptase spre procurarea unui minim de manuale necesare
şcolilor săteşti din protopopiatul său, primind în 2 decembrie un lot de 400
exemplare din catehismul mic, pentru care trebuia să plătească 34 fl (o
restanţă de 10 fl o plătise numai în februarie, anul următor).69 În protopopiatul
Vişeului, la începutul lunii septembrie 1860, Basiliu Herczeg, care funcţionase
învăţător în Leordina se plângea că nu primise salariul cuvenit, iar Chiril
Borzeu se plânsese că inspectorul civil nu se ocupase de întreţinerea şcolii,
aprovizionarea cu lemne, lipsa de utilităţi sanitare, iar salariul nu-l primise
integral. Şi aici au loc noi numiri de învăţători precum cea a lui Ştefan Lazăr
care se înfăţişase la protopop cu decretul semnat de episcop pentru şcoala din
Vişeul de Mijloc, la fel şi Alexandru Bulbuc pentru şcoala din Moisei, unde
Laurenţiu Dan renunţase şi fusese numit „interimal” la şcoala din Petrova.70
În 1859 în luna mai, se încerca, printr-o dispoziţie circulară sosită
de la forul episcopal, îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, de fapt o reluare a
unor dispoziţii mai vechi, care specificau că părinţii copiilor care nu-şi trimit
copii la şcoală nu pot fi pedepsiţi de autorităţile civile pentru că preoţii ca
directori şcolari nu trimit liste cu părinţii recalcitranţi la preturi în fiecare
semestru pentru a putea fi luate măsurile cuvenite. Şi se preciza în circulară:
„c)preoţii cei leneşi şi neînplinitotri acestei părţi a diregătoriei sale se vor
trage la răspundere şi se vor pedepsi cu atât mai vârtos că d) causa negregerii
(neglijării) şcoalelor şi a urei cătră şcoală în poporul nostru sunt preoţii cei
nepăsători faţă de şcoală şi negrigitori faţă de thezaurul Bisericei şi a naturii
care este depus în inima pruncilor şcolari care, numai aşa dacă se cresc precum
trebuie şi se poartă grijă faţă de dânşii, pot aduce folos îmbucurător, drept
aceea: e) fiecare preot de trei ori pe săptămână din diregătoria ca catehet, iară
69 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 18, f. 13 -15v.
70 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds.5. f.18v şi 27v-29v.
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şi de mai multe ori să viziteze şcoala ca Inspector local în toate zilele”.71
Programa şcolară în 1860 pentru şcolile elementare cuprindea:
„religiunea, catehismul sau rugăciunile; istoria biblică-testamentul vechi şi
nou; gramatica şi ortografia limbei române; geografia; istoria patriei; cetirea
şi silabisirea; aritmetica sau calculul din cap; aritmetica sau calculul pe tablă;
scrisoarea frumoasă sau dictată; economia, pomăria şi strungăria; cântările
bisericeşti”. În situaţiile ce trebuiau întocmite cu clasificarea elevilor la aceste
discipline se mai adăugau şi date despre frecvenţa elevilor, cauzele eventuale
ale nefrecventării şcolii.72
În climatului de uşoară relaxare politică resimţită şi în Maramureş,
în 8 martie 1860, episcopul Ioan Alexi anunţa printr-o circulară intenţia de
a începe o vizită canonică de amploare odată cu începutul lunii mai, care
să cuprindă părţile nordice ale diecezei, instrucţiunile date fiind o invitaţie
adresată vicarilor, protopopilor, preoţilor, cantorilor, dascălilor şi feţilor şi
curatorilor bisericeşti să repare, să pună în ordine, să facă curăţenie, să cultive
terenurile bisericeşti şi şcolare, şi mai cu seamă, să fie buni administratori ai
bunurilor bisericeşti şi şcolare.73În Maramureş a urmat o febrilă activitate
de pregătire pentru întâmpinarea arhiereului, inclusiv în ceea ce priveşte
punerea la punct a şcolilor, curăţenia cât şi a evidenţelor şcolare. Aici va sosi
în 19 mai dinspre Cavnic, unde a fost întâmpinat de o numeroasă delegaţie,
incluzând pe lângă clerul din protopopiatul Cosău şi oficialităţi comitatense
şi locale. Cuvântarea de întâmpinare va rostită în limba latină de vicarul Petru
Anderco, de la episcopia Muncaciului, care a asigurat un soi de interimat
vicarial şi pentru parohiile româneşti incluse în episcopia Gherlei. Vizita
va dura până în 13 iunie când se va întoarce spre Gherla tot pe la Cavnic.
Vizitaţiunea va cuprinde în circuit localităţile de pe Cosău, Iza, Vişeu, Tisa
precum şi Sighetul Marmaţiei. Pe lângă biserici, case parohiale va vizita şi
şcoli săteşti dar şi gimnaziul romano-catolic din Sighet, unde în 11 iunie a
asistat la examenul de limba română al elevilor români de la acest gimnaziu.
În timpul vizitei începute în 7 iunie în protopopiatul Sighetului îl va vizita
pe viitorul comite suprem al Maramureşului Iosif Man la Sarasău. În timpul
vizitei vor fi supuse atenţiei arhiereului câteva din problemele lor, printre
care problema parohiei Sighet şi a vicariatului român al Maramureşului. De
71 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 3, f. 4v-5r.
72 Idem, f. 10v.
73 Bojor Victor, Episcopii Diecezei Gr. Cat. De Gherla acum de Cluj Gherla, Viaţa Creştină, 2000, p.
112-113, circulara şi copierul circularelor aflat la AN MM în Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds
31 f. 24v-26r.

https://biblioteca-digitala.ro

132

Revista Arhivei Maramureşene

altfel în timpul vizitei îi fuseseră adresate mai multe memorii 74 Delegaţia
episcopală constatase şi existenţa unei facţiuni filo-maghiare în Maramureş,
care ceruse introducerea în nou înfiinţatele cărţi funciare a limbii maghiare,
fapt făcut cunoscut şi în presa maghiară, tendinţă aspru înfierată de arhiereu
într-o circulară din 6 august, care face o emoţionantă pledoarie pentru
cultivarea limbii române.75 În urma acestei vizite n-au rămas fără ecou nici
problemele şcolare, într-o circulară din 2 iulie 1860, semnată împreună cu
vicarul Macedon Pop, episcopul cerea informaţii exacte despre starea şcolilor
elementare din dieceză, incluzând şi clasificările şcolarilor ce trebuiau
trimise până la sfârşitul lunii august. La aceste cerinţe, adăuga informarea
că se primise aprobarea oficială funcţionarea Preparandiei din Năsăud din
partea Ministerului de Culte şi Învăţământ în 21 martie, şi că în acest an
urmează să absolve 60 de elevi, cu cursul preparandial de doi ani. Acesta este
semnalul înlocuirii în masă a cantorilor învăţători de la şcolile săteşti. În acest
sens se dispune ca dascălii absolvenţi de preparandie, prevăzuţi cu decret
definitiv, pentru preîntâmpinarea abuzurilor, nu pot înlăturaţi sau schimbaţi
fără aprobarea Ordinariatului (episcopiei). Pe de altă parte, situaţia salarizării
dascălilor este cât se poate de instabilă, mulţi dascăli se plâng episcopiei că
nu şi-au primit de multă vreme salariile, ceea ce reclamă ca protopopul ca
inspector şcolar să intervină la preturi pentru a reglementa încasarea banilor şi
plata învăţătorilor. Se cere totodată, pentru a facilita salarizarea învăţătorilor
înfiinţarea de fonduri şcolare, din dobânda obţinută să le plătească regulat
salariile învăţătorilor, modalităţile de înfiinţare fiind precizate într-o circulară
din 8 martie 1959. Însă situaţia cea mai gravă este lipsa chiar a unor şcoli în
unele localităţi, protopopiatul Sighetului fiind menţionat între protopopiatele
cu cele mai puţine şcoli dieceză. Se promitea în circulară, fapt îmbucurător,
obţinerea de manuale şcolare în număr mai mare, contravaloarea lor putând fi
achitate mai târziu.76 În aceeaşi serie a reglementărilor privind învăţământul
în şcolile elementare confesionale, cea 23 octombrie 1860 se referă la modul
de decontare a cheltuielilor făcute în timpul inspecţiilor de inspectorii
şcolari districtuali, vicari şi protopopi, care au obligaţia de a inspecta
anual şcolile din subordine, cerinţă ce fusese formulată într-o ordinaţiune
din 1858. Cheltuielile vor fi suportate de obicei de parohia a cărei şcoală
Detalii despre vizita episcopului Ioan Alexi în Maramureş vezi la AN MM, Fond Protopopiatul
greco-catolic Ieud, ds. 6/1861, „Protocolul Vice Arhidiaconale a Tractului Izei pe anul 1860” f. 10
v, 11 r, 12 v, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds.5, f. 11v-14r, Fond
Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds 18, f. 2-4.
75 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 2. f. 11-12.
76 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Breb, ds.1, f. 57v-58.
74
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este inspectată.77La scurtă vreme după publicarea Diplomei din octombrie,
episcopul Ioan Alexi împlini una din dorinţele formulate de maramureşeni
în timpul vizitaţiunii canonice din mai-iunie, înfiinţarea unui vicariat în 24
noiembrie pentru românii maramureşeni, numind pentru calităţile sale pe
Mihail Pavel, fost protopop surogat al Ţării Oaşului, adus şi numit de acesta
paroh în Sat Slatina, se pare în timpul amintitei vizitaţiuni.78 În prima sa
circulară anunţa invitând clerul şi mirenii la instalarea oficială pe 27 ianuarie
1861 şi constituirea Consistoriului subaltern.79 Deşi atribuţiile vicarului în
probleme de învăţământ potrivit actului de numire se rezumă la activităţi de
inspecţie, rolul acestuia în dezvoltarea învăţământului din Maramureş se va
dovedi a fi unul important.
Premergător primei Congregaţii comitatense de după 1848, ţinută
în 13 decembrie 1860, sunt invitaţi fruntaşii maramureşeni într-o conferinţă
organizată pe 11 decembrie la Sighet. Pornind de la necesităţile imediate,
legate de lipsa de învăţători calificaţi şi stabili în comitat, dar şi pentru a
satisface practic dorinţa revoluţionarilor paşoptişti de a lumina poporul prin
educaţie, în congregaţie s-a propus înfiinţarea unei preparandii şi a unui
alumneu (internat) pentru care congregaţia a propus o ofertă de 15 000 fl.,
care de fapt n-a fost achitat niciodată, mai târziu comitele Ioan Lónyay
retrăgând oferta. Tot acum generaţia paşoptistă aduce mulţumiri publice
lui Gavril Mihalyi pentru liniştea pe care a ştiut să o asigure în comitat
în timpul Revoluţiei din 1848-1849.80Acestea două sunt primele întruniri
oficiale care marchează naşterea Asociaţiunii pentru cultura poporului
român din Maramureş. În 5 februarie se întruneşte primul comitet sub
preşedenţia comitelui suprem Iosif Man, la care au luat parte vicarul Mihail
Pavel, protopopul Vişeului Basiliu Mihalca, preotul Ştefan Şimon din Vişeul
de Jos, pretorii Simeon Papp, Ioan Iurka, Vasile Mihalca precum şi Petru
Mihalyi, notar al conferinţei. Este reluată propunerea de înfiinţare şi totodată
se stabileşte ca modalitate de susţinere a viitoarei preparandii prin contribuţii
benevole a clerului intelighenţiei maramureşene dar din afara comitatului.
Primii paşi sunt făcuţi de Iosif Man care cere împăratului şi obţine un teren
cu construcţii aferente aparţinând Erariului numit Szegedy.81
77 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Rozavlea, ds. 1. f. 9r.
78 Idem, f. 9v.
79 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 2, f. 11v.
80 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds.5, f.32r şi 33r, vezi şi Tit
Bud, op. cit., p. 6, 136-137.
81 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds.6, f.4v, vezi şi Tit Bud,
op. cit., p. 6-7.
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De altfel, ideea înfiinţării unei preparandii la Sighet nu este nouă, întro scrisoare circulară din 1842, episcopul Basiliu Popovici, informa că cel mai
potrivit loc datorită numărului de locuitori capabili să susţină o Preparandie
ar fi Sighetul.82 Acum s-a ivit momentul prielnic al ridicării unei astfel de
instituţii, fructificat cu abilitate de clerul şi intelighenţia maramureşeană,
solidari în aceste momente.
Următoarele două întruniri ale comitetului preparandial din 22
martie şi 21 mai 1861, au hotărât redactarea statutelor Asociaţiunii care
urma să susţină Preparandia, cât şi începerea construirii unei clădiri care să
adăpostească Preparandia. În şedinţele din toamnă s-a decis aducerea unui
profesor calificat care a fost identificat în persoana lui Ioan Buşiţia, de la
Lăpuşul Unguresc şi continuarea colectelor care să asigure fondurile necesare
ridicării construcţiei.83 Părăsise probabil în toamna acestui an Lăpuşul
Unguresc întrucât în şedinţa din 14 ianuarie 1862 a comitetului Asociaţiunii
fusese însărcinat cu realizarea colectelor necesare ridicării Preparandiei,
trimiţând în acest sens scrisori protopopului Sătmarului şi Ugocei.84În 21
iulie 1862, sub conducerea vicarului Mihail Pavel, va fi organizat primul
examen de admitere în noua Preparandie iar cursurile au fost programate de
Ioan Buşiţia să înceapă în 9 noiembrie cu un număr de 15 elevi din care 4 din
protopopiatul Vişeului: tinerii Nicolae Ciupe, Ioan Andreica, Ioan Grigor şi
Ioan Pop.85Numai că debutul preparandiei nu a fost înconjurat de evenimente
neplăcute, generând tot atâtea situaţii de criză. În vara anului 1862, un
incendiu a mistuit o parte din construcţiile provenite din donaţia imperială,
obligând comitetul să amenajeze anexele din spatele grădinii. Apoi, situarea
preparandiei într-o parohie care aparţinea Muncaciului o punea într-o situaţie
nefirească din punctul de vedere al dreptului canonic. Astfel demersurile
începute în deceniul anterior privind încorporarea parohiei Sighet la dieceza
Gherlei şi mutarea sediului vicarial aici, vor fi continuate şi în aceşti ani,
constituindu-se în acest sens o comisie condusă de episcopul romano-catolic
de Satu Mare, Mihail Háas, în care vor fi cuprinşi ca negociatori vicarul Mihail
Pavel şi canonicii Ştefan Bilţiu şi Ioan Anderco, a cărei prime şedinţe sau ţinut
la Sighet la sfârşitul lunii august şi începutul lunii septembrie 1862.86Evident
cauza parohiei Sighet, nu a fost rezolvată favorabil. La sfârşitul lui 1863,
82 AN MM, Fond Oficiul Parohial greco-catolic Vadul Izei, ds. 1, f.11.
83 Tit Bud, op. cit,p. 7-9, 138-139.
84 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds.7, f. 3v.
85 Idem, f. 13v, 20v.
86 Ibidem, f. 17r.
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cauza parohiei Sighet este înaintată Consiliului de locumtenenţă de către
Gabriel Mihalyi, consilier la această Locumtenenţă chiar de la începutul
anului 1861, unde după o îndelungată aşteptare nu a primit o rezolvare
favorabilă.87 În 5 august 1861 o delegaţie a luat drumul Vienei, după ce
în prealabil avuseră loc întruniri ale fruntaşilor maramureşeni la locuinţa
protopopului Basiliu Caracioni la Strâmtura.88 Situaţia deveni îngrijorătoare,
riscând ca preparandia să fie acaparată de episcopia Muncaciului, ceea
ce l-a determinat pe Iosif Man, să găsească o soluţie juridică convenabilă
pentru susţinerea Preparandiei până la aprobarea statutelor. Soluţia găsită şi
dezbătută în conferinţa de la Călineşti din 20 ianuarie 1864 a fost realizarea
unei baze contractuale de susţinere financiară a Preparandiei, în sensul că sau încheiat contracte de finanţare cu parohiile, preoţii cantorii şi învăţătorii
dar şi cu intelighenţia maramureşeană, care dacă ar fi fost respectate ar fi
asigurat o funcţionare confortabilă a preparandiei pentru o bună perioadă de
timp. Totodată, pe baza unei posibile înţelegeri anterioare cu episcopul Ioan
Alexi, o delegaţie condusă de inimosul Iosif Man, s-a deplasat la Gherla,
încercând să-l convingă pe episcop să o ia sub conducerea sa. Soluţia nu
a fost acceptată de episcop, având de susţinut preparandia de la Năsăud.89
Pentru a rezolva situaţia, demersurile susţinătorilor preparandiei au continuat.
Primind răspuns nefavorabil în privinţa aprobării statutelor în aprilie 1864 o
delegaţie se va deplasa în luna iunie Viena unde a primit doar promisiuni.
Rutenii îl reclamă pe Iosif Man la Consiliul Aulic, acuzându-l de părtinire,
ceea ce nu îi împiedică pe susţinătorii preparandiei să strângă semnături din
toate protopopiatele care să însoţească un memoriu care a fost înaintat la
începutul lunii ianuarie 1865 Nunţiaturii Apostolice din Viena, memoriu
care transmitea nemulţumirea rămânerii Sighetului sub jurisdicţia canonică
a Muncaciului, cerând şi aici rezolvarea situaţiei.90
În martie 1866 resortul de învăţământ al Consiliului de locumtenenţă
solicita un istoric al preparandiei sighetene, calitatea învăţământului
desfăşurat aici şi modalităţile de întreţinere ale acesteia. Şansa rămânerii în
activitate şi în următorii doi ani a preparandiei fusese un continuu demers
petiţionar dublat de deplasări a delegaţii desemnate de Asociaţiune care
s-au deplasat pentru a-şi susţine cauza fie la Pesta fie la Viena până în 23
octombrie1867, când statutele Asociaţiunii au fost aprobate de Ministrul
87 Ibidem, ds. 8. f. 32r.
88 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds 6, f.10.
89 Tit Bud, op. cit., p.14-15.
90 AN MM Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds. 10, f. 3.
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Cultelor şi Învăţământului de la Pesta, baronul Eötvös.91
Iniţial Iosif Man, spera ca să obţină finanţări din partea Comitatului
pentru Preparandie sau chiar un stipendierea a 8 tineri săraci dar sârguincioşi
din partea episcopului primat al Ungariei ceea ce n-a putut fi realizat.92
Deşi se miza pe o susţinere largă din partea populaţiei din parohiile din
Maramureş, colectarea fondurilor s-a realizat destul de anevoios, cei care au
asigurat strângerea de fonduri au fost în primul rând protopopii, obligându-i
adeseori să recurgă la măsuri de constrângere, atât cât le permitea autoritatea
cu care au fost investiţi. Au recurs pentru strângerea de fonduri şi la mijloace
mai puţin convenţionale. Protopopul Basiliu Caracioni împreună cu vicarul
Mihail Pavel organizează în 19 februarie 1863 un bal de caritate la Hotelul
Corona din Sighet, la care sunt invitaţi preoţii şi intelighenţia, bal la care se
intra pe baza unui bilet de un florin, iar fetelor preoţilor l-i se recomanda
să vină îmbrăcate în port popular. Pentru desfăşurarea balului cei doi l-au
trimis pe Buşiţia la Iosif Man pentru a-i cere încuviinţarea, care fireşte a
acceptat ideea.93 Tot în acelaşi an, protopopul Ieudului, Laurenţiu Mihalyi,
cunoscând existenţa unui obicei de ajutora mănăstirile rutene sărace în timpul
primăverii, când călugărilor peregrini ruteni sătenii de pe cursul superior al
Izei, în momentul constituirii stânilor le dăruiau miei, propunea ca colectele
de miei şi alte bunuri dăruite de obicei acestor călugări, să fie adunate în
favoarea preparandiei.94 În zilele de târg din fiecare lună de la Sighet, vicarul
Mihail Pavel, parohul Marina, pretorul Mihalca, adunau de la oamenii veniţi
aici, fie bani, fie produse. În situaţii de criză vicarul Mihail Pavel le trimitea
profesorului Buşiţia şi preparanzilor alimente din Sat Slatina. Buşiţia,
priceput în reparaţii mărunte: ceasuri şi cuţite, şi-a fructificat îndemânarea
reparând contra cost ceasurile şi cuţitele preoţilor şi protopopilor. Din punct
de vedere alimentar se administrau întocmai ca o gospodărie ţărănească.
Evident, o parte din contribuţia la întreţinere o asigurau elevii care plăteau
taxă de 10-20 cr. pe zi.95
La cheltuielile legate de susţinerea Preparandiei s-au adăugat şi cele
legate de susţinerea financiară a delegaţiilor care se deplasau fie la Gherla,
fie la Pesta sau Viena. De exemplu delegaţia care s-a deplasat în vara anului
1864 la Viena a avut nevoie de 300 florini, cât salarul pe un an întreg al unui
91 Tit Bud, op. cit., p. 24-27.
92 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Breb, ds. f. 62.
93 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 7, f.1.
94 Idem, f. 2.
95 Tit Bud, op. cit., p. 19.
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învăţător dintr-o staţiune docenţială bună.96
Activităţile didactice erau asigurate de Ioan Buşiţia, absolvent al
pedagogicului de la Viena. Cum s-au materializat ideile eforturile corifeilor
Asociaţiunii în demersul didactic este prezentat într-o situaţie privind materiile
şi manualele folosite în Preparandie este prezentat în 1866 într-un raport al
lui Buşiţia înaintat către Episcopia Gherlei şi de aici la resortul învăţământ
al Consiliului de locumtenenţă ca răspuns la o adresă din 17 februarie 1866
a acestei instituţii, despre care a fost amintit anterior. Se predau 20 ore pe
săptămână din care 16 le propunea Buşiţia iar celelalte 4 erau predate de
catehet şi profesorul de cânt bisericesc şi tipic, fiecare câte două ore. Nu ne
sunt precizate câte ore erau alocate fiecărei discipline, dar avem în schimb un
orar97 din această perioadă, după cum sunt precizate şi manualele după care
se preda la Preparandie. Se preda astfel religie două ore pe săptămână după
Catehismul editat la Blaj şi începând din 1865 se preda în completare şi Istoria
bisericească după manualul lui Basiliu Raţiu, apoi limba şi literatura română,
după manualul de gramatică a lui G. Munteanu şi Legendariul lui N. Roman
precum şi gramatica a limbii maghiare după manualul editat de resortul
învăţământ al Consiliului de locumtenenţă. Istoria naturală era predată după
o traducere în maghiară a unui manual al lui V. Minikus, iar istoria universală
era predată în rezumat după un manual gimnazial, geografia după un manual
elaborat de Kutner, geometria după Eustatiu, „economia” (în fapt activităţi
practice domestice) după un manual al lui A. Steiff, „calculatul” (aritmetica)
după un manual elaborat de Stehl precum şi metodică după un manual elaborat
de resortul de învăţământ al Consiliului de locumtenenţă. Se preda caligrafie
şi desen, precum şi cânt bisericesc şi cântări populare. Metodicile fiecărui
obiect se predau în ultimul an odată cu obiectul respectiv, de obicei înainte
de amiază. Practica pedagogică, în lipsa unei şcoli de aplicaţie, care nu s-a
putut deschide din cauza apartenenţei canonice a parohiei Sighet la Episcopia
Muncaciului, se făcea în propria clasă. La acestea se adaugă şi practica
făcută în grădina şcolii, unde viitorii învăţători erau iniţiaţi în grădinărit
96 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 13, f. 36.
97 Ibidem, f. 162. Orarul era apropiat ca structură cu cel comun în şcolile de acest tip din imperiu, cu
cursuri înainte şi după amiază. Lunea înainte de amiază se preda gramatică română şi istoria naturală
iar după amiază geografie şi rit, marţea înainte de amiază gramatică maghiară şi geometria, după
amiază nu se făceau cursuri, miercurea înainte de amiază geografie şi religie, după amiază „economia”
şi aritmetica („calculatul”), joia înainte de amiază istoria naturală şi istoria universală iar după amiază
vinerea desen şi caligrafie, vinerea înainte de amiază gramatica maghiară şi gramatica română, după
amiază nefiind cursuri iar sâmbăta înainte de amiază istoria universală şi religie iar după amiază
elemente de rit bisericesc.
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– îndeosebi altoitul pomilor – cultivarea legumelor şi stupărit, preparandia
având la dispoziţie o grădină de o jumătate iugăr în acest scop.98 Comparată
programa şcolară şi numărul de ore cu preparandia din aceeaşi dieceză, cea
de la Năsăud,99 nu rezultă diferenţe semnificative, Buşiţia îngrijindu-se să
le asigure învăţăceilor săi un nivel de instrucţie similar cu celelalte şcoli
pedagogice româneşti dar şi cultivarea sentimentului naţional. Fireşte la
aceasta a contribuit polivalenţa acestui dascăl „deştept şi bun”, modest de
altfel, care pe lângă calităţile intelectuale, perfecţionate în Pedagocicul de la
Viena pe care-l absolvise, avea multe abilităţi practice: cânta la vioară, repara
ceasuri şi cuţite protopopilor pentru a aduce ceva venituri preparandiei, gătea
împreună cu elevii mâncăruri româneşti, îi învăţa altoit, grădinărit şi stupărit.
La aceasta se adaugă şi atmosfera de emulaţie din preparandie: aici se adunau
predilect membri ai intelighenţiei româneşti din Maramureş, aici îşi declama
poetul Simion Botizan, plăsmuirile sale poetice.100
Alături de Buşiţia au predat Theodor Roman, catehet la Gimnaziul
inferior romano-catolic al ordinului piarist, ales pentru a preda religie, cânt
şi tipic cu o remuneraţie modestă de 100 fl. v.a anual.101 Din toamna anului
1865, după plecarea acestuia în parohia Chiuzbaia, postul de profesor de
religie la gimnaziul amintit este ocupat de Ioan Pop (viitorul vicar) care va
preda religia şi la preparandie.102Cântul şi tipicul vor fi predate mai întâi de
cantorul bisericii ucrainene din Sighetul Marmaţiei, Nicolae Ujbárdy, de
origine română şi din 1866, docentele din Biserica Albă, Georgiu Iuhász.103
În ceea ce priveşte reglementările care privesc învăţământul
elementar, până la decesul episcopului Ioan Alexi survenit în 29 mai 1863,
98
99

100

Ibidem, f. 160-162.
Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene scrisă cu prilejul jubileului de 50 de
ani de existenţă (1863-1913) a gimnaziului superior fundaţional din Năsăud, Năsăud-Naszód, 1913,
p. 124-125. La Preparandia din Năsăud programa anului I cuprindea: religie - 2 ore pe săptămână,
pedagogie şi igienă – 2 ore, limba română - 3 ore, limba germană - 2 ore, matematică - 2 ore, geografie
şi istorie – 2 ore. În anul II se preda: religie – 2 ore, pedagogie şi igienă – 2 ore, limba română - 3
ore, limba germană - 2 ore, matematică - 2 ore, geografie şi istorie – 2 ore. Conţinuturile predate sunt
diferite în anul II faţă de anul I. Pe lângă acestea se predau în comun anilor I şi II un grup de discipline
incluzând caligrafia – o oră pe săptămână, desen şi geometrie – 2 ore, cânt bisericesc şi muzică vocală
– 6 ore şi economia – o oră pe săptămână.

Tit Bud, op. cit., p. 18-19. Date despre viaţa şi activitatea lui Simion Botizan,
vezi, Boroica Ioan, Două destine literare retezate: poetul Simion Botizan şi
memorialistul Artemie Anderco, în ,,Acta Musei Maramorosiensis’’, V, Sighetul
Marmaţiei, 2006.

101 Tit Bud, op. cit. p. 12.
102 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds.19, f. 2.
103 Tit Bud, op.cit., p. 20-21.
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mai reţine atenţia circulara 666 din 20 martie 1863, care conţine instrucţiuni
pentru protopopi ca inspectori tractuali, pentru parohi ca directori şcolari,
pentru docenţi şi pentru comuna bisericească. Aceste instrucţiuni sunt o
sinteză a unor reglementări găsite în practica şcolară de până atunci. Potrivit
acestor instrucţiuni protopopul este investit cu drept de inspecţie, fiind
situat în vârful unei ierarhii a cărei bază este comuna bisericească, având
atribuţii în organizarea învăţământului, disciplină şi asigurarea materială
a şcolilor. Va supraveghea felul cum îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute
în instrucţiune directorii şcolarii, învăţătorii şi comuna bisericească, va
asigura construirea de şcoli în cooperare cu autorităţile civile, salarizarea
învăţătorilor, intervenind la autorităţile civile în caz de neplată, drept de
cercetare disciplinară asupra docenţilor în caz de abateri, vizitaţiunea anuală
a fiecărei şcoli şi asistarea la examenele elevilor, control şi supraveghere a
învăţătorului în privinţa activităţii şcolare, ţinerea evidenţelor, constatarea
progresului şcolar al elevilor legat de activitatea învăţătorului, perfecţionarea
acestora, publicarea de concurs pe posturile vacante dacă salarul e mai mare
de 80 fl. va, verificarea faptului dacă învăţătorii promovează pomicultura,
dacă se ţin şcolile duminicale cu elevii care au absolvit şcoala elementară.
Instrucţiunile adresate parohilor, în calitatea lor de directori şcolari, se referă
la obligaţia acestora de a catehiza săptămânal, ţinerea evidenţelor copiilor
de vârstă şcolară între 6 şi 12 ani obligaţi să frecventeze şcoala elementară
şi a celor de 12 până la 15 ani obligaţi să frecventeze şcoala duminicală, va
supraveghea învăţătorul atât din punct de vedere al comportamentului moral
cât şi a stăpânirii metodelor de predare, va asigura în cooperare cu protopopul
existenţa unor surse de întreţinere a şcolii. Cât priveşte pe docenţi, aceştia
vor trebui să trebui să câştige în predare stima elevilor şi evitarea pedepselor
corporale, va asigura curăţenia dar şi respectarea igienei de către elevi, pe care
îi este interzis să-i folosească în scopuri personale, va ţine evidenţele şcolare
şi un inventar al şcolii, va însoţii elevii la oficiile religioase, iar cursurile vor
începe şi se vor sfârşi cu o rugăciune, se va purta cu modestie şi respect faţă
de locuitorii comunei bisericeşti şi cu reverenţă faţă de superiori, iar în caz de
abuz, pentru repararea nedreptăţii se va adresa ierarhic, începând cu parohul
local, nu vor putea părăsi staţiunea în care au fost numiţi cu „decret” definitiv
numai după cinci ani. Comunei bisericeşti îi revine sarcina de a ridica şcoală
după un plan şi a-i asigura locuinţă cu dependinţe învăţătorului, precum şi
un salariu decent faţă de care trebuie să se poarte cu cuviinţă, învăţător pe
care nu au dreptul să-l destituie sau să-l atace cu vorbe neomenoase, având
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totodată şi obligaţia de a-şi trimite copii la şcoală.104Această instrucţiune
a fost prelucrată în protopopiate imediat după promulgarea ei, de pildă în
protopopiatul Vişeului a fost prelucrată în intervalul 27 -29 aprilie 1863.105
Acestei instrucţiuni, care va sta la baza funcţionării şcolilor până
la promulgarea legii 38 din 1868 privind învăţământul elementar, i se vor
aduce completări şi nuanţări. De pildă, în 9 septembrie 1863 va fi trimisă
o circulară care reglementează modul de organizare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor învăţătoreşti.106
Alte reglementări sosesc de la Consiliul Locumtenenţial, precum
cea din 20 mai 1863, care prevede ca salariile docenţilor să încasate prin
antistiile (consiliile) comunale,107 sau cea din 29 septembrie care precizează
modul de cercetare a abaterilor învăţătorilor de către comisii mixte formată
din inspectorul tractual (protopopul) şi judele procesual (pretorul) care vor
întocmi raport comun ce va fi înaintat Consiliului de locumtenenţă.108
După o vacanţă a scaunului episcopal de mai bine de doi ani este
numit în 4 iulie 1865 episcop Ioan Vancea. Acesta va continua linia impusă de
predecesorul său, într-o circulară din 20 martie 1866 reaminteşte conţinutul
instrucţiunilor din 20 martie 1863, pe care le nuanţează în funcţie de noile
împrejurări.109Consiliul de locumtenenţă aduce reglementări noi în privinţa
numirii învăţătorilor care nu diferă mult de cele anterioare: publicarea
vacanţei postului de către Ordinariat şi organizarea concursului după şase
săptămâni de vacanţă, depunerea cererii pentru post se va face la susţinătorul
şcolii însoţită de actele de studii, protopopul va trimite cererile însoţită de
motivarea alegerii unui candidat la episcopie, cel ales va fi încunoştinţat
de alegere în timp de 4 săptămâni.110Acelaşi episcop, constatând desele
schimbări şi abandonări de posturi, introduce prin ordinaţiunea din 30 iulie
1866 interdicţia de a părăsi neanunţat postul sub pedeapsa pierderii calităţii
de învăţător.111Nu va fi omisă nici reglementarea atribuţiilor Consistoriului
subaltern maramureşean şi precizarea atribuţiilor vicarului, care în materie de
învăţământ are drept de inspecţie şi de mediere în conflictele dintre învăţători
şi preoţi, locuitorii satelor sau autorităţi.112 Cum au luat naştere circularele
104
105
106
107
108
109
110
111
112

AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, dosar 34, f. 35v-40v.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds. 8 f. 16.
Idem, f. 24.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Rozavlea, ds. 1, f. 19.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Sat Şugătag, f. 100 v
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 23, f. 1-2.
Idem, f. 88.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Deseşti, ds. 2, f. 11.
Idem, f. 6v-8v.
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care reglementau funcţionarea şcolii elementare stă dovadă o situaţie mai
puţin obişnuită. În 10 mai 1861, învăţătorul Ioan Miron din Şieu, este alungat
din şcoală şi copii opriţi să frecventeze şcoala întrucât preşedintele antistiei
locale, singurul maghiar din localitate, de altfel o persoană înstărită şi
influentă de religie reformată, a motivat sătenilor că dacă învăţătorul nu ştie
maghiară, trebuie înlăturat şi copii nu au ce să caute la şcoală. Protopopul
Caracioni a intervenit energic, dizolvând antistia şcolară şi alegându-se alta
cu un român în frunte.113 Pentru rezolvarea acestei situaţii problemă, şi a
crea un cadru juridic care să evite situaţii asemănătoare episcopul Ioan Alexi
emite două dispoziţiuni, rezumate în circulara 116/23 iulie 1861 a vicarului
Mihail Pavel, potrivit căreia inspectorii şcolari şi curatorii bisericeşti, în nici
o comună greco-catolică din Marmaţia să nu fie aleşi inşi de altă religie sau
naţionalitate, ci numai din aceia care sunt interesaţi de binele şi înaintarea a
şcolilor precum a bisericii. Dacă mai există în vreo comună inspectori sau
cuaratori de altă religie sau naţionalitate să fie demişi să se înlocuiască cu
aleşi după criteriile enunţate.114
Exemplul precedent arată că soarta învăţătorilor maramureşeni, cel
puţin din punctul de vedere al consideraţiei de care se bucurau nu era una
fericită. Nici din punct de vedere material nu aveau o situaţie de invidiat.
Învăţătorii acestei perioade, în bună parte veniţi în Maramureş fie din
Transilvania, fie din Satu Mare, erau în mare majoritate tineri, unii aproape
adolescenţi. Salariile le primeau anevoie, uneori cu mari întârzieri. În
protopopiatul Vişeului învăţătorul Basiliu Brânduşian din Vişeul de Jos, în
anul 1861 nu-şi primise salarul de patru luni; scrisese până şi vicarului carei recomanda-se în ultima instanţă calea procesuală. Localnicii se plâng că
localitatea este prea săracă şi ar dori ca şcoală să fie unită cu cea din Vişeul de
Sus, care nu-i prea departe. Protopopul, descinzând la faţa locului constată
că de fapt locuitorii nu vor să-şi trimită copii la şcoală. În anul următor
învăţătorul demisionase şi scria din principatul Moldovei, unde găsise un post
de învăţător, să i se trimită documentele şcolare.115Noul venit la şcoala din
localitate în anul următor va avea greutăţi în ce priveşte încasarea salariului
ajungând în 1864 la o restanţă de 210 fl. v.a. din care nu va reuşi să încaseze
numai 160 fl.116 Nici învăţătorului din Leordina Basiliu Herţeg, nu-i fusese
plătit salariul integral din anul şcolar 1861/62, având se încasat o restanţă
113 AN MM, Fond Protopopiatul greco–catolic Ieud, dosar 6, Protocol Vice Arhidiaconal al Tractului
Izei, f. 3r, 5r, 6r.
114 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, dosar 31, f. 32 r,v.
115 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, registre contemporane, ds. 6, f. 9r,v, 10, şi ds. 7, f. 8r
116 Idem, ds. 9, f. 8r, 15 v.
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de 63 de florini, iar cel Moisei, Laurenţiu Dan, din pricină că nu au putut fi
încasate regalele de la arendaşii evrei avea de încasat o restanţă de 227 fl,
iar Georgiu Salvan, învăţător în Petrova, iar când şi-a cerut salariul era să fie
izgonit, motivând sătenii, probabil incitaţi, că nu poate să stea ca învăţător
în localitate dacă nu ştie limba maghiară. A trebuit să intervină protopopul
pentru a linişti spiritele. 117Un caz aparte a fost a învăţătorului Grigore Iuga
din Vişeul de Sus, care publicase un articol în „Concordia”, nr. 15 din 1863
sub pseudonim, articol care l-a deranjat pe protopopul Basiliu Mihalca.118O
relaţie tensionată exista între învăţătorul din Borşa Chiril Borzeu, funcţionând
aici începând 1860, şi antistia locală pe care o reclamase protopopului în
repetate rânduri şi mai în fiecare an că nu se preocupă deloc de şcoală, până
într-acolo că nici latrină nu este la şcoală.119
În luna martie 1862 are loc o reorganizare a protopopiatului Izei. Dacă
până la acea dată protopopiatul cuprindea localităţile de pe cursul superior al
Izei, începând cu Strâmtura şi până la Săcel, printr-o ordinaţiune a vicarului
Mihail Pavel din 6 martie, având origine într-o dispoziţie a episcopului,
protopopiatul Izei în noua organizare va consta din parohiile: Rozavlea,
Strâmtura, Glod cu filia Slătioara, Văleni, Bârsana, Năneşti, Onceşti şi Vad
cu filia Valea Porcului (azi Valea Stejarului). În 18 noiembrie 1862, preoţii
„strămutatului” protopopiat se adunau în şedinţa de toamnă (care se ţinea
bianual: primăvara şi toamna) unde Mihail Demeter preotul din Năneşti,
investit cu calitatea de notar (secretar) al conferinţelor preoţeşti consemna
în „protocolul” acestei adunări, că după citirea ordinaţiunii de reorganizare
a protopopiatului, protopopul Caracioni ţinu o cuvântare „energioasă” în
care expunea că un district bisericesc este „un corp moral”, argumentând
aserţiunea teologic şi istoric. Apoi notarul rezuma: „Adaose mai încolo
P.O.D. Protopop, cum că datorinţia cea mai strânsă a unui preot este, cu
ochi de Argu a veghia de înaintarea şi prosperarea şcoalelor poporale, fiindcă
ele ne dau indivizi înzestraţi cu instrucţiunile doctrinei evanghelicesci”.
Încheierea discursului este o pledoarie pentru cultivarea limbii şi literaturii
române: „Mai pe urmă D Protopop ne-au comendat părtinirea şi îmbrăţişarea
limbei română, cu însufleţitore cuvinte zicând că o naţiune fără de limbă
nu poate trăi, limba eară fără literatură nu se poate cultiva, literatura limbei
dară într-adever pe etern ne asigură natiunalitatea, şi după ce seclul presinte
produse şi un alt triumf, triumful naţionalismului, dacă dorim fericirea
117 Ibidem, ds. 8, 10v, 12v, 13r, 16v, 18r.
118 Ibidem, f. 14v, 15r.
119 Ibidem, ds. 5, f.9v, 28r, ş.a.
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naţiunei noastre debue se facem ce au făcut alte popoare ajunse astăzi la
un respectat grad al culturei. Preste tot se ne iubim naţiunea, vom iubi şi
naţionalitatea, iubind naţionalitatea vom iubi şi literatura, vom prenumera
la gazete şi alte cărţi române.” Tot cu această ocazie s-a decis adunarea de
fonduri pentru înfiinţarea unei biblioteci protopopiale pentru a împlini o
dispoziţie din 25 iunie emisă de Consitoriul subaltern (consiliu vicarial n.n.),
bibliotecă destinată românilor maramureşeni „ca să aibă câmp cât mai larg
pentru propăşirea în cultură, prin care să-şi asigure viitorul şi existenţa sa
naţionala”.120 În protopopiatul nou înfiinţat, la şcoala din Bârsana protopopul
Caracioni, întâmpinase opoziţia sătenilor în acceptarea unui învăţător
calificat şi evident cu salariu mai bun, situaţie care se repetă şi Onceşti unde
învăţătorul Arone Lochianu, a fost şi el înlăturat tocmai din cauza fixării unui
salariu mai ridicat, care urma să fie suportat de către comună, preferându-se
ca şi în Bârsana foştii cantori învăţători.121
În protopopiatul Cosăului, în 1863 îl întâlnim pe Basiliu Herţeg,
venit din protopopiatul Vişeului, unde tânărul de 25 de ani, absolvent a patru
clase normale, are salariul de 120 fl. plătiţi regulat din regale. Din cei 60 de
băieţi 20 fete de vârstă şcolară frecventează în fosta casă parohială 29 băieţi
şi 4 fete. În Sârbi, unde învăţător este Ioan Dunca de 30 ani, absolvent al
preparandiei, din cei 80 elevi de vârstă şcolară, frecventează 20 de băieţi şi
16 fete; şcoala este compusă din două încăperi. La Budeşti, în casa şcolară
compusă din două încăperi şi culină (bucătărie), predă învăţătorul Georgiu
Pop, de 31 de ani, absolvent a 3 clase normale la Lăpuşul Unguresc, care
în semestrul I avuse 36 băieţi şi 2 fete ca în semestrul II să frecventeze 54
de băieţi 16 fete; salariul fiind stabilit la 300 de florini, primind în realitate
numai 200 fl.,– 100 fl. se angajase să-i doneze timp trei ani unui viitor fond
şcolar.122
În noul protopopiat al Ieudului înfiinţat la aceeaşi dată cu
„strămutatul” protopopiat al Izei, cuprinzând parohiile de pe cursul superior
al Izei, administrate de protopopul nou numit, Laurenţiu Mihalyi, toate
şcolile sunt sistemizate, adică salarizarea învăţătorului este realizată pe bază
de contract prin arendarea dreptului la cârciumărit. În Bocicoel învăţător este
parohul local, Mihail Iurka, cu un salar de 120 fl. .a. din „lada comunală”, în
Botiza, cu o fundaţie, învăţătorul Petru Sidău, fără studii, are un salar de 120
fl., în Cuhea, salarul este de 150 fl. v.a. „din venitul regalelor” iar învăţător
120 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 25, f. 1-2.
121 Idem, f. 3v-4r
122 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 17, f. 25.
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este Ştefan Lazăr, absolvent a patru clase normale şi două preparandiale.
La Dragomireşti, învăţător este Ioan Chircu, de asemenea absolvent a patru
clase normale şi două preparandiale, cu salar de 200 fl. v.a. provenit din
regale. La Ieud, preda capelanul local („cooperatorele”), Vasiliu Dan, cu un
salar de 210 fl. din regale. La Poienile Izei, preda Demetriu Bud, absolvent
a patru clase gimnaziale la Sighet, cu un salariu de 80 fl. v.a. În Şieu, „cu
şcoală privată”, adică închiriată, preda Nicolae Grigoriciu, absolvent a patru
clase normale şi a preparandiei, avea un salariu de 150 fl. v.a. din regale. La
Săcel, salariul de 230 fl. acordat învăţătorului Ioan Şuşka, absolvent a patru
clase gimnaziale la Sighet, provenea tot din „venitul regalelor”. În ultima
localitate enumerată, Săliştea, învăţător era Filo Grama absolvent a patru
clase gimnaziale în gimnaziul complet din Blaj, primind un salar de 210 fl.v.a.
tot din regale. 123Nici aici nu au lipsit problemele salarizării. Învăţătorul Ioan
Şuşka avea de încasat restanţe începând cu anul şcolar 1864/65 iar pe anul
şcolar 1866/67 nu a primit salar de loc, solicitând salariul antistiei comunale,
i se răspunde că nu datorează toată suma cerută de învăţător, şi apoi nu a putut
scoate „potlicul” (impozitul) de pe săteni, ba că nici învăţătorul nu-şi merită
salarul petrecându-şi o parte din orele consacrate predării în cârciumi.124
La începutul lunii noiembrie 1865, protopopul Caracioni rezolva
obişnuitele probleme legate de acoperirea posturilor învăţătoreşti, pe cât
posibil cu docenţi calificaţi. La Rozavlea, numeşte ca „interimal” pe Demetriu
Kostin, fostul învăţător din Vişeu, după ce învăţătorul din Rozavlea, Ioan
Grigor, a „abzis” de la postul de docente. În 5 noiembrie îi scria preotului din
Glod, că întru-cât la concursul din 7 august nu s-a prezentat nimeni la concurs,
„pe această cale staţiunea nu s-a putut conferi”. Pentru ca învăţământul să
poată începe „se dispune acolo D[omnul] Ioan Todoran, absolut preparandist
în institutul nostru preparandial din Sighet de docente interimale”. La Năneşti,
din aceleaşi raţiuni se dispune ca învăţător „intermal” Florian Bumbu. În
3 decembrie îi scria protopopului Bistriţei, care solicita documentele de
studii ale lui Mihail Moldovan din Bistriţa, numit la şcoala Glod, că acesta
neprezentându-se la post până în 15 februarie 1865, menţionatele documente
precum „decretul”- numirea pe post - le expediase la Ordinariat. Şi în aceeaşi
zi, într-o scrisoare adresată protopopului Turţului, îi transmitea rugămintea
unui solicitant pentru un post de învăţător, Vasiliu Iakoş, din părţile Turţului,
întrucât în protopopiatul Izei toate posturile învăţătoreşti sunt ocupate.125
123 Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 13, f. 5-6.
124 Idem, ds. 19, f. 2.
125 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds 28, f. 22 r,v.
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În 5 iulie 1867 se face o nouă reîmpărţire a protopopiatelor,
protopopiatul Cosăului; Izei şi Ieudului au fost reorganizate şi s-a format
un protopopiat nou, al Marei, care cuprindea parohiile Berbeşti, Breb,
Crăceşti, Deseşti, Giuleşti, Sat Şugătat cu filia Hărniceşti, Vad cu filia
Valea Porcului, protopop fiind numit Ioan Pop, parohul Vadului. După
reorganizare protopopiatul Ieudului va cuprinde 6 localităţi: Bocicoel,
Cuhea, Dragomireşti, Ieud, Săcel, Săliştea de Sus cu două parohii, de sus şi
de jos, protopopiatul Izei 9 localităţi: Botiza, Glod cu filia Slătioara, Poienile
Izei, Rozavlea, Strâmtura, Şieu, şi Năneşti iar protopopiatul Cosăului va
cuprinde 8 localităţi: Bârsana, Budeşti, Călineşti, Corneşti cu filia Fereşti,
Ocna Şugătag cu cu filia Hoteni, Onceşti, Sârbi şi Văleni. Celelalte două
protopopiate au rămas cu structură neschimbată, cel al Sighetului care
cuprindea parohiile Săpânţa, Sarasău, Iapa, Sat Slatina cu filia Ocna Slatina,
Apşa de jos cu două parohii, Biserica Albă, Rona de Sus şi numai din 1871
va include şi parohia română din Sighet înfiinţată după îndelungi demersuri
la forurile bisericeşti şi politice. Protopopiatul Vişeului cuprindea parohiile
din localităţile Petrova, Leordina, Vişeul de Jos, Vişeul de Mijloc, Vişeul de
Sus, Borşa cu două parohii şi Moisei. Protopopi şi respectiv inspectori şcolari
în protopopiatele menţionate au fost Filip Opriş, din 1835 până în 1865,
urmându-i pentru doi ani Ştefan Opriş şi pentru o perioadă scurtă de timp
Petru Opriş şi din mai 1867 până în 1887 Mihail Kökénysdy. Cel din urmă va
fi şi vicar. Protopopiatul Ieudului, rezultat după restructurarea protopopiatul
Izei, îl va avea ca protopop şi inspector şcolar pe Laurenţiu Mihalyi din 1862
până în 1881. În protopopiatul Izei din 1821 până în 1855 va fi protopop
Grigore Roşca şi din 1858 până în 1880 va fi Basiliu Caracioni, poate cel
mai activ protopop în organizarea şcolilor din vicariat din deceniul şapte al
secolului al XIX-lea. În protopopiatul Vişeului din 1816 până în 1861 a fost
Ioan Mihalyi, iar din 1861 până în 1878 a fost Basiliu Mihalca.126 Fiecare
protopopiat avea o anumită autonomie în ceea ce priveşte organizarea şcolilor
proprii. Protopopii amintiţi şi-au exercitat prerogativele de care dispuneau,
mai ales în ceea ce priveşte numirea învăţătorilor la şcolile din protopopiatul
lor. Aceştia îi recomandau apoi episcopiei, trimiţând totodată şi documentele
care atestau calificarea, cei numiţi primind uneori după mai multe luni
„decretele” (deciziile) de numire pe post. În căutarea unui salar mai bun
sau a unui tratament mai omenos, tinerii învăţători părăseau adesea posturile
fără să anunţe uneori pe nimeni chiar în timpul anului şcolar. Se izbeau
126 Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile, şi mănăstirile române din Maramureş din
timpurile vechi până în 1911, Gherla, 1911, p. 6-19.
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şi de încăpăţânarea oamenilor de accepta învăţători veniţi din altă parte,
obişnuiţi cu modeştii cantori docenţi locali, faţă de care nu se simţeau foarte
obligaţi. Grăitoare în acest sens pentru astfel de mentalităţi este o scrisoare a
protopopului Basiliu Caracioni, din 8 noiembrie 1861 adresată directorului
local din Glod, enumerându-i câteva argumente ce trebuie expuse glodenilor
pentru a renunţa la încăpăţânarea lor:
„MOD Sufleteriu
Prin MODvoastră mi s-a făcut cunoscut cum că glodenii nu primesc
pe învăţătoriu. Io la aceasta răspund cum că nici oaia n-ar merge la măcelărie,
dară nu s-ar mâna. Mirare de oamenii noştri, ei mai mult au grije au de câinii
stânelor decât de pruncii sei. Ei nu voiesc a ieşi din întuneric la lumină, ei
sunt mai gata turna pe gât banii profesorului. Prin urmare MODvoastră le vei
spune că redicarea şcoalelor s-a întâmplat din poruncă împărătească şi despre
legământul poporului sunt 4 contracte întărite prin guberniile împeratului.
Drept aceea ei dară se opun voiei împărăteşti, care pas nu poate rămâne fără
pedeapsă aspră. Şi pentru ca să scape dânşii de această pedeapsă învăţătoriul
se retrimite acolo. Dvoastră îl vei întroduce în casa şcolară, poporului
demândă ca de lunea viitoare, adică din 11 noemvre, pruncii se-i trimeată la
şcoală şi să se ferească de zgomot şi aţâţări. Apoi le vei spune că dacă în anul
acesta se vor lepăda numai pe jumătate de beuturi spirtoase, atunci ar pute
ţine şi doi învaţiatori, sau dacă vor să bee pe moarte, atuncea îndrumă arenda.
Dacă se căesc că sunt seraci pentru ce au şters arenda? Au şters-o ca să bee
mai pe gros pe contul salariului profesorale? Aceea nu poate fi. Le vei spune
mai încolo, că de cumva ar ave dreptul de a se scutura de învăţătoriu, aceea
numai aşa ar putea ajunge, dacă s-ar întoarce în instanţie contra Măriei Sale
Episcopului şi Supremului Comite a Maramureşului, şi prin aceste locuri mai
înalte s-ar dispune, almintre nici să nu viseze de pecatul lor”.127 Nici la Ieud,
unde de obicei postul de învăţător era ocupat de capelani, acceptarea noilor
dascăli nu era fără probleme. Astfel că pe la începutul lunii martie 1860,
protopopul Caracioni, intervenea printr-o scrisoare la episcopul Ioan Alexi
în favoarea tânărului capelan Ioan Simon, pe care de altfel îl recomandau
calităţile sale intelectuale şi morale, însă desconsiderat de localnici care îl
socoteau „numai un ardelean adunat”.128
Desele strămutări ale învăţătorilor, care se pare s-au generalizat
în întreaga dieceză l-au determinat pe episcopul Ioan Vancea să emită
noi ordinaţiuni circulare care să împiedice această anarhie a ocupării şi
127 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, dosar 6, f. 7v-8v.
128 Ibidem, f. 5r.
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abandonării posturilor de învăţătoreşti, precum cea din 21 februarie 1867
care interzice orice strămutare fără încunoştinţarea Ordinariatului, chiar
şi strămutarea învăţătorilor suplinitori va trebui făcută cunoscută pe cale
ierarhică la Ordinariat.129Odată cu înfiinţarea unei tipografii diecezane, toate
posturile vacante vor fi comunicate episcopiei şi astfel publicarea concursului
va depăşi graniţele comitatului care le va face publice în întreaga dieceză
prin circulare tipărite. În această primă serie de circulare tipărite, după ce în
prealabil episcopul Ioan Vancea ceruse o situaţie a tuturor posturilor vacante
din dieceză, vor fi făcute cunoscute în dieceză şi vacanţa posturilor docenţiale
din Iapa, Sarasău şi Rona de Jos din protopopiatul Sighetului.130 În ceea ce
priveşte structura anului şcolar, depindea de fiecare şcoală în parte. Obişnuit
începea după 1 noiembrie, dar şi întârzia din lipsă de învăţători şi se termina
în iulie, anul şcolar se încheia în iulie cu un examen la care trebuia să asiste
protopopul. Anul şcolar cuprindea două semestre, primul de obicei până în
aprilie, iar cel de al doilea până în iulie.131În 1863 este circulat alături de
instrucţiunea 666 şi un model de orar care să fie aplicat în şcolile elementare
confesionale din dieceza Gherlei, reiterând un model comun în şcolile din
imperiu, potrivit căruia, cu excepţia zilei de joi şi duminică când nu se ţineau
cursuri, obiectele de învăţământ trebuiau predate dimineaţa de la 8 la 11 şi
după amiaza de la de la 2 la 4.132
Şcolile unde se desfăşura învăţământul erau case ţărăneşti de
lemn, în care, într-o cameră mai mare, cu un inventar modest, incluzând
o masă şi un scaun pentru învăţător, 4-8 bănci lungi pentru elevi, uneori
fixate în pământ acolo unde lipsea duşumeaua, un cuptor de fier ţărănesc
pentru încălzit precum şi material didactic modest: câteva planşe cu litere,
hărţi ale imperiului şi ale comitatului, câteva icoane pe pereţi şi o cruce. În
şcoală trebuia să locuiască şi învăţătorul căruia îi erau destinate o încăpere
cu un inventar de asemenea modest şi cel mult o bucătărie.133 Se întâmpla,
precum la Văleni, pentru preot s-a cumpărat o casă mai arătoasă, vechea casă
parohială aproape dărăpănată dar ca şcoală „pentru mişelia poporului era
destulă”.134Starea şcolii depindea şi de resursele e care dispunea comunitatea.
La Botiza, unde exista o fundaţie, în 1859 se întocmise deja un proiect de
129 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Sat Şugătag, ds. 24, f. 2.
130 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 6, f. 5r.
131 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 28, f. 23, ds. 38, f. 3, Fond Protopopiatul grecocatolic Vişeu, registre contemporane, ds. 8, f. 28.
132 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Rozavlea, ds. 1, f. 20.
133 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 17, f. 25-31.
134 Idem, ds. 7, f. 25.
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către un arhitect de la Direcţiunea Financiară Cezaro-Crăiască, un anume
Geisza, pentru care acesta solicita să i se plătească 161 fl. m.c.135Pe de altă
parte depindea şi de implicarea preotului local, în calitatea sa de director
şcolar, în ameliorarea şi îmbunătăţire spaţiilor de învăţământ. Pe 4 octombrie
1864 la doar la trei ani de la sosirea sa în Sat Slatina, situat în protopopiatul
Sighetului, invita protopopii şi preoţimea la sfinţirea şcolii noi de piatră, mai
ales că a doua zi programase şi o şedinţă a consistoriului subaltern în care
se va discuta şi situaţia preparandiei sighetene.136 La Berbeşti, unde director
şcolar era Ioan Opriş în 1864/65 şcoala nu funcţiona pentru că se construia o
şcoală de piatră nouă.137
S-au realizat progrese şi în privinţa procurării de manuale. În
februarie 1864 episcopul Ioan Alexi, îi anunţa pe protopopi că facilitatea pe
care o mediase cu câţiva ani în urmă cu Direcţiunea Cesaro-Crăiască de cărţi
şcolare din Viena de a primi cărţi pe aşteptate nu poate fi menţinută, deoarece
episcopia acumulase o datorie de 1100 fl. v.a. cerându-le să recupereze
sumele restante de la directorii locali.138 Manualele se primeau la vicarul
Mihail Pavel – în 1866 îi anunţa pe protopopi că a primit 200exemplare din
abecedarul lui Petri cu preţul de 30 cr.- sau cel mai adesea la protopopi care
le distribuiau directorilor şcolari.139 Unele erau comandate chiar de învăţători
chiar la Sibiu, cum făcuse Grigore Ivaşcu, docente în Breb, însă cum sosirea
abecedarelor comandate pentru care trimise contravaloarea lor de 6 fl.
întârzia peste măsură de mult cerea protopopului Ştefan Opriş să-i împrumute
12 abecedare sau să le comande la vicariat.140 Cu toate acestea numărul
manualelor rămânea mic, câte un manual la câţiva elevi. Deşi se îmbunătăţise
şi frecvenţa şcolară, rămânea totuşi modestă, în raport cu numărul elevilor
să frecventeze şcoala.141În 1864, în februarie învăţătorul din Cuhea, Ştefan
Lazăr, se plângea protopopului Laurenţiu Mihalyi că, cerându-le şcolarilor
să aducă bani pentru manuale n-au venit deloc la şcoală. Cum vicarul Mihail
Pavel le impuse învăţătorilor cu o circulară din 1 decembrie 1863 să trimită
lista cu cei care nu frecventează la inspectorul civil şcolar, în Cuhea fiind
Deac Grigore, se găseşte impas pentru că „unul vine astăzi, unu mâni” şi
sătenii îl ameninţă că-l vor pârî „că sum băutori, adus, tras, împins...”. Îl
135
136
137
138
139
140
141

AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 18, f. 40r.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 9, f. 3.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds. 18, f. 15 şi ds. 24, f. 24, f. 18v.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 11, f. 10.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, ds 17, f.23, ds. 23, f. 23.
Idem, ds. 23, f. 61.
Ibidem, f. 18v.
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roagă pe protopop să intervină pentru ca şcoala din Cuhe „să nu fie scandal
altor comune din Marmaţia”. Constata cu amărăciune că şcoala din Cuhe nu
este întocmită precum alte şcoli din împrejur, cea din Dragomireşti or cea din
Bocicoel. Îl roagă apoi pe protopop să vină să constate unde-i adevărata vină
care a dus la consecinţele pe care relatase.142
În ciuda acestor greutăţi şi neajunsuri în această perioadă se
conturează conştiinţa apartenenţei la un corp profesional de problemele
căruia trebuie să se ţină seama. La aceasta a contribuit şi organizarea în
baza unor ordinaţiuni din noiembrie 1862 a Consiliului de locumtenenţă,
cu scopul realizării unei uniformităţi în demersul pedagogic, organizarea de
conferinţe învăţătoreşti care să se desfăşoare la nivelul fiecărui protopopiat
în care să se dezbată probleme pedagogice. 143Cum aceasta a fost anunţată
în 1863 în luna august de către episcopie în anul 1863, datorită faptului că
în august şi septembrie învăţătorii din Maramureş erau plecaţi la părinţi nu
s-a ţinut.144În schimb, primele conferinţe au fost organizate în protopopiatul
Vişeului, după ce au fost programate iniţial în 8 ianuarie, s-au organizat pe
18 martie unde învăţătorii au prezentat referate privind rolul pomiculturii,
de altfel o ramură agricolă mult promovată în perioadă, şi de altfel cuprinsă
în programa de învăţământ. Referatele tuturor învăţătorilor sunt analizate de
învăţătorii din Borşa Chiril Borzeu şi Grigore Iuga din Vişeul de sus după
care for fi expediate vicarului Mihail Pavel care va face observaţiile sale.145
În acelaşi timp pe 15 martie s-au ţinut şi în protopopiatul Ieudului în cadrul
căreia comunicarea capelanului din Ieud, Vasile Dan este interesantă prin
sugestiile pe care le propune privind dezvoltarea învăţământului în Ieud, şi
anume înfiinţarea unei şcoli capitale care să servească satelor din jur, cu atât
mai mult cu cât şcoala actuală nu e capabilă a primi toţi cei 269 elevi obligaţi
a frecventa şcoala.146În protopopiatul Cosăului, deşi se recunoaşte utilitatea
conferinţelor învăţătoreşti, ele nu s-au ţinut.147 După aceste episoade se pare
că ţinerea conferinţelor s-a întrerupt fiind reluate abia în deceniul următor.
Acestea au fost în linii mari câteva din aspectele legate de evoluţia
învăţământului până la apariţia Articolului de lege XXXVIII din 1868, după
încheierea pactului dualist. În aşteptarea noii legi, şi mai ales că resortul de
învăţământ a fost înlocuit cu un Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice
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AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 13, f. 26-27.
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aflat în organizare, reglementări însemnate nu au fost emise în privinţa
învăţământului elementar în anul 1868. Precedată de consultări, legea
învăţământului promovată de baronul Iosif Eötövos la 20 noiembrie 1868
a intrat în dezbaterile Dietei maghiare şi a fost promulgată în 5 decembrie.
În condiţiile în care analfabetismul cuprindea 65-70% din populaţia statului,
legea lui Eötövos prevedea obligativitatea învăţământului între 6 şi 12 ani
precum şi obligativitatea cursurilor de repetiţie între 12 şi 15 ani. Însă legea
ascundea şi capcane, introducând pe lângă şcolile confesionale majoritare,
şcoli de stat şi şcoli comunale care deşi întreţinute de comunitate depindeau
de stat. Prin introducerea şi a unor condiţionări de ordin material impuse
şcolilor confesionale, care până la urmă par fireşti dar nu într-un termen de
şase ani cât impunea legea şi nici corecte vis-a vis de puterea lor de a le
susţine efectiv, condiţionări care ţin de dimensiunea şcolii, luminozitate,
ventilaţie dar şi de numărul de elevi stabilit pentru un învăţător, de propunerea
obiectelor prescrise, după trei avertismente primite din partea ministerului
Cultelor, şcoala confesională va putea fi declarată şcoală comunală. Deşi în
aparenţă legea împingea în spatele confesiunilor întreţinerea şcolii şi implicit
asupra naţionalităţilor prin prevederile sale, care introduc un control sever
din partea aparatului de stat, ascund motive politice care vor sluji foarte bine
politicii de maghiarizare prin şcoală introdusă în deceniile următoare.
Capcanele legii care, cu neajunsurile ei, va sta la baza eşafodajului
juridic şcolar până la sfârşitul primului război mondial, au fost descifrate şi
de cei care răspundeau de destinele învăţământului românesc din Maramureş.
Luând în discuţie în conferinţa preoţească de primăvară circulara episcopului
Ioan Vancea din 14 februarie 1869 prin care atrage atenţia că şcolile din
dieceză au fost şi trebuie să rămână confesionale, luând hotărârea să se
respecte prevederile legii XXXVIII şi mai ales care ţin de paragraful 11 al
amintitei legi, şi depună toate de lipsă pentru împlinirea prevederilor acestui
paragraf.148 Se crease astfel un curent de apărare a caracterului confesional
al şcolilor şi în consecinţă a fiinţei naţionale, şi în Maramureş ca de altfel
în toate teritoriile locuite de români din Transilvania.149Spre sfârşitul a anul
1869 sunt redactate aşa numitele „oblegăminte”, adică angajamente solemne
parafate şi semnate de preoţii, juzii, notarii, curatorii bisericeşti şcolari,
simpli săteni, având menirea de a solidariza comunitatea sătească în jurul
cauzei şcolii, pe care uneori o neglijau. Un astfel de angajament semnează
148 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds, 43, f.2
149 Simion Retegan, Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (18671875), Editura Dacia, Cluj Napoca, 1994, p. 35 ş.u.
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locuitorii din Dragomireşti, în ziua de Crăciun a anului 1869, care declară
pe baza Articolului de lege XXXVIII din 1868, că menţin şcoala lor ca şi
confesională, o susţin şi o vor susţine.150 Aceste angajamente vor fi trimise
episcopiei pentru a asigura o bază juridică în faţa autorităţilor scolastice nou
înfiinţate de la Pesta, precum au făcut localnicii din Sat Şugătag, Giuleşti,
Breb din protopopiatul Cosăului, iar cei din Valea Porcului filie a parohiei
Vad din acelaşi protopopiat vor compune un instrument fundaţional,151 de
fapt cele două localităţi au realizat o mică fundaţie şcolară. 152
Prima instituţie şcolară sacrificată în numele prevederilor legii
învăţământului a fost chiar Preparandia din Sighet. În 1869 se constituie
structura inspectoratului şcolar comitatens, numit fiind ca inspector şcolar
în 21 iunie Szilágyi István; comunicând numirea acestuia episcopul Ioan
Vancea nu uită să amintească că datoria celor responsabili cu destinele şcolii
din Maramureş este e a-i păstra caracterul confesional.153 La scurtă vreme
după numirea inspectorului şcolar şi a adjunctului său, Ministerul Cultelor
şi Învăţământului Public a trimis pe unul din consilieri, Molnár Aladar,
care împreună cu inspectorul şcolar vor face presiuni asupra comitetului
de conducere al Preparandiei, pe care, fiind aprobate statutele nu o puteau
desfiinţa imediat, de a permite transformarea acesteia în preparandie de stat,
mai ales că Preparandia nu satisfăcea pretenţiile impuse de noua lege în privinţa
organizării preparandiilor. Având în faţă multiplele multiple circumstanţe
nefavorabile care stăteau în faţa membrilor comitetului condus de Iosif Man,
şi socotind că prin puterile proprii nu vor putea susţine o Preparandie după
cerinţele noii legi, neavând nici sprijinul episcopului Vancea care avea în
vedere numai o preparandie diecezană, la care se mai adăuga şi o situaţie
canonică incertă a parohiei Sighet. În urma negocierilor, au urmat anumite
concesii făcute comitetului Asociaţiunii, printre care la preparandia de stat,
evident cu limba de predare maghiară, care urma să o înlocuiască pe cea
românească, să fie incluşi în corpul profesoral doi profesori de naţionalitate
română, intravilanul donat să rămână Asociaţiunii, şi posibilitatea de a
susţine acel alumneu (internat) prevăzut în statutele sale în care să poată fi
supravegheată educaţia tinerilor români aflaţi la Preparandia de stat sau la
gimnaziile din Sighet ca aceasta să aibă o componentă românească. Astfel
în şedinţa Asociaţiunii din 20 februarie 1870 membrii acesteia au luat act
150
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AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 11, f. 3.
Simion Retegan, op. cit., p. 60-61, 78-79, 86-87
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de desfiinţarea preparandiei. Se consolau că menirea ei n-a fost zadarnică,
asigurând Maramureşului şi împrejurimilor peste 120 de absolvenţi care
împreună cu cei veniţi din Ardeal vor asigura un contingent de dascăli
calificaţi.154 Din 1870 până în 1875 la Preparandia de stat a fost încadrat Ioan
Buşiţia în baza convenţiei semnate de ministrul Eötvös în iulie 1870, care însă
în timpul ministeriatului lui Tréfort, în 1875 a fost transferat la Preparandia
de la Sárospatak, adus fiind în locul său un al profesor care nu ştia limba
română, şi astfel limba română a încetat să fie predată în Preparandia de stat
din Sighet. După înfiinţarea Preparandiei diecezane la Gherla, cea mai mare
parte a preparanzilor a preferată această instituţie, numai puţini au frecventat
la Preparandia de stat din Sighet.155
La constituirea noilor structuri care vor supraveghea învăţământul
în comitatul Maramureşului, se prevedea iniţial un consilier şcolar din
partea confesiunilor. La alegerea consilierului care să reprezinte interesele
şcolii confesionale greco-catolice române din vicariat în Congregaţia
comitatensă din partea protopopiatului Izei a fost delegat preotul din
Rozavlea Ambroziu Stasz şi protopopul Basiliu Caracioni.156Totodată se vor
îngriji ca îndeplinească cerinţele noii legi, alegând mai întâi senatele şcolare,
dar se constată şi lucruri nedorite. La Dragomireşti, în comitetul şcolar au
fost aleşi doi funcţionari: Iuliu Vinţiu, jude procesual şi Paul Saplonczai,
comisar de securitate, acesta din urmă cu atitudini filomaghiare. Protopopul
Laurenţiu Mihalyi, constata într-o notiţă aceeaşi situaţie şi la Ieud: „cum
că turbulenţii români se aleg mai bine, forţând alegerea neromânilor şi pre
dânşii de membrii ai senatelor şcolare şi netrimiţând acum copii la şcoală,
ba nici lemne focale obligate neaducând la şcoală, asta o împinge din
confesională a fi poporală, apoi în tract (protopopiat) prin emisarii din Iood,
vor urmări exemplul.157Acelaşi protopop, în urma unei ordinaţiuni vicariale
din 25 februarie, va convoca la Cuhea în 26 mai 1872 o adunare a preoţilor,
senatorilor şcolari aleşi şi a învăţătorilor pentru a realiza noi „oblegăminte”
pentru fiecare şcoală. Adunarea de la Cuhea propunea ridicarea unei şcoli e
piatră, iar prin vocea prin Iuliu Vinţ realizarea de venituri pentru şcoală prin
colecte de „bucate” ce se poate face toamna dar şi bani pentru realizarea unor
fundaţiuni, protopopul propunând preoţilor să facă donaţii şi din „paula”
154
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(colecta) de Sfântul Vasile.158
Se produc perioadă şi schimbări de atitudine a clerului faţă de politică.
Schimbările politice din 1867 îi determină pe iniţiatorii Asociaţiunii să se
regrupeze, ţinând 18 martie 1867 o conferinţă în Slatina pentru a contracara
acţiunile politice ale maghiarilor, grupaţi într-o reuniune „Kér”, formată
îndeosebi din funcţionarii administraţiei comitatului. Tot acum la şedinţa din
Sat Slatina s-a pus şi bazele Societăţii de lectură ce urma să se întrunească
la preparandie.159 Vicarul Mihail Pavel este ales în 1871 deputat în Dieta
de la Budapesta în cercul electoral al Sighetului.160 Om al faptelor, Mihail
Pavel a intervenit mai puţin în mersul învăţământului elementar, neştirbind
autonomia protopopilor în gestionarea problemelor şcolare în protopopiatul
lor. Verifica însă situaţiile şcolare trimise de protopopi înainte de a fi trimise
la episcopie făcea observaţii pe marginea desfăşurării învăţământului,161
dar activitatea sa s-a concentrat îndeosebi asupra menţinerii în condiţii
satisfăcătoare a preparandiei şi a susţinerii activităţii Societăţii de lectură a
românilor maramureşeni, pregătind pentru funcţionarea acesteia la sfârşitul
anului 1868 o încăpere în preparandie.162În timpul carierei sale politice este
numit episcop al Gherlei la 11 septembrie 1872 şi instalat în 29 ianuarie
1873, după lunga vacanţă a scaunului episcopal survenită după alegerea ca
mitropolit a fostului episcop al Gherlei, Ioan Vancea, în 11 august 1869.163
Mihail Pavel l-a desemnat ca succesor în demnitatea vicarială
pe protopopul Marei, Ioan Pop, paroh în Vad, conducând vicariatul
Maramureşului din 12 decembrie 1872 până la decesul său la vârsta de 46
de ani survenit în 10 decembrie 1879, ca urmare a unei boli îndelungate. Om
cu formaţie teologică complexă, a absolvit teologia la Viena, cu experienţă
în administraţia bisericească, acesta s-a dovedit un succesor vrednic al lui
Mihail Pavel.164 Despre el Tit Bud scria că „s-a luptat mult cu organizarea
şcolilor şi a învăţământului şcolar”.165Afirmaţia lui Tit Bud nu este fără
acoperire. La scurtă vreme după instalare în 25 februarie emitea circulara
amintită mai sus care cerea identificarea surselor de susţinere a şcolii din
fiecare parohie în parte şi întocmirea unui act oficial al responsabililor scolii
158 Idem, ds. 30, f. 1-4.
159 Ibidem, ds. 18, f. 11.
160 Ioan Georgescu, Episcopul Mihail Pavel. Viaţa şi faptele lui (1827-1902), Oradea, 1927, p. 14-17.
161 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 11, f. 42.
162 Idem, ds. 20, f. 4
163 Ioan Georgescu, op. cit., p. 19-21.
164 Tit Bud, Disertaţiune despre episcopii şi vicarii români din Maramureşiu, Gherla, 1891, p. 42-43.
165 Idem, p. 43.

https://biblioteca-digitala.ro

154

Revista Arhivei Maramureşene

respective prin care comunitatea bisericească se obligă să susţină material
şcoala după cerinţele Articolul de lege XXXVIII.
Un an mai târziu, în urma circularei din 22 februarie a ministrului
Tréfort, emisă imediat după ocuparea postului ministerial, a provocat o
reacţie în lanţ în întreaga dieceză. Circulara, debutând cu o frază insidioasă,
liniştitoare, afirma că nu voieşte a acapara şcolile confesionale şi a le
transforma în şcoli comunale, dar există o disproporţie între prevederile legii
şi posibilităţile materiale, fapt constatat pe teren. Apoi ministrul, după acest
preambul fals liniştitor, cerea imperios respectarea prevederilor legii. Şi
preciza, în circulara tradusă la Episcopia Gherlei, în acelaşi limbaj liniştitor,
că nu va fi părtinitor în „superinspecţine” indiferent de tipul şcolii inspectate,
ci va verifica dacă este „bună sau rea”. Cerea ridicarea de şcoli care să
corespundă cu cerinţele legii cu privire la spaţiul minim destinat fiecărui
elev, luminozitate, ventilaţie, mobilier, apoi reamintea numărul maxim de
elevi arondaţi unui învăţător calificat, durata anului şcolar, asigurarea unui
salar decent, asigurarea cu pensie a învăţătorului, într-un cuvânt exigenţele
Articolului de lege XXXVIII, în toată extensiunea sa. În acelaşi ton liniştitor,
asigura Ordinariatul că în virtutea unei ordinaţiuni din anul precedent
autorităţile civile au obligaţia de a sprijini măsurile coercitive ale bisericii
unde autoritatea sa morală nu are efect. Tonul devine ultimativ în final, când
ministrul cere o evidenţă cu comunele confesionale care vor susţine şcoală
proprie după cerinţele legii sau care vor fi întreţinute de toate confesiunile
dintr-o localitate.
Ultimatumul circularei a fost perceput ca atare, imediat după
apariţia sa episcopul Mihail Pavel convocând o întrunire în 12 aprilie 1873,
la care, din urgenţa situaţiei au fost convocaţi membrii marcanţi ai clerului
şi intelighenţiei din dieceză, fiind convocat din Maramureş vicarul Ion
Pop. Conferinţa stabilea ca prioritate ameliorarea imediată a stării de fapt
existentă înainte de a face raportarea cerută de ministru, ceea ce presupunea
o evaluare exactă a stării de fapt, prin prisma criteriilor stabilite de lege. Cei
convocaţi, cunoscători ai situaţiei din gremiu, au şi făcut o primă estimare, iar
decizia luată a fost de a se realiza consultări în fiecare comună cu populaţia în
privinţa determinării de a susţine şcoala confesională şi stabilirea surselor de
venit166 Astfel că, „oblegămintele” care au început să încheie chiar din 1869
au fost reînnoite de către satele din Maramureş. În 27 noiembrie comunitatea
parohială din Rozavlea, prin antistia şcolară se angaja să susţină financiar
166 AN MM, Fond Oficiul parohial Sat Şugătag, ds. 26, f. 41-43.
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şcoala pentru ai putea păstra caracterul confesional, va cumpăra un dulap
în care să se ţină „uneltele şcolare”, va mări grădina şcolii într-un răstimp
de doi ani. Asemenea „oblegăminte” au încheiat şi alte comune.167În anul
următor 1874, acelaşi ministru Tréfort, va dispune printr-o circulară din 2
aprilie majorarea mărirea salariilor învăţătorilor, una din cauzele pentru care
nu se găsesc învăţători calificaţi suficienţi, din această pricină se recomandă
şi să se îndrume pentru cursurile preparandiale şi fetele urmând modelul
ţărilor occidentale sau America dar şi în Budapesta unde sunt angajate un
număr de învăţătoare.168S-au întâmplat şi situaţii nedorite precum la Petrova,
în noiembrie 1874, care au pus în alertă pe vicar dar şi episcopia prin
precedentul pe care l-ar putea crea. Aici a fost numit un învăţător un Ionaş
Ivanciuc, care fiind dat afară din mai multe comune, ultima dată din Rona de
jos, a revoltat satul care decât să-l primească ca şi cantor-învăţător mai bine
declară şcoala comunală. Intervenţia personală a vicarului a rezolvat situaţia,
cerând organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului de învăţător,
care însă n-a fost schimbat, dar s-a cerut supravegherea atentă a acestuia.169
Promulgarea Articolului de lege XXXII din 1875 privind pensionarea
învăţătorilor, va determina luarea de măsuri de acomodare la cerinţele noii
legi. În acest sens o circulară a Consistoriului diecezan cerea în urmarea unui
rescris al Ministetrului de Culte şi Instrucţiune Publică, cerea conformarea
la cele cerute: completarea unor evidenţe care au foste trimise inspectorilor
de stat din teritoriu, trimiterea copiilor autentificate după statutele reuniunii
de pensionare care trebuie să funcţioneze în fiecare protopopiat, dacă sunt
îndeplinite de comune cerinţele legii de către comune ca întreţinătoare de
şcoală de a plăti după fiecare post de învăţător o cotizaţie.170 Faţă de noile
tendinţe în politica şcolară maghiară, în 25 septembrie 1875 vicarul Ioan Pop,
emitea o lungă circulară adresată în primul rând protopopilor, preemiţând
„că e timpul suprem ca şcoalele noastre poporale să ieie o altă faţă mai
îmbucurătoare, făcând progrese şcolare mai mare ca până aici”, dezvolta pe
câteva pagini măsurile ce se impun pentru realizarea progresului şcolar cerut
de noile împrejurări. Cerea ca salariul învăţătorilor să fie asigurat pentru a nu
expune învăţătorii la lipsuri şi greutăţi care i-ar sili să neglijeze învăţământul,
directorii şcolari să-i determine pe părinţi să-şi trimită copii la şcoală, să se
noteze în protocoale vizitele preotului şi a protopopului, şedinţele senatului
167
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şcolar, realizarea de fonduri care să permită susţinerea şcolilor, înzestrarea
şcolii cu grădină de pomărit, material didactic şi manuale, asigurarea igienei
în şcoală. Fiecare protopop va convoca de două ori pe an conferinţe şcolare în
care se vor dezbate teme aparţinătoare învăţământului, respectarea planului
de învăţământ care s-a stabilit în conferinţa învăţătorească din 20 august
1872, comunicat inspectorilor şcolari în 3 august 1874, cu modificarea adusă
în adunarea generală învăţătorilor din 15 martie 1875, pentru că în vicariat
nu sunt respectate cerinţele Articolului de lege XXXVIII din 1868, privind
împărţirea elevilor pe clase şi nici nu este o uniformitate a cestui plan. Apoi
cere să fie organizate şcolile repetiţionale pentru elevii de la 12 la 15 ani,
stabilind un orar pentru cele 5 ore care trebuie predate iarna şi două vara,
iar învăţătorii să propună şi cântul bisericesc, măsurile metrice şi aibă o
comportare exemplară. Unde nu există edificii corespunzătoare cerinţelor
legii să se ridice. În final anunţa o inspecţie comună în vicariat cu inspectorul
şcolar regesc (adjunct) Elia Goga care va începe după 1 octombrie.171Aceste
inspecţii ale inspectorilor şcolari regeşti vor crea nelinişte şi teamă faţă de
soarta şcolilor confesionale. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât în anul următor,
în baza unei noi legi promulgate, Articolul de lege XXVIII din 1876 despre
autorităţile şcolare, este numit un alt inspector şcolar în comitatul Maramureş,
Bartolmeu Féjer, care a intrat în activitate în septembrie 1876.172Această
lege fixa atribuţiile consiliilor şcolare care, pentru şcolile confesionale
catolice, constau în alegerea învăţătorului, decizii cu privire la programă,
durata şcolii, manuale, salariul învăţătorului; preşedintele consiliului şcolar
este preotul. Inspectorilor şcolari li s-a legiferat atribuţii de supraveghere
a învăţământului confesional, fiind raportor în Comisia administrativă
comitatensă care este organul executiv, o nouă instituţie creată prin Articolul
de lege VI din 1876, avea obligaţia de inspecta şi şcolile confesionale, iar
şcolile aveau obligaţia să prezinte manualele pe care le folosesc, predarea să
fie conformă programei, exercită o anumită influenţă în unele probleme ale
şcolii confesionale, face observaţii şcolilor confesionale care nu sunt publice
şi avizează orice proiect care are ca scop ameliorarea, reglementarea şi
dezvoltarea instrucţiunii din comitat. Legea fixează şi atribuţiile autorităţilor
confesionale superioare, diecezele greco-catolice sunt practic independente
una de alta în privinţa organizării învăţământului propriu, fixând atribuţiile
inspectorului de învăţământ al diecezei, printre care prezidarea consiliului
şcolar diecezan (consistoriul scolastic), ratifică alegerea învăţătorilor, judecă
171 M MM, Fond Arthur Coman, doc. 596.
172 Fond Oficiul parohial greco-catolic Sat Şugătag, ds. 26, f. 134.
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problemele disciplinare, decide în problemele legate construcţiile şcolare,
în cazul revocării învăţătorului trimite documentele la Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice.173Înainte de apariţia legii era preconizată o inspecţie la
sfârşitul anului şcolar 1875/76, vicarul Ioan Pop constata că nu toţii directorii
şcolari în rapoartele lor consemnau adevărata stare a şcolii ceea ce îngreuia
luarea unor corecte. Totodată, sub semnătura lui Mihail Kökénsdyi, care îl
înlocuia pe Ioan Pop, fiind bolnav, se trimitea la Strâmtura o încuviinţare
ca elevii evrei din localitate primesc încuviinţarea de a umbla la şcoala
confesională, alături de cei români, cu condiţia de a urma programa prescrisă,
cu excepţia religiei, dar învăţătorul să fie cu băgare de seamă la păstrarea
caracterului confesional al şcolii.174
Inspecţia preconizată la sfârşitul anului şcolar n-a mai avut loc,
inspectorul şcolar fiind bolnav.175 Noul inspector şcolar va inspecta după 15
mai 1877, într-o primă etapă, şcolile care n-au inspectate de predecesorul
său176, raportul căruia, deloc favorabil, va determina măsuri repliere
din partea responsabililor şcolii din vicariat. Raportul a ajuns pe masa
episcopului Mihail Pavel, care va dispune ca vicarul Ioan Pop să-i convoace
într-o şedinţă pe toţi protopopii, care să ia măsurile necesare impuse de
raportul inspectorului şcolar, fixând şi obiectivele ce se vor lua în discuţie.
Şedinţa s-a ţinut la 5 noiembrie 1877, la reşedinţa vicarului, în Vad, care a
hotărât realizarea împărţirii cursurilor şcolare pe şase ani de studiu pentru
elevii de la 6 la 12 ani precum şi a celor repetiţionale. S-a hotărât observarea
programei şcolare promulgată în 6 martie 1877 de episcopul Mihail Pavel
pentru întreaga dieceză, care în opinia protopopilor este o dezvoltare a celor
stabilite în vicariat în 1875, ţinerea cursurilor repetiţionale pe baza aceloraşi
hotărâri vicariale, ţinând seama de ocupaţia de bază a locuitorilor – agricultura
– consemnarea în protocoale a pedepselor în urma nefrecventării şcolii de
către copii, iar învăţătorii vor trebui să transmită cu regularitate listele de
lenevire antistiei şcolare locale.177 Problema ocupării posturilor învăţătoreşti
cu dascăli calificaţi, rămâne o problemă pe care încearcă să o rezolve vicarul
Ioan Pop în august 1877, când este vizitat de mulţi absolvenţi tineri de
preparandie care n-au posturi şi constata că unele comune, deşi posturile
învăţătoreşti sunt vacante, nu i se comunică vacanţa şi aşa la începutul anului
173
174
175
176
177

L’ensignement en Hongrie, Budapest, Imprimerie Victor Hornyánsky, 1900, p. 154-164.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 51, f. 1 şi 18.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Mara, ds. 2 f. 2.
M MM, Fond Arthur Coman, doc. 621.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Bocicoel, ds, 4 f. 12-13 şi M MM, Fond Arthur Coman,
doc. 626.

https://biblioteca-digitala.ro

158

Revista Arhivei Maramureşene

şcolar nu avea învăţători calificaţi datorită unor interese locale. Cerea ca să i
se comunice toate vacanţele posturilor învăţătoreşti.178
Faţă de această ofensivă a autorităţilor şcolare maghiare episcopia
Gherlei a răspuns cu elaborarea unor normative proprii, prin elaborarea unui
plan de învăţământ conceput pe baza legii XXXVIII din 1868, dezvoltat pentru
fiecare obiect de învăţământ, cu conţinuturile precizate pe fiecare clasă, însoţit
de manualele recomandate e dieceză şi aprobate de Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, transmis în dieceză prin circulara 1018 din 1877, cât şi
a unui Regulament pentru organizarea şcolilor elementare greco-catolice din
Dieceza Gherlei, transmis cu circulara 243 din 1878, regulament care pune
pentru prima dată în faţă îndatoririle comunei ecleziastice în susţinerea şcolii,
apoi obiectele de învăţământ şi disciplina şcolară, îndatoririle învăţătorilor,
ale părinţilor, parohilor locali ca directori şcolari, senatelor şcolare şi ale
protopopilor ca inspectori şcolari. În acelaşi timp fusese elaborat şi un cod
conduită care se adresa elevilor din dieceză emis în ianuarie 1878.179
Nici reacţiile locale n-au lipsit. Ameninţaţi că îşi vor pierde
şcoala locuitorii Ieudului vor propune un proiect de construcţie grandios,
construcţie care să cuprindă sub acelaşi acoperiş atât casa parohială şi
locuinţa învăţătorului cât şi a şcolii. Proiectul nu a fost aprobat din raţiuni
că contravenea legilor şcolare, Consistoriul scolastic diecezan şi vicarul
Ioan Pop, le recomandă să construiască o şcoală potrivit cerinţelor legii
şcolare, şi până la terminarea acesteia să repare pa cea existentă. Iar ca să
facă economii le recomanda ieudenilor să folosească planurile şcolilor de
piatră din Borşa şi Sat Slatina.180 Totodată şi poziţia socială a învăţătorilor
s-a schimbat, aceştia mai rar locuiesc în şcoală, preferând să locuiască în
case închiriate mai încăpătoare sau, localnicii în casa proprie, ocupânduse şi cu gospodăria. Aceste ocupaţii secundare vor merge până acolo, încât
învăţătorul îşi va angaja învăţător care să-l suplinească, cum a fost cazul
învăţătorului din Poieni, Ştefan Bobocea, care funcţiona adjunct notarial şi-a
angajat un alt localnic, Ioan Tomşa.181 Nici începerea anului şcolar prevăzută
pe 1 octombrie 1877, n-a putut începe decât în 1 noiembrie întrucât părinţii
i-au folosesc pe copii la adunatul recoltei.182
În 1879 a fost promulgat Articolul de lege XVIII, prima lege dintro serie de legi care restrângeau învăţarea limbii materne în favoarea limbii
178
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M MM, Fond Arthur Coman, doc. 618.
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maghiare, şcoala fiind folosită de acum ca un instrument de maghiarizare.
Astfel „şcoala primară constituie în Ungaria unul din cele mai puternice
mijloace de consolidare a statului naţional maghiar. Astfel, acolo unde alţi
fondatori de şcoală nu pun aşezământul lor în serviciul lor acestei idei, sau
aceste şcoli nu-şi îndeplinesc bine acest scop, statul intervine pentru a remedia
şi a reda localităţii aşezământul e care are nevoie” se afirma cu 30 ani mai
târziu despre o situaţie care deja debutase acum.183 Planul de învăţământ
elaborat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice cuprindea principiile
deja afişate: cum că centrul de gravitaţie al învăţământului primar rămâne
limba maternă, dar în şcoală cele două idiomuri trebuie predate în aşa fel
încât elevul să se exprime în ambele idiomuri atât în scris cât şi oral. În acest
sens nu poate fi folosit un învăţământ bazat exclusiv pe gramatică, trebuind să
se folosească toate materiile prevăzute în întreaga programă. Printre acestea
se recomandă exerciţiile de gramatică, memorie, la fel lectura şi scrierea,
care se pretează cel mai bine la astfel acestui tip de învăţământ. În timpul
primului an de şcoală şi al celui de al doilea, învăţarea limbii maghiare se
practica cu ajutorul exerciţiilor de conversaţie şi memorie. În clasele a treia
şi a patra a şcolilor nemaghiare se continua predarea limbii maghiare din
punct de vedere practic. Se cerea ca elevul să vorbească în limba maghiară,
adăugând exerciţii de citire în limba maghiară. În clasele a cincia şi a şasea
elevul trebuia să vorbească în maghiară şi să facă compuneri în această
limbă. În privinţa stabilirii numărului de ore autorităţile şcolare confesionale
trebuiau să ţină cont de aceste dispoziţii. Potrivit prevederilor legii, dacă
o şcoală nu îndeplinea aceste condiţii, o închidea după trei avertismente
şi deschidea o şcoală comunală. Se impunea învăţătorilor ca în termen de
trei ani să cunoască limba maghiară în aşa fel încât să o poată preda, iar
preparandiilor care nu aveau limba de predare limba maghiară l-i se impunea
ca după cei trei ani de studiu absolvenţii să stăpânească limba maghiară. Cei
care au absolvit deja preparandia l-i se acordă un termen de patru ani pentru
învăţa limba maghiară, fapt care va fi constatat de printr-un examen în faţa
inspectorului şcolar.184În urmarea unei ordinaţiuni a Ministerului Cultelor
şi Instrucţiunii Publice din decembrie 1872 a fost elaborat un regulament
care privea susţinerea examenelor de calificare pentru învăţătorii care au
absolvit doi ani de preparandie şi au avut un an de practică într-o şcoală care
acuma după apariţia acestei legi ca materie de examen va deveni şi limba
183 L’ensignement..., 79.
184 Idem, p. 94-95 şi Tit Bud, Îndreptariu..., p. 304-355
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maghiară.185
După decesul vicarului Ioan Pop, i-a urmat cel pe care l-a înlocuit în
timpul bolii, Mihail Kökényesdy, din decembrie 1879 până în 1 septembrie
1897. Absolvent al teologiei de la Ungvar ca şi predecesorul său şi înzestrat cu
reale calităţi organizatorice a activat în sensul creşterii bunăstării şcolilor din
Maramureş. De altfel şi el a o patronat zidirea unei şcoli de piatră în satul său
natal Biserica Albă, deşi el era paroh în Bârsana unde a şi construit o biserică
de piatră. A avut o relaţie amiabilă cu comitele suprem al Maramureşului
Ioan Lonyay.186
Debutul activităţii vicariale s-a realizat în acelaşi climat de presiune
asupra şcolii din partea autorităţilor şcolare statale. La începutul anului 1880,
Ordinariatul comunica în dieceză noul plan de învăţământ ce trebuia aplicat
în urma legii din 1879,187 iar inspectoratul şcolar regesc cerea o evidenţă cu
învăţătorii care cunosc limba maghiară pentru a fi înaintată la Minister pentru
ca în funcţie de aceasta să se ţină cursuri de învăţarea a limbii maghiare la
Sighet în timpul vacanţelor.188Conform unei situaţii din protopopiatul Izei,
doi dintre învăţători vorbesc bine limba maghiară, doi stăpânesc mediu
această limbă iar patru sunt începători, iar din aceştia 8 6 şi-au făcut studiile
la Sighet. Ca să intre în graţiile inspectorului Bartolmeu Féjer , protopopul
Izei Vasile Gyenge le recomanda învăţătorilor să se aboneze la ziarul pe care
acesta îl edita „Nevéles czimu lapra”, folosind pentru aceasta banii proveniţi
din amenzile şcolare pentru nefrecventarea şcolii.189Raportul inspectorului
şcolar trimis diecezei, punea în evidenţă aspecte considerate de acesta
neconforme cu cerinţele legii neîndeplinite de şcolile din Maramureş în anul
şcolar 1878/79, conform căruia învăţământul a fost în parte neîndestulător,
semnalând lipsuri în înzestrarea cerută de lege, atât în interiorul spaţiului de
învăţământ cât şi a spaţiilor exterioare şcolii legate de grădina de pomărit ori
a terenului de gimnastică. Din cei 49 de învăţători, 19 sunt necalificaţi, iar
împărţirea orelor prevăzută a se face pe şase despărţăminte nu s-a realizat
nicăieri, la fel nici cursurile repetiţionale. Pentru remedierea celor semnalate,
vicarul Mihail Kökényesdy, cerea remedierea acestor lipsuri iar învăţătorii
care n-au depus examenul de calificare sunt invitaţi la Gherla în 14-15
octombrie pentru a susţine aceste examene. De remarcat că inspectorul şcolar
185
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recunoştea indirect progresele făcute învăţământul din vicariat, semnalând
mai cu seamă aspectele materiale şi ale calificării personalului didactic.190În
cursul anului va cere şi alte măsuri de acomodare cu cerinţele legilor şcolare
precum schimbarea senatelor şcolare unde ele au deja trei ani de activitate,
să se trimită listele de „lenevire” în fiecare 15 şi 30 a lunii antistiei şcolare, şi
va întreprinde o vizită canonică în vicariat unde va urmări şi aspectele legate
administrarea şcolilor.191
În anii care au urmat, în politica şcolară a autorităţilor comitatense,
impunerea limbii maghiare în programa de învăţământ şi introducerea şcolilor
repetiţionale a prelevat aspectelor înzestrării materiale ale şcolilor. La cererea
inspectorului şcolar regesc în vara anului 1885 învăţătorii necalificaţi în limba
maghiară sunt obligaţi să meargă la cursul suplimentar organizat acolo unde
l-i se va preda în maghiară obiectele prevăzute în programă: citire, aritmetică,
geografie, cei care nu au atestat de cunoaştere a limbii maghiare riscă să-şi
piardă postul.192 De remarcat că din 1881 şi durata studiilor preparandiale
s-a mărit cu un an, trei ani de studii teoretice şi un an de practică.193 Noul
protopop al Marei, Tit Bud, cerea într-o circulară înainte de începerea anului
şcolar 1885/86, preoţilor din protopopiat: „Legile patriei dispun învăţarea
limbei maghiare în şcoalele poporale, drept aceea să espuni docentelui cum
să-şi pună năzuinţa la învăţarea limbei mag[h]iare, şi mai ales la propunerea
limbei maghiare în mod intuitiv, căci supraveghetorii şcolilor nu se îndulcesc
numai cu aceea că pruncii sciu numai câteva obiecte în limba mag[h]iară
ci să se înveţe şi limba, ceea ce e şi de lipsă, fiind limba mag[h]iară limba
statului, deci docintele îndată la începutul anului şcolar să înceapă cu toată
sârguinţa a propune limba maghiară astfel să poată arăta resultat. Şi după ce
cu învăţarea limbei mag[h]are putem susţine şi confesionalitatea şcoalelor
noastre subscrisul voi cerca în cât fac docenţii postulatelor legii şi în această
privinţă.”194 Cum inspecţiile şcolare nu contenesc, acelaşi protopop scria
preoţilor după începerea anului şcolar: „După ce inspectorele şcolar regesc
comitatens, cum că în septembrie sau octombrie va visita şcolile din acest
district, drept aceea să espuni docentelui să se nisuiasă a face progres cu
pruncii şcolari şi în limba maghiară, fiind la aceasta obligaţi şi după lege,
dar să o facă aceasta şi din causa că ca să nu se facă escepţiune în contra
190
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şcoalelor noastre.”195În februarie 1886, o altă inspecţie exprimă în scris la
Ordinariat nemulţumirile sale, cum că instrucţia în şcolile din Maramureş
este slabă, oficialii diecezani sunt neliniştiţi că aceste şcoli s-ar putea pierde.
Mai ales că o altă localitate, Rozavlea, potrivit unei ştiri, pune probleme:
locuitorii de acolo nu ar voi să susţină şcoala.196
De activitatea vicarului Mihail Kökényesdy se leagă şi înfiinţarea
Reuniunii docenţilor români din Maramureş. Reuniunile învăţătorilor,
concepute de legiuitor ca instrumente la dispoziţia statului ungar, ele devenit
prin strădania diriguitorilor lor mijloace de apărare a intereselor şcolii
româneşti. Având menirea de a continua pregătirea după definitivat197, ele,
cum este şi cazul reuniunii maramureşene, şi-au onorat pe deplin menirea,
nu numai pe plan pedagogic dar şi naţional.
După o încercare de realizare a unei reuniuni în 1875 amintită anterior,
avându-l ca iniţiator pe vicarul Ioan Pop, care să cuprindă toţi învăţătorii
români din Maramureş, eşuată din cauza unor piedeci pe care evită să le
numească 198, reuniuni la nivel de protopopiate mai au loc şi după această
dată. O conferinţă a învăţătorilor din protopopiatul Izei are loc la Glod în 26
martie 1876, pe a cărei ordine de zi, pe lângă probleme de ordin pedagogic
se solicita procurarea unor cărţi didactice şi a presei pedagogice printre
care şi „Economul şi şcoala”, anticipând orientarea practică a viitoarelor
reuniuni.199
În 1883 se pare că au fost învinse obstacolele care se opuseră
înfiinţării acesteia în 1875, şi astfel că, la 16 noiembrie 1883 luă naştere
oficial Reuniunea învăţătorilor români din Maramureş, cu toate că o primă
convocare fusese propusă pentru 8 ianuarie 1883. Cu această ocazie, în „sala
comitatului” unde s-au întrunit învăţătorii au fost rezolvate primele probleme
de organizare: este ales un comitet de conducere în fruntea căruia este ales
un preşedinte în persoana vicarului Mihail Kökényesdy, un vicepreşedinte –
protopopul şi vicarul de mai târziu Tit Bud, un notar primar învăţătorul Petru
Cupcea din Călineşti, un notar secundar, Augustin Pop învăţător în Şugătag,
un casier, un bibliotecar, fiind aleşi şi 12 învăţători ca membri ordinari şi şase
suplenţi, câte trei pentru fiecare protopopiat. Fiecare învăţător este dator să
fie membru al acestei reuniuni. În proiectul de statut se prevedea că membru
195 Idem, f. 71.
196 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 82, f. 3 şi ds. 85. f. 2.
197 Onisifor Ghibu, Viaţa şi organizaţia bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, Bucureşti,
1915, p. 112-113.
198 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Cosău, dosar 42, f. 71.
199 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 59, f. 1-3
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fondator este acela care achită 10 fl. v.a. iar membri ordinari care plătesc
anual 3 fl.200
Timp de patru ani după constituire, învăţătorii se întrunesc la Sighet,
însă activitatea lor pare să fie doar formală, preocupaţi fiind de probleme
organizatorice ori salariale, de fapt în aşteptarea aprobării statutelor, răstimp
în care, prin abilitatea comitetului ales, s-a evitat subordonarea fată de
autorităţile statului. Chiar înainte de constituirea oficială s-a şi impus să
fie delegat un membru al acestei reuniuni la adunarea regnicolară ţinută la
Budapesta în 20 august.201 După aceşti patru ani întrunirile învăţătorilor au
loc, cu câteva excepţii anual, desfăşurându-se în fiecare an în altă localitate.
Învăţătorul gazdă desfăşura de obicei activităţi practice, dar şi oaspeţii
susţineau „dizertaţii” cu conţinut metodic sau pedagogic.
După 1887, când preşedinte al reuniunii este ales Tit Bud, activitatea
capătă noi valenţe calitative. Acesta numit vicar din 15 noiembrie 1887202
după decesul antecesorului său Mihail Kökényesdy, în întrunirea de la Vişeu
din 1888 se hotăra, la recomandarea sa, ca fiecare învăţător în localitatea unde
funcţionează să realizeze culegeri de folclor. Într-o circulară din 12 decembrie
1888 îndemna: „[...] a se coaduna şi tipări doinele şi cântările poporale din
Maramureşiu ca astfel acestea să se păstreze şi pentru venitoriu. Drept aceea
am onoarea a te recerca să coaduni de la popor şi din gura poporului, să
le descrii şi să le trimiţi subscrisului: doinele, chiuiturile, cântările diverse,
baladele, poveştile poporale, satirele, colindele, cântările la morţi, versurile
vrăjitoarelor şi a descântătoarelor, cântările la nuntă, adică tot ce povesteşte
cântă şi versuieşte poporul. Acestea apoi revăzându-se de una comisiune se
vor da sub tipariu sub numele reuniunii docenţilor români din Maramureş,
tipărindu-se în fruntea opului numele tuturor care au conlucrat la edarea
opului.”203 Colecţia realizată astfel va vedea însă lumina tiparului abia peste
douăzeci de ani în 1908.
Tit Bud a fost unul dintre cele mai active personalităţi ale vieţii
bisericeşti, culturale şi şcolare de la sfârşitul secolului XIX şi primele două
decenii ale secolului XX. În circulara din 20 noiembrie 1888 pe care o trimitea
clerului din vicariat, în virtutea demnităţii ecleziastice pe care o ocupase, săi dea ascultate în împlinirea oficiului vicarial.204Învăţământului din vicariat
200
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se confrunta la începutul anului 1888 cu probleme diverse şi complicate.
Preotul din Poieni, Mihai Rednic, cerea sfaturi protopopului Izei şi vicarului,
despre modul cum ar trebui să procedeze pentru ridicarea şcolii noi din
localitate, ceea veche fiind insuficientă pentru numărul de copii, construcţie
care conform estimării făcute în devizul de construcţie ar costa vreo 12001500 fl.v.a., la care vor să contribuie şi evreii cea ce ar duce la pierderea
caracterului confesional al şcolii. În Strâmtura se înfiinţase deja şcoală de stat
iar la dispoziţia autorităţilor 12 elevi din şcoala confesională au fost mutaţi
la şcoala de stat. Pentru a vedea starea de fapt a şcolilor din vicariat, în ciuda
preocupărilor sale diverse, îşi programase o vizitaţie în vicariat în timpul
primăverii. Prin intervenţiile sale la autorităţile comitatense, rezolvase ca
stipendiile din Fundaţia Köszegiană să revină, tinerilor români de origine
nobilă, aşa încât tinerii care pot dovedi originea nobilă şi vor să urmeze clasele
gimnaziale sunt invitaţi pentru a depune cereri pentru stipendiere dacă sunt
elevi începând cu clasa a doua până la opta sau în clasele a cincea şi a şasea
a şcolilor reale.205În anul următor, drept consecinţă a aplicării Articolului de
lege XXXVI din 1888 se sistează dreptul de cârciumărit care se încasa de
către comune sau composesorate, venituri din care se plăteau cea mai mare
parte a salariilor învăţătorilor cu sume de 200 fl. sau mai rar 300 fl. şi chiar
salariile a cinci preoţi din vicariat. Până în martie 1889 trebuiau depuse cereri
la inspectorii de impozite de către comune s-au composesorate, sau direct
de către şcoli de către directorul sau inspectorul şcolar în baza contractelor
încheiate 1873 pentru a putea beneficia de aceste surse de venit.206 Tot în
sensul înzestrării şcolilor cu venituri stabile, vicarul, graţie documentelor
privitoare la Fundaţia „Kaszoi alap” păstrate de preotul din Giuleşti, Petru
Salca, vicarul Tit Bud după nenumărate insistenţe a putut recupera în 1890
din suma 3785 fl. v.a., cât constituia fundaţia 2900 fl. v.a., sumă care se
împarte între comunele protopopiatului Cosău. Recomanda ca dobânzile
care îi revin fiecărei localităţi să fie capitalizate, în acest fel să se asigure în
viitor surse de venit mai consistente.207 În 1889 se schimbase şi inspectorul
şcolar regesc fiind numit Wekerle Lászlo. Ca şi ultimii doi antecesori ai săi,
vicarul era persoana care stabilea relaţii cu aceşti funcţionari comitatensi,
fiind el însuşi ales ca membru în comisia scolastică comitatensă, ca să
apere drepturile interesele şcolii greco-catolice române. Cu acesta din urmă
instituţie a încercat să stabilească o relaţie paşnică, ceea ce nu l-a împiedecat
205 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 90, f. 4, 12-13, 16, 27-29 şi ds. 91. f. 1.
206 AN MM, Fond Oficiul Parohial greco-catolic Onceşti, ds. 3, f. 8-9.
207 AN MM, Fond Oficiul Parohial greco-catolic Deseşti, ds. 10, f. 14-15.
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pe inspectorul şcolar regesc să înceapă inspectarea şcolilor cu un zel deosebit
şi să emită pretenţii sporite vis-a vis de şcolile greco-catolice. A început cu
emiterea unor circulare, fapt neobişnuit până acum din partea inspectorilor
şcolari, cum că amenzile şcolare nu mai sunt administrate de senatele şcolare
ci de preoţi, schimbările de docenţi trebuie comunicate inspectorului şcolar
şi senatele şcolare trebuie să aibă preşedinte civil. Tit Bud încearcă să-i
motiveze deciziile acestuia ca provenind din drepturile acordate inspectorilor
şcolari regeşti.208 Exigenţele inspectorului se manifestă în primul rând faţă de
corpul învăţătorilor, cerând ca să nu mai fie aplicaţi învăţători necalificaţi,
vicarul recomandându-le acestora să depună examenul de calificare, şi în
februarie 1991 va urma o inspecţie în şcolile din vicariat.209
O situaţie particulară şi într-o localitate mică cum era Glodul,
care încerca să adapteze la cerinţele legii învăţământului, este grăitoare
pentru avatarurile şcolii maramureşene în aceşti ani. Prin 1890 se lucra la
construcţia unei şcoli de piatră, la care au lucrat mai mulţi zidari, mai întâi
din Ocna Şugătag, apoi un anume Ioan Taraszkőzi din Sighet cu care parohul
şi localnicii avuseră ceva neînţelegeri în privinţa plăţii pentru lucrare, cel din
urmă abandonând lucrul. Cert este că până în 20 mai 1890, clădirea şcolii
era deja acoperită „frumos şi solid”, fondurile folosite au fost procurate de la
„takarekpénztár (casa de economii) din Sighet şi arenda de pe anul trecut.”
Resursele pentru construirea şcolii sunt anevoios de găsit, după cum scria
parohul protopopului: „dar acum arenda, respectiv intersuriul arendei nu sau dat comunei de la perceptoratul până în iuniu, când iarăşi vom continua
zidirea pre comună. Prin indolenţa poporului nu s-a putut face aruncare în
această privinţă, raţiocinul (bilanţul n.n.) se duce prin judele comunal, la
dânsul sunt banii, în acest scop percepiaţi. Cu privire la aserţiunea lui Ioan
Taraszkőzi, că are restanţia de bani la comună e un neadevăr, iar pe dânsul
la esquat (latinism, aici cu sensul a verifica) antistia comunală că au rămas
datori lucrătorilor şi a voit a fugi la Sighet cu totul”. 210
În 15 aprilie 1891, vicarul Tit Bud, avertiza clerul că începând cu
anul următor, conform cu ordinaţiunile ministeriale şi episcopale, salariile
învăţătorilor vor fi de minimum 300 fl. la toate şcolile confesionale. Cum
nu vor mai fi reduceri de salarii, ci numai măriri, recomanda preoţilor ca
directori şcolari să găsească din timp surse prin care să poată fi asigurat
salariul preconizat. Încă înainte de promulgarea Articolului de lege XXVI
208 AN MM, Fond Oficiul Parohial greco-catolic Bocicoel, ds. 4, f. 42-45.
209 AN MM, Fond Oficiul Parohial greco-catolic Onceşti, ds. 3, f. 20.
210 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 101, f. 5r,v.
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din 1893, unii învăţători încep să ceară să li se mărească salariul ceea ce
va duce la fricţiuni în interiorul satelor între învăţători şi preot precum şi
localnici.211 S-au făcut evaluări în privinţa salarizării învăţătorilor din anul
1892 în aşteptarea legii, conform căreia din cele 49 de şcoli din vicariat, în
24 de şcoli de docenţii au 300 fl, în 6 şcoli 250 fl. iar în celelalte 19 o parte
primesc 200 fl. iar o altă parte mai puţin. În fiecare protopopiat s-a reunit
clerul pentru a găsi sursele pentru acoperirea salariilor.212Nu au fost foarte
inventivi în găsirea de surse de finanţare, limitându-se la recomandările
circularei semnată de episcopul Ioan Szabo, din 22 aprilie 1892, care cerea
situaţii exacte din întreaga dieceză a numărului de elevi obligaţi să umble la
şcoală din fiecare localitate, câte familii sunt care pot contribui la întreţinerea
învăţătorului, cât a fost până la acea dată salariul. Sursele de venit posibile,
recomandate de episcop, erau unirea postului de învăţător cel de cantor,
suplimentarea veniturilor din grădina acordată învăţătorului, cultivarea unui
lot de teren donat de localitate şcolii, urmând ca să se valorifice produsele
obţinute de pe acesta.213
Astfel că la apariţia Articolului de lege XXVI din 1893 îi găsea
oarecum pregătiţi pe responsabilii şcolilor maramureşene, dacă nu financiar
cel puţin moral. În afara de condiţiile de salarizare care fixa minimul amintit
această lege cerea să se asigure de către susţinătorii şcolilor şi un spaţiu de
locuit învăţătorului cu cel puţin două încăperi, o bucătărie şi o cămară de
alimente precum şi o grădină de legume de o jumătate de iugăr. În cazul
care susţinătorul nu putea asigura salariul minim statul putea să plătească
diferenţa până la suma minimă, dar atunci alegerea învăţătorului trebuia
supusă aprobării Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Totodată legea
fixa şi un spor de vechime, care se majora la fiecare 5 ani, dar numai sus de
250 fl care trebuie adăugat salariului minim.214 În acelaşi an vicarul general
Ştefan Bilţiu, analizând rapoartele primite din vicariatul Maramureşului
semnala că şcolile de aici nu corespund ca spaţiu cerinţelor legilor în vigoare
şi cerea ridicarea unor şcoli noi, încăpătoare.215
Una din problemele constante ale perioadei de după apariţia legii din
1868, a fost frecvenţa şcolară redusă care avea multiple cauze. Acestea au
fost sesizate într-o circulară din 13 mai 1870 a protopopul Marei, pe atunci
211
212
213
214
215

Idem, ds. 100, f. 1.
Ibidem, ds. 97, f. 2-3.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Sat Şugătag, ds. 26, f. 16.
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Ioan Pop, viitorul vicar, circulară care se adresa învăţătorilor ce se plângeau
că şcolile nu sunt frecventate de copii. Considera că vina nu este exclusiv a
poporului de la sate ci şi a învăţătorilor care sunt lipsiţi de tact şi folosesc
prea adesea pedepsele corporale încât copii privesc şcoala ca pe un loc de
pedeapsă şi recluziune „şi va cerca mântuirea pe la câmp unde se va simţi
liber”. Excesele învăţătorilor invitaţi pe la petrecerile din sat, ori vizitele pe
la crâşme unde sunt atenţi observaţi de către părinţii copiilor este o altă cauză
care le micşorează autoritatea şi deci motivaţia părinţilor de a-şi trimite copii
la şcoală. Şi metodele de predare ale dascălilor sunt defectuoase: după 3-4
ani de frecventare a şcolii copii nu şi au însuşit nimic, iar faptul că-i pun să
repete mereu acelaşi lucruri, că citindu-le acasă „îi dor pe părinţi urechile”
şi copii după un an doi se satură pentru că învăţătorul nu le spune nimic nou.
Dacă se plâng că copii nu frecventează şcoala, acelaşi lucru fac şi învăţătorii:
unii lipsesc câte patru-cinci zile trecând pe la rude ori părinţi, alţii se ocupă
cu cărăuşia ori cu treburile gospodăreşti şi copii venind la şcoală nu găsesc
pe învăţător, se bat, îşi sfârtecă hainele ori produc stricăciuni şcolii. Dacă
sunt chemaţi să scrie un contract, ori o chitanţă, părăsesc repede şcoala în
acest scop, „şi după ce gată scrisoarea respectivă be aldămaşul scrisorii sau
la crâşmă sau la casul cel bun în chiliuţa sa cu antistii săi şi cu toţi jupânii
şi domnii, poftim dumneavoastră progres în învăţământ şi moralitate!” Le
recomanda să studieze metodica predării, pentru că fără metodă nu pot
realiza o propunere eficientă. Să nu uite să-i înveţe pe copii pomăritul, iar
dacă şcoala n-are grădină să folosească grădina parohiei, ori chiar cimitirul,
iar dacă copii nu vin la şcoală să nu ezite să trimită senatelor şcolare listele
cu absenţii pentru ca părinţii să fie amendaţi iar dacă nu se face nimic atunci
să se adreseze protopopului.216
Fără îndoială s-au făcut până înspre sfârşitul secolului progrese
în privinţa evoluţiei învăţământului din vicariatul Maramureşului. Şi cu
toate acestea analfabetismul satelor din vicariat era alarmant. Un bilanţ al
progresului învăţământului de la revoluţia de la 1848 până 1883, l-a făcut
Tit Bud într-o scrisoare adresată preoţilor din protopopiatul Marei, care
recomanda continuarea educaţiei şi după terminarea şcolii. Realiza, nu
fără amărăciune, că tot progresul făcut în privinţa învăţământului rămâne
între pereţii şcolii. În cei 35 de ani trecuţi de la revoluţia de la 1848, fiecare
comună a jertfit pentru scopuri şcolare între şapte şi zece mii de florini,
unele chiar mai mult, o generaţie de învăţători zeloşi a repausat, din mâna
216 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Breb, ds. 3, f. 119-120.
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cărora a ieşit mulţi elevi care au ştiut citi şi scrie, iar în momentul când scria
acele rânduri, în Maramureş erau şi învăţători zeloşi din mâna cărora ieşeau
anual câte 10-15 elevi care ştiau citi sau scrie, totuşi în sate analfabetismul
e atât de mare încât poţi parcurge sate întregi fără să afli ştiutori de carte, în
consecinţă toată această jertfă le pare sătenilor zadarnică, investind atâta în
plata învăţătorului. Pentru a putea combate această stare e fapt propunea să
se înceapă cu cărţile de rugăciuni care să fie difuzate cât mai mult în sate ca
locuitorii să nu uite deprinderea cititului şi pe măsură ce va creşte interesul
se vor putea procura şi alte cărţi potrivite.217
Până la apariţia unei noi legi în 1907 privind salarizarea învăţătorilor
care va genera o adevărată criză în învăţământul din Maramureş, a urmat
un intermezzo relativ liniştit. Situaţia din vicariat gestionată cu prudenţă de
vicarul Tit Bud, va lipsită turbulenţe deosebite. Deşi funcţia de reglementare
a problemelor şcolare revenea Consistoriului scolastic diecezan, care emitea
dispoziţii obligatorii pentru întreaga dieceză, vicarul ca şi predecesorii săi,
va interveni în reglementarea învăţământului din vicariat. Va încerca să
uniformizeze demersul didactic, observând că în fiecare protopopiat şcoala
se ţine după reguli proprii. În acest sens printr-o circulară din 8 august 1898
va stabili în baza unor ordinaţiuni că învăţământul în şcolile elementare şi
cele repetiţionale va trebui să înceapă cu 1 septembrie iar examenele de
sfârşit de an vor începe după 15 mai, anul şcolar va trebui să cuprindă cele
opt luni prescrise de Articolul de lege XXXVIII din 1868, fără a include aici
vacanţele de toamnă şi primăvară. Senatele şcolare trebuie să constituie dacă
nu sunt înfiinţate şi să ţină şedinţe lunar şi de câte ori e nevoie. Apoi şcolile
să fie înzestrate cu manuale, material didactic şi să ţină evidenţele prescrise.
Protopopii au obligaţia să viziteze, în conformitate cu ordinaţiuni mai noi
şcolile din protopopiat iar preoţii au obligaţia de a catehiza. Docenţii pe lângă
programa au obligaţia de a-i învăţa pe elevi cântările bisericeşti precum şi să
ţină cursurile repetiţionale. Datorită numărului mare de şcolari, fiind nevoie
în fiecare comună de două sau trei şcoli pentru ai cuprinde pe toţi copii
obligaţi să umble la şcoală, şi nici comunele n-au posibilitatea de a întreţine
doi sau trei învăţători, pentru a rezolva această situaţie le propune rezolvarea
găsită de el în Sat Şugătag unde este paroh, şi anume cei mari de la 9 la 12
ani să umble dimineaţa iar cei mici de la 6 la 12 ani după amiaza. Cerea
măsuri din partea directorilor locali ca învăţătorii să-şi primească salariile
pentru că a primit reclamaţii că nu sunt plătite la timp.218 Recomanda ca
217 Idem, ds. 14 f. 1-2.
218 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Onceşti, ds. 8, f. 18-19.
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model decizia pe care a luat-o împreună cu preoţii din protopopiatul Marei,
unde era şi protopop, în privinţa modului de aplicare a Articolului de lege
XV din 1881 privind organizarea şcolilor maternale în protopopiatul Marei.
Reuniţi în şedinţa în 31 iulie 1892, preoţii considerau că nu este necesară
organizarea şcolilor maternale în protopopiat, dar dacă oficialităţile consideră
necesar atunci acestea trebuie să fie confesionale. Acestea, trebuiau potrivit
legii să se înfiinţeze unde sunt un număr de minim 15 copii lăsaţi fără
îngrijire; în protopopiat au fost deja făcute conscrieri ale copiilor atât din
partea autorităţilor civile cât şi a preoţilor. Dacă va fi găsită o localitate care
să reclame înfiinţarea unui azil de vară, şi odată înfiinţat, acesta va trebui
condus de către soţia învăţătorului, care pentru instruire va face cursuri
practice la grădinile de copii din Ocna Şugătag sau Sighet. În acele localităţi
unde se vor înfiinţa astfel de azile, şcoala să se termine în mai, ca azilele săşi poată desfăşura activitatea în lunile de vară.219Tot la intervenţia acestuia,
în 1901, prin decizia Comisiei administrative la Ocna Şugătag se vor ţine
cursuri practice de grădinărit susţinute de învăţătorul Auxenţiu Szabo, la care
sunt invitaţi să ia parte elevi de la şcoala repetiţională.220 Propunerea limbii
maghiare în şcolile confesionale este o preocupare permanentă urmărită de
inspecţiile şcolare.221Vor încerca, folosind învăţătorii cu evidente aptitudini
filomaghiare, cum a fost Alexandru Micle din Şieu, să transforme şcolile
confesionale în şcoli comunale folosind pentru aceasta pe numeroşii evrei
care populaseră satele româneşti, şi a căror copii fuseseră trimişi oficialităţile
locale să frecventeze şcolile confesionale româneşti.222 Frecvenţa şcolară
rămâne şi acum o problemă la care preoţii din protopopiatul Izei reuniţi cu
cel al Ieudului sub protopopul Ioan Ivaşko se disculpă cum că n-ar fi vina lor,
ci a senatelor şcolare care nu le dau nici o mână de ajutor.223
Situaţia aprovizionării cu manuale s-a îmbunătăţit. O adevărată
psihoză a manualelor interzise a dominat perioada de după 1868, Consiliul
superior de învăţământ din structura Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice făcea cunoscută în 1906 o listă cu numai puţin de 184 de titluri interzise
dintre care câteva au fost manuale care au circulat şi în Maramureş.224 De altfel
de multe ori învăţătorii foloseau notiţele proprii pentru predare, îngreuind
inspecţiile şcolare care aveau unul din obiective verificarea manualelor
219
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şcolare.225 Foarte probabil că şi învăţătorii din Maramureş, din lipsă de
manuale să-şi fi folosit notiţele luate în preparandie. Acestea erau comandate
fie de protopop, fie de învăţători, fie de antistia comunală la episcopie care
de altfel producea necesarul manuale tipografia diecezană.226 Se pare că
învăţătorii din Maramureş s-au conformat cerinţei de a folosi numai manuale
autorizate neîntâlnind nici un caz de sancţiune în acest sens. Strămutările de
la un post la altul se intensifică după 1900, ceea ce dăunează învăţământului,
deşi s-a cerut în repetate rânduri de către oficialii diecezani ca acest fenomen
dăunător învăţământului să se reducă cât mai mult posibil.227
Articolul de lege XXVII din 1907 a fost anticipată de măsuri care
veneau înainte de a fi promulgată. Aponny transmitea maliţios tuturor
episcopiilor o circulară în 15 mai 1907 cu nr. 46108, în care era evidentă
hotărârea ministrului de a impune etatizarea şi maghiarizarea şcolilor
confesionale, dar întreţinerea rămânea tot pe seama confesiunilor, neuitând
să ameninţe episcopiile dacă nu vor respecta condiţiile impuse de noua lege:
„[...] Preaveneratul Ordinariat încă e conştiu despre aceasta, că executarea
conştiencioasă a legii e în interesul naţiunii întregi, pentru că numai astfel
se va putea ajunge ca limba maghiară să devină tezaurul comun al tuturor
cetăţenilor patriei, drept aceea contez că, preavener. Ordinariat cât mai curând,
în chipul cel mai serios şi cu rezultat va efeptui toate dispoziţiunile planului
de învăţământ la şcolile poporale cu limbă de propunere nemaghiară care
stau sub jurisdicţia sa şi cutez a spera că lipsa retorziunii nu va interveni”228
Seria unor astfel de circulare este continuată şi după apariţia legii în anul
următor, folosind acelaşi limbaj maliţios, cum este şi cel din circulara din 16
ianuarie 1908, care, chipurile, apreciază eforturile confesiunilor de diferite
rituri în susţinerea şcolilor lor.229 În 1909, apropiindu-se peste un an termenul
de aplicare a Articolului de lege XXVII din 1907 în toată extensiunea sa,
sub semnătura episcopului Ioan Szabo este emisă circulară din 25 mai 1909,
care conţine instrucţiuni privind aplicarea acesteia în dieceza Gherlei cu
privire la majorarea salariilor docenţilor la minimul prevăzut de lege pe care
trebuie să-l împlinească până în 30 iunie 1910. Comunităţile, care din pricina
sărăciei nu pot asigura minimul salarial, vor trebui să recurgă la ajutorul de
stat, iar comisiilor administrative comiatense le revine sarcina, în cazul în
225
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care salariul nu ar putea să fie asigurat, să intervină. Dar susţinători care au
considerat ca asigurat salariul nu pot să îl încaseze şi nu cer ajutor de la stat,
atunci îşi pierd dreptul de a susţine şcoala. Pot să ceară ajutor şi şcolile cu
posturi vacante, dar vor trebui să le încadreze cu învăţători calificaţi, dar şi
cele care se găsesc în aceeaşi localitate cu şcolile de stat. Cerea mobilizarea
protopopilor ca inspectori şcolari, a senatelor şcolare, a preoţilor ca directori
de şcoală cărora legea le impunea responsabilitate directă în asigurarea
salarizării învăţătorului, apoi încadrarea unui îngrijitor (pedel) la fiecare
şcoală pentru că nu mai este permis să fie folosiţi elevii în acest scop, şi mai
ales asigurarea lemnelor pentru încălzire în timpul iernii. Făcea pomenire
indirect la programa şcolară, cerând respectarea regulamentelor aferente
legii.230
Consecinţele legii şcolare din 1907 în Maramureş sunt redate sugestiv
într-o scrisoare din 1909 a preotului din Năneşti adresată protopopului Izei
din 15 decembrie 1909, când trimitea libelul dotaţional al şcolii din parohia
sa. Ca să primească rechizitele necesare în conformitate cu prevederile
legii amintite s-a adresat episcopiei prin intermediul inspectorului şcolar
comitatens. Iar ca să facă faţă cerinţelor legii legate de dimensiunea şi
înzestrarea şcolii, s-a sfătuit cu senatul şcolar şi au hotărât să ridice şcoala
din nou, reclamând aceasta o sumă de 968 coroane în afară da materialul de
construcţie, care va fi procurat de către locuitorii satului, adică, piatră, nisip,
lemne folosind anticipat şi banii din dobânda regaliilor convertite în acţiuni
pe anii 1909-1911. Apoi reflectând pe marginea ordinaţiunii diecezane nr.
9901 din noiembrie 1907, care cerea ferm protopopilor, preoţilor şi senatelor
şcolare spre a realiza cerinţele Articolului de lege XXVII din acel an, ca nu
cumva să asiste, cu durere la apusul şcolilor confesionale româneşti. Socotea
că cel care are simţire creştină şi naţională va face tot ce se poate pentru a nu
se întâmpla acest lucru. Dar, un lucru este aproape generalizat în Marmaţia:
după apariţia acestei legii docenţii confesionali, care au crescut pe cheltuiala
acestei dieceze sunt mai maghiari decât ungurii născuţi în acea origine. „Ba
cu suflet liniştit pot zice, că docenţii noştrii, onoare dară excepţiunilor de
sunt cei mai mari vrăjmaşi ai besericei şi şcolii noastre româneşti şi apoi
protopopul, preotul, senatele şcolare, comunităţile bisericeşti, credincioşii şi
Preven. Guvern Diecezan să jertfească să le edifice ferlerte (?) pompoase,
salariu corespunzător, - să fie domni şi în fine apoi ca răsplată şi mulţumită
docenţii sunt aceia care pururea şterg preşurile şi bat la uşile inspectoratului,
230 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 58, f. 21-22v.
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a protopretorului, vicecomitelui, scriu prin foi ungureşti şi atacă preoţimea şi
aşezămintele bisericii şi şcolare, denunţiază pe preot patriot rău, de rebel, de
dacoromân şi altele, căci ei prin aceste voiesc a mulţămi statului că a primit
ajutor mare, că-s patrioţi buni, că-s detectivii preotului şi vrăşmaşi limbei
româneşti. Şi apoi omul să mai aibă voia a jertfi, a se lupta şi a satisface
recerinţele legii ca docinţii să se îmbuibeze”. Continua apoi preotul iritat că
în crâşmele din Sighet învăţătorii bârfesc pe ungureşte preoţii şi episcopul,
dacă vizitează şcoala i se răspunde în ungureşte, iar dacă îl avertizează că
limba de propunere e cea româneasă, îl reclamă la comitat şi la inspectorat
că unelteşte împotriva limbii statului şi nu respectă limba maghiară, apoi este
gonit ca dacoromân. Şi continua: „acestea se ivesc mai în toate şcoalele din
Marmaţia în general”, iar în şcoala pe care o vizitează se simte ca un străin,
„şi mi se umple inima de durere, că unde am ajuns în moşia şi aşezămintele
cele strămoşeşti”. Evident, forurile civile îl ajută pe docente, pentru că
acuma nu mai e prigonit docentele, fiind un patriot bun: „apărătorul limbei
patriotice şi exultatorul ei”. Îl roagă pe protopop să aibă vedere cele pe care i
le-a scris, pentru că dacă nu-i vor putea controla pe docenţi, îşi vor creşte în
casă vrăjmaşi.”231 Învăţătorii au dobândit o atitudine duplicitară, cum este şi
cazul celui din Şieu, Alexandru Micle, care pentru atitudinea sa filomaghiară
a fost chemat la Episcopie, arătându-se faţă de vicar un mare susţinător al
şcolii confesionale, însă vicarul general Ioan Georgiu se arată neîncrezător,
cerându-i protopopului că aşa cum a rezolvat problema în Rozavlea aşa o
soluţioneze şi în Şieu, împreună cu parohul şi antistia locală.232 De fapt acesta
cerea tot ce-i oferea legea scolastică: în lipsa unei locuinţe corespunzătoare
cerea o sumă de 200 cor. precum şi 40 cor. pentru grădină de legume întrucât
şcoala nu avea. Aceasta pentru faptul că încăperea destinată învăţătorului
fusese închiriată notarului pentru 100 fl. ca birou notarial. Lemne pentru
încălzirea şcolii au fost aduse, dar cei 194 fl., cât a preliminat pentru rechizite
prin repartiţie pe comună nu are deocamdată cum să-i scoată, la care se mai
adaugă că acest Alexandru Micle agita populaţia ca să treacă şcoala stat.233
Evident că preotul exagera într-o anumită privinţă, dar această lege a produs
o ruptură între susţinătorii ei şi învăţători, dar şi o atitudine de respingere a
şcolii, fiind percepută acum ca o povară. Un sstfel de caz s-a întâmplat şi la
Dragomireşti, unde parohul local Emil Bran, în 24 noiembrie 1909, când
problema ridicării salariilor la minimul legal cerut era deja ultimativă, îi scria
231 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 215, f. 3-4.
232 Idem, f. 5r,v.
233 Ibidem, f. 21-22.
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vicarului Tit Bud că la Dragomireşti şcoala confesională nu se poate susţine
cu surse proprii, fiind parohia antrenată şi în construcţia bisericii. Înaintaşii
săi din parohia Dragomireşţi au cerut ajutor de la stat cu promisiunea că limba
de propunere va fi cea maghiară. Nici acest caz nu a fost primit ajutor. Pe de
altă parte şcoala din Dragomireşti, dacă se poate numi şcoală, nu corespunde
nici pe departe cerinţelor legii. De trei ani a plătit învăţătorul din banii adunaţi
pentru ridicarea bisericii, pentru că protopretorele a interzis strângerea banilor
de către antistia comunală, iar el nu îndrăzneşte să adauge noi greutăţi, mai
ales că nu de mult s-au stins tulburările legate de trecerea la ortodocşi. Totuşi
în 12 decembrie, la insistenţa vicarului Tit Bud antistia şcolară hotărăşte să
ceară ajutor de la stat.234Nu mai puţin lipsită de justificare este dezamăgirea
unui preot tânăr din Borşa, Gavril Timiş, care în 1910 îi făcea protopopului
Vişeului o prezentare a situaţiei şcolii din Borşa în termeni sumbri după
promulgarea legii din 1907. După ce compară situaţia Borşei cu a unui alt
sat de munte, Hoteni, unde locuitorii, deşi în număr mic, pot să susţină un
învăţător şi la şcoală umblă 501-55 elevi, în Borşa, nouă din zece părţi din
numărul locuitorilor comunei locuiesc pe văile munţilor la distanţe de până la
zece kilometri şi aşa că arar îşi trimit copii la şcoală. Netrimiţându-şi copii la
şcoală, când li s-a impus să plătească salarul docentelui au protestat, nevăzând
rostul acestei jertfe. Această impunere a generat conflicte între diferite părţi
ale satului şi apoi mulţi din cei de pe văile Borşei sunt plecaţi cu anii din
localitate. Declinul şcolilor din localitate a început de după 1883-85, şi astăzi
se găsesc în agonie, fiind susţinute numai de încăpăţânarea unora ca el care
s-au străduit să asigure „extrabugetar” şcoala faţă de antistia comunală. I se
pare că s-a ajuns într-o situaţie fără ieşire, când nu întrezăreşte nici o soluţie
salvatoare, decât continuarea unei agonii prelungite în care ajutorul de la stat
nu va veni, iar borşenii vor întreţine un învăţător muritor de foame într-o
şcoală în care, din cinci zile în patru nu se ţin prelegeri pentru că învăţătorul
neavând salariu nu avea ce mânca şi va degera cu tot cu elevi, nefiind cine
le aduce lemne, borşenii fiind plecaţi la lucru la pădure şi trimit acasă bani
odată la un an sau mai mult. El va păzi dispoziţiile date e sus dar i se pare
o mare disproporţie între ceea ce vor superiorii lui şi ceea ce este de fapt în
comună.235
Acestea sunt doar câteva opinii ale unei perspective întunecate care
s-a deschis şcolilor confesionale române, în care balanţa dintre predarea
limbii române şi maghiare a înclinat în favoarea celei de a doua, după cum o
234 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 94, f. 2-3.
235 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 63, f. 53-55.
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mărturisesc orarele şcolilor din această perioadă.236Pe de altă parte aşa cum
s-a văzut nici populaţia satelor nu voia să întreţină o şcoală care nu era egală
standarde cu cea de stat, în multe din localităţile din Maramureş s-au deschis
astfel de şcoli. Dar în ciuda unei stări de panică care a cuprins preoţimea
română, obstacolele au început să fie învinse, mai ales la intervenţia
autorităţii diecezane care în cazurile critice a intervenit energic, aşa cum a
făcut la Dragomireşti, unde din dispoziţia Ordinariatului în 1912 a început
ridicarea unei şcoli de lemn încăpătoare, construcţie care a şi fost licitată de
un întreprinzător evreu.237
În 1910, când a noul ministru al învăţământului, Zichy, cerea întro circulară din 21 iunie pensionarea învăţătorilor care nu corespundeau
cerinţelor Articolului de lege XXVII, în Maramureş situaţia s-a liniştit,
posturile învăţătoreşti vacante pentru care a fost publicat concurs s-au adaptat
cerinţelor legii fie, mai rar prin resurse proprii, fie apelând la ajutorul de la
stat.238
În 1911 la în 23 iulie se înfiinţează la Vişeu primul Despărţâmânt
al ASTREI,239 iar la Cuhea începe construirea şcolii noi de piatră.240
Datorită inflaţiei majoritatea învăţătorilor din Maramureş primesc în 1912 o
indemnizaţie de 150 cor.241 Tot în acelaşi an se modifică şi îndatoririle militare
ale învăţătorilor, potrivit unei noi legi, Articolului de lege XXX, învăţătorul va
fi încorporat ca voluntar iar şapte ani va avea statut de rezervist.242 În 1913, o
altă şcoală, cea de la Năneşti este terminată şi adaptată cerinţelor Articolului
de lege XXVII, o construcţie de lemn cu cinci încăperi şi o anticameră.243În
acelaşi an nouă lege de majorare a salariilor, Articolului de lege XVI,
agravează şi mai mult situaţia şcolilor din Maramureş, salariile minime care
trebuiau acordate învăţătorilor fiind de 1800 cor. şi această sumă ca şi cea
majorată de legea din 1907 trebuia suportată de comunităţi. 244
În 26 octombrie 1914, pentru că au început încorporările, episcopul
Vasile Hossu trimitea o circulară prin care le cerea protopopilor să prevadă
236 Idem, f. 11.
237 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds. 108, f. 140-142.
238 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Mara, ds. 19, f. 50-52.
239 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu, ds. 62, f. 2.
240 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Cuhea, ds. 12, f. 26 şi 77.
241 AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Mara, ds. 19, f. 23-25.
242 Idem, f. 32v.
243 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Iza, ds. 224, f. 31.
244 Idem, f. 14.
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cu atestatele necesare pe învăţători, cu speranţa că comisiile de încorporare îi
vor scuti pe aceştia.245 Unii din învăţători vor demobilizaţi în 1915, ocupânduşi posturile, dar bună parte din ei vor rămâne încorporaţi. Frecvenţa şcolară
a scăzut drastic, doar câţiva copii frecventau şcoala. Unele şcoli au fost
închise din lipsă de învăţători, iar pe alocuri au mai suplinit preoţii dar numai
sporadic.246În unele localităţi, precum Leordina s-a hotărât ca repartizarea
contribuţiei fiecărui locuitor pentru asigurarea salariului învăţătorului să nu se
facă pe trei categorii, cum o cereau instrucţiunile, ci numai în două categorii,
cei săraci să contribuie cu 5 cor iar cei mai bogaţi cu 10 cor. urmând ca cei
care nu au nici o posibilitate de plată să fie scutiţi, ţinând seama şi de faptul
că o parte din bărbaţi erau încorporaţi şi plecaţi la război.247Se semnalează
şi primul caz de nesupunere a învăţătorilor faţă de prevederile Articolului
de lege XXVII, învăţătorul din Ieud, Grigore Dunca, este acuzat de Comisia
administrativă comitatensă că nu a realizat instrucţiunea în spiritul planului
de învăţământ elaborat în 1907, adică nu a propus limba maghiară şi în
acest sens nu a realizat un progres suficient. Totuşi nu a fost suspendat din
învăţământ, dar se dispunea o cercetare disciplinară împotriva învăţătorului
care urma să fie făcută de protopopul Ioan Tarţa şi preot din protopopiatul
Ieudului.248Indemnizaţia acordată prin Articolul de lege XXV ca ajutor de
război n-a îmbunătăţit situaţia învăţătorilor, iar unii învăţători, precum
Aurelia Zoicaş a fost concediată în 1917 din pricină că comunitatea nu a
avut cu ce să-i plătească salariul.249S-a recurs frecvent la suplinitori pentru a
acoperi posturile vacante în urma mobilizării învăţătorilor. Pe de altă parte,
nici autorităţile şcolare comitatense nu mai erau eficiente în constrângerea
senatelor comunale pentru ca acestea să asigure prin instrumentul amenzilor
frecvenţa şcolară, cu atât mai mult cu cât chiar Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice maghiar cerea elevilor să de-a o mână de ajutor la
lucrările agricole şi cele casnice.250 Spre sfârşitul războiului bună parte din
şcoli au fost devastate, mai ales cele situate în puncte strategice ocupate
de armata austro-ungară, unele chiar din 1916, cum au fost cele din Vad şi
Bocicoel, iar celelalte în 1918, mai cu seamă cele de pe cursul superior al
245
246
247
248
249
250

Idem, f. 48.
Ibidem, ds. 233, f. 9-11, f. 14.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Leordina, ds. 1 f. 164.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Ieud, ds.139, f. 1-3.
Idem, ds. 132, f. 11, 16, 18.
Ibidem, f. 9 şi ds. 139, f. 6.
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Izei şi Vişeului: şcolile din Borşa, Vişeu, Leordina, Cuhea, Sălişte şi Săcel,
unde militarii au produs pagube însemnate distrugând mobilierul şi tâmplăria
şcolii.251
Astfel, odată cu sfârşitul primului război mondial se încheia şi
un capitol zbuciumat şi plin de jertfe al învăţământului românesc din
Maramureş. Învăţământul românesc instituţionalizat îşi are originile în
reformele teresiene, continuate de cele iosefine. După o stagnare a fost reluat
cu oarecare greutate după instalarea episcopului Vasile Popovici la Muncaci.
Anul 1848 a însemnat o întrerupere a învăţământului ca să fie reluat în anii
următori când regimul absolutist s-a dovedit benefic pentru învăţământul
maramureşean. Includerea parohiilor dezmembrate în 1853 de la episcopia
Muncaciului, în 1856, în noua episcopie a Gherlei a însemnat o reintegrarea
Maramureşului în circuitul transilvănean al valorilor româneşti. Beneficiind
de o elită de excepţie, generaţia Asociaţiunii, învăţământul românesc de a ici
a realizat progrese însemnate în deceniul liberal. După 1875, când politica
liberală a fost abandonată şi Maramureşul, ca şi restul Transilvaniei s-a
înscris în acel carusel legislativ care i-a micşorat numărul de ore alocate în
şcoală şi i-a mărit sarcinile materiale, generând şi în Maramureş nu o dată
animozităţi şi duşmănii, decepţii dar şi realizări care nu pot fi contestate în
ciuda înzestrării materiale de multe ori mediocre. Personalul de care a dispus
începând cu 1857 a fost în bună parte calificat şi mulţi dascăli, luptându-se cu
nevoile sau străduit să învingă mentalităţi şi să modeleze caractere.

251 Ibidem, ds. 220, f. 39 şi ds. 251, f. 2.
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Romanian Education in Maramures
between 1848 and 1918
(Summary)
Keywords: Romanian religious
education, law school, teachers, church,
vicarage
Few years after the 1848 Revolution, the Romanian education in
the villages of Maramureş County continued with the same modest cantor
teachers as before. But at the end of absolutist decade, after the joining of the
Romanian parishes from the Muncacevo bishopric to the new set up bishopric
of Gherla, these cantor teachers were replaced with trained teachers, usually
in teacher training school - Preparandia. In the liberal decade, although it had
been recorded a recoil in the school activity, the control and organization of
the education is almost exclusively taken over by church. The elementary
education school law, law article XXXVIII of 1868, promulgated after the
dualist pact had been signed, will be the framework for the all the subsequent
juridical scaffolding. It will let communities responsible for maintaining
both schools and teachers, but will introduce a series of material conditions
whose default will lead to their transformation into communal schools,
together with losing their confessional character and implicitly the national
one. Restricting the Romanian education into confessional elementary
schools starts once with the application of law article XVI of 1879 regarding
the introduction of the Hungarian language in the primary education and it
records dramatic aspects once with the application of the second teacher’s
wage law, law article XXVII of 1907.
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(Rezumat)
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.
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Colonia pictorilor din Baia Mare. Construcţiile.
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Baia Mare, despre Maramureş, sau a unor
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dedicate Băii Mari sau Maramureşului

„Faţă de aceşti  fondatori
destoinici şi vestiţi ai Şcolii, ex
primăm recunoştinţa noastră, pen
tru acea activitate dezinteresată, cu
care timp de 25 de ani au condus şi
au dezvoltat acest INSTITUT CULTURAL – făcând prin aceasta un
serviciu foarte însemnat nu numai
artei, ci şi oraşului Baia Mare, a cărui nume tocmai prin această Şcoală
s-a făcut cunoscut şi cinstit în toată
Europa”
Pictor Andrei Mikola
Baia Mare, 18 septembrie 1927
Cuvinte cheie: Şcoală de pictură,
Colonia pictorilor, Baia Mare,
construcţii, ateliere de pictură
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eisajul mirific al micului
oraş minier cu aspect medieval,
cu turnuri şi biserici vechi şi al
împrejurimilor sale (dealurile cu
păduri de castani, cu podgorii,
Valea Ferneziului învelită cu fumul
albastru-cenuşiu
al
furnalelor,
munţii şi creasta pleşuvă a Gutâiului,
acoperită până primăvara târziu de
zăpadă) oferea condiţiile naturale
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desăvârşite pentru instituirea aici a unei şcoli de pictură, în realitate o adevărată
mişcare artistică, unde actul artistic să se desfăşoare cu prioritate în aer liber
(plein air), iar rezultatul acestuia – pictura - să reproducă atmosfera, lumina
şi efectele cromatice ale peisajului natural. În plus, considerăm noi, intenţia
declarată a pictorului Hollósy de a deschide la Baia Mare o şcoală de pictură
(surprinsă de presa locală a vremii) existenţa în oraş a unor pictori înzestraţi,
autohtoni (Réti István) sau venetici, dar care au copilărit şi studiat în şcolile
băimărene (Thorma János), şi nu în ultimul rând sprijinul şi interesul vădit
al conducerii oraşului în ceea ce priveşte dezvoltarea culturală, au contribuit
esenţial la apariţia şi dezvoltarea acestei mişcări.
Evidenţiat de lucrări deja publicate în istoriografia română sau
maghiară, fenomenul, considerăm noi, a cunoscut trei componente esenţiale
(Colonia, Şcoala şi Societatea/Asociaţia). Este obligatoriu să subliniem că,
cele trei componente, cel puţin în ceea ce priveşte informaţia cuprinsă în
documentele de arhivă, se confundau de cele mai multe ori, tocmai datorită
faptului că erau percepute, aşa cum era şi firesc, ca formând un tot, fiind
asimilate mişcării artistice.
Pentru început, grupul de artişti şi elevii lor au avut la dispoziţie
micul atelier ridicat în 1896, în veritate un şopron din lemn, cu trei ferestre
largi, cu vedere înspre nord, situat în cea mai frumoasă zonă a Parcului
Széchenyi (azi Parcul Regina Maria), lângă Dealul „Jókai”, la intrarea în
Valea „Petőfi”. Acesta a devenit curând insuficient în raport cu numărul,
valoarea şi renumele pictorilor sosiţi la Baia Mare, care au expus la expoziţiile
internaţionale de la München, Budapesta etc. obţinând medalii preţioase
pentru creaţiile lor artistice.

	
	

	
	

Raoul Şorban, O viaţă de artist între München şi Maramureş, Bucureşti, 1986, pg. 146.
„Acesta se aflata afară, într-o dumbravă (parc). Era o şură cu scânduri bătute, cu trei ferestre largi
cu vedere spre nord. Avea duşumea, uşă şi ferestre cu tablă de lemn în interior. Totul era nou-nouţ,
proaspăt rindeluit. De jur-împrejur meleagul cu splendoarea prospeţimii de primăvară, cu uriaşele
castane de culoare verde-închis, care înconjoară coasta dealurilor acoperite de pajişti, vizavi la poalele
dealurilor pomi în floare, într-un voal blând trandafiriu sub cerul cirocumulus (…) Cei care au trăit
această instalaţiune, nu o vor uita niciodată” - . Vezi - Réti István, A nagybányai művésztelep, Gyula,
ediţie 2004, f. 7-9.
Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare - AN MM), Fond Primăria Oraşului Baia Mare,
Protocoale de şedinţă, act nr. 951/1896, f. 29, document care face referire la cheltuielile neprevăzute
în bugetul pe anul 1896, pentru construirea atelierului din parcul Széchenyi.
Până în acest moment, locaţia exactă a atelierului nu a fost stabilită. Vezi - Réti István, op. cit., f. 7-9.
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Foto nr. 1 - micul
atelier de pictură din
Parcul Széchenyi
(azi Parcul Regina
Maria),
ridicat în 1896.
Fotografie realizată
la sfârşitul secolului
al XIX-lea.
În urma acestui imens succes, dar în special a intenţiei declarate de
un număr de 8 artişti (Hollósy Simon, Ferenczy Károly, (Iványi) Grünwald
Béla, Thorma János, Réti István, Glatz Oszkár, Csók István, Horthy Béla)
de a înfiinţa la Baia Mare o colonie permanentă de pictură, conducerea
oraşului a decis la 26 martie 1898 construirea, pentru întărirea şi dezvoltarea
Coloniei, a opt ateliere, câte unul pentru fiecare din semnatarii scrisorii
adresate Consiliului Oraşului Baia Mare. Scrisoarea a fost înaintată de cei
opt artişti la 18 februarie 1898 de la Budapesta şi semnala dorinţa lor de a
construi la Baia Mare ateliere permanente, fapt pentru care au cerut sprijinul
oraşului. S-a propus ridicarea atelierelor pe baza proiectului de construcţie
elaborat de arhitectul Kosztolányi Kann Gyula din Budapesta, în apropierea
oraşului, de preferinţă în parcul oraşului, în locul ce urma să fie stabilit de
către Réti István. Semnatarii scrisorii au precizat de asemenea că vor închiria
atelierele construite de oraş pe timp de 10 ani, cu o chirie de câte 80 de
forinţi pe an. În încheierea scrisorii au apreciat că înfiinţarea la Baia Mare a
unei colonii permanente de pictură depinde numai de conducerea oraşului.
Deşi în adunarea generală din 26 martie 1898 Consiliul hotărăşte, aşa cum
am mai menţionat deja, în unanimitate, construirea celor opt ateliere, cu un
timp de execuţie de două luni după aprobare şi alocă chiar suma de 23.000
forinţi pentru construirea acestora, din nefericire decesul primarului Oliver
Thurman în septembrie 1989 (la numai o lună după dispariţia fiicei de
numai 6 ani) a amânat pentru câţiva ani realizarea acestui deziderat. Cu
	
	
	

Kosztolányi Kann Gyula – arhitect şi pictor maghiar (1868-1945).
AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 561/1898 şi Protocoale de
şedinţă, registrul nr. 984/1898, f. 19-21.
AN MM, Colecţia Registre de Stare Civilă, Ex. nr. II, registrul nr. 10, f. 179, 212.
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toate acestea, anul 1898 marchează, cel puţin din punct de vedere scriptic,
începutul Coloniei permanente de pictură din Baia Mare, fiind şi anul în care
Thorma, cu ajutorul lui Réti, a formulat în eseul - Despre educaţia artistică
- esenţa „învăţământului” artistic introdus la Baia Mare, teoria completată în
anii imediat următori de practica empirică.
Aspecte legate de construirea atelierelor au fost dezbătute şi în cadrul
întrunirilor Asociaţiei Casino, respectiv în presa locală. În plus, sprijinul
Primăriei şi al cetăţenilor oraşului atrage după sine recunoştinţa pictorilor,
Grünwald oferind în 29 august 1898 Primăriei o pictură, gestul lui fiind
motivat şi de dorinţa de a pune bazele unei colecţii de pictură (în cadrul
muzeului orăşenesc ce urma să fie înfiinţat) în amintirea activităţii Şcolii de
pictură băimărene.10
Subvenţiile periodice acordate de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice din Ungaria (4000 coroane)11 Primăriei Oraşului Baia Mare pentru
susţinerea Coloniei (subvenţii acordate în perioada interbelică şi de către
Statul Român), au determinat în anul 1900 reluarea discuţiilor privind
construirea unor noi ateliere. Prin adresa nr. 27206 din 21.04.1900, Ministrul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice a mulţumit comunităţii băimărene pentru
sprijinirea Coloniei, a comunicat faptul că subvenţia de stat alocată pentru
întreţinerea acesteia a fost înmânată lui Hollósy, şi şi-a exprimat speranţa
că oraşul va acorda pe mai departe ajutorul cuvenit12. Astfel, în şedinţa
Consiliului Oraşului din 20 iunie 1900 s-a decis construirea pe lângă atelierul
existent deja în parc, a unui alt atelier cu dimensiunile 15x7m13, orientat tot
spre nord, şi a unui atelier dublu (o clădire cu două ateliere). În ceea ce
priveşte suma necesară construirii acestora, s-au alocat 12.000 de forinţi, din
	

	
10
11
12
13

Una dintre cele mai vechi asociaţii culturale din Ungaria secolului al XIX-lea. Asociaţia a fost
înfiinţată în anul 1834, la propunerea unui grup de prieteni compus din 15 persoane, şi a contribuit
esenţial la ameliorarea vieţii culturale a comunităţii băimărene. Proiectele de interes public au demarat
în epocă la iniţiativa asociaţiei, de exemplu: construirea căilor ferate, înfiinţarea muzeului orăşenesc
etc.. În 1884, la aniversarea a 50 de ani de la înfiinţare, asociaţia beneficia de o clădire proprie, mare,
spaţioasă, cu bibliotecă şi sală de lectură. Vezi Réti István, op. cit., pg. 141, 142.
Nagybánya és vidéke, 9 octombrie, 1898.
AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Protocoale de şedinţă, registrul nr. 984/1898, f. 61-62.
Idem, Acte administrative, act 4174/1899, 1622/1900, 1520/1901.
Ibidem, act nr. 1622/1900.
În lucrarea A nagybányai művésztelep, pg. 23, 24, Réti István menţionează că după plecarea lui
Hollósy, pictorii rămaşi, şi care au decis deschiderea unei şcoli libere de pictură (pe care au inaugurato în luna aprilie 1902) au avut la dispoziţie „cuibul părăsit” sau „şura” şi în apropierea acesteia un
şopron mare, deschis, construit în 1899, la cererea lui Hollósy. Se poate astfel ca, lângă vechiul
atelierul existent deja în parc să fi fost ridicat şi atelierul cu dimensiunile 15x7m. În plus fotografia
„micului atelier din parc” înfăţişează două construcţii din lemn, la mică distanţă una de alta.
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subvenţia acordată de stat oraşului pentru trimestrul al II-lea al anului1899
(ce provenea dintr-un fond naţional realizat din impozitele percepute pe
băuturi alcoolice).14 În anul 1900 constructorul Gyiraszin János15 a finalizat
construirea clădirii ce adăpostea două ateliere. Acestea au fost închiriate de
Consiliul Oraşului pentru suma de 300 coroane/an, începând cu 1 noiembrie
1900, lui Réti István (partea de est) şi lui (Iványi) Grünwald Béla (partea de
vest). Cu intenţia transformării atelierului şi în locuinţă, Grünwald a cerut
primăriei materiale în vederea construirii unei bucătării şi a unui hol, fiind
decis să suporte personal costurile construirii dependinţelor.16 Clădirea cu cele
două ateliere a fost construită în vecinătatea parcului (la capătul lui), într-o
locaţie diferită de cea a vechiului atelier de pictură, pe un teren mlăştinos de
pe malul Săsarului, proprietatea oraşului, situată „pe lângă drumul ce duce
la Satu Mare (Szatmári út)”. Zona nefiind sistematizată la acea dată, drumul
nu avea încă o denumire, fiind întâlnit în documente şi sub numele de drum
naţional (Ország út). Ulterior, drumul a fost denumit - Tótfalusy Kiss Miklós
út.- iar în perioada interbelică - str. Grigorescu (azi Victoriei).

Foto 2 – clădirea cu două ateliere de pictură (azi str. Victoriei) construite
şi închiriate în 1900 de Réti István (partea de est) (Iványi) Grünwald Béla
(partea de vest).
Fotografie realizată în 2013
AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Protocoale de şedinţă, registrul nr. 1018 din 1900, f.
35, 46-47; Acte administrative, act. nr. 2286/1900 (la Serviciul Contabilitate la nr. 502/1900).
15 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act. nr. 2286/1900 (la Serviciul
Contabilitate la nr. 502/1900).
16 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Protocoale de şedinţă, registrul nr. 1038 din 1901, f.
55-56; Acte administrative, act 900/1921.

14
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Plecarea lui Hollósy, respectiv problemele financiare, au făcut ca,
Şcoala şi Colonia să piardă artişti remarcabili. Cei care au rămas: Ferenczy
Károly, (Iványi) Grünwald Béla, Réti István şi Thorma János au decis să
deschidă o şcoală liberă de pictură, care să funcţioneze după un regulament
elaborat de către cei 4 pictori, începând cu anul 190217
Conducerea oraşului a conştientizat că prezenţa pictorilor din
diferite colţuri ale lumii contribuie esenţial atât la dezvoltarea turismului cât
şi la creşterea nivelului cultural al cetăţenilor oraşului, şi că tablourile ce
înfăţişează peisajul băimărean, expuse la numeroasele expoziţiile naţionale şi
internaţionale, reprezintă pe lângă valoarea artistică inestimabilă şi o reclamă
benefică în folosul oraşului.18 În plus, plecarea lui (Iványi) Grünwald Béla
la Kecskemét la invitaţia primarului oraşului de a înfiinţa şi acolo o colonie
de pictură, deşi a însemnat o pierdere pentru expresia artistică băimăreană, a
reuşit să trezească un vădit interes la nivelul elitei şi presei locale în ceea ce
priveşte dezvoltarea Coloniei. Réti a subliniat în mai multe articole publicate
în Nagybánya és Vidéke” rolul artistic al Şcolii şi a menţionat câştigul
material pe care l-a adus aceasta oraşului în comparaţie cu banii cheltuiţi
pentru funcţionarea ei („sacrificiile” în sumă de 14-15 mii de coroane, faţă de
cel puţin 700 de mii de coroane cheltuiţi numai de pictori şi familiile lor).
Un membru activ al Consiliului Oraşului a întocmit cu sprijinul
pictorilor un memorandum dezbătut în şedinţa din 27 noiembrie 1909.
Punctele cele mai importante ale memorandumului le-au reprezentat:
construirea a şase ateliere noi, înfiinţarea unei comisii mixte pentru
rezolvarea problemelor comune, care să fie compusă din membri delegaţi
din partea oraşului şi din membri ai Coloniei, solicitarea în continuare a
biletelor de călătorie cu preţ redus şi obţinerea unei subvenţii anuale de 5000
de coroane pentru întreţinerea şcolii şi renovarea „vechii clădiri”. Chiar
dacă pare ciudat că cele 2 ateliere (clădirea ocupată de Grünwald Béla şi
Réti István) construite în anul 1900 păreau vechi deja la acea dată, terenul
mlăştinos şi umed, la care se adaugă probabil şi timpul foarte scurt în care
au fost ridicate, a determinat mucegăirea lemnului folosit, astfel că a fost
necesară schimbarea uşilor, ferestrelor, zugrăvirea şi efectuarea unor alte
mici modificări.19 Propunerile au fost adoptate aproape în unanimitate. Pe
baza lor s-a hotărât construirea a două imobile, în valoare de 33, respectiv
36 mii de coroane şi formarea unei comisii mixte cu 7 membri, 3 din partea
17 Réti István, op.cit., f.23-24.
18 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 1780/1903, 1394/1906.
19 Ibidem, act 2562/1910.
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Coloniei, 4 din partea conducerii oraşului. Această comisie a fost reprezentată
de primarul Makray Mihály, de secretarul general al primăriei Égly Mihály şi
de consilierii Moldován Laszló, respectiv Dr. Vass Gyula din partea oraşului,
iar din partea Şcolii şi Coloniei de cei trei conducători ai acesteia (Réti,
Ferenczy şi Thorma).20 Astfel, în anii 1910-1911 s-au executat lucrări în baza
proiectelor arhitecţilor maghiari Bálint şi Jámbor21. Locaţia construcţiilor a
reprezentat-o terenul mare, nefolosit, al oraşului, unde s-a aflat deja imobilul
cu cele două ateliere construite în 1900. În această perioadă, cu ocazia
construirii celor două imobile, are loc şi sistematizarea terenului (înscris în
cartea funciară sub denumirea de mlaştină) situat pe drumul naţional (Ország
út), ce va primi denumirea de Tótfalusy Kiss Miklós út. Documentele din
anul 1910 create de Primăria Oraşului Baia Mare, relative la construirea
celor 2 imobile, cuprind informaţii cu privire la problematica desecării,
asanării terenului mlăştinos.22 Tot în anul 1910, la 30 iulie, se încheie şi
contractul între primarul Dr. Makray Mihály şi constructorul imobilelor
- Csiszar József şi comp. (meşterii: Csiszar József –zidar, Kazamér János
– dulgher, Beregszászi János – tâmplar, Incze Árpád – tinichigiu, Szabó
Sándor – lăcătuş, Kuhn şi Szentmihályi – zugravi).Valoarea totală a lucrărilor
a însumat 61021 de coroane, termenul de finalizare al lucrării, la fel ca şi în
cazul imobilului construit în 1900, fiind foarte scurt, până la 1 noiembrie
1910. Cu toate acestea, lucrările au fost finalizate abia în vara anului 1911,23
inclusiv cele pentru repararea atelierului eliberat de Grünwald şi la atelierul
folosit de Réti.24 În primăvara anului 1911, cele două clădiri noi (o Şcoală
de pictură şi un imobil cu 4 ateliere) au fost racordate şi la reţeaua de apă şi
canalizare.25 Clădirea Şcolii era compusă dintr-o sală de expoziţii, iluminată
din partea superioară, cu acoperiş din sticlă, cu dimensiuni de 8x14 m, şi din
două ateliere. Cealaltă clădire cu parter şi un etaj avea patru ateliere, câte
o cameră şi dependinţe, fără bucătării.26 Faţadele clădirilor au fost orientate
înspre canalul de energie şi râul Săsar. Printre cei care au închiriat ateliere
20
21
22
23
24
25
26

Idem, Protocoale de şedinţă, registrul nr. 1238/1910, fila 47, Réti István, op. cit., f. 31,32.
Arhitecţii Bálint Zoltán şi Jámbor Lajos au conceput proiectul pavilionului maghiar construit la
expoziţia internaţională de la Paris din 1900. La Baia Mare, după proiectele lor au fost construite:
teatrul orăşenesc şi Hotelul Ştefan (azi: Minerul). Reti István, op. cit., p.182.
AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 3191/1910 şi Protocoale de
şedinţă, registrul nr. 1238/1910, f. 39.
Idem, Acte administrative, act nr. 3911/1910.
Ibidem, act nr. 2449/1910.
Ibidem, act nr. 1160/1911.
Réti István, op. cit., f.31-32.
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pentru început s-au aflat şi Boromisza Tibor cu soţia, Börtsök (atelierul de la
etaj, din partea estică), Ziffer (atelierul de la etaj, partea vestică) etc.27

Foto 3 - clădirea Şcolii de Pictură construită în 1911.
Fotografie realizată în anul 1930

Foto 4 - clădirea Şcolii de Pictură construită în 1911.
Fotografie realizată în anul 2013

27 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 1362/1911.
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Foto 5 – clădirea P+1 construită în 1911.
Fotografie realizată în anul 2013
Imediat după finalizarea construirii atelierelor, în luna mai a anului
1911 a avut loc o amplă expoziţie de grup în sala nouă a Şcolii de pictură,
unde au fost expuse 97 lucrări ale artiştilor Coloniei. Pentru oficializarea
din punct de vedere juridic a existenţei Şcolii s-a înfiinţat în anul 1911
Societatea Pictorilor Băimăreni. În anul 1913, prin hotărârea nr. 79480/1913
a Ministerului Regal Maghiar de Interne, statutul definitiv al Societăţii
Pictorilor Băimăreni a fost recunoscut, ceea ce a însemnat şi faptul că membri
societăţii au beneficiat de o subvenţie regulată până în 1918, subvenţie
acordată şi după acest an de către statul român, cu atât mai mult cu cât în
anul 1924, societatea a fost înscrisă prin decizia 6348 a Tribunalului Satu
Mare în Registrul persoanelor juridice.28
Este impresionant cum, într-un timp relativ scurt, vestea mişcării
artistice băimărene nu numai că a depăşit graniţele ţării, ceea ce era firesc
datorită numeroaselor expoziţii internaţionale şi a pictorilor – elevi sosiţi aici
28 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act nr. 6159/1935; La 18 noiembrie
1925 este înregistrată la Tribunalul Satu Mare – în Registrul Asociaţiunilor recunoscute ca persoane
juridice, la nr. 38, Societatea Pictorilor cu sediul în Baia Mare, având ca obiect şi scop - dezvoltarea,
sprijinirea beleartelor şi a culturii, prin aranjarea expoziţiilor şi prin învăţământ artistic şi pictură.
Organele de direcţiune şi administrare au fost formate din: preşedinte, Thorma Ioan, pictor maghiar;
vicepreşedinte, Samuil Börtsök, pictor maghiar. Tot din conducerea Societăţii mai făceau parte: Andrei
Mikola, pictor român, Ioan Krizsan, pictor maghiar din Baia Mare, juriscons. Dr. Desideriu Sziklai,
avocat. Contrar informaţiilor din diferite lucrări deja publicate, Societatea a fost dizolvată, ca de altfel
şi alte asociaţii şi societăţi similare, prin decizia Ministerului Justiţiei, Direcţia Judiciară, nr. 1167
din 11.05.1949 (vezi Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Tribunalul Satu Mare. Dosare de Firme,
registru nr. 26, fila 34 v, 35).
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din diferite colţuri ale lumii, ci a devenit chiar un model demn de urmat. Nu
ne surprinde astfel, adresa Primăriei Oraşului Szabadka (azi Serbia) din 8
martie 1914, prin care secretarul Emil Tary cere Primăriei Baia Mare actele
cu privire la organizarea Coloniei, descrierea acesteia, informaţii cu privire
la cheltuielile de înfiinţare şi de întreţinere a Şcolii, schiţele pavilioanelor,
detalii despre mobilierul folosit, despre modul de predare, şi multe alte
informaţii utile în perspectiva înfiinţării unei colonii similare la Szabadka.
Nu au lipsit fireşte întrebările legate de creşterea nivelul cultural al oraşului,
la care băimărenii au răspuns că, faima Coloniei a depăşit cu siguranţă
aşteptările lor. 29
Din nefericire, tendinţa evolutivă a fenomenului a cunoscut zorii
unei noi lumi aflate în schimbare, astfel că mişcarea artistică băimăreană
scade mult în intensitate, până în anul 1921, când la 21 februarie Thorma
„deschide” din nou Şcoala30 .
În tot acest timp, datorită izbucnirii războiului, numărul pictorilor şi
a elevilor de la Baia Mare a scăzut considerabil, unii fiind înrolaţi în armată,
alţii întorcându-se la casele lor. Lui Thorma i-a revenit însă şi în această
perioadă, sarcina corecturii şi a administrării Şcolii Libere de Pictură, după
demisia şi ulterior moartea lui Ferenczy (1917), acesta preluând şi funcţia de
preşedinte al Societăţii. În anul 1918 el s-a mutat în cadrul Coloniei,31 iar
după Marea Unire a corectat şi lucrările studenţilor bursieri ai academiilor
de artă româneşti.32 De altfel, contribuţia sa nu a trecut neobservată în
epocă, astfel că la 9 septembrie 1924, prin Decretul regal nr. 1922 i-a fost
înmânată medalia Bene Merenti, clasa I, de către regele Ferdinand I, drept
recunoaştere pentru meritele sale deosebite în ceea ce priveşte întemeierea
Şcolii, serviciile aduse manifestării artistice din Transilvania, şi nu în ultimul
rând pentru sprijinul acordat elevilor de la şcolile de arte din ţară, care au
lucrat în Colonia de vară de la Baia Mare sub conducerea sa.33
Noile realităţi politico-administrative de după Marea Unire au
generat iniţiative de întemeiere a unei noi colonii, „româneşti” de această
dată. Astfel, protopopul Alexandru Breban, în urma încredinţării pe care
a primit-o din partea Ministerului de Culte, în 13 ianuarie 1921 a solicitat
Senatului Oraşului Baia Mare, cedarea fără nici o compensaţie, în interesul
29
30
31
32
33

AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act nr. 1278/1914.
Ibidem, act nr. 4859/1927.
Bay Miklós, Büki Barbara, Kovács Zita, Rád Szilvia, Szakál Aurél, Thorma, pg. 49, Kiskuhalas, 1912.
Ibidem, pg. 49, 56.
Arhivele Naţionale ale României, Fond Ministerul Cultelor şi Artelor, dosar 881, 882/1924; AN MM,
Fond personal Ioan Thorma, act nr. 2, f. 1,2.
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edificării unor ateliere pentru pictorii români, a terenului dintre „locul de
patinat şi cimitirul greco-catolic şi cel din livadă”. Prin hotărârea nr. 1067 din
1921 a Consiliului Urban Baia Mare, prin primar Dr.. Popoviciu Gheorghe
s-a decis cedarea terenului din proprietatea oraşului, în suprafaţă de 2
jugh.1010 stânjeni, fără nici o compensaţie Ministerului de Culte şi Arte.
Totuşi în cazul în care ”terenul în chestiune nu se va mai întrebuinţa pentru
scopul în menţiune” (lucru care de altfel s-a şi întâmplat) oraşul şi-a rezervat
drepturile asupra terenului, Ministerul nefiind autorizat de a dispune pe mai
departe asupra acelui loc.34
Cu toate că perioada interbelică reprezintă o perioadă importantă în
dezvoltarea oraşului Baia Mare, iar artiştii din cadrul Coloniei au organizat
expoziţii remarcabile, vizitate de însuşi ministrul culturii Octavian Goga,
care i-a cumpărat lui Thorma mai multe lucrări35, documentele din Fondul
Primăria Oraşului Baia Mare se referă mai mult la necesitatea efectuării
urgente a reparaţiilor la clădirile din cadrul Coloniei. Numeroasele solicitări
venite din partea artiştilor care închiriau ateliere erau din păcate de cele mai
multe ori respinse de către conducerea oraşului, pe motivul lipsei posibilităţilor
financiare. Cu excepţia reparaţiilor la acoperişul Şcolii, nu s-au efectuat alte
reparaţii radicale, motivul reprezentându-l necesitatea efectuării unor reparaţii
generale.36 Documentele din perioada 1924-1926 consemnează că, subvenţia
de 20 000 lei acordată de Ministerul Cultelor şi Artelor, necesară găzduirii
elevilor veniţi din ţară, a fost utilizată de Primărie pentru repararea Şcolii.37
Astfel, pentru sporirea fondului financiar al Şcolii şi implicit al Coloniei, sub
patronajul pictorului Ioan Thorma38, în sala Teatrului Orăşenesc (în incinta
Hotelului Ştefan) s-a organizat în 14 august 1924 o petrecere cu dans, preţul
unui bilet fiind stabilit şi în funcţie de locaţie: 500 lei - loja mare, 300 lei loja laterală, 120 lei un bilet de familie, 50 lei un bilet de persoană, respectiv
20 lei un bilet studenţesc. Din comitetul aranjator au făcut parte cca.100 de
persoane, printre care şi Rumpold Margit, Kiss Margit etc.39
34 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 4321/1921. În ceea ce priveşte
întreg demersul pentru înfiinţarea unei noi colonii, vezi Tiberiu Alexa, Ipolit Strâmbu – un proiect
inedit de reorganizare şi dezvoltare a Centrului artistic de la Baia Mare, în Marmaţia, V-VI, 19791981, Baia Mare, pg. 528-571.
35 Bay Miklós, Büki Barbara, Kovács Zita, Rád Szilvia, Szakál Aurél, Thorma, pg. 56, Kiskuhalas,
1912;
36 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 68/1929.
37 Ibidem, act 2507/1924.
38 Numele şi prenumele persoanelor sunt redate în forma în care au fost identificate în documente.
39 AN MM, Fond Şcoala de pictură - documente achiziţionate de la Lidia Agricola, dosar 34/19241930).
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La începutul perioadei interbelice, printre artiştii care au închiriat
pentru suma de 600 de lei/an ateliere în cadrul Coloniei s-au numărat: Andrei
Mikola (cameră şi un atelier), Valer Ferenczy (cameră şi un atelier), Ioan
Thorma (atelier în edificiul vechi al Coloniei şi o cameră), Ioan Krizsán
(atelier în edificiul vechi al Coloniei şi o cameră), Alexandru Ziffer (atelier
din Şcoala de pictori şi 1 cameră) etc.40
O informaţie deosebit de interesantă se referă la mutarea în anul
1925, potrivit unui deviz al Serviciul Tehnic din cadrul Primăriei Oraşului
Baia Mare, a atelierului de pictură din Parcul Regina Maria, pe terenul
stabilimentului de pictură (al Coloniei). Structura de lemn a atelierului de
pictură a fost demontată, transportată şi ridicată din nou pe terenul Şcolii
de Pictură.41 În practică, lemnul vechiului atelier a fost folosit la ridicarea
unei anexe în cadrul Coloniei, probabil unul din şoproanele pentru lemne
consemnate de procesul verbal întocmit în anul 1945.42
Perioada imediat următoare retragerii lui Thorma de la conducerea
Şcolii Libere de Pictură şi a Societăţii Pictorilor Băimăreni (1927)43, cu
care începe o nouă etapă în evoluţia Şcolii şi a Coloniei, a fost din păcate
una marcată de o serie de disensiuni, discuţii, reclamaţii etc. între Mikola
şi Krizsán (noii conducători ai Şcolii de Arte Frumoase şi a Societăţii) pe
deoparte şi Gheorghe Manu conducătorul Şcoli Libere de Arte Frumoase
(din1935).
În unele lucrări dedicate Şcolii de pictură din Baia Mare s-a vehiculat
ideea că în momentul retragerii lui Ioan Thorma de la conducerea Şcolii şi
a Societăţii, „averea” prin aceasta înţelegându-se inclusiv clădirile, au fost
predate Societăţii Pictorilor. În realitate „averea Şcolii a constat în rechizitele
şi banii rămaşi”.44 S-au predat într-adevăr şi cheile clădirilor existente în
cadrul Coloniei, clădiri aflate însă în proprietatea oraşului. Este şi motivul
pentru care, ajuns la conducerea Societăţii, pictorul Andrei Mikola, într40 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act 4472, 5204, 7301/1922, vezi şi
Negoiţă Lăptoiu, Date privind Colonia şi Şcoala de Pictură de la Baia Mare în perioada interbelică,
în Marmaţia, nr. 4, Baia Mare, 1978, pg. 356.
41 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act nr. 4619/1925 Idem, act
5005/1927.
42 Considerăm că, Primăria Municipiului Baia Mare şi Uniunea Artiştilor Plastici Maramureş, chiar
dacă nu se va putea stabili cu certitudine locaţia acestei construcţii, să nu lase nevalorificată această
informaţie în cuprinsul Coloniei.
43 Thorma a ocupat în continuare, şi după retragerea sa de la conducerea Şcolii şi a Societăţii, un atelier în
clădirea veche a Coloniei – vezi AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative,act
nr. 5005/1927.
44 Negoiţă Lăptoiu, op.cit, pg.357.
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o adresă datată 18 septembrie 1927, a cerut în continuare sprijinul moral
şi material al conducătorilor oraşului „care şi în trecut au venit în ajutorul
tuturor chestiunilor de arte şi împreună să depună munca în interesul artei, a
culturii româneşti şi în folosul reputaţiei oraşului lor mult iubit”. Continuând
o tradiţie de decenii, primarul Camil Pop şi delegaţia permanentă a Consiliului
Comunal au decis susţinerea Şcolii, condusă de Andrei Mikola, Samoil
Börtsök şi Ioan Krizsán, apreciind importanţa acesteia din punct de vedere
cultural-artistic.45
Subvenţia acordată anual de Ministerul Cultelor şi Artelor, la 1928, în
sumă de 20.000 lei, a fost folosită de Primărie pe mai departe pentru cursurile
de vară ale elevilor Şcolii de Arte Frumoase, dar şi pentru unele reparaţii, cei
drept mai minore la atelierele lui: Ziffer, Thorma, Krizsán.46 Din nefericire,
existenţa Şcolii şi implicit acordarea subvenţiei anuale a fost pusă în discuţie
în anul 1928, când Primăriei i s-a solicitat din partea Ministerului Cultelor şi
Artelor punctul de vedere în ceea ce priveşte menţinerea sau nu a acesteia.
Având ca temei un material întocmit de pictorul Mikola, Primăria a adus la
cunoştinţa ministrului faptul că, oraşul pune la dispoziţia Societăţii: în mod
gratuit - sala mare a Şcolii şi cele 2 săli mai mici, iar cu chirie 6 ateliere, şi
acordă anual lemne de foc în cantitate de 150 m³. După cum era şi firesc,
subliniind misiunea, scopurile artistice şi culturale exclusive ale Şcolii, a
propus menţinerea acesteia şi pe mai departe, inclusiv acordarea diferitelor
ajutoare din partea statului „astfel încât Şcoala să-şi poată îndeplini fără
gânduri materiale chemarea sa, în lauda culturii româneşti.47
Edificiile din cadrul Coloniei necesitau însă reparaţii generale
urgente, acestea regăsindu-se în nici 20 de ani de la construire, în ruină. Este
motivul pentru care Mikola s-a adresat în ianuarie 1928 primarului oraşului
rugându-l ca restanţa chiriei din anul anterior şi chiria din anul respectiv
să fie întrebuinţate la repararea atelierului închiriat de el. În solicitarea sa
acesta a precizat că reparaţiile le solicită de 10 ani, ele fiind absolut necesare
având în vedere că „inginerul oraşului din acel timp a aderat la înfiinţarea
unui atare edificiu sub clima oraşului nostru, care ar fi fost corespunzătoare
în Neapole”. Tot din solicitarea sa aflăm de asemenea că, de mai bine de 17
ani în afară de reparaţii mai importante la acoperişul edificiului, nu s-a mai
făcut nici o reparaţie radicală, pe motivul că se vor efectua reparaţii generale.
La invitaţia lui Mikola de a vizita Colonia, să se convingă personal cum
45 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative,act nr. 4859/1927.
46 Idem, act 3126/1928, 5472/1928, 3896/1928;
47 Ibidem, act nr. 5473/1928, vezi şi Negoiţă Lăptoiu, op. cit., pg. 359.
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aceasta se ruinează, primarul, prin Ocolul Silvic, a pus la dispoziţie 3000
bucăţi şindrilă din depozitul de lemne, pentru repararea edificiului Şcolii de
Belearte.48
Începând însă cu anul 1928, susţinerea Şcolii şi a Coloniei este un
deziderat tot mai greu de înfăptuit datorită situaţiei economice, cu atât mai
mult cu cât anul 1928 este se pare şi ultimul an în care Statul român acordă
subvenţia anuală de 20.000 lei necesari pentru cei 35-40 de elevi trimişi aici
la cursurile de vară. Astfel, cheltuielile Şcolii şi ale Coloniei au fost acoperite,
parte din contribuţia elevilor, parte din aranjarea seratelor dansante. Trebuie
precizat că, lucrările privitoare la învăţământ şi administraţie, conducerea
Şcolii le-a îndeplinit gratuit. În cadrul cheltuielilor privind susţinerea
Şcolii au intrat şi sumele necesare întreţinerii unui servitor (care s-a ocupat
de curăţirea drumurilor, a atelierului Şcolii şi nu numai, a zăpezii de pe
acoperişul din sticlă etc.) a cărui leafă lunară era de 100 lei, transportării
şi tăiatului lemnelor, luminatul Şcolii etc. Din anul 1935 se renunţă la plata
servitorului, Primăria fiind cea care s-a ocupat pe mai departe de starea
edificiilor, localurilor, a grădinilor şi aleilor Coloniei.49
Din anul 1931 datează un amplu deviz privind lucrări de renovare,
reparaţii la Colonia din str. Grigorescu nr. 19 (demolare şi reconstrucţie pereţi
interni, partea dreaptă, etaj şi parter, construirea lor din fier şi beton, zidirea
lor din cărămidă de 15 cm grosime, demolare tavan din scânduri de la parter,
depărtarea lemnelor pline de bureţi, tavan nou din fier beton, padiment nou
la parter şi etaj, scări noi, sprijinirea tavanului, zidirea coloanelor în mortar
de ciment, demolare etaj II, reclădire etaj II, demolare scări şi reconstruire,
reparaţii la acoperişul din şindrilă, la ferestre, uşi, zugrăvire, în concluzie
reparaţii la locuinţe – ateliere, ateliere şi edificiul Şcolii. Devizul este însoţit
de un memoriu şi descrierea tehnică a edificiilor Coloniei, potrivit căruia
aceasta se compune din trei imobile, a căror întreţinere a fost neglijată în
perioada 1914-1920:
• Imobil cu etaj, construit în anul 1910, unde 4 artişti sunt
încartiruiţi contra chiriei minimale, în schimb pictorii
ocupându-se de instrucţia elevilor începători. Locuinţele
constau din câte o cameră de locuit şi un atelier;
•
Sala de învăţământ - ce constă din 1 antreu, sala mare, 2
ateliere şi locuinţa pedelului;
48
49

Ibidem, act nr. 68/1929, 394/1929.
Ibidem, act nr. 1682/1931, 788/1935 , vezi şi Negoiţă Lăptoiu, op. cit., pg. 359.
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•

Imobil vechi, cu 2 apartamente, fiecare cu un atelier, 1 antreu
şi o cameră de locuit.50
Informaţii importante cu privire la atelierele din cadrul Coloniei
şi starea acestora sunt cuprinse şi într-un raport al şefului serviciului
administrativ din Primărie, Alexandru Oros, înaintat Comisiei Interimare a
oraşului, din 28 mai 1935. Alexandru Oros a fost însărcinat cu verificarea
la Şcoala de Belearte a situaţiei ocupării locuinţelor, în urma unei adrese
înaintate Primăriei de către pictorul Mikola. Astfel, Oros notează că, cele trei
edificii sunt ocupate după cum urmează:
• Primul edificiu, cu două ateliere - unul ocupat de Krizsán,
şi al 2-lea de Thorma;
• Al II -lea edificiu, cel din mijloc cu etaj, cu două ateliere
uniforme şi la etaj şi la parter – ocupate de Gheorghe Manu,
Petru Ratz, Mikola şi Sebastian Skakiroff;
Al III-lea edificiu - Şcoala de pictură propriu-zisă,
•
compusă din sala mare şi două ateliere mai mici, servind
pentru bursieri. Acest edificiu era în întregime în folosinţa
lui Thorma. Sala Mare a Şcolii avea un acoperiş de sticlă de
60 m².51
Raportul mai menţionează că toate edificiile sunt într-o stare
deplorabilă şi ameninţă cu ruinarea, că Serviciul Tehnic din cadrul Primăriei
a raportat şi în anii trecuţi această stare şi că s-au întocmit devize. Putem
astfel afirma cu certitudine că, devizul amplu întocmit în anul 1931 nu sa materializat. Acesta este totuşi relevant în ceea ce priveşte cunoaşterea
lucrărilor necesare pentru reabilitarea construcţiilor din cadrul Coloniei.
Fiind vorba de patrimoniul oraşului, Oros a cerut dispoziţii „extraurgente”
pentru repararea edificiilor în cauză.52
Starea jalnică a clădirilor a mai fost raportată şi în iarna anului
1936. Cora Vasile, conductor tehnic şi Dănilă Constantin, impiegat la Biroul
Bunurilor din cadrul Primăriei s-au deplasat la Şcoala de Arte Frumoase pentru
a constata locurile pe unde se infiltrează apa de pe acoperişul atelierului şi au
semnalat în procesul verbal încheiat la 11 ianuarie 1936 că, pe acoperişul de
sticlă, chitul este crăpat şi în multe părţi căzut definitiv pe o întindere de 26
Idem, Acte administrative, act 7/1931, Negoiţă Lăptoiu, op. cit., pg. 359.
Pe lângă aceştia, până în anul 1940, au mai închiriat ateliere în cadrul Coloniei : Bitay –Masciroff,
Fülöp Eugen, Kiss Carol, Peer Pedersen Merloe – artist sculptor şi Didia Radu – Merloe – artist
decorativ, Pittner Oliver, Abrudan Petru, Nagy Oscar, Katz Martin şi soţia Agricola Lidia etc.
52 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act nr. 3465/1935, 788/1935.
50
51
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metri liniari, iar apa se scurge în atelier. Au mai constatat că unele porţiuni
de sticlă erau sparte, precum şi acoperişul din şindrilă al locuinţei folosit
de prof. Septelici, unde apa se infiltra în tavan. Primăria a decis executarea
lucrărilor de reparaţii şi a cerut organizarea licitaţiilor. Astfel, în anul 1936
se întocmeşte devizul lucrărilor şi Planul de construcţii şi de situaţie al Şcolii
de Arte Frumoase din Baia Mare, lucrarea fiind încredinţată lui Heininger
Carol pentru suma de 47.158 lei. De asemenea cunoaştem că, au fost depuse
două oferte de executare a lucrărilor, de către Hossu Vasile, în valoare de
7500 de lei, respectiv de către Papolczi Ludovic, în valoare de 6087, ultimul
şi cel mai ieftin fiind şi cel câştigător. Conform Planului, se pare că s-au
efectuat reparaţii inclusiv la locuinţa servitorului.

Foto 6 – Planul de
construcţii şi de situaţie al
Şcolii de Arte Frumoase din
Baia Mare din 1936

Procesul-verbal
de recepţionare a lucrării
demonstrează că, lucrările
planificate în anul 1931 au
fost realizate în anul 1936.53
Reparaţiile au avut loc
probabil şi pe fondul deciziei
din 1935 de „românizare” a
Coloniei şi a Şcolii (mai mult un atac direct la conducătorii Şcolii şi Societăţii
– Mikola şi Krizsán) când administrarea Coloniei şi a Şcolii este acordată
Primăriei, în comun cu un artist român din Colonie. Atunci s-a hotărât şi
formarea unei Comisii Mixte care să se preocupe de Colonie şi Şcoală, sau stabilit noi taxe de înscriere şi chirii în cadrul Coloniei. Perioada a fost
marcată, aşa cum am mai menţionat, de o serie de disensiuni între locuitorii
53

Ibidem, act nr. 4893/1936, 4893/1936.
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Coloniei (care au ca urmare plecarea lui Mikola)54 relevante pentru un istoric
al Şcolii de Pictură, care nu fac însă obiectul studiului nostru şi care vor fi
cuprinse într-o lucrare viitoare.
O tentativă de extindere a Coloniei a avut loc în anul 1937, când
s-a pus în discuţie, la solicitarea Sindicatului Artiştilor Plastici din România
cu sediul în Bucureşti, prin vocea sculptorului Gheorghe Manu, construirea
unui cămin cu cca. 10 camere - atelier „pe teritoriul Şcolii de Arte Frumoase,
unde ca în centru artistic al oraşului se va încadra bine, atât din punct de
vedere artistic cât şi practic” care să fie puse la dispoziţia membrilor săi, ce
vor veni în Baia Mare pentru studiul artelor plastice. Oferta Primăriei de a
pune la dispoziţie terenul, cu condiţia ca noul edificiu să intre în proprietatea
oraşului după 20 de ani, scade considerabil interesul Sindicatului.55
Potrivit deciziei 3419 din 12 aprilie 1938 semnată de primarul - Lt.
Col Gh. Niţescu cunoaştem că, în acest an, atelierele din Colonie au fost
închiriate pe timp de 3 ani, după cum urmează:
• atelierul C I - lui Krizsán Ioan şi soţiei, pentru 7200 lei;
• atelierul C II - văduvei lui Thorma Ioan56, pentru 7200 lei;
• atelierul B II - lui Peer Merloe57 şi soţiei, pentru 7200 lei;
• atelierul BIII - lui Nagy Oszkar, pentru 7200 lei;
• atelierul B IV -lui Abrudan Petru pentru 7200 lei;
• atelierul B I a fost pus la dispoziţia lui Gheorghe Manu, gratuit,
pentru serviciile sale prestate în calitate de director şi administrator
al Şcolii de Belearte, pe durata cât îndeplineşte această calitate;
• atelierele mici - AI, AII nu s-au adjudecat, acestea urmând să
servească necesităţile Şcolii, formând partea integrantă a sălii de
studii şi eventual urmând a fi puse la dispoziţia artiştilor veniţi din
alte localităţi, care în timpul verii frecventau cursurile Şcolii.58
Gheorghe Manu nu a fost însă mulţumit de decizia primarului, astfel
că în 8 aprilie 1938 i-a solicitat să revină asupra acesteia. A cerut ca cele două
ateliere fără locuinţă din corpul Şcolii, care în trecut au fost date pe timp de 6
luni, prin rotaţie, şi numai ca favoare artiştilor localnici, iar vara erau puse la
dispoziţia artiştilor străini de valoare în trecere prin oraş, să fie acordate tot ca
favoare, membrilor Sindicatului, care vor dori să stea la Baia Mare, pe timp de
54 Ibidem, act nr. 8918/1936, vezi şi Negoiţă Lăptoiu, op. cit., pg. 361-362.
55 Ibidem, act nr. 8209/1937.
56 Thorma Ioan a decedat la 5 decembrie 1937.
57 sculptor de origine daneză.
58 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act nr. 3419/1938.
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vară. Pe celelalte de 6 luni, a insistat ca atelierele să servească la completarea
sălii de studiu, ca „ateliere pentru schiţă”, bibliotecă etc., sau la nevoie să fie
oferite artiştilor străini ori localnici care vor avea nevoie de studiu în atelier. În
ceea ce priveşte restul atelierelor cu locuinţă, Manu a precizat că, în conformitate
cu Regulamentul şi statutele, acestea pot fi închiriate numai cu următoarele
condiţii: chiriaşul trebuie să fie recomandat de conducerea Şcolii şi a Societăţii
artiştilor, că din punct de vedere artistic şi moral, odată recomandat şi primit
în atelierele Şcolii, chiriaşul este obligat să presteze la cererea conducerii, câte
2 ore de corectură pe săptămână. Manu i-a cerut de asemenea primarului, ca
închirierile să se facă pe timp de un an, menţionând că „închirierea pe 3 ani
persoanelor (se referă la Krizsán) cari pentru abateri grave au fost evacuate
din clădirile şcolii … ne răstoarnă toată ordinea, liniştea şi activitatea noastră
internă…” ameninţând chiar cu retragerea de la conducerea Şcolii.59 Insuccesul
demersului său (inclusiv la Prefectura Satu Mare) este relevat de prezenţa
pictorului Ioan Krizsán în Colonie, la 5 septembrie 1938, când acesta a solicitat
Primăriei printr-o adresă, anumite reparaţii la atelierul său.60
Din nefericire zorii celei de-a doua conflagraţii mondiale lasă
urme adânci şi în ceea ce priveşte Colonia. Clădirile acesteia sunt folosite
începând cu anul 1939 de soldaţi încartiruiţi aici, sălile fiind utilizate şi la
organizarea cursurilor de apărare pasivă. Într-o adresă înaintată Primăriei,
Gheorghe Manu menţionează că „şcoala s-a luptat şi în trecut cu greutăţi
materiale susţinându-se numai din modestele taxe de frecvenţă ale elevilor
ei. Câtă vreme am avut elevi am făcut faţă tuturor nevoilor administrative.
Acum însă, mai bine de un an de zile de când şcoala a devenit cazarmă,
veniturile au scăzut, nefiind elevi, iar o parte a cheltuielilor a rămas, ba mai
mult trebuie să plătim şi electrica consumată de armată şi de primărie, prin
cursurile de A.P.”61
Ulterior, în perioada ocupaţiei maghiare la nivelul conducerii oraşului
apare din nou iniţiativa construirii unei noi colonii (a se vedea momentul 1921)
în fapt posibilitatea de mutare a Coloniei în altă locaţie, din partea inferioară
a parcului Széchenyi (Regina Maria), pe terenul lui Kovács Lőrincz (decedat)
situat lângă patinoar şi terenul de sport. S-a susţinut că din punct de vedere
artistic şi estetic acea locaţie este cea mai potrivită şi că terenul de sport
59
60
61

Ibidem, act nr. 3864/1938.
Ibidem, act nr. 6384/1938.
AN MM, Fond Şcoala de pictură din Baia Mare - documente achiziţionate de la Lidia Agricola
– pictor artist, dosar 10/1936-1940, 1946-1948, 1951 şi Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte
administrative, act nr. 4893/1936.
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existent acolo trebuie să fie mutat. Acesta era înconjurat de un gard de lemn,
ce trebuia demontat, datorită faptului că strica peisajul. S-a pus problema
construirii, pe lângă locuinţe şi a unei săli de expoziţii, cu o galerie unde să
fie expuse tablourile vechilor maeştrii, a unor locuinţe cu ateliere etc.
Conducătorul Şcolii şi a Societăţii, pictorul Mikola a afirmat că,
proiectul noii colonii nu a fost ideea pictorilor, aceştia fiind de acord doar
cu renovarea celei vechi. În sprijinul lor, arhitectul şef al oraşului, Závory
Béla, menţiona că, din punct de vedere tehnic vechile clădiri pot fi renovate,
iar problema desecării putea fi soluţionată în totalitate. În final, s-a decis
formarea unei comisii conduse de primar sau viceprimar, care să se deplaseze
la terenul lui Kovács Lőrincz. S-a pus chiar în discuţie posibilitatea extinderii
Coloniei asupra Morii mici a oraşului, aflată în imediata vecinătate. Se pare
că în anii 40, terenul pe care se afla Colonia punea reale probleme, datorită
faptului că era situat mai jos decât nivelul străzii Tótfalusi Miklós, stradă
pavată deja în acea perioadă.62 La fel ca şi iniţiativa de extindere a Coloniei
din 1921, nici cea din 1940 nu s-a materializat. În această perioadă atelierele
Coloniei au fost ocupate de: Krizsán János, văduva lui Thorma János, Nagy
Oszkár, Pirk János, Kiss Károly, Agricola Lídia, Slevensky Laios, Kovács
Ferenc.63
Imediat după reinstalarea administraţiei româneşti, conform
instrucţiunilor Ministerului de Interne, s-a efectuat o inventariere a avuţiilor
publice. Astfel s-a consemnat într-un proces-verbal încheiat la 1 ianuarie
1945 că imobilul64 Şcoala de Belearte - proprietatea oraşului Baia Mare,
situat în strada Grigorescu, nr. 15-21, învecinat la est cu strada Diana, la vest
cu proprietăţi particulare, la sud cu canalul de energie, la nord cu strada
Grigorescu, se compunea din: mlaştină de 2167 m.p, fânaţă de 7369 m.p.,
casă de locuit de 302 m.p, grădină de 824 m.p, parc de 2167 m.p., casă şi parc
de 7369 m.p., casă de locuit de 302 m.p. Pe imobil se găseau următoarele
instalaţiuni şi construcţii:
• atelier şi locuinţă parter, construit din piatră şi cărămidă, acoperit
cu ţiglă, având dimensiunile 25,5x12x5,70, care conţine 2 ateliere,
3 camere, 1 antreu, 1 bucătărie, 1 cămară şi closete;
• atelier şi locuinţă cu etaj, construit din piatră, cărămidă şi lemn şi
acoperit cu şindrilă, având dimensiunile 7x17+5,5x15,5x11, care
62 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act nr. 2764/1941.
63 Arhivele Naţionale Maramureş Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Acte administrative, act
2264/1940,
64 imobil= teren
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•
•
•

se compune din: a) la parter - din 2 ateliere, 2 camere, 2 antreuri,
2 coridoare, 2 camere de baie, şi 2 closete, b) la etaj - din 2 ateliere,
2 camere, 2 antreuri, 2 coridoare, 2 camere de baie, 2 closete;
Şcoala de Belearte, construită din piatră, cărămidă, lemn şi acoperită
cu tablă, sticlă şi şindrilă, având dimensiunile 11x7,5+15x7x7, ce
se compune din parter (sală de expoziţii, 2 camere, 1 antreu, 2
closete), la etaj (1 cameră, 1 bucătărie şi 1 cămară);
şopron pentru lemne de foc, construit din lemn şi acoperit cu
şindrilă, având dimensiunile 3,5x3x3,5;
şopron pentru lemne de foc, construit din lemn şi acoperit cu
şindrilă, având dimensiunile 12x3x3,550 cu patru secţii;
şopron pentru lemne de foc, construit din lemn şi acoperit cu
şindrilă, având dimensiunile 9,5x4x3,5. 65

Foto nr. 7
Plan de situaţie
Colonia de pictură
- 1945

În procesul-verbal s-a mai menţionat că, până la acea dată, înstrăinări
ale bunului imobiliar nu s-a făcut, imobilul fiind folosit de pictori în calitate
de chiriaşi cu începere din 1911 (informaţia fiind incorectă dacă avem în
vedere faptul că atelierele lui Réti István şi (Iványi) Grünwald Béla au
fost construite şi ocupate în anul 1900). De asemenea se mai precizează
că, întreţinerea clădirilor este asigurată de Primăria Oraşului Baia Mare,
că destinaţia imobilului este Şcoală de Belearte, ateliere şi locuinţe pentru
pictori.66
Cu siguranţă unul dintre şoproane a fost construit din materialul primului atelier de pictură
din Parcul Széchenyi (Regina Maria), mutat în cursul anului 1925 pe terenul Coloniei.
66 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Serviciul Tehnic, dosar nr. 9/1940 (1939-1945), file
97-109.
65
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În ceea ce priveşte istoricul Coloniei în perioada comunistă,
interesante sunt şi menţiunile cuprinse într-o adresă din anul 1950, a Şcolii
Medii Tehnice şi de Artă, înfiinţată în această perioadă, către Comitetul
Provizoriu al Regionalei 23 Baia Mare, Secţia Învăţământ şi Cultură, în
care se precizează că „pentru ca şcoala noastră să-şi poată începe activitatea
vă rugăm a dispune următoarele: evacuarea a 2 săli de învăţământ, care
în prezent servesc drept locuinţă a artiştilor Slevensky şi Kiss Carol.
Evacuarea lor este în asentimentul Sindicatului Artiştilor. Atelierul ocupat
de Slevensky se va atribui lui Balla Iosif, iar Slevensky va trece în locuinţa
din casa părintească din oraş. Atelierul ocupat de Kiss Carol se atribuie
lui Weith Vasile, care trebuie să elibereze una din sălile de învăţământ, iar
Kiss va ocupa atelierul lui Balla din Valea Roşie. Artista Olajnic Ianca ce
deţine o sală de învăţământ va lucra de acum înainte în locuinţa particulară
din oraş. Birourile şcolii urmează să fie amplasate în locuinţa actualmente
ocupată de omul de serviciu al şcolii. Omul de serviciu ce va fi angajat
va avea locuinţa în oraş, deoarece prezenţa lui în şcoală, permanent, nu
este obligatorie”. În plus pentru a putea asigura cazarea interniştilor care
urmează cursurile şcolii s-a cerut evacuarea completă a imobilului situat
în strada Victoriei nr. 26, o parte din locatari putând fi plasaţi în imobilul
Fabian, imobil vecin.67
Folosirea în anii 60’ a încăperilor din imobilul Vila Wagner68,
transformate în 6 ateliere, demonstrează faptul că atelierele din cadrul
Coloniei erau insuficiente. Astfel, o nouă etapă în ceea ce priveşte evoluţia
construcţiilor din cadrul Coloniei s-a desfăşurat în perioada de după anul
196869, când s-au proiectat şi s-au construit 2 noi corpuri de clădire (P şi P+1)
cu 6 ateliere de creaţie pentru Galeriile de Artă ale Fondului Plastic Baia
Mare, în incinta Coloniei.

67
68

AN MM. Colecţia pictorului Slevensky Ludovic, dosar 8/1950.

Tiberiu Alexa, Traian Moldovan, Mihai Muscă, Centru Artistic Baia Mare. 1896-1996, Baia Mare,
1996, pg. 12.
69 Potrivit memoriului justificativ din cadrul proiectelor întocmite în anul 1968 (proiect nr. 3439/1968
întocmit de Consiliul Popular Judeţean Maramureş, Direcţiunea de Sistematizare, Arhitectură şi
Proiectarea Construcţiilor, pentru beneficiarul Comitetul de Cultură şi Artă Maramureş) clădirea
construită în 1910-1911, cu 4 ateliere, era ocupată în acea perioadă de familişti: Bala Iosif, Vait Vasile,
Tarna Maria şi Bitai Zoltán, iar clădirea Şcolii reprezenta la acea dată sediul Uniunii Artiştilor Plastici
(înfiinţat la Baia Mare, în anul 1950). Clădirea mică din stânga Şcolii era ocupată de administratorul
Sabău Ioan.
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Foto 8. Plan de situaţie Colonia Pictorilor – 1968.

Foto 9. Plan construcţie - 1968
Construcţiile au fost amplasate pe terenul liber, retras faţă de stradă,
în adâncime, pe o suprafaţă fără plantaţii înalte (evitând astfel distrugerea
plantaţiei existente) din strada Victoriei nr. 19-21. Clădirea P+1, potrivit
proiectului, era compusă din: la parter - un vestibul de 6,57 m.p., 2 ateliere
de sculptură cu câte 37,05 m.p., cu ferestre spre nord, având fiecare
câte o nişă pentru odihnă şi studiu, de 4,5 m.p., 2 grupuri sanitare, iar la
la etaj – un vestibul la intrare de 6,57 m.p., 2 ateliere de pictură cu câte
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37,05 m.p., având la fel câte o nişă de cca. 4,5 m.p. şi 2 grupuri sanitare.
Accesul la etaj se realiza printr-o scară exterioară acoperită şi cu parapete
pentru protecţia împotriva zăpezii. Atelierele de sculptură de la parter au
fost prevăzute cu o uşă-fereastră, cu legătură directă cu exteriorul, printro rampă, pentru manevrarea obiectelor de dimensiuni mari. Propunerea de
mărire a suprafeţei cu încă 2 ateliere s-a soluţionat prin proiectarea clădirii cu
parter, cu posibilităţi de supraetajare în viitor. Arhitectura corpului de clădire
P+1 era identică cu cea a clădirii cu parter, aceasta din urmă fiind proiectată
doar pe un singur nivel.70
Ca o entitate greu de definit, menţionată încă de la începuturi
în documente sub denumirile de: „colonie artistică de vară” (nyári
művésztelepülés), „şcoală de pictură de vară” (nyári festőiskola), „aşanumita şcoală de pictură de vară” (úgynevezett nyári festőiskola), „colonia
pictorilor” (festőművész telep), „cursuri de pictură de vară” (nyári
festőművészeti tanfolyam), timp de o jumătate de secol Şcoala a funcţionat ca
un institut independent, subvenţionat doar cu sume modice de către stat. Şcoli
asemănătoare au fost înfiinţate în numeroase localităţi în Ungaria perioadei
respective: la Kecskemét, Szolnok, Miskolc, Szabadka, Teceu, însă nici una
dintre acestea nu şi-a câştigat un renume care să-l egaleze pe cel al şcolii
băimărene. Pictorii nu s-au înrădăcinat la Baia Mare doar datorită peisajului,
ce oferea la nesfărşit teme pentru compoziţiile lor, nici pentru primirea caldă,
şi ulterior, pentru relaţiile bune pe care le-au avut cu cetăţenii oraşului, ci mai
ales datorită condiţiilor asigurate de conducerea oraşului (ateliere, locuinţe,
sală de expoziţii etc.). După două sezoane petrecute într-un atelier provizoriu
(din parc) şi în vile sau case închiriate pe Valea Roşie, pictorii au simţit
nevoia unor ateliere şi case de locuit, fapt semnalat în scrisoarea trimisă
Consiliului oraşului, în anul 1898.
Sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX a reprezentat
perioada marilor modernizări petrecute în oraşul Baia Mare. Este suficient
să amintim doar construirea Hotelului Ştefan, edificarea unor şcoli,
spitale, biserici (Biserica Greco-Catolică), construirea căilor ferate, a unor
poduri, introducerea electricităţii, construcţia reţelei de apă şi canalizare,
modernizarea parcului etc.. Chiar şi în aceste condiţii, oraşul a găsit şi a
putut aloca resurse financiare pentru construirea unui ansamblu de edificii,
care a asigurat condiţii optime celor pe care ulterior i-a găzduit. Momentul
1909/1910 a fost unul decisiv: până în acest an au fost construite 8 ateliere, o
70 AN MM. Fond Centrul Judeţean de Proiectare Maramureş, proiect nr. 3439/1968.
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sală de expoziţii, locuinţe, a fost sistematizată grădina din jurul construcţiilor
ş.a.m.d., toate acestea făcând ca oraşul Baia Mare să nu rămână doar un
simplu centru de creaţie sezonieră. 						
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Baia Mare Painters’ Colony. The Buildings.
(Summary)

Key words: School of painting,
Painters’ Colony, Baia Mare, buildings,
painting workshops
At the turn of the XXth century, Baia Mare became increasingly well
known and highly valued amongst European artists and those concerned with
the visual arts, thanks to a small group of painters that created and sustained
a thriving artists’ colony in the town, which gave rise to a famous school
of painting. This was due, to a large extent, to the municipality and people
of Baia Mare who embraced the founders’ initiative and gradually created
optimal conditions for the purposes of carrying out artistic work (workshops,
houses, exhibition hall etc.) Thus, beginning with a provisional workshop (in
the park) and rented villas or houses in the Red Valley, the town gradually
provided the artists’ colony with a series of dedicated buildings, which
ensured that the Baia Mare colony could function throughout the year rather
than simply as a seasonal creative center.
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(Rezumat)

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 facut ca Baia Mare să nu rămână
doar un simplu centru de creaţie sezonieră. 		
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Women’s Work: Human Rights, Gender and Social
Class in Hungary
at the Turn of the 20th Century, Part 2*
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Szerafin Thinagl, bottom left, and
the Graduation Class in Pharmacy,
Ferencz József University, Kolozsvár
(Cluj), Austria-Hungary, 1903

1 Introduction
Part Two of this article continues to explore women’s work in
Hungary at the turn of the 20th century and the use of law in defining or,
more properly, limiting the occupational and economic choices available to
women. Drawing on materials held in the Romanian National Archives, Part
__________
* I am grateful to the British Academy for a Small Grant in the Humanities, which enabled me to make
several study visits to the Maramureş County Branch of the Romanian National Archives in Baia
Mare and to the Hungarian National Library in Budapest. I should also like to thank Ms Klara Guseth,
Director of the Romanian National Archives in Baia Mare, for her helpfulness and hospitality. I am
indebted to Mr Béla Balogh, formerly Archivist of the National Archives in Baia Mare and to Mr
Sándor Vánk, a local historian, for sharing with me their inexhaustible knowledge of Maramureş and
of the materials in the Archives. Mr George Barabas of Toronto, Canada, very kindly sent me photos
and other materials relating to his grandmother, Szerafin Thinagl, who was the first woman to qualify
as a pharmacist in the Hungarian sector of the Dual Monarchy in 1903.
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Two of this article continues the case study of women’s work in and around
the Austro-Hungarian town of Máramarossziget, now the Romanian town of
Sighetul Marmaţiei, in the early 1900s.
Materials in the Romanian archives suggest that a significant number of
self-employed women in Sighet exercised an important role in the commercial
and economic life of the town by the turn of the 20th century. Despite legal,
social, religious and other constraints, women in Sighet owned and managed
a wide variety of businesses, including wholesale enterprises trading in flour,
agricultural products, alcohol, tobacco and other commodities, as well as
grocery stores, bars, tobacconists, a draper’s store, a printing works, a book
dealership, a flour-mill, a bathhouse, a brothel and an enterprise manufacturing
suitcases.1 Other women in Sighet played a prominent role in the local economy
as landlords, renting out houses or land. 2 To some degree, property, capital
and business know-how compensated for deficiencies in women’s social status
and legal rights, permitting a stratum of women to enjoy a significant measure
of economic autonomy and personal freedom.
Women’s growing involvement in the commercial life of Sighet,
as elsewhere in Hungary, had been made possible by significant changes in
Hungarian private law in the latter half of the 19th century. While women
were still subject to legal and extra-legal disabilities in the public sphere, they
achieved full equality with men in terms of private law rights. 3 Women, like
men, could own and manage real and moveable property, enter into contracts
and engage in commercial transactions of various kinds. The extension
of private law rights to women in Hungary, in the second half of the 19th
century, was not so much the expression of an ethical commitment to gender
equality as one element in a concerted effort to create a modern, capitalist
economy in the Hungarian sector of the Austro-Hungarian Monarchy. 4

1
2
3

4

See e.g. Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó kivetési lajstroma (1902, 1903, 1906), Arhivele
Naţionale Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Registre Operative ale fondului, fond. nr. 46,
inventar nr. 793, registrele nr. 292/1902, 296/1903, 309/1906.
See e.g. Arhivele Naţionale Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Registre Operative ale fondului,
fond. nr. 46, inventar nr. 793, registrele nr. 291/1902.
M Katona, A Mai Érvényû Magyar Magánjog Vezérfonala (Pozsony & Budapest: Stampfel Károly
1899), 11. §; E Csekő, “A korlátozott előjog. Virilista nők Szekszárd r.t. városban a XX. század első
évtizedeiben” in M Láczay (ed), Nők és férfiak... avagy a nemek története (Nyíregyháza: Nyíregyházi
Főiskola Gazdaságtudományi Kar 2003), 197 at p 198.
A. Csizmadia, K. Kovács, L. Asztalos, Magyar állam- és jogtörténet (Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó 1998), p. 377.
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2. Women’s Work in Sighet at the Beginning of the 20th Century:
A Case Study,
Part Two
(a) Poor Working Women in Sighet at the Beginning of the 20th Century cont.
(i) Personal Income Tax Files
At the turn of the 20th century, officials in every town in the
Hungarian portion of the Dual Monarchy maintained personal income tax
files. In accordance with Act XXIX of 1875, there were four classes of
personal income tax.V 5 Napszámos or casual labourers, domestic servants,
factory workers, shop assistants, office clerks and various other poorly paid
occupational groups were subject to 1st Class Personal Income Tax. This
was calculated in the form of a “head” tax rather than as a proportion of
the employee’s earnings. 6 The tax was paid by employers, who could then
deduct it from their employees’ wages. 7
Owners of real property, including land and buildings, were subject
to 2nd Class Personal Income Tax. 8 As discussed below, records for Sighet
show that a significant number of women earned very substantial sums from
renting out property. Some of these women were amongst the most affluent
members of the community.
Civil servants, local government officials, clergymen, teachers and
others in permanent employment and in receipt of a regular salary were subject
to 4th Class Personal Income Tax, which rose to a maximum of 10% on annual
earnings. 9 However, as explained in Part One of this article, as a consequence
of wide-ranging restrictions on women’s education and on their entry into
various sectors of employment, very few women, other than teachers, were
subject to 4th Class Personal Income Tax during the period in question. 10
5

See Act XXIX of 1875, available (in Hungarian) at: http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=5684.
6
Ibid., 2, 7 §§.
7
Ibid., 11 §. In 1883, as noted in Part One of this article, napszámos were exempted from this tax. See
Act X of 1883, available (in Hungarian) at: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6088..
8
See 2, 7 §§, Act XXIX of 1875, n. 5 above.
9
Ibid., 2, 26 §§.
10 In any event, the 4th Class Personal Income Tax files for Sighet, for the period under consideration,
are missing from the National Archives in Baia Mare. The files may have been lost in transit from
Sighet to Baia Mare, in the course of transferrng the county archives, or they may have been destroyed
in Sighet during or shortly after World War II. According to a former archivist, Soviet troops, who
were stationed in Sighet at the end of the War, tore pages indiscriminately from the archives to use as
cigarette paper, to light fires and for other purposes.
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Significantly, well over a hundred women are listed in the 3rd Class
Personal Income Tax files compiled in Sighet in the early 1900s. Persons
subject to 3rd Class Personal Income Tax ranged from tinsmiths, musicians,
market stall-holders, midwives and rag and bone men, at one end of the
socio-economic spectrum, to lawyers, doctors, pharmacists and successful
traders at the other. The tax was levied on self-employed persons other than
those subject to 1st or 2nd Class Personal Income Tax. The 3rd Class Personal
Income Tax files for Sighet convey a sense of the variety of occupations that
were available or, equally importantly, unavailable to women in this period.
As the data in Tables 1 & 2 and in the corresponding footnotes
suggests, ethnicity as well as gender played a significant role in determining
the occupations available to – or favoured by - particular segments of the
working population of Sighet. The large number of German (i.e. Jewish)
names amongst the self-employed women listed in Tables 1 & 2 reflected the
heavy concentration of Jews in many branches of commerce and industry in
Sighet, as in Hungary more generally. As discussed above, this distinctive
pattern of economic activity was the consequence of several factors. In
the first place, Jews were not welcome in the army, the judiciary and the
state bureaucracy. The latter, in particular, had become the preserve of
the Hungarian lower gentry. In addition, despite a gradual broadening of
vocational opportunities for Jews in Hungary, following passage of the 1867
emancipation law, many Jews preferred to remain in trades or occupations
with which they or their families were already familiar. 11
Sighet’s 3rd Class Personal Income Tax files for the years 1900 and
1901 are missing from the Archives in Baia Mare, likely casualties of the
chaos that descended upon the region in the latter stages of World War II.
However, the 3rd Class Personal Income Tax file for 1902 lists 1,006 persons.12
Of these 102, a little more than ten per cent, are women. 13
It’s clear from the file that many occupations were heavily gendered.
With just a single exception, all of Sighet’s tinsmiths, carpenters, timbermerchants and cattle butchers were male. 14 Similarly, all of the town’s doctors,
11

I. Pogány “Poets, Revolutionaries and Shoemakers: Law and the Construction of National Identity in
Central Europe During the Long 19th Century”, (2007) 16:1 Social & Legal Studies 95, at 103-07.
12 See e.g. Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó kivetési lajstroma (1902), Arhivele Naţionale
Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Registre operative ale fondului, fond. nr. 46, inventar nr. 793,
registrul nr. 292/1902.
13 Because of their multiple commercial interests, two of the women, Mrs Antal Szkankó and Szabina
Almási, are listed twice each. See entry nos. 408, 431 (Mrs Antal Szkankó) and entry nos. 221, 471
(Szabina Almási), Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó (1902), n. 12 above.
14 Of fourteen cattle butchers (i.e. mészáros), one was female. See Ibid., entry no. 564 (Mrs Mihály Sreiner).
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pharmacists and lawyers were men, even though women had been permitted
to study medicine and pharmacy (but not law) at Hungarian universities
since the mid 1890s. 15 The situation remained unchanged two years later;
there wasn’t a single woman amongst Sighet’s physicians, pharmacists and
lawyers in 1904. 16 By contrast, all of the midwives and seamstresses in
Sighet – occupations that were of low status and that were badly paid - were
female in 1902 and in 1904. 17
The first female pharmacist to qualify in the Hungarian sector of
the Dual Monarchy, Szerafin Thinagl, graduated from the Ferencz József
University in Kolozsvár (now the Romanian city of Cluj) in 1903. 18 The first
female doctor to qualify at a Hungarian university, Dr Sarolta Steinberger,
obtained her diploma in Budapest in 1900. 19 However, as indicated in
Part One of this article, lingering prejudice against the notion of women
pharmacists and doctors, a series of shifting bureaucratic obstacles and the
late development of Hungarian secondary education for girls severely limited
the number of women who were able to study pharmacy, medicine or other
subjects at Hungary’s universities, particularly before World War One. 20
Some of the self-employed women listed in Table 2 were extremely
successful. However, they represent only a small minority of self-employed
women in Sighet. As is clear from Tables 1 & 2, most of the town’s selfemployed women had relatively modest incomes. Overall, working women
15
16
17

18
19
20

The piecemeal and controversial opening up of higher education in Hungary to women is discussed
in Part One of this article.
See Máramarossziget Város III oszt. Keresetadó kivetési lajstroma (1904), Arhivele Naţionale
Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Registre operative ale fondului, fond. nr. 46, inventar nr. 793,
registrul nr. 304/1904.
For details of the tax paid by midwives in Sighet see entries nos. 808-824, Máramarossziget Város III
oszt. Keresetadó (1902), n. 12 above. The midwives paid varying amounts of income tax (in Korona):
12.60, 5, 6, 12, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 12, 4, 6, 4, 8. For details of the tax paid by seamstresses in Sighet see
Ibid, entries nos. 929-33. The seamstresses paid the following amounts of income tax (in Korona):
2, 2, 6, 8, 4. Details of the income tax paid by midwives and seamstresses in Sighet, in 1904, are
available at Máramarossziget Város III oszt. Keresetadó (1904), n. 16 above, entries nos. 622-29
(midwives) and nos. 716-18 (seamstresses).
M. Péter, Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai. (Cluj: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kiadása 2002), p. 285.
J. Honti, ”Száz éve végzett a budapesti egyetemen az első orvosnő”, (2000) 1:1 Semmelweis Egyetem
ujság September 15, available at: http://www.ujsag.sote.hu/se200001/20000112.html.
The impediments to the education of women doctors and pharmacists at Hungary’s universities,
after 1895, are discussed in Part One of this article. The outbreak of World War One had a positive
impact on attitudes towards the education of women. Under the exigencies of war, restrictions on the
admission of women to study pharmacy and medicine were considerably relaxed. Péter, Az erdélyi
gyógyszerészet magyar vonatkozásai, n. 18 above, pp. 287-88.
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in Sighet - comprising large numbers of domestic servants and napszámos as
well as much smaller numbers of teachers and self-employed women paying
3rd Class Personal Income Tax - were poor, even by the standards of the day.
As indicated in Part One of this article, poor or low income working
women are defined here as women working in occupations such as domestic
service or casual labouring (napszámos) as well as self-employed women
paying less than 10 Korona income tax annually. Wherever possible, the
actual tax, i.e. ”Decided Tax”, paid by individual women is listed in Tables 1
& 2 rather than the ”Estimated Tax”, as previously calculated by tax officials.
However, in cases where no tax was eventually levied, for whatever reason,21
the ”Estimated Tax” is given.
Table 1. Occupations of Low Income, Self-Employed Women in
Sighet Subject to 3rd Class Personal Income Tax, 1902 22
Number
of
Women

Decided Tax in Korona
* Denotes Estimated Tax

Baker23

2

6, 6

Bookbinder24

1

4.68

Lessee (land)25

2

0.30, 0.10

Lessee of orchard, kitchen
garden etc26

12

1*, 3*, 0.40*, 1.5*, 1.5*, 0.25*,
0.30*, 5.50*, 1*, 0.30*, 0.50*, 0.1*

Market stallholder27

4

4, 4, 4, 4

Occupation

21
22
23
24
25
26

27

Such reasons could include the death of a self-employed person before personal income tax was
levied for the year in question or the collapse of a taxpayer’s anticipated profits.
Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó kivetési lajstroma (1902), n. 12, above.
Ibid., entry nos. 427, 430 ( Mrs Jakab Hovits, widow; Mrs Ferenc Renyák).
Ibid., entry no. 520 (Mrs József Haan).
Ibid., entry nos. 77, 127 (Mrs János Fekete, widow, Mrs Ferenc Zékány, widow).
Ibid., entry nos. 134, 136-37, 142, 157, 159-61, 170, 172, 178,189 (Mrs János Bodnár, widow; Mrs
József Budaházy; Mrs József Csek; Mrs Sándor Darvay; Leona Joódi; Mrs Erzsébet Lányi; Mrs Róza
Lendrai; Mrs Gábor Magos, widow; Mrs János Schneider, widow; Mrs György Schroff, widow; Mrs
Mihály Tamás, widow; Mrs József Pálfi, widow).
Ibid., entry nos. 440, 444-45, 463 (Mrs Rifke Davidovits, widow, Mrs Mózes Feürvorker, widow; Mrs
Mózes József Fisch; Mrs Judáh Szóbel).
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Midwife28

14

5, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 7*, 5.40*, 4, 6,
4,8

Misc. i.e. illegible29

2

6, 6

Pork butcher (hentes)30

7

6.40, 6.40, 2, 7.20, 5*, 3, 7.40*

Seamstress31

5

2, 2, 6, 8, 4

Tobacco vendor32

2

0.34, 4.86

Vendor of stewed vegetable
dishes (főzelék)33

1

8

Women’s hairdresser34

1

8

Total number of women35

53

(b) Middle and Upper Income Working Women in Sighet and the Surrounding
Area at the Beginning of the 20th Century
(i) 3rd Class Personal Income Tax
As indicated in Table 1, more than half of the self-employed women
in Sighet, subject to 3rd Class Personal Income Tax, earned comparatively
little, although some of these women may have had supplementary sources
28

29
30
31
32
33
34
35

Ibid., entry nos. 809-18, 820-24 (Mrs Gál Csiszár, widow; Mrs Lipót Ferenczi; Mrs Gusztáv Ilnicki;
Mrs Sándor Karantai; Mrs Péter Kelemen; Mrs Imre Kiss; Mrs Lipót Lővinger; Mrs Ferencz Mentel;
Mrs Lajos Patai, widow; Emma Todorovics; Mrs Sándor Veróczi, widow; Mrs István Veres; Francziska
Weiser; Regina Viner).
Ibid., entry nos. 506, 573 (Francziska Saüer; Mária Yakubinyi).
Ibid., entry nos. 408-09, 4011-13 (Mrs Antal Szkankó; Mrs György Szénási; Mrs Mária Pelenta Mrs
József Tóth; Mrs Miklos Antal; Teréz Hampigel).
Ibid., entry nos. 929-33 (Erzsébet Tevicki; Háni Kertenbaum; Matild Kirchmayer; Mrs Gábor Magos;
Mrs Leopold Madler).
Ibid., entry nos. 310, 312 (Mrs Áaron Szimovics; Ms Kati Wiesel).
Ibid., entry no. 368 (Mrs Joel Lax).
Ibid., entry no. 340 (Ms Teréz Klein).
One of the women listed in Table 1, Mrs Antal Szkankó, is also listed in Table 2 as she had two
separate sources of income, one of which was much more lucrative than the other.

https://biblioteca-digitala.ro

212

Revista Arhivei Maramureşene

of income. By contrast, a number of self-employed women listed in Table 2
(below) were financially successful. Of the fifty women in Table 2, twelve
paid more than 40 Korona income tax in 1902.
It’s clear from the figures in Table 2 that the highest-earning, selfemployed woman in Sighet was Szabina Almási, who ran the town’s brothel.
Together with a second woman, Mrs Imre Egyed, Szabina Almási also coowned a bath-house cum bar. On the assumption that Szabina Almási had a
50% share in the bath-house, she paid a total of 340 Korona personal income
tax in 1902. This suggests an income that was high even by the standards of
the most affluent members of the local community. By way of comparison,
in the timber trade, which was one of the most lucrative businesses in Sighet,
only a partnership formed by two timber merchants, Glasner and Schüler,
paid more taxes than Szabina Almási. 36 The third most successful timber
merchant in Sighet, Zsigmond Klein, paid 225 Korona income tax, 37 while
the next most successful, a partnership of two businessmen, paid 295.85
Korona income tax. 38 Sex, like timber, was a valuable commody in Sighet at
the turn of the 20th century.
The data in Table 2 and in the accompanying footnotes indicates that
a substantial proportion of the better earning, self-employed women in Sighet
were Jewish. For example, all of the women who owned bars in the town
had German i.e. Jewish names. 39 The comparatively large number of Jews
amongst the more successful, self-employed women in Sighet is explicable
by the fact that Jews had been largely free to pursue careers in commerce
and industry, in Hungary, while many other sectors of employment had been
partially or totally closed to them. 40 Consequently, many Jewish women
would have grown up in families where close family members (fathers,
husbands etc) were shopkeepers or traders. Such women were much more
likely than their non-Jewish peers to inherit a business or to decide to go into
business themselves. And, having done so, they were much more likely to
be successful.
As indicated in Table 2 and in the accompanying footnotes, a sizeable
proportion of the higher earning, self-employed Jewish women in Sighet
36
37
38
39
40

Máramarossziget Város III oszt. Kerestadó kivetési lajstroma (1902), n. 12, above, entry no. 327
(Glasner & Schüler). The partnership paid 1,928 Korona income tax in 1902.
Ibid., entry no. 332 (Zsigmond Klein).
Ibid., entry no. 334 (Krauer & Kaufman).
See n. 45, below.
F. Fejtő, Hongrois et Juifs (Paris: Éditions Balland 1997), pp. 156-58, 162-64.
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were widows. In many cases, these women ran businesses in which they had
previously worked alongside their husbands, gaining valuable commercial
experience.
By contrast, the relative under-representation of non-Jewish women
amongst the more successful, self-employed females listed in Table 2
stemmed, at least in part, from the fact that commerce and industry were
generally deemed unsuitable occupations by Hungary’s Christian middle and,
in particular, upper middle class. As noted by François Fejtő, the Christian
upper middle class in Hungary preserved an essentially ”feudal mentality”.41
Men from this sector of Hungarian society, particularly those who did not
own landed estates that could assure them an adequate income, favoured
careers in the state bureaucracy. Women from this privileged class were
expected to content themselves with a purely domestic role as wives, mothers
and home-makers. As emphasised by Katalin Fenyves, most working women
in Hungary, in the early 1900s, were either unmarried or widowed. Thus,
”women often were expected to leave their jobs immediately after marriage
in order to, on the one hand, fulfill their maternal function and on the other,
not to take jobs from men”. 42
Table 2. Occupations of Middle and Upper Income Self-Employed
Women in Sighet Subject to 3rd Class Personal Income Tax, 1902 43
Number
of
Women

Decided Tax in Korona
*denotes Estimated Tax

Baker44

1

16

Bar owner45

16

48.97, 70.90, 30, 29.74, 10, 16,
27.89, 48.10, 50, 20, 68.41,
14.96, 27.25, 35.77, 19.16

Occupation

41 Ibid, p.163; . R. Patai, The Jews of Hungary (Detroit: Wayne State University Press 1996), p. 367.
42 K Fenyves, “When Sexism Meets Racism: the Numerus Clausus Law in Hungary” (2011) 4 E-Journal
of the American Hungarian Educators Association 1 at 4.
43 III oszt. Keresetadó Kivetési lajstroma 1902 évre, n. 12 above.
44 Ibid., entry no. 431 (Mrs Antal Szkankó).
45 Ibid., entry nos. 470, 775, 477, 482-84, 486, 490-91, 495, 497, 502-05 (Mrs Mayer Brandstein; Mrs
Jakab Gojd; Mrs Aurel Junger; Mrs Adolf Krámer, widow; Berta Kronstein, Mrs Iszák Lax, widow;
Laura Lorber; Mrs Volf Róth; Róza Schnébalg & Mrs Dávid Lax; Záli Schwarcz; Czáli Szuk; Czili
Weisz; Chive Weisz; Róza Weisz; Mrs Chaim Wisder).
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Barber46

1

25*

Brothel keeper

1

300

Butcher (beef etc)48

1

21.80

Cabbies (1 or 2 horses)49

6

12, 12, 12, 12, 12, 24

Chimneysweep

2

30, 15

Contractor, supplying domestic
servants51

1

15

Estate agent52

1

23.35

2

35, 10

Manufacturer of suitcases

1

21.36

Midwife

3

12.60, 12, 12

Mill owner56

2

30, 30

Misc. i.e. illegible57

1

20

Owner of bath-house, with
attached bar58

1

80

Owner of engineering firm59

1

100

Owner of restaurant, with
attached café, bar etc60

2

100, 52.42

Pastry maker (mézes kalácsos)61

1

26

47

50

Grain merchant53
54

55

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Ibid., entry no. 212 (Mrs Mór Lichtenberg, widow).
Ibid., entry no. 221 (Szabina Almási).
Ibid., entry no. 564 (Mrs Mihály Sreiner).
Ibid., entry nos. 26, 31, 39, 46, 48, 56 (Mrs Alter Hoch; Mrs Lieb Klein; Mrs Herczli Sachter, widow;
Mrs József Sámuel, widow; Mrs Mayer Spiczer, widow; Mrs János Lebnicki, widow).
Ibid., entry nos. 420, 424 (Mrs László Demkó, widow; Mrs János Zablahovsky).
Ibid., entry no. 254 (Letti Rozner).
Ibid., entry no. 195 (Mrs Leó Altman).
Ibid., entry nos. 544, 546 (Ilona Lieberman; Mrs Léb Steinmetz).
Ibid., entry no. 468 (Mrs Bertalan Weisz).
Ibid., entry nos. 808, 811, 819 (Julia Balázs; Julia Gáspár; Mrs Gusztáv Schreiner).
Ibid., entry nos. 549-550 (Mrs Mihály Fodor, Mrs Lajos Sipos).
Ibid., entry no. 574 (Anna Pakler).
Ibid., entry no. 471 (Mrs Imre Egyed. Szabina Almási is listed as co-owner of this establishment.
However, she has already been recorded in Table 6 as the owner of the brothel).
Ibid., entry no. 567 (Mrs Mihály Balthazar).
Ibid., entry nos. 968-69 (Róza Zombory, Mrs Salamon Teüchman).
Ibid., entry no. 571 (Mrs István Pap).
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Tobacco vendor etc62

2

219.88, 42.10

Vendor of stewed vegetable
dishes (főzelék)63

1

10

Wool merchant64

1

15

Watchmaker65

1

20

Total number of women

50

(ii) Income from Renting Out Property or Land
As indicated below, in Table 3, a number of women in Sighet
earned substantial sums from renting out property or land. These women,
many of whom were widows, played an important role in the local
economy providing, variously, rooms, apartments, houses or land for rent.
It’s clear from records held in the Archives that a large proportion of the
population of Sighet lived in rented accommodation, often in overcrowded
and squalid conditions. Frequently, an entire family occupied a single room
in a boarding house. 66
In addition to renting out property or land, women, such as those
listed in Table 3, provided regular work for maids, housekeepers, woodcutters,
gardeners and chimney sweeps, as well as for an assortment of craftsmen,
62
63
64
65
66

Ibid., entry nos. 308, 309 (Ms Fani Halpert; Mrs Janos Halmik).
Ibid., entry no. 366 (Mrs Baruch Fisch, widow).
Ibid., entry no. 378 (Mrs Hankel Kaufman).
Ibid., entry no. 584 (Mrs Rosenthál & partner).
For example, in 1902, a dwelling at 86 Fecske utca, Sighet, was owned by a religious studies teacher,
Jenő Bányai The building, which the author has seen on visits to Sighet, is a modest-sized villa.
According to the tax files for 1902, the residents of the dwelling comprised the owner as well as the
following persons:
The widow Seregi (housekeeper);
Mari (the maid);
Tenants:
János Kondrai (unemployed waiter) & wife;
János Komáromi (carpenter) & wife;
Mór Lebovics (shoesmith) & wife;
Mihály Turicska (woodcutter);
See I-II oszt. Sziget Város Keresetadó Kivetési lajstroma 1902 évre, File no. 287, Inventar 793, Fond
No. 46, Arhivele Naţionale Maramureş, p.140. The number, names or ages of any children that would
also have been living in the building, together with their parents, is not given in the tax files. However,
it is known that at least some of the tenants had children. For example, Mór Lebovics, who happens to
be the author’s great grandfather, had two daughters by the date in question.
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including carpenters, glaziers, roofers, plasterers, plumbers, etc. Women who
rented out property or land constituted a significant source of employment
in a region that was notably poor and underdeveloped, in comparison with
much of Austria-Hungary, and in which seasonal work was commonplace. In
view of the higher life expectancy of women, many of Sighet’s rentier class
were widows, as confirmed by Table 3.
The extent to which women who rented out property or land were
directly involved in the day to day management of their assets cannot be
determined from information in the tax files. However, it’s reasonable to
assume that, to varying degrees, most of the women listed in Table 3 would
have taken some measure of responsibility for the running of their properties,
whether by overseeing the collection of rents, the choice of tenants or the
upkeep of houses, outbuildings, fences etc.
In contrast to running an inn or a shop, for example, renting out land
or houses, particularly if all of the physical labour and much of the day to day
administration were delegated to others, represented a socially acceptable
form of economic activity for middle or even upper middle class women
in Hungary at the turn of the 20th century, particularly widows or spinsters.
Unlike most ordinary commercial transactions, renting out land or property
was seen as an acceptable way of conserving a family’s assets as well as a
perfectly legitimate means of producing additional income.
Table 3. Selection of Women in Sighet who Derived a Significant
Income from Renting out Property or Land, 1902 67
Decided Tax on
Earnings from
Renting Out Property
(in Korona)
*denotes Estimated
Tax

Name of Taxpayer

Klára Kahán

390.66

Mrs Bertalan Szabó, widow

268.80

67

Decided Tax on
Earnings from Renting
Out Land (in Korona)
*denotes Estimated
Tax

See e.g. Általános Jövedelmü Pótadó kivetési lajstroma 1902 évre, Arhivele Naţionale Maramureş,
Primăria Oraşului Sighet, Registre operative ale fondului, fond. nr. 46, inventar nr. 793, registrul nr.
291/1902.
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Mrs János Papp, widow

227.58

Mrs Pál Timár, widow

136.20

60.30

Mrs János Szabó, widow

231.62

99.29

Mrs Ferenc Kahán

273.28

4.99

Esther Asztalos

62.72

123.79

1,481.53

49.71

Mrs Joachim Pál, widow

4 Conclusion
In Margit Kaffka’s novella, Szinek és Évek (”Colours and Years”),
originally published in Budapest in 1912, the heroine, Magda, reflects on her
younger self as the wife of a lawyer in a small provincial town. Magda shares
a comfortable apartment with her husband and a live-in maid. However,
despite her apparent good fortune and anxiety to fulfill the role of a dutiful
wife, Magda finds life aimless and monotonous, an endless round of tedious
domestic chores: 68
It’s been like this for a year now, almost exactly the same every
day. I get up in good time and, panting and straining, work my way through
the little, three room apartment. In the sitting room, I dust all the porcelain
objects on the little shelves. Then I start in the kitchen. I clean the table-lamp,
polish the silver, arrange the cups and saucers, tidy everything away and
sweep out the room. Before noon, I beat the carpets, polish the doorknobs,
prepare vegetables for lunch and harry the maid. I instruct her, nag her and
keep my eyes on her while she works. Is this how it’s always going to be
from now on? Why yes, for the rest of our lives.
By contrast, Jenő, Magda’s husband, leaves the apartment each day,
“breakfasted, satisfied, smiling”, a freshly lit cigar in his mouth, having run
his eye over the newspaper. 69
Like most wives of that era Magda lives vicariously, through her
husband. Magda’s notion of fulfilment is to see Jenő achieve the success
that she craves for him. For Magda, a husband’s professional or material
achievements are the ultimate testament to a wife’s skill, as well as her
68
69

M. Kaffka, Szinek és Évek (Budapest: Kossuth Kiadó 2007), p. 48.
Ibid.
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deepest source of satisfaction. For example, Magda recalls how, as a young
wife, she “cried out softly, clapped her hands and threw [her] arms” around
her husband’s neck when he told her that he expected to be appointed Alispán,
or Sub-Prefect, of the county: 70
I felt that all my dreams and ambitions were to be realised and that
there was nothing more that I could wish for after this...Yes, I thought to
myself, a woman can accomplish anything with a man. A woman can get
everything she needs or desires through a man, provided that she instills
enough confidence in him, badgers him and employs all her stubbornness
and feminine wiles. After all, isn’t that a woman’s true job?
The notion that a woman could be professionally successful in her
own right simply doesn’t occur to Magda. Such unorthodox ideas are beyond
her powers of imagining.
For most middle and upper middle class Hungarian women, like
Magda, the emancipatory power of Hungarian law, which had invested the
country’s women with full equality by 1874, was incomparably weaker than
the inhibitory power of social convention. Married women, particularly
middle and upper middle class married women, were expected to be decorative
companions, home-makers, mothers, not autonomous human beings with the
same rights, freedoms and ambitions as their husbands.
For the overwhelming majority of middle class married women in
Hungary, at the turn of the 20th century, their personal and professional lives
were defined by family pressure, social convention and religious dogma
rather than by abstract legal rights. In principle, Hungarian law of the period
endowed women with wide-ranging economic and commercial freedoms
as well as the possibility, however notional, of pursuing university studies
and of joining professions including medicine and pharmacy. In practice,
the education available to most middle class Hungarian women, in the early
1900s, was only sufficient to prepare them for a life of child-rearing, the
efficient management of their households and, in their leisure hours, the
perusal of romantic novels. At the turn of the 20th century, the provision
of secondary education for young women in Hungary remained hopelessly
limited. Along with the factors mentioned above, this prevented many women
from taking advantage of their legal rights and of realising their aspirations
of achieving ‘professional’ status: 71
70
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Ibid., p. 83.
Fenyves, “When Sexism Meets Racism etc”, n. 42 above, 4.
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In 1890, the overall number of women of professional classes was
26,792, 0.3 percent of the whole female population, while the number of
professional men was 155,850 in the countries of the Hungarian Crown,
including Croatia and Slavonia. However, this data is misleading in as much
as many of the above women of professional classes were midwives (almost
ten thousand) or governesses, the latter coming mainly from abroad. A decade
later, 1.5 percent of all working women had intellectual careers (33,873)...
For women from poorer families, particularly widows and unmarried
women, the situation in Hungary, at the turn of the 20th century, was
entirely different. Economic necessity rather than boredom or the quest for
intellectual fulfillent drove poorer, single women to seek work. As indicated
above, the gendered nature of law and bureaucratic practice, in this period,
severely inhibited women’s access to higher education, to the professions
and to careers in public service, while permitting or even encouraging poorer
women, who constituted the overwhelming majority of women in Hungary, to
take physically strenuous, tedious and badly paid jobs as domestic servants,
napszámos, washerwomen etc. In effect, lower class Hungarian women, like
Tersánsky’s Firona, had to work to support themselves until they could assure
their future - and that of their children - by attracting a suitable marriage
partner.
Ultimately, most middle class women in Hungary, as elsewhere in
Europe, were also dependant on finding a husband. In Szinek és Évek, Magda’s
social and economic status rests almost entirely on her successful, ambitious
lawyer husband. Despite the economic and social gulf that separates them,
Firona and Magda are alike in their abject dependency on their respective
partners.
Nevertheless, as evidence from the Romanian National Archives
suggests, a minority of middle class women in Sighet, many of whom were
widows, enjoyed substantial economic autonomy and a reasonable or even
handsome standard of living. These women owned and managed a range
of businesses that included mills, shops, restaurants, bars, concessions, a
bath-house and a brothel. As indicated above, a large proportion of these
self-employed women were Jewish, a consequence of centuries of legal and
de facto constraints imposed by host societies on the occupational choices
available to Jewish communities in the CEE area. Contrary to the familiar
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anti-Semitic trope, Jews’ over-representation in commerce and industry was
not so much the consequence of freely determined individual choices as the
legacy of centuries of systematic exclusion of Jews from most other forms of
work including, in some cases, even the ownership of land. 72
Although still denied the right to vote or to stand for election, at the
turn of the 20th century, a substantial number of women in Hungary achieved
striking levels of personal autonomy, self-esteem and social recognition
through the medium of Hungarian private law, which afforded them equal
rights with men. The economic independence and commercial success of
such women, most of whom were self-employed, compensated for their lack
of public law rights, including the right to vote or to stand for election, and
for a prevailing social climate that remained heavily gendered.

72

See e.g. P. Johnson, A History of the Jews (New York: Harper & Row 1988), esp. at pp. 311, 319.
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(Summary)
Keywords: Sighet – working women
– gender – Austria-Hungary – human
rights - law
Drawing on materials held in the Romanian National Archives in
Baia Mare, Part Two of this article concludes the case study of women’s
work in and around the Austro-Hungarian town of Máramarossziget
(now the Romanian town of Sighetul Marmaţiei) in the early 1900s.
Although still denied the right to vote or to stand for election, at the
turn of the 20th century, this article argues that a substantial number
of women in Hungary achieved striking levels of personal autonomy,
self-esteem and social recognition in towns such as Sighet through the
medium of Hungarian private law, which afforded them equal rights
with men. The economic independence and commercial success of such
working women, most of whom were self-employed, compensated to
some degree for their lack of public law rights and for a prevailing social
climate that remained heavily gendered.
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Munca femeilor: drepturile omului, egalitate de şansă
şi clasă socială în Ungaria la începutul secolului XX,
Partea 2
(Rezumat)
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 activitţii 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.
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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

Dr. Lavinia Buda
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi
Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, secţia Istorie, specializarea
Istorie Modernă (2006). Masterat SocioAntropologie Istorică, Facultatea de Istorie
şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca (2007). Doctor în istorie, titlu
obţinut în anul 2012 la Facultatea de Istorie
şi Filosofie din cadrul UBB Cluj-Napoca. În
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postdoctorale prin proiecte POSDRU.

S

tudiind reuniunile mariane
din Biserica greco-catolică din
Transilvania în perioada interbelică
ne-am întrebat dacă şi în cadrul
acesteia au existat asociaţii religioase
similare în rândul tinerilor după
modelul Bisericii romano-catolice
care a promovat congregaţiile mariane
ale tinerilor, elevilor, studenţilor etc.
În paginile ce urmează demersul nostru se va opri doar la reuniunile mariane
ale tinerilor din Episcopia greco-catolică de Maramureş, încercând să facem
o inventariere a lor şi să amintim câteva din activităţile desfăşurate.
Utilizarea concomitentă a terminologiei de reuniune mariană a
tinerilor respectiv de congregaţie mariană a tinerilor poate părea la prima
vedere ambiguă şi generatoare de confuzii. Am ales să utilizăm ambele
sintagme deoarece erau utilizate în epocă în lipsa unor reglementări oficiale
care să delimiteze clar statutul lor.
Existenţa şi activitatea acestui tip de asociaţie religioasă şi în rândul
tinerilor greco-catolici din Episcopia greco-catolică de Maramureş poate fi
demonstrată prin recursul la documentele redactate de reuniunile mariane
ale adulţilor, care în rapoartele lor periodice mai aminteau şi de existenţa
unor asemenea asociaţii. Din cercetarea acestor rapoarte şi a presei din epoca
	

Episcopul Ioan Bălan a elaborat primul regulament de funcţionare a congregaţiilor mariane, anume:
Îndrumări pentru organizarea şi conducerea congregaţiilor mariane, Tipografia Naţională, Lugoj,
1942.
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respectivă am aflat despre existenţa şi activitatea desfăşurată de următoarele
reuniuni mariane ale tinerilor:
• Reuniunea Mariană „Bunavestire” a elevilor gr. cat. de la
Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare care activa încă din
noiembrie 1928
• Reuniunea Mariană a elevelor gr. cat. de la Gimnaziul de fete
din Baia Mare înfiinţată în aprilie 1932
• Congregaţia mariană a elevilor de liceu din Baia Mare înfiinţată
în 15 august 1932
• Reuniunea Mariană a tinerilor de pe Valea Roşie
• Reuniunea Mariană din Recea secţia pentru tineretul marianist
• Reuniunea Mariană a elevelor greco-catolice de la Liceul
„Domniţa Ileana” din Sighet
• Reuniunii Mariane de la Liceul rom. cat. de fete din Satu-Mare
nu funcţiona în 1938
• Reuniunea Mariană din Şişeşti secţia şcolarilor din clasele
supraprimare înfiinţată în decembrie 1942
• Reuniunea Mariană „Maica Îndurărilor” a tinerelor gr. cat.
sătmărene menţionată în 1942
• Reuniunea Mariană a şcolarilor din Someş-Guruslău
reorganizată în 1943
• Reuniunea Mariană a şcolarilor din filia Husia reorganizată în
1943
Reuniunile mariane au funcţionat în rândul elevilor şi elevelor din
şcolile din Baia Mare şi Sighet, dar şi în cadrul unor reuniuni mariane ale
adulţilor de la sate ca secţii separate sau în suburbiile oraşului Baia Mare.
Cu toate că numărul de 11 reuniuni mariane ale tinerilor pare mic la o primă
vedere trebuie să avem în vedere că în unele parohii tinerii activau în cadrul
reuniunilor mariane, societăţilor corale, societăţilor de lectură, Cruciadei
Euharistice etc. De exemplu în cazul Societăţii Rozarului din parohia
ruteană Sighet administratorul spiritual menţiona într-un raport că „este
îmbucurător şi pentru viitor că în fruntea asociaţiei stă tinerimea, - feciori
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şi fete”. Raportul general de activitate a Reuniunilor Mariane din Episcopia
greco-catolică de Maramureş pe anul 1937 menţiona faptul că la acea data
activau 3 reuniuni mariane la şcolile secundare din Baia-Mare, Satu-Mare şi
Sighet, fără a indica însă şi numărul de membri. Raportul pentru anul 1938
înregistrează o creştere a numărului de reuniuni mariane din şcolile secundare
la 7, dar constată şi dispariţia Reuniunii Mariane de la Liceul rom. cat. de
fete din Satu-Mare. Situaţia s-a redresat în anii următori când dintr-un raport
din parohia Satu-Mare I din 1942 aflăm de activitatea prosperă a Reuniunii
Mariane „Maica Îndurărilor” a tinerelor gr. cat. sătmărene. Reuniunea
organiza şedinţe la intervalul de două săptămâni, iar privitor la activitatea
de pietate se preciza că o parte a membrelor se mărturiseau săptămânal, iar
celelalte lunar. Tot din contribuţia membrelor asociaţia avea şi un steag în
valoare de 600 pengő. Raportul mai preciza că deocamdată doar asociaţiile
elevilor de la şcolile secundare erau afiliate la această asociaţie.
În lipsa unor statute aprobate oficial de ierarhii greco-catolici
credem că reuniunile mariane ale tinerilor au folosit statutele similare
pentru asociaţiile adulţilor. Activitatea desfăşurată de acestea era similară
reuniunilor mariane, întruniri periodice, activitate de pietate, activitate
umanitară, activitate culturală etc. Proliferarea lor şi în cadrul Episcopiei
greco-catolice de Maramureş s-a datorat în primul rând susţinerii episcopului
Alexandru Rusu care în calitate de elev a făcut parte dintr-o astfel de asociaţie
religioasă. Un alt argument ar fi faptul că Fecioara Maria a fost aleasă drept
patroana spirituală a Episcopiei greco-catolice de Maramureş.
Pe de altă parte creşterea lor numerică s-a datorat influenţei pietăţii
mariane din perioada respectivă, fiind o consecinţă firească a creşterii
numărului de reuniuni mariane şi a organizării lor la nivel de protopopiate şi
	
	
	
	

	

Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Fond Episcopia gr. cat. Maramureş, Dosar
70/1937, f. 58.
Raport general despre activitatea Reuniunilor Mariane din Eparhia greco-catolică română a
Maramureşului, pe anul 1937, în ,,AGRU Buletinul Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi’’, Cluj, an
X, nr. 2-3, febr.-martie 1939, p. 84.
Raport general asupra activităţii Reuniunilor mariane din Eparhia greco-catolică română a
Maramureşului, pe anul 1938, în ,,AGRU Buletinul Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi’’, Cluj, an
XI, nr. 1, ianuarie 1940, p. 26.
AN MM, Fond Episcopia gr. cat. Maramureş, Dosar 76/1942, f. 9, 30. Menţionăm că asociaţiile
religioase erau comune în cele patru parohii greco-catolice din Satu-Mare. În anul 1942 activau:
o Reuniune Mariană a femeilor, AGRU, Asociaţia „Pier Giorgio Frasati” pentru tineri proaspăt
înfiinţată.
Lavinia Buda, Câteva aspecte legate de contribuţia lui Alexandru Rusu la elaborarea statutelor
Uniunii Mariane a Femeilor Române Unite, în ,,Revista Arhivei Maramureşene’’, Baia Mare, nr.
5/2012.
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episcopii. Prin intermediul acestor asociaţii religioase ierarhii îşi propuneau
să promoveze şi în rândul tinerilor şi tinerelor principiile vieţii creştine şi
morale, însă nu în puţine cazuri protopopii semnalau că această modalitate
de acţiune nu se bucură de interes din partea tinerilor din diverse motive.
Protopopul de Jibou semnala că pietatea mariană rămânea pe mai departe
feminină: „Accelerarea vieţii morale atât la bătrâni cât şi la tineret o face
imposibilă lipsa unei dragoste mai intense faţă de asociaţiile religioase
în care sunt înscrise de regulă femei şi care singure ţin regulile ei”. Alte
rapoarte întocmite cu ocazia sinoadelor protopopeşti constatau că „… un
progres simţitor în ridicarea vieţii religioso-morale a credincioşilor şi
aceasta datorită mai ales diferitelor asociaţii religioase, care conduse cu
pricepere şi cu zel neprecupeţit al preoţilor respectivi formează cel mai
puternic mijloc moralizator şi totodată un puternic sprijin preoţilor în viaţa
pastorală”.
Reuniunea Mariană „Bunavestire” a elevilor gr. cat. de la Liceul
„Gheorghe Şincai” din Baia Mare poate fi considerată ca fiind cea mai veche
astfel de asociaţie din Episcopia greco-catolică de Maramureş, ea activând
încă înainte de înfiinţarea episcopiei. Astfel ştim că în noiembrie 1928 avea
un total de 61 de membri, dintre care 54 erau membri ordinari activi, 6 erau
membri candidaţi iar o persoană era membru extern, probabil un absolvent.
Primirea solemnă a tuturor membrilor s-a făcut prin episcopul Alexandru
Rusu în 29 mai 1932, ocazie cu care s-a solicitat şi afilierea la Congregaţia
Mariană „Prima Primaria” din Roma. Potrivit statutelor patronul principal
era Fecioara Maria, iar patronul secundar Sf. Iosif.
Prima informaţie despre Reuniunea Mariană a elevelor gr. cat. de
la Gimnaziul de fete din Baia Mare face referire la înaintarea procesului
verbal de constituire în data de 2 aprilie 1932 de către profesorul de religie
Olimpiu Boroş în vederea obţinerii aprobării statutelor. La scurtă vreme prin
ordinul cu numărul 1842 din 9 aprilie 1932 Ordinariatul aproba funcţionarea
reuniunii mariane a elevelor.10 O informaţie ulterioară menţiona că deşi în 6
martie 1932 reuniunea avea 48 de membre candidate, nu obţinuse aprobarea
statutelor.11

	 AN MM, Fond Episcopia gr.cat. Maramureş, Dosar 60/1937, f. 18.
	 Ibidem, Dosar 65/1937, f. 30.
	 AN MM, Fond Protopopiatul gr. cat. Baia Mare, Dosar 611/1932, f. 28.
10 Ibidem, f. 9, 16.
11 Ibidem, f. 28.
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Sursa: Calendarul de la Bikszád pe anul Domnului 1944

Înfiinţarea Congregaţiei Mariane a elevilor de la Liceul din Baia
Mare a fost numită de presa vremii drept „o floare mândră” din „buchetul
marianist al lumii noastre şcolare”, bucurându-se de tot sprijinul şi
îndrumarea episcopului Alexandru Rusu care era „vechi prieten de astfel şi
cârmuitor, pe vremuri, a unei organizaţii similare din Blaj”.12 Acesta a fost
doar unul dintre motivele pentru care episcopul a oficiat primirea solemnă
a celor 56 de membri, în 15 august 1932, iar în după-amiaza aceleiaşi zile
a luat parte, împreună cu numeroşi invitaţi, la festivalul artistic oferit de
congregaţionişti în acest moment festiv desfăşurat în incinta Cazinoului
Român.13
Presa din perioada respectivă deseori semnala înfiinţarea unor astfel
de asociaţii religioase, relatările fiind făcute de multe ori de martori sau
participanţi la asemenea evenimente. „Ne bucurăm din inimă de mişcarea
tot mai pronunţată în rândurile tinerimii noastre pentru a se grupa sub
12
13

Sub steagul Mariei, în ,,Unirea’’, Blaj, an XLII, nr. 23, 4 iunie 1932, p. 3.
Ibidem.
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flamura Maicii sfinte. Numărul impozant de membri ai congregaţiilor
mariane de la şcoalele de băieţi şi fete din Blaj şi din alte culte centre
cultural-religioase îndritueşte cele mai mângâietoare nădejdi. Mai ales că
toată mişcarea se bucură de încurajarea specială din partea căpeteniiilor
bisericeşti”.14
Reuniunea Mariană „Bunavestire” a elevilor Şcolii Normale din
Sighet în fiecare an în data de 25 martie aniversa sărbătoarea titulară a
reuniunii. Cu această ocazie se organiza şi adunarea generală a membrilor
şi se alegea noul comitet ce trebuia să conducă destinele reuniunii încă
un an. Şedinţa era presărată cu discursuri ale elevilor şi profesorilor,
momente artistice pregătite cu migală. Dintre elevii care s-au implicat
activ în pregătirea adunării generale sunt amintiţi următorii: Niste, Grad;
aceştia vor fi şi ulterior extrem de activi în tot ce desfăşura reuniunea.
În noul comitet al reuniunii a fost ales drept asistent spiritual pe preotul
profesor Darie Vald iar preşedinte al comitetului elevul Radu Petre.15 La
şedinţa din 15 mai 1932 prezidată de Tit Berinde în absenţa lui Dariu
Vlad, remarcăm impresia puternică pe care au făcut-o normaliştii
marianişti asupra participanţilor şi invitaţilor. O relatare a acestei şedinţe
făcută în periodicul episcopiei ne ajută să ne conturăm o imagine asupra
activităţii marianiştilor, care erau lăudaţi că reuşesc să găsească timp în
programul lor pentru a desfăşura şi astfel de acţiuni. „Este interesant, că
între cele mai grele împrejurări – această Reuniune este atât de activă.
Mulţi dintre membri sunt adevăraţi catolici, care pun toată silinţa lor, de
a progresa în cele sufleteşti. Dintre debutanţii acestei şedinţe remarcăm
pe elevul Niste, care a ţinut o conferinţă despre morala Imperiului Roman
înainte de Hristos. Mult studiu şi multă oboseală a depus acest elev la
confecţionarea acestei lucrări documentare. Elevul Szekely a citit o poezie
originală, dovedind un spirit adevărat creştinesc. Alţii au rolat cu cântări
şi recitări. Numai laudă se cuvine membrilor Reuniunii, care îşi găsesc
timp, ca să pregătească serbări de acest soi în imprejurări cât se poate
de grele”.16
La adunarea generală din 25 martie 1933, primirea solemnă a
celor 70 de noi membri s-a făcut în prezenţa vicarului general Tit Berinde
Ibidem.
Reuniunea Mariană „Bunavestire” a elevilor de la Şcoala Normală din Sighet, în ,,Dumineca’’,
Sighet, an IX, nr. 17, duminică 24 aprilie 1932, p. 4.
16 Reuniunea Mariană a Normaliştilor, în ,,Dumineca’’, Sighet, an IX, nr. 21, duminică 22 mai
1932, p. 4.
14
15
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şi a preoţilor Ilariu Boroş, respectiv Ioan Bârlea. Ceremonialul primirii
noilor membri s-a desfăşurat după formula consacrată de întrebări şi
răspunsuri, iar la final: „... zic cu toţii după Vicar formularul de dedicaţie,
după care îi declară membri ai Reuniunii Mariane. Apoi într-o scurtă
cuvântare îi îndeamnă, ca în viaţă, când pe plaiurile acestui judeţ vor fi
faruri, luminatori culturali, să nu uite, că sunt cavalerii Mariei, care au
sfânta dorinţă de a face, ca cultul Vergurei Maria să se răspândească
între oameni. Sfârşeşte cu binecuvântările mariane: Cu blândul Iisus să
ne binecuvânteze Fecioara de Sus”.17 Din nou urmează o amplă relatare
a festivalului oferit de marianişti după serviciu religios, de data aceasta
reuşim să aflăm încă câteva nume ale unor membri. Faţă de anul precedent
aflăm că asistent spiritual devine părintele Ioan Bârlea. „După masă, în
sala Redutei membrii Reuniunii au dat un festival. Programul bine ales
şi variat nu numai pentru distracţie, ci a adus mult şi la sentimentul
religios al asistenţei. Cuvântul de deschidere al preşedintelui Petru Radu,
conferinţa elevului V. Chiş, corurile, recitările elevilor D. Chindriş, Petre
Radu, cântecele din chitară de elevii Gogu şi Radu şi pe urmă drama
populară: Omul şi Beţia executată de elevii clasei VII toate au fost la
înălţime!”18
Date despre Societatea Reuniunea Mariană a elevelor grecocatolice de la Liceul de fete „Domniţa Ileana” din Sighet apar tot în
periodicul episcopiei cu ocazia unei serbări religioase din data de 14 martie
1936. Directoarea societăţii la acea dată era profesoara Rozica Şerban, iar
profesoara E. Jurca se ocupa de pregătirea momentelor artistice. Pentru
această serbare programul a fost variat şi s-a bucurat de un binemeritat
succes. „Cuvântul de deschidere la făcut eleva Alexandrina Pop din cl VIII,
vorbind despre cultul marian. Cele două piese de teatru într-un act: Minte şi
Inimă condusă de dna. prof. Rozica Şerban şi Haz de năcaz instruită de dş.
prof. Anisia Pop, au fost bine jucate de elevele marianiste, datorită muncii
harnicelor conducătoare. Programul s-a terminat cu o serie de tabloruri
vii, reprezentând scene din Vechiul şi Noul Testament, întocmite cu mult
gust artistic...” 19 Dar în viaţa reuniunii nu au fost doar momente fericite,
ci şi unele de tristeţe când marianistele au trebuit să se despartă de una din
Serbarea Reuniunii Mariane de la Şcoala Normală din Sighet, în ,,Dumineca’’, Sighet, an X, nr. 14,
duminică 2 aprilie 1933, p. 3-4.
18 Ibidem.
19 Serbare mariană Societatea Mariană a elevelor gr.cat. de la Liceul de fete „Domniţa Ileana” din
Sighet, în ,,Dumineca’’, Sighet, an XIII, nr. 12, duminică 22 martie 1936, p. 6.
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colegele lor în urma unui deces, cum s-a întâmplat în 20 aprilie 1936 când
Clara Peter elevă în clasa a V-a a decedat.20 Cea mai importantă serbare
artistic-religioasă avea loc în fiecare an, în 21 noiembrie (sărbătoarea Intrării
în Biserică a Maicii Domnului) cu ocazia sărbătorii congregaţiei. Interesul
faţă de această serbare era extrem de mare deoarece participau alături de
membrii familiilor şi publicul de vază din oraş.21 Şedinţele ordinare se
desfăşurau în fiecare duminică sau sărbătoare, după ascultarea Sf. Liturghii,
în capela Seminarului.
În cazul asociaţiei religioase a elevelor de la Liceul de fete „Domniţa
Ileana” din Sighet s-au utilizat alternativ sau în paralel următoare denumiri
pentru a desemna asociaţia: reuniunea mariană, societate mariană şi
congregaţie mariană. Credem că acest lucru s-a datorat modificării statutelor
de funcţionare şi obţinerii arondării la Congregaţia Mariană Prima Primaria
din Roma. Indiferent de sintagma utilizată scopul asociaţiei a rămas acelaşi,
anume promovarea cultului Fecioarei Maria. Denumirea de congregaţie
mariană a fost utilizată începând din anul 1936. Activitatea marianistelor
s-a îndreptat şi spre latura umanitară, astfel prin festivalul din 9-10 aprilie
1938 îşi doreau să strângă fonduri pentru dotarea Capelei greco-catolice.22
Programul festivalului a fost apreciat de publicul numeros care „a aplaudat
îndelung şi le-a bisat”. „Întregul festival a reuşit peste aşteptări încât
asistenţa s-a depărtat cu cele mai bune amintiri şi cu credinţă, că pe lângă
instrucţia ce se dă elevelor, se poartă grijă deosebită de educarea morală şi
nobilitatea inimii. Tot meritul acestei reuşite revine dş. prof. Doda Pop, care
Reuniunea Mariană a elevelor gr.cat. de la Liceul de fete „Domniţa Ileana” din Sighet, în
,,Dumineca’’, Sighet, an XIII, nr. 17, duminică 26 aprilie 1936, p. 6.
21 Serbare mariană, în ,,Dumineca’’, Sighet, an XIII, nr. 45, duminică 15 noiembrie 1936, p. 5-6.
Amintim şi programul serbării artistic-religioase din 21 noiembrie 1936 ce s-a desfăşurat în Sala de
gimnastică a Liceului de fete, deoarece sunt înşiruite şi numele marianistelor:
„1. Cor religios.
2. Cuvânt de introducere, Amalia Balint prefecta congregaţiei.
3. Duet la vioară. Elevele: M. Epure şi M. Câmpianu.
4. Rugăciune de Militaru. Recitare eleva Ana Maria Berinde.
5. Canto-solo. Eleva Gh. Német
6. Trebuie să învăţăm. Monolog L. Suranyi.
7. Serenadă. Solo-pian. Eleva L. Munteanu.
8. Menirea muzelor- Melodramă de Păun. Muzica de prof. D. Stan, Corul Liceului de fete, orchestra
Liceului de băieţi. Poezia: L. Bârlea. Muzica: Gh. Német. Pictura: Elena Vodă Bota.
9. Baletul preoteselor din opera Aida. Elevele: L. Bârlea, E. Finkei, Clara Pop, A. Domide, T. Kleine, Cl.
Gudera, E. Vodă Bota, A. Iuga, Gh. Német, A. Doroş. La pian: T. Mezei.”
22 Aviz! Congregaţia Mariană de la Liceul de fete „Domniţa Ileana” din Sighet, în ,,Dumineca’’,
Sighet, an XV, nr. 13-14, duminică 27 martie 1938, p. 7.
20
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necruţând orişice oboseală a organizat festivalul. Cu recunoştinţă Comitetul
a ales-o preşedintp de onoare”.23
Reuniunea Mariană din Recea secţia pentru tineretul marianist a
fost amintită într-un raport înaintat Ordinariatului din Baia Mare, raport
în care se făcea menţiunea despre primirea celor 25 de feciori şi 29 de
fete ca membri externi ai reuniunii mariane că ocazia Sf. Misiuni ţinute
de ieromonahul Gheorghe Marina de la Bixad, urmând ca în funcţie de
îndeplinirea prevederilor din statute să devină membri activi. Referitor la
activitatea lor raportul menţiona mărturisirile şi cuminicările lunare şi la
sărbătorile mariane, participarea la dotarea şi întreţinerea curăţeniei în
biserică, achiziţionarea unui megafon pentru Mănăstirea Bixad.24
Reuniunea Mariană din Şişeşti secţia şcolarilor din clasele
supraprimare a fost înfiinţată în decembrie 1942, când reuniunea mariană a
adulţilor a cunoscut o reorganizare.25
În unele rapoarte se preciza explicit că fiecare asociaţie religioasă
din parohie avea un comitet propriu de conducere iar statutele erau respectate
întocmai. Astfel dintr-un astfel de raport aflăm că Reuniunea Mariană
a şcolarilor din Someş-Guruslău a cunoscut o reorganizare în anul 1943,
iar membrii ei erau în număr de 28. Mai aflăm că membrii au fost supuşi
Festivalul religios de la Liceul de fete „Domniţa Ileana” din Sighet, în ,,Duminica’’, Sighet, an XV,
nr. 17-18, duminică 24 aprilie 1938, p. 3.
Prezentăm programul festivalului din 9-10 aprilie 1938 pregătit de Congregaţia Mariană de la
Liceul de fete „Domniţa Ileana” din Sighet:
Partea I
Tatăl nostru! Corul şcolii
Conferinţă introductivă despre rostul acestei Congregaţii Mariane pe lângă o şcoală de fete - dş.
Elisabeta Dond cl VIII
Cor: Pe tine de lăudăm, Cuvinese cu adevărat – Corul liceului
Recitări Silvia Doroş cl II, Ana Maria Berinde cl V,
Solo Ave Maria cântat de Maria Magdalena Dan cl. V
Pian Silvia Puiu, Valeria Moiş, Olga Bălan cl IV
Tablouri vii încadrate cu o lumină intensă cu culori schimbătoare:
1. Maica Domnului înconjurată de îngeri
2. Îngerul păzitor lângă o elevă
3. Rugăciunea înaintea altarului
4. Iisus în Joia Mare n Grădina Măslinilor
5. Răstignirea lui Iisus
Partea II
Piesa Fericirea plăcerii? ori faptele bune? în două acte, au interpretat elevele Iudita Halmaghi cl
VIII, Olga Chiş cl VI, Malania Raţiu cl II
Tablou viu de Zaralia Bucureanu
24 AN MM, Fond Episcopia gr.cat. Maramureş, Dosar 72/1940, f. 16.
25 Ibidem, Dosar 84/1943, f. 95.
23
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unei perioade de candidatură până la promovarea solemnă ce urma să se
facă în cadrul Sf. Misiuni din iulie 1944. În acest scop statutele societăţii
urmau să fie trimise spre aprobare.26 Preotul Alexandru Bunea din parohia
Someş-Guruslău s-a îngrijit să promoveze asociaţiile religioase şi în rândul
credincioşilor din filie fie adulţi fie copii. Reuniunea Mariană a şcolarilor
din filia Husia a fost reorganizată şi avea 14 membri.27
Reuniunile mariane pentru tineret au activat şi în cadrul Episcopiei
greco-catolice de Maramureş, din punct de vedere cronologic putem să
clasificăm apariţia lor în două valuri: în primii ani ai deceniului al treilea
al secolului al XX-lea respectiv în primii ani ai celui de al doilea Război
Mondial. Apariţia şi proliferarea lor deşi a fost încurajată de activitatea
episcopului Alexandru Rusu, fost congregaţionist marianist, nu s-a datorat
exclusiv acestui lucru. O putem înscrie în tendinţa generală a epocii de a
înfiinţa congregaţii mariane pentru tineri în principalele şcoli din centrele
culturale şi religioase. Un aport serios în acest sens l-au avut profesorii de
religie care în tinereţe au activat în astfel de asociaţii sau au mai coordonat
activitatea unor astfel de asociaţii în alte şcoli.
Numărul mic de membri a unor astfel de asociaţii pentru tineret se
datorează în unele situaţii existenţei mai multor asociaţii într-o parohie. Cele
mai cunoscute astfel de exemple ar fi parohiile Cicârlău, respectiv ValeaVinului.28
În linii generale activitatea desfăşurată de acestea este similară cu
cea a congregaţiilor mariane pentru tineret din Blaj, Oradea sau Cluj. Din
păcate până în prezent informaţiile de care dispunem despre activitatea lor se
rezumă la câteva relatări de presă despre serbări religios-artistice, festivaluri,
adunări generale şi amintirea lor în unele rapoarte de activitate păstrate în
arhivă. Nici în privinţa numărului nu avem o imagine prea clară.

26
27
28

Ibidem, Dosar 86/1943, f. 53.
Ibidem, f. 54.
Ibidem, Dosar 77/1942, f. 21, 23. În Cicârlău în 1942 activau următoarele asociaţii religioase:
Reuniunea Mariană cu peste 200 membri, Cultul Preasfintei Inimi cu peste 200 membri, Ordinul
Terţiar al Prea Sf. Francisc cu 36 membri, AGRU. În Valea-Vinului activa: Reuniunea Mariană,
AGRU şi Societatea Micului Iisus.
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Réunions marianes des jeunes gréco-catholiques de
Maramures dans la période 1928-1948 “le moyen les plus moralisateur et un fort soutien apporté
aux prêtres dans la vie pastorale aussi’’
(Résumé)
Mots-clés: Congrégation mariane,
Maramures, jeunes, piété, la Vierge
Marie, Alexandru Rusu
Les reunions marianes des jeunes ont été actives dans le diocèse
gréco-catholique de Maramures aussi, en réalisant des activités religieuses,
caritatives et artistiques. En l’absence d’états de fonctionnement ont utilisé
des lois similaires à celles de réunions marianes chez les adultes. Information
sur leurs travail on se trouve dans la presse de ces jours et dans les archives.
Malheureusement, ces informations ne sont extrêmement détaillées,
en étant limitées aux announces qui concerne les célébrations de l’Etat, les
festivals, les assemblées générales, etc. Les réunions marianes des élèves ont
eu le soutien et l’appui de l`évêque Alexandru Rusu.
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(Rezumat)
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.
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Poveşti din munţii Maramureşului.
Destinul familiei şi a
preotului greco-catolic Riţiu Grigore
Dr. Sergiu Soica
Absolvent al Facultăţii de Teologie Grecocatolică, Departamentul Oradea, Secţia
Teologie Pastorală, Universitatea „BabeşBolyai” Cluj-Napoca. Masterat Istoria
Bisericii Române Unite, Universitatea
„Babeş-Bolyai”. Doctor în istorie în cadrul
Institutului de Istorie „George Bariţiu” al
Academiei Române, Cluj-Napoca.

Cuvinte cheie: Biserica Grecocatolică, regimul comunist, preoţi
greco-catolici, „fugari”, rezistenta
în munţi, detenţie comunistă.
„A predicat în biserică
ca să fie tari în credinţă”

La

preotul greco-catolic
Riţiu Grigore întâlnim o particula
ritate deosebită: a fugit în munţii
Maramureşului, unde a opus o rezistenţă religioasă. Acesta a fost arestat,
dar şi familia lui: soţia Riţiu Laura şi 2 copii din trei: Riţiu Melania şi Riţiu
Ioan.
Conform Fişei Matricole Penale, nr. 336 din 29 septembrie 1953,
completată la penitenciarul Ocnele Mari, Riţiu Grigore s-a născut în
localitatea Doba, judeţul Satu Mare, la data de 17 februarie 1892, părinţii
erau: Ioan şi Maria. A fost căsătorit şi a avut 2 băieţi şi o fată.
Date despre preotul Riţiu Grigore aflăm dintr-o telegramă a Direcţiei
Regionale de Securitate Oradea, nr. 5/27038 din 21 octombrie 1950, semnată
de lt. Colonel de Securitate Kiss Vasile, adresată Direcţiei Generale a
Securităţii Poporului, că: „organele noastre au prins o bandă de preoţi în
munţii Maramureşului, compusă din: Riţiu Grigore, Bob Leon fost egumen
al mănăstirii greco-catolice din Bixad, condamnat în lipsă la 3 ani închisoare,
Sălăjan Grigore preot greco-catolic rezistent din Mănăstirea Bixad, condamnat
	
	

Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Grigore, accesibile online la adresa: http://86.125.17.36/
Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/
Ritiu%20Grigore/index.php (6 august 2013).
Egumen – Persoană căreia i s-a încredinţat conducerea unei mănăstiri, Stareţ. Cf. Dicţionar Explicativ
al Limbii Române, Bucureşti, Edit. Univers Enciclopedic, 2009.
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tot în lipsă la 3 ani închisoare, Miclăuş Vasile călugăr rezistent din mănăstirea
Bixad şi Oros Nicolae ţăran din comuna Huta Cerchezii” .
Serviciul de Securitate al Judeţului Maramureş prin adresa nr. 5/5632
din 21 octombrie 1950, către Direcţia Regională a Securităţii Poporului
Oradea, a înaintat o listă cu un număr de 12 persoane arestate. Cei arestaţi
„au făcut parte din banda de fugari ce se afla în munţii Săpânţa”, precum şi
agenţii de legătură şi cei care i-au adăpostit şi alimentat. Aceştia au fost:
1. Sauliuc Ioan – curier de legătură.
2. Pop Mihai – colectat şi adus alimente bandei.
3. Miclăuş Vasile – fugar.
4. Oros Nicoară – fugar.
5. Riţiu Grigore – fugar.
6. Bob Leon – fugar.
7. Sălăgean Gavrilă – fugar.
8. Grad Axenia – găzduitor lui Joldea.
9. Bulz Ecaterina – găzduitoarea lui Joldea.
10. Balea Grigore – a primit scrisoare de la Joldea.
11. Coman Ioan – găzduitor lui Joldea.
12. Coman Părasca – găzduitor lui Joldea.
Direcţia Regională de Securitate Oradea menţionează în adresa nr.
527.786 din octombrie 1950, către DGSP Bucureşti că: „în noaptea zilei de
20/21 octombrie 1950 o echipă a organelor noastre călăuzită de numitul Pop
Ioan a luat banda prin surprindere. Banda a fost adăpostită într-o colibă de
lemn foarte bine amenajată şi camuflată, în aşa fel că de la 5 paşi abia a putut
fi observată”.
Tot în această adresă sunt descrişi „fugarii”:
1. Riţiu Grigore – născut la 17 februarie 1892, în comuna Doba,
judeţul Satu Mare, fiul lui Ioan şi Maria, de origine: ţăran sărac, preot
greco-catolic rezistent. Situaţia materială: expropriat şi confiscat 200
hectare pământ arabil şi păduri, căsătorit cu 3 copii, dintre care unul
Ioan, condamnat la Penitenciarul Piteşti, pentru că a făcut parte din
	
	
	

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare ACNSAS), Dosar
001192, vol. 7, Adrese-Rapoarte cu privire la Greco-Catolici, 1949-1955, fila 206.
Pop Ioan – zis Coca din comuna Săpânţa, s-a stabilit din cercetări asupra acestuia, locul unde se
adăpostesc fugarii, precum şi faptul că un timp îndelungat a fost in contat permanent cu „fugarii”,
ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, fila 207.
ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, Adrese-Rapoarte cu privire la Greco-Catolici, 1949-1955, fila
208.
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mişcarea legionară cu activitate intensă, ultimul domiciliu în comuna
Săpânţa, judeţul Maramureş.
2. Sălăjean Gavrilă – născut la 28 mai 1905, în comuna Hotoan,
judeţul Sălaj, fiul lui Vasile şi Tereza, de origine socială chiabur, fost
preot la mănăstirea greco-catolică Bixad, fost manist.
3. Bob Leon – născut la 13 martie 1912, în comuna Craidorolţ,
judeţul Satu Mare, fiul lui Ioan şi Floarei, de origine socială ţăran
sărac, fost egumen al mănăstirii Bixad, fost manist.
4. Miclăuş Ştefan – născut la 21 decembrie 1928, în comuna
Borleşti, judeţul Satu Mare, fiul lui Grigore şi Maria, de origine
socială ţăran sărac, profesiune fost călugăr la mănăstirea Bixad,
ultimul domiciliu în comuna Borleşti, judeţul Satu Mare.
5. Oros Nicoară – născut în 1902, în comuna Huta, judeţul
Satu Mare, fiul lui Ioan şi Maria, căsătorit cu doi copii, de profesiune
plugar cu 7 hectare pământ, origine socială ţăran sărac, neîncadrat.
Ultimul domiciliu în comuna Huta, judeţul Satu Mare.
Din cercetările Securităţii a rezultat următoarele: „în octombrie
1948, cu ocazia unificării celor 2 biserici, în urma instigărilor săvârşite de
către preoţii Sălăjean Gavril şi Leon Bob în jurul mănăstirii Bixad a izbucnit
o rebeliune. Susnumiţii instigatori de frica urmărilor au dispărut.
Riţiu Grigore cu toate că nu a fost urmărit de noi cu ocazia dislocării
moşierilor, acesta dispunând de 200 hectare pământ şi cu toate că nu figura pe
listele celor ridicaţi, în plus a luat o atitudine de rezistenţă faţă de unificarea
celor 2 biserici a dispărut de la domiciliu.
Miclăuş Ştefan a avut o activitate instigatoare faţă de unificarea celor
două biserici, în afară de aceasta a activat intens în ceea ce priveşte colecta de
bani şi de alimente pentru preoţii greco-catolici din închisori, a fost urmărit
pe cale informativă de către organele noastre din Baia Mare. Acesta a simţit
(sic!) urmărirea şi a dispărut.
Riţiu Grigore şi Miclăuş Ştefan după dispariţie s-au constituit întrun grup şi cu ajutorul populaţiei din jurul mănăstirii Bixad s-au adăpostit în
munţi, între comuna Huta (judeţul Satu Mare) şi comuna Săpânţa (judeţul
Maramureş), unde s-au întâlnit cu Oros Nicoară muncitor de pădure, care
a fost influenţat de Sălăjean Gavrilă să devină fugar, astfel s-a alăturat şi
acesta.
Aceştia s-au adăpostit în pădurea Hutei, în locul numit denumit
Tripşor. Prin legăturile lor cu greco-catolici înflăcăraţi şi fanatici din comunele:
Moişeni, Huta, Trip, Certeze, Târşolţ, Handalul Ilbei – judeţul Satu Mare;
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Săpânţa Sârbi – judeţul Maramureş, au depus o activitate instigatoare conta
actualului regim sub masca religiei. Au oficiat slujbe, liturghii, spovedanii,
etc. la care au participat săteni, au propovăduit şi lansat zvonuri instigatoare
şi alarmiste în legătură cu izbucnirea unui război mondial, venirea angloamericanilor şi schimbarea actualului regim.
Astfel adăpostul lor pentru populaţia din comunele sus amintite a
însemnat ceea ce a însemnat în trecut mănăstirea Bixadului.
În ceea ce priveşte legăturile bandei din cercetările de până acum am
stabilit din declaraţia lui Sălăjean Gavrilă următoarele:
1. Mogoci Mihai – pădurar din comuna Săpânţa, a făcut serviciul de
curierat între bandă şi familia Riţiu.
2. Riţiu Laura – soţia preotului Riţiu Grigore
3. Riţiu Melania – fiica preotului Riţiu Grigore
4. Riţiu Ioan – fiul preotului Riţiu Grigore
Aceştia se ocupau de scrisori şi bani. În aceste scrisori au fost trimise
ajutoare băneşti în trei rânduri de la Nunţiatură precum şi chestionare, la care
preoţii Riţiu Grigore şi Sălăjean Gavril au trimis rapoarte, care după cum
susţine Sălăjean Gavril conţineau situaţia lor precum şi activitatea lor pe
tărâm religios. Preotul Riţiu Grigore neagă cu un fanatism nemaipomenit, nu
s-a putut stabili până în prezent care din membrii familiei lui ţinea contact
cu Nunţiatura, sau cu un alt intermediar între familie şi Nunţiatură. Părerea
noastră este că Riţiu Grigore având băiatul său Ioan student la Medicină
Veterinară în Bucureşti, aceasta a trebuit să fie curierul între Nunţiatură şi
Săpânţa.
5. Paul Sever – preot greco-catolic rezistent din comuna Moişeni,
judeţul Satu Mare, a fost în contact de corespondenţă cu banda
alimentând şi colectând bani pentru ei. Până în prezent s-a stabilit
că a trimis suma de 20.000 lei.
6. Oros Dumitru – fătul bisericii Moişeni, a fost în contact de
corespondenţă, a alimentat, a făcut serviciul de curier şi a fost
elementul principal prin care banda a instigat la rezistenţă.
7. Cântăreu Petre – din comuna Huta, judeţul Satu Mare, idem.
8. Moiş Tămaş – curatorul bisericii Moişeni, idem.
9. Vida Ştefan – din comuna Handalul Ilbei, judeţul Satu Mare,
idem.
10. Borlan Grigore – fost călugăr din comuna Borleşti, judeţul Satu
Mare, idem.
11. Holdiş Dumitru – din Săpânţa.
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În afară de susnumiţii au mai fost identificaţi următoarele persoane
care au avut legătură cu banda:
- Comuna Săpânţa judeţul Maramureş:
1. Chirilă Gheorghe (chiabur), 2. Ioan a lui Pogaciu (cioban), 3.
Floare a sfătului (plugar), 4. Jepeanu, 5. Secheli, 6. Ion a Tărăşanului, 7.
Ileana lui Pogaciu.
- Comuna Moişeni judeţul Satu Mare:
1. Sora lui Oros Dumitru, fostă călugăriţă, 2. Verişoara lui Oros
Dumitru, fostă călugăriţă, 3. Soţia lui Moiş Tămaş, 4. Oros Tămaş (plugar),
5. Oros Cobut (plugar), 6 Moiş Gheorghe (plugar), 7. Oros Gheorghe, 8.
soţia lui Oros Gheorghe.
- Comuna Huta judeţul Satu Mare:
1. Dragoş Petre (plugar), 2. Istvan a lui Clari (plugar), 3. Ianoş a
lui Clari (plugar),
4. Simion Gheorghe a Măricuţii (plugar), 5. Iosif a lui
Măricuţii (plugar).
- Comuna Trip judeţul Satu Mare:
1. Maniţa Vasile – sfăt (plugar), 2. soţia lui Maniţa Vasile, 3. Grigoruţ
Dumitru (plugar).
- Comuna Târşolţ, judeţul Satu Mare:
1. Simion Bilt (plugar), 2. Darvai Vasile (plugar), 3. Soţia lui
Darvai Vasile.
- Coumna Borleşti, judeţul Maramureş:
1. Miclăuş Toader (plugar).
Aceştia au frecventat adăpostul bandei, au participat la slujbele
făcute de ei, şi prin ei s-a putut menţine în regiunea susnumită o rezistenţă
puternică pe cale religioasă şi o rezistenţă faţă de democratizarea regiunii.
În cabana acestora s-a găsit o armă militară, două grenade şi 30
cartuşe. Susnumiţii nu recunosc până în prezent că le-ar fi ţinut cu scopuri
agresive. În afară de acestea s-a mai găsit cca. 200 kg. grâu, 10 kg. slănină şi
o mare cantitate de alte alimente. În ceea ce priveşte armamentul rectificăm
raportul nostru telegrafic cu nr. 5/27038 din 21 octombrie 1950 în care am
raportat că asupra fiecăruia s-a găsit armament, raport ce a făcut pe baza
notei telefonice Sighet, ce a fost predată greşit.
Propuneri:
Reţinerea numiţilor Mogoci Mihai, soţia lui Riţiu Grigore – Riţiu
Laura, fiica acestuia Riţiu Melania, Holdis Dumitru din Săpânţa, pentru
a clarifica şi a stabili mai departe legătura în sus cu Nunţiatura. La fel
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propunem reţinerea numiţilor Paul Sever preot greco-catolic din comuna
Moişeni, Oros Dumitru, Petre Cântără, Moiş Tămaş, Vida Ştefan, Borlan
Grigore pentru faptul că au fost agenţii principali de legătură ai bandei cu
comunele respective.
În anchetă numiţii Bob Leon şi Riţiu Grigore dau dovadă de un
fanatism maxim, nevrând să recunoască nimic”.
Într-un raport din 30 decembrie 1950 adresat DGSP Bucureşti de
către DRS Oradea, nr. 5/32577, este menţionat că Nunţiatura a trimis ajutor
bănesc, de două ori, în valoare de peste 120.000 lei pentru familia lui Riţiu.
Detenţia familiei preotului Riţiu Grigore
Riţiu Grigore
Preotul Riţiu Grigore, conform Fişei Matricole Penale, a fost reţinut
în octombrie 1950. La data de 27 noiembrie 1951, Parchetul Militar Cluj,
a emis mandatul de arestare nr. 813/27 noiembrie 1951, cu acuzaţia de
„instigare publică”, conform articolului 327 C.P. Descrierea acuzării este
remarcabilă: „A predicat în biserică ca să fie tari în credinţă”.
A fost judecat de către Tribunalul Militar Cluj şi prin Hotărârea
Judecătorească nr. 195 din 31 martie 1952, a fost condamnat la 8 ani corecţie
(închisoare), până în 18 octombrie 1958. Preotul Riţiu Grigore a fost eliberat
din închisoare la 7 octombrie 1955 conform Decretului 481/55.
Arestat: octombrie 1950.
Penitenciarul Cluj.
Penitenciarul Ocnele Mari: 2 iulie 1952 – 14 noiembrie 1954.
Penitenciarul Caransebeş: 14 noiembrie 1954 – 7 octombrie 1955.
Eliberat: 7 octombrie 1955.
Total ani detenţie: 5 ani.
	
	
	
	

ACNSAS, Dosar 001192, vol. 7, Adrese-Rapoarte cu privire la Greco-Catolici, 1949-1955, filele
208-211.
Ibidem, fila 212.
Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Grigore, accesibile online la adresa: http://86.125.17.36/
Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/R/R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/
Ritiu%20Grigore/index.php (6 august 2013).
Ibidem.
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Riţiu Laura – soţia preotului Riţiu Grigore
Riţiu Laura, conform Fişei Matricole Penale nr. 205, de la penitenciarul
Satu Mare, din 5 martie 195110, s-a născut la data de 25 aprilie 1892, în
comuna Săpânţa, judeţul Maramureş, fiica lui Simion şi Huban Anna. A fost
căsătorită cu Riţiu Grigore şi a avut 3 copii: 2 băieţi şi o fată.
Laura Riţiu a fost arestată în 5 martie 1951, de către Serviciul
Securităţii Satu Mare, cu ordinul nr. 821, din 5 martie 1951. Conform
Fişe Matricole Penale a fot eliberată la 26 martie 1951, prin Hotărârea
Judecătorească nr. 1167/51.
Arestată: 5 martie 1951.
Penitenciarul Satu Mare: 5 martie 1951 – 26 martie 1951.
Eliberată: 26 martie 1951.
Total detenţie: 21 de zile.
Riţiu Melania – fiica preotului Riţiu Grigore
Riţiu Melania, conform Fişei Matricole Penale, nr. matricol 204, din
5 martie 1951, de la Penitenciarul Satu Mare11, s-a născut la 5 noiembrie
1925, în localitatea Beiuş, fiica lui Grigore şi Laura, studii bacalaureatul. La
data arestării, 5 martie 1951, era funcţionară în Vişeu, judeţul Maramureş.
Aceasta a fost arestată de către Serviciul Securităţii Satu Mare, cu
ordinul nr. 821, din 5 martie 1951. Conform Fişei Matricole Penale a fost
eliberată la data de 26 martie 1951, în urma adresei nr. 1167/51 din Hotărârea
Judecătorească nr. 9056/51.
Arestată: 5 martie 1951.
Penitenciarul Satu Mare: 5 martie 1951 – 26 martie 1951.
Eliberată: 26 martie 1951.
Total detenţie: 21 de zile.
Riţiu Ioan – fiul preotului Riţiu Grigore
Riţiu Ioan, conform Fişei Matricole Penale nr. 228, din 10 martie
10 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Laura, accesibile online la adresa:
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/R/
R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Laura/index.php (6 august 2013).
11 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Melania, accesibile online la adresa:
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/R/
R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Melania/index.php (6 august 2013).
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1949, de la penitenciarul Piteşti12, s-a născut la data de 5 august 1924, în
localitatea Beiuş. La data arestării a fost inginer agronom, iar în trecut
student.
Ioan Riţiu a fost arestat la 3 iulie 1948. A avut proces la Tribunalul
Militar din Cluj, nr. 437R. Conform Hotărârii Judecătoreşti, nr. 715/949, a
fost condamnat la 6 ani închisoare, motivul: „Uneltire”, cf. art. 209 C.P.,
descrierea acestei fapte: „a luat parte şi a cotizat la şedinţe legionare”,
perioada pedepsei a fost din 3 iulie 1948 – 1 iulie 1954.
A fost eliberat la 1 iulie 1954, prin expirarea pedepsei, conform
Hotărârii Judecătoreşti nr. 0162828/54.
Arestat: 3 iulie 1948.
Penitenciarul Piteşti: 3 iulie 1948 – 5 iunie 195113.
Lagărul de Muncă Poarta Albă: 5 iunie 1951 – 14 iunie 1951.
Lagărul de Muncă Valea Neagră: 14 iunie 1951 – 20 iulie 1953.
Penitenciarul Gherla: 20 iulie 1953 – 1 iulie 1954.
Eliberat: 1 iulie 1954.
Total an detenţie: 6 ani.
Cu toate acestea preotul Grigore Riţiu nu a cedat presiunilor regimului
comunist. Fără îndoială, putem afirma că destinul acestui preot şi a familiei
lui face parte din exemplele de „rezistenţă” pentru Biserica Greco-catolică.
Acest destin al familiei Riţiu are două mari particularităţi, sunt puţine cazuri
în care aproape toată familia unui preot a fost arestată şi a doua, a fugii în
munţi, pentru Biserică, în cazul acesta pentru Biserica Greco-catolică. Este
un exemplu unic, deoarece alte asemenea „poveşti” nu am mai întâlnit.

12 Date preluate din Fişele Matricole Penale – Riţiu Ioan, accesibile online la adresa:
http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/R/
R%2002.%20Reb%20-%20Rorlich/Ritiu%20Ioan/index.php (6 august 2013).
13 Aici putem observa că Riţiu Ioan a fost în perioada reeducării de la Piteşti, unul din cele mai sinistre
momente din penitenciarele din întreg spaţiu comunist.
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The Stories from the Maramures Mountains.
The Destiny of the Greek-catholic Priest Ritiu Grigore
and his Family
(Summary)
Keywords: Greek-Catholic Church,
the communist regime, Greek-Catholic
priests, „fugitives”, resistance in the
mountains, communist detention.
Romanian Communist Regime had in plan the abolition of GreekCatholic Church in Romania, but this plan encountered many obstacles in the
territory. Following the example of their bishops who were incarcerated for
their belief, many priests were against the dictatorial plan and they become
fugitives in the mountains. After being caught they have been closed in the
Communist prisons or working camps where many of them have also died.
One of the fugitives was the Greek-catholic priest Riţiu Grigore who
ran in the Maramures mountains where he continued to fight for his faith.
Later, together with his wife Laura and two of his children (Melania and
Ioan), Father Grigore Riţiu was caught and incarcerated.
The Romanian Greek-Catholic Church was abolished at the end of
the year 1948 and reinstated only after another 42 years.
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(Rezumat)
Cuvinte cheie: Biserica GrecoCatolică, 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.
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Moralitate versus Imoralitate.
Cazurile unor femei verificate
de Partidul Comunist în anii’50.
Studiu de caz: judeţele Satu Mare şi Maramureş
Dr. Robert C. Tőkőlyi
Absolvent al Facultăţii de Istorie şi
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Istorie
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Universitatea
“ Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2004)
şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice şi
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Secţia Administraţie
Publică, Universitatea “ Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca (2010); Masterat în Drepturile
Omului, Universitatea de Nord Baia Mare
(2006); Doctor al Institutului de Istorie
,,George Bariţiu’’ din cadrul Academiei
Române, Filiala Cluj. Profesor, în prezent
arhivist la Arhivele Naţionale Maramureş.
Autor al volumului Alexiu Pokol. Viaţa
şi activitatea (1872-1935), Baia Mare,
2012. Domenii de interes: istoria locală,
istoria presei locale; diplomaţie şi relaţii
internaţionale; Holocaustul; regimuri
politice în secolul XX; mişcarea feministă,
drepturile omului. Articole şi materiale
publicate în reviste de specialitate şi presă
locală.

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

U

n 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 purtătorul de
cuvânt al 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
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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. Ţine de bunul simţ
însă, să specificăm şi faptul că nu întotdeauna, lipsa moralităţii membrilor
de partid, era adusă la cunoştinţa Partidului de o terţă parte. În unele cazuri,
lucrurile erau atât de evidente, încât însăşi cei verificaţi confirmau deviaţiile
de care sufereau.
În continuarea studiilor publicate în numerele anterioare ale „Revistei
Arhivei Maramureşene” referitoare la istoria activităţii organizaţiilor de
femei subordonate Partidului Comunist Român şi în strânsă legătură cu
acestea, prezentul studiu analizează câteva situaţii, poveşti de viaţă, istorii
ale unor femei verificate începând cu anul 1948, acuzate de imoralitate atât
în raport cu Partidul, cât şi în viaţa personală. În cazul acestora, majoritatea
învinuirilor aduse de către partid făceau referire la diverse deviaţii sexuale,
compromiterea în faţa societăţii printr-o viaţă destrăbălată, alcoolism,
delaţiune, furt, spionaj etc. Nu ştim cu certitudine dacă situaţia era chiar atât
de gravă, dacă în sufletul lor, femeile verificate de către partid erau chiar atât
de lipsite de principiile morale elementare. Din acest motiv menţionăm că
singura sursă de informare în acest sens îl reprezintă documentaţia întocmită
de comisiile de verificare, în special referatele, care conţineau o descriere
extrem de detaliată atât a vieţii personale cât şi a celei profesionale.
Pentru a nu aduce atingere memoriei postume, identitatea femeilor
ale căror istorii vor fi reproduse în acest studiu vor fi protejate, fiind utilizate
doar iniţialele numelor şi prenumelor. Menţionăm faptul că ne-am axat atenţia
doar asupra cazurilor mai interesante, cu impact atât în rândurile cetăţenilor
dar mai ales în cadrul partidului.
Primul caz pe care am ales a-l prezenta este cel a unei membre în
Comitetul Judeţean UFDR Satu Mare pe numele ei B.E. Aceasta, născută
în anul 1909, era de origine ţărănească, cu patru clase de liceu, activa ca
funcţionară şi era membră în partid din anul 1946. După încadrare a activat
în cadrul organizaţiilor de femei, având o activitate destul de bună însă în
momentul verificării, detaliile „picante” despre trecutul acesteia au ieşit la
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suprafaţă. Conform caracterizării, se pare că aceasta, deşi era căsătorită, a
participat împreună cu soţul ei la diferite petreceri, ocazii cu care a intrat
în contact cu diverse „elemente dubioase, speculanţi, spioni internaţionali”
etc. Aceste fapte s-au desfăşurat se pare anterior intrării în partid, undeva
prin 1945-1946. Fiind „un element cu viaţă imorală”, B.E. a participat activ,
inclusiv la diverse orgii, ea fiind „dezbrăcată în pielea goală şi pusă pe masă
să stea la dispoziţia societăţii de orgie”. Acuzaţiile împotriva femeii nu se
opreau aici. Din caracterizare reiese faptul că era şi spioană, probabil în slujba
serviciilor britanice, deoarece a fost văzută în compania şefului serviciului
englez de spionaj, care se pare era un apropiat al familiei şi participa la
chefurile organizate de soţi şi chiar a „a stat de vorbă cu ea singură în anul
1946”. Femeia era foarte bine conectată şi în lumea românească, deoarece
avea ca prieteni, pe mai toţi lideri marcanţi ai partidelor istorice de pe plan
local, catalogaţi toţi ca „elemente reacţionare”.
Un alt caz extrem de interesant, identificat pe parcursul cercetărilor
noastre, este cel al relaţiei homosexuale dintre două membre ale organizaţiei
Satu Mare a UFDR, una dintre părţi fiind chiar membră în conducerea
Comitetului Judeţean UFDR. Conform informaţiilor partidului, I.A. o femeie
din Satu Mare, căsătorită, a cunoscut în anul 1942, refugiată fiind la Simeria,
pe F.E., o altă femeie, născută în anul 1916, de origine muncitorească, cu
şapte clase elementare, de profesie casnică, devenită ulterior membră a
Comitetului Judeţean UFDR Satu Mare şi secretara Crucii Roşii din aceeaşi
localitate. Cele două s-au îndrăgostit şi au intrat de bunăvoie într-o relaţie
homosexuală. Din informaţiile furnizate de partid aflăm că relaţia era atât de
intensă încât cele două şi-au jurat credinţă reciprocă în biserică „erau atât
de îndrăgostite una de alta încât s-au dus în biserică şi şi-au jurat credinţă
una la cealaltă/s-au căsătorit”. După eliberarea Ardealului de Nord, soţul
lui I.A. a revenit la Satu Mare, soţia rămânând în continuare la Simeria unde
a continuat relaţia cu F.E. Abia după lungi insistenţe din partea părinţilor ei,
I.A. a acceptat să revină acasă, pentru a i se alătura soţului ei. În ciuda acestui
pas, nu s-a produs ruptura, I.A. vizitând-o des pe iubita ei „călătorind pe
trepte de tren, în condiţii foarte grele”. După mutarea la Satu Mare, I.A. a
făcut tot posibilul pentru a-şi aduce aproape prietena, reuşind în cele din urmă
să o integreze în organizaţia locală a Apărării Patriotice. Relaţia a continuat
şi în acest timp, ajungându-se chiar la divorţul de soţ pentru a putea trăi doar
cu F.E. Despărţirea nu a durat foarte mult pentru că în anul 1947, cei doi s-au
	

Arhivele Naţionale Satu Mare (în continuare AN SM), fond Comisia Judeţeană de Verificare a
Membrilor de Partid Satu Mare, dos. 9/1949, f. 89.
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reunit, ocazie cu care F.E. a luat decizia de a întrerupe relaţia, hotărâre care
a afectat-o foarte puternic pe I.A. Aceasta din urmă, supărată fiind pe fosta
sa prietenă, a început să o denigreze în Satu Mare „ea, supărată pe F.E a
început să pălăvrăgească şi să vorbească despre această viaţă anormală pe
care a trăit-o cu ea, în întreg oraşul”.
Nu toate cazurile analizate de membrii Comisiei de Verificare erau
la fel de spectaculoase. De cele mai multe ori femeile acuzate că au dus o
viaţă imorală făceau referire la situaţii de concubinaj. În această categorie
poate fi inclusă şi K.R., născută în anul 1907 la Baia Mare, origine socială
muncitorească, 4 clase primare, de profesie muncitoare. În expunerea de
motive cu privire la excluderea ei din partid, se specifica faptul că „a trăit în
concubinaj cu mai mulţi bărbaţi”. În cazul ei, dar şi al altor astfel de femei,
„viaţa imorală” era completată de alcoolism.
În alte cazuri, aventurile amoroase unor femei a produs chiar drame
familiale. În această categorie poate fi încadrată B.M., născută în anul 1921
la Satu Mare, origine socială mic burgheză cu 4 clase comerciale şi 4 clase la
un gimnaziu reformat de fete, de profesie funcţionară. Deşi era căsătorită din
1946 cu un plutonier de miliţie iar ea activa ca ziaristă la un ziar maghiar, în
anul 1950 a cunoscut un bărbat cu 10 ani mai tânăr, coleg la ziarul respectiv,
cu care a început „a ţine relaţii de dragoste, făcându-se vizite la locuinţe
reciproce.” Mai mult decât atât se pare că cei doi amorezi au mers până acolo
încât să-i propună soţului să divorţeze pentru ca cei doi să se poată căsători
„şi după un an se va recăsători cu el din nou.” Soţul nu a fost de acord cu
aceste propuneri, şi în urma divergenţelor din familie, s-a sinucis.
O altă categorie foarte interesantă este cea a fostelor membre ale
partidelor fasciste, ale unor organizaţii anticomuniste, simpatizante sau
colaboratoare, care ulterior au intrat în partidul comunist. Bineînţeles, la
verificare au ieşit la iveală numeroase detalii, bine cunoscute de altfel în rândul
comunităţii din care femeile respective făceau parte. Spre exemplu, cazul
R.E., născută în anul 1903 în comuna Şugatag, origine socială muncitorească,
4 clase primare, de profesie funcţionară, membră în partidul comunist din
anul 1946. În urma investigaţiilor a reieşit că în timpul războiului, femeia a
colaborat cu autorităţile hortiste, care au favorizat-o, ajutând-o să îşi termine
	
	
	

Ibidem, f. 74.
Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), fond Comitetul Regional Maramureş al
P.C.R., Colegiul de Partid, dos. 42/1951, f. 338.
Ibidem, ff. 304-305.
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studiile şi chiar au angajat-o. Răsplata a fost că „a ţinut legături cu jandarmii
maghiari, cu 2 chiar relaţii de dragoste.” Se pare că ea era cea care îi vizita
la postul de jandarmi. Un alt caz asemănător este cel al lui L.E. născută în
anul 1919 tot la Ocna Şugatag, fiica unui contabil local, absolventă de liceu
teoretic, de profesie funcţionară, membră în partid din anul 1946. Aceasta,
deşi era căsătorită, soţul ei aflându-se concentrat pe front, „a trăit cu ofiţeri
hitlerişti” cu care a şi fugit din calea armatelor sovietice până în Ungaria.
Deşi la întoarcere s-a împăcat cu soţul, pe fondul trecutului ei, acesta a cerut
despărţirea. În aceeaşi categorie ar putea fi inclusă şi T.H., născută în anul
1926, fiică de poliţist, absolventă a şcolii primare şi a 4 clase secundare,
de profesie învăţătoare. Se pare că aceasta era simpatizanta şi prietena unui
grup de rezistenţă anticomunistă, unul din membrii grupului fiindu-i şi iubit.
În ciuda acestui aspect, autorităţile comuniste generalizau menţionând că „a
trăit în legături intime cu bandiţii înrăiţi ai clasei muncitoare.”
Una din categoriile cele mai interesante de femei lipsite de morală,
fie ea şi proletară este cea a activistelor care, în timpul activităţii lor politice
sau profesionale, au pus bazele unor relaţii intime cu colegi bărbaţi, fie pe
teren, fie în dormitorul partidului de la sediul local. Un astfel de caz este
cel al lui D.M., activistă de partid în Carei care în anul 1954, „a avut abateri
de la morala proletară”, pe teren, cu un activist de la secţia agrară de la
Raionul PMR Carei. Cei doi, fiind trimişi împreună cu scopul de a crea
condiţiile politice pentru înfiinţarea de întovărăşiri „lucrând împreună mai
multe săptămâni, au început să fie între ei relaţii intime.” Se pare că faptul
a început să dea naştere la diferite zvonuri, activiştii atrăgând atenţia celor
doi în numeroase rânduri. Cei doi au refuzat să asculte şi au continuat să facă
teren împreună. La un moment dat se pare că au ajuns chiar să se prezinte ca
soţ şi soţie, ceea ce a dus la compromiterea femeii în „faţa maselor”.
În aceeaşi categorie poate fi inclusă şi I.P. activistă de partid din zona
Vişeului, care în anul 1955, fiind trimisă pe teren în localitatea Ieud pentru
a atrage femei în organizaţia de masă, a sfârşit prin a-l atrage în pat pe un
căpitan, cu care a şi fost prinsă de către preşedintele sfatului şi proprietarul
casei. Cazul a fost adus în atenţia Comitetului Raional UTM, femeia fiind dată
ca exemplu negativ în faţa celorlalţi activişti. I.P. nu era la singura abatere, ea
	
	
	
	

Ibidem, dos. 44/1952.
Ibidem, dos. 52/1953, f. 133.
Ibidem, dos. 42/1951, f. 372.
Ibidem, dos. 40/1954, f. 20.
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călcând strâmb, tot când se afla pe teren, dar în localitatea Ruscova. Pentru
abaterile sale, femeia a fost sancţionată cu vot de blam şi scoasă din munca
de teren.
Cele mai interesante abateri de la morală s-au petrecut în anul 1957,
dar şi în anii anteriori, în dormitorul partidului din Vişeu de Sus. Mai multe
activiste, M.A., U.I. şi C.I. au organizat împreună cu mai mulţi activişti
bărbaţi, printre care şi fostul prim secretar local, diferite petreceri, după
care întreţineau relaţii sexuale în dormitorul partidului. Cazurile acestea au
creat un imens scandal pe plan local, de petrecerile respective aflând şi soţii
activistelor. Totodată, întreaga comunitate a aflat despre orgiile organizate,
ceea ce a dat naştere unor zvonuri şi a dus la scăderea prestigiului partidului.
Pentru abaterile lor, femeile au fost sancţionate cu vot de blam şi au fost
scoase din munca pe care o prestau la partid.10
În timpul verificărilor, partidul a identificat şi cazuri de prostituţie.
Este cazul lui S.V.E., născută în anul 1923 în Satu Mare, fiică de frizer, 4
clase de liceu, de profesie funcţionară, membră de partid din 1947. Deşi
era căsătorită, aceasta s-a dovedit a fi o prostituată în toată regula, întrucât
întreţinea relaţii sexuale în schimbul unor sume de bani, având în oraş mai
multe case de întâlnire unde îşi racola clienţii.11
În timpul verificărilor s-au identificat numeroase astfel de cazuri
precum cele expuse mai sus. Nu intenţionăm să le amintim aici pe toate ci
doar pe acelea care au relevanţă, pe baza cărora se poate stabili un patern
(tipar).
Cazurile descrise mai sus sunt extreme. Au existat şi altele mai
„soft”, dar la fel de grave din punct de vedere moral, pentru că implicau
tocmai persoane care luptau ca morala să fie respectată. Spre exemplu, în
localitatea Cavnic, activista S.R., născută în anul 1910, originea socială mic
burgheză, 5 clase primare, de profesie casnică, cunoscută în localitate ca o
femeie de moravuri uşoare, deşi era căsătorită, acest detaliu nu o împiedica
să întreţină relaţii „neprincipiale” cu preotul romano-catolic din Cavnic.12 Un
caz asemănător s-a petrecut la Tg-Lăpuş, însă diferă de primul prin faptul că
ambele persoane implicate erau apărători ai moralităţii. Este vorba de B.R.
soră de caritate catolică, care trăia cu preotul romano-catolic.13
	 Ibidem, dos. 33/1956, f. 18.
10 Ibidem, dos. 29/1957, f. 25; dos. 30/1957, ff. 94-95.
11 Ibidem, dos. 15/1958, f. 167.
12 AN SM, fond Comisia Judeţeană de Verificare a Membrilor de Partid Satu Mare, dos. 38/1954, f. 172.
13 AN MM, fond Comitetul Regional Maramureş al P.C.R.,Colegiul de Partid , dos. 44/1952, f.142.
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Din verificările partidului reiese faptul că femeile investigate nu
aveau probleme doar cu viaţa amoroasă. În majoritatea cazurilor expuse mai
sus sexul era combinat cu mari cantităţi de alcool şi era însoţit de certuri,
scandaluri şi alte asemenea atitudini. Mai exista şi o categorie, a femeilor
care nu manifestau probleme de natură sexuală, însă aveau înclinaţii spre
furt, delapidare etc. Un astfel de caz a fost cel al lui M.V.E., născută în anul
1935, origine socială muncitorească, de profesie dactilografă la Comitetul
Raional Sighet, care a falsificat mai multe cecuri, folosind banii în folos
propriu.14
Majoritatea femeilor care au trecut examenul verificării de partid au
fost catalogate drept femei cu o morală sănătoasă, având o viaţă personală
şi profesională „fără abateri”. Însă au fost şi cazuri în care unele femei, au
fost excluse din partid tocmai pentru că proveneau dintr-un mediu familial
în care principiile moralei creştine şi cetăţeneşti erau cunoscute şi asumate.
Astfel, C.V, născută în anul 1896 în localitatea Strâmtura, judeţul Maramureş,
într-o familie de preoţi, absolventă de pedagogie superioară, secţia IstorieGeografie, profesoară în Gherla, Turnu Severin şi Satu Mare, a fost exclusă
din partid pentru că a fost crescută şi era adepta unor concepţii idealiste
mistice, ceea ce o făcea să fie confuză cu privire la rolul partidului.15
Stigmatul pus asupra unor femei, la un moment dat al existenţei lor,
a rămas pentru totdeauna, partidul consemnând aceste fapte, chiar dacă, în
timp ele şi-au îndreptat comportamentul. Spre exemplu, în timpul verificărilor
membrelor Comitetului judeţean UFDR Satu Mare, se menţiona în dreptul
caracterizării lui H.E., născută în 1913, de origine mic burgheză, 4 clase
secundare, de profesie muncitoare faptul că deşi această femeie ocupa funcţii
de răspundere în organizaţia de femei, atât la nivel central judeţean cât şi
la nivel de plasă, şi îşi îndreptase comportamentul, a fost exclusă pentru că
în urma deviaţiilor sale de la morală, se îmbolnăvise de sifilis, la momentul
verificării specificându-se că boala ei era avansată (sifilis cu 4 cruci).16
Nu există surse alternative care să confirme sau să infirme aceste
poveşti de viaţă, aceste tipologii sau cazuri. Prin urmare nu putem să opinăm
cu certitudine asupra veridicităţii constatărilor partidului. Cert este doar faptul
că, printre numeroase elemente aşa zise sănătoase, în partid şi-au făcut cuib
şi mulţi paria ai societăţii, care sperau că sub o nouă cupolă îşi vor şterge
14 Ibidem, dos. 35/1956, f. 92.
15 Ibidem, dos. 42/1951, f. 310.
16 AN SM, Comisia Judeţeană de Verificare a Membrilor de Partid Satu Mare, dos. 4/1948, ff. 25 -26.
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păcatele trecutului. Din păcate pentru aceste persoane, cazurile lor erau
cunoscute de mult mai multă lume decât credeau ele, lume plină de delatori,
care abia aşteptau momentul favorabil pentru a da în vileag acele fapte.
Indiferent de faptul că trecutul unor membrii ai partidului comunist
era adevărat sau doar plăsmuiri ale imaginarului colectiv, Partidul nu putea să
rişte o compromitere a imaginii sale publice, în condiţiile în care acesta căuta
să fie purtătorul de cuvânt al elementelor sănătoase, muncitoreşti şi ţărăneşti.
Culmea este faptul că multe din cazurile expuse mai sus proveneau tocmai
din aceste categorii sociale şi nu din rândurile intelectualităţii, chiaburilor sau
a susţinătorilor partidelor istorice. Acele femei, purtau stigmatul apartenenţei
lor la o clasă socială sau la o ideologie politică. Ele erau o specie aparte, erau
mult mai antipatizate de partid decât femeile care manifestau o slăbiciune de
natură sexuală sau erau găunoase în trecutul lor personal.
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Morality vs. Immorality.
Cases of Women verified by the Communist Party
in the 50’s.
Study Case: Satu Mare and Maramures Counties
(Summary)
Keywords: Romanian Communist Party,
women, morality, immorality, party
members’ verifications.
One of the aspects that were very little mentioned in the historiography
dedicated to the communist period is the liaisons between party members and
moral or immoral habits. It is well known that the Communist Party accepted
within its ranks members, men and women, with many bad habits, more or
less obvious. Also, it is well known that the party was aware about deviations
of any kind of its members. Nevertheless, the Communist party accepted
all. Because the party was trying to gain more power, respect, lawfulness.
But, at the end of the’ 40’s and the beginning of the’50’s the time has come
for the party to get rid of them during the so called party verifications. The
reasons for exclusion were different. However, for many of those expelled,
the official reason was „deviations from moral life”.
It has to be said that the exclusion papers were based only on the
external morality so it is impossible for us to know how the real situation was.
Often, a person’s past was revealed by the party informants. But sometimes,
the facts were so obvious that were acknowledged even by those verified.
Unfortunately there are no other sources to confirm or to refute the
statements from those documents so it is very hard for us to certify if the
party is telling the truth.
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(Rezumat)
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.
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Drd. Marius Uglea
Arhivele Naţionale Maramureş

Triunghiul morţii – Baia Sprie, Nistru, Cavnic –
1950-1955,
Târgu-Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2009, 173 p.
Autor: Ştefan Bellu

Decretul

nr. 6 din 14 ianuarie 1950
referitor la înfiinţarea Unităţilor de Muncă
reglementa înfiinţarea pe teritoriul României
comuniste a primelor unităţi speciale de muncă
în vederea reeducării politice. Întregul sistem al
măsurilor administrative luate în perioada 19501952 a fost unificat la data de 22 august 1952 prin
,,hotărârea pentru înfiinţarea coloniilor de muncă,
a domiciliului obligatoriu şi a batalioanelor de
muncă a Consiliului de Miniştri’’ cu numărul
1554. Această hotărâre a legitimat apariţia pe
teritoriul României comuniste a unui număr
important de colonii şi lagăre speciale de muncă,
printre care şi cele de la minele de plumb din Baia Sprie, Cavnic şi Valea
Nistrului din sudul Regiunii Maramureş.
Sistemul represiv al coloniilor de muncă miniere a fost abordat
pentru prima dată după 1989 de către foştii deţinuţi, care, prin intermediul
literaturii memorialistice, bazate pe faptele reale trăite la Baia Sprie, Cavnic
	

	
	

Născut în localitatea Cufoaia, absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş-Bollyai, a fost
redactor la ziarul ,,Pentru Socialism’’ şi este la ,,Graiul Maramureşului’’. A debutat ca şi poet în anul
1958 în revista Albina, colaborând la multe reviste locale şi naţionale. Din volumele publicate amintim
şi Ion Şugariu – un poet căzut în război şi Pădurea răzvrătită. Mărturii ale rezistenţei anticomuniste.
Arhiva Serviciului Român de Informaţii, fond Documentar (D), dosar nr. 9572/17.04.1968, vol. 61, f. 140.
Ibidem, ff. 80-83.
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şi Nistru, au reuşit să descrie aspectele referitoare la funcţionarea acestor
colonii, evidenţiind în special regimul de muncă deosebit de sever la care
au fost supuşi, precum şi regimul alimentar care nu a fost niciodată direct
proporţional cu munca specifică unui miner. Aceeaşi memorialişti au adus
în discuţie spectrul politic în care se încadrau cei mai mulţi dintre deţinuţii
coloniilor, oprindu-se şi asupra unor evenimente deosebite în care au fost
implicaţi scriitori, economişti, preoţi greco-catolici şi nu numai, ce erau
consideraţi principalele ,,elemente duşmănoase’’ ale regimului democraţiei
populare din România. În acest sens sunt de amintit lucrările: Închisoarea
noastră cea de toate zilele a lui Ion Ioanid, Temniţa, destinul generaţiei
noastre scrisă de Ion Diaconescu, Martori şi Martiri, Cornel Onaca, Am
trecut prin iad, Ion Pantazi, Din Împărăţia Morţii a lui Gabriel Bălănescu.
Sub acelaşi titlu, Triunghiul Morţii, Aurel Ciolte şi Valeriu Achim
publicau în anul 2000, la Editura Gutinul din Baia Mare, post mortem,
memoriile inginerului miner Emanuil Florean, lucrarea înscriindu-se tot în
rândul memorialisticii, titlul fiind inspirat din episoadele Triunghiul Morţii
ale filmului documentar Memorialul Durerii, realizat de Lucia HossuLongin.
Memorialistica a fost dublată de o serie de studii şi cărţi referitoare la
represiunea în coloniile de muncă miniere de la Baia Sprie, Cavnic şi Nistru,
care s-au bazat pe valorificarea documentelor de arhivă aflate în păstrarea şi
gestionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Jilava, a Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau a Serviciului Judeţean
Maramureş al Arhivelor Naţionale. Corelarea acestor documente cu
sursele memorialistice reflectă o descriere cât mai veridică a evenimentelor
petrecute la coloniile din sudul Maramureşului. Sursele memorialistice,
respectiv informaţiile orale primite de la foştii deţinuţi politici ai închisorilor
şi lagărelor comuniste, fără a fi verificate prin documentele scrise referitoare
la detenţia politică, constituie o cercetare lipsită de exhaustivitate, adevărul
istoric fiind de cele mai multe ori pus sub semnul subiectivităţii.
	
	

	
	

Ioanid a fost arestat în iulie 1952, judecat şi condamnat la 20 ani muncă silnică pentru ,,complicitate
la crimă de înaltă trădare’’.
Era fiul fostului general Constantin Pantazi, care a îndeplinit funcţia de Ministru de Război în perioada
1942-1944, şi care a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă. Ion Pantazi a fost reţinut în octombrie
1950 pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei în Iugoslavia şi condamnat de Tribunalul
Militar Bucureşti la 5 ani închisoare corecţională.
Câteva episoade reprezentative ale filmului au fost transpuse în scris de către Lucia Hossu-Longin în
volumul Memorialul Durerii. O istorie care nu se învaţă la şcoală, Bucureşti, Humanitas, 2007.
Vezi fondurile arhivistice: Exploatarea Minieră Baia Sprie, Exploatarea Minieră Cavnic, respectiv
Exploatarea Minieră Nistru.
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Triunghiul morţii. Baia Sprie, Nistru, Cavnic 1950-1955, volum
publicat de Ştefan Bellu în anul 2009, pornind de la participarea acestuia
la manifestările comemorative ale foştilor deţinuţi politici din 1994 de la
Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic şi Nistru, cu care a purtat diverse discuţii.
Printre interlocutorii lui Ştefan Bellu de la aceste manifestări s-au numărat
Constantin Constantinescu Epure din Bucureşti, deţinut în perioada 19411964, Gheorghe Muşat, economist din Piteşti, fost deţinut la Cavnic ,,de
când s-a bătut primul ţăruş al lagărului şi până la desfiinţarea lui’’, Corneliu
Brediceanu, profesor pensionar din Sânnicolau Mare, Teodor Beceneagă
din Reşiţa, Mircea Buteanu din Baia Mare, Hegeduş Geza din Bihor, Vasile
Gherman din Budeşti, Vasile Ofrim din Dragomireşti, ale căror amintiri se
regăsesc în această lucrare. Cele relatate au fost corelate de autor cu datele
memorialiştilor de prestigiu, cum îi numea pe Ion Ioanid, a cărui lucrare
am menţionat-o anterior (Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. I,
1991), pe Ion Diaconescu şi pe Gabriel Bălănescu. Însuşi autorul preciza:
,,Lucrările semnate de Ion Ioanid, Gabriel Bălănescu şi Ion Diaconescu
reprezintă documente de o valoare de excepţie privind viaţa şi activitatea
foştilor deţinuţi politici din coloniile de muncă Baia Sprie, Nistru, Cavnic’’
Cuvântul înainte al autorului este deschis cu un citat care ne transpune
direct în mijlocul represiunii comuniste care a afectat Maramureşul: ,,În
perioada dictaturii comuniste, România nu a fost altceva decât o imensă
puşcărie. Zonele de maximă durere, udate cu sânge şi lacrimi, le-au constituit
cele peste 300 de închisori şi lagăre de exterminare în care au fost crucificaţi
sute de mii de oameni care gândeau altfel decât comuniştii. În geografia
detenţiei politice româneşti din acea perioadă se înscrie şi Maramureşul,
cu sinistra închisoare de la Sighetu Marmaţiei şi coloniile de muncă de la
minele Baia Sprie, Nistru şi Cavnic’’10
Lucrarea lui Ştefan Bellu este structurată în patru capitole, din care
primele trei se ocupă de principalele evenimente care au marcat funcţionarea
coloniilor de la Baia Sprie, Nistru şi Cavnic, iar al patrulea, intitulat Addenda
prezintă câteva extrase din lucrările celor trei memorialişti menţionaţi mai
sus, respectiv o scurtă listă a deţinuţilor din lagărul de muncă de la mina de
plumb din Baia Sprie. Nu lipsesc din lucrarea lui Ştefan Bellu şi câteva strofe
din poeziile compuse în timpul detenţiei politice, pline de religiozitate şi de
	

A fost condamnat la m.s.v. în 24 ianuarie 1949, în 12 noiembrie a fost internat la Nistru, conform fişei
matricole penale.
	 Ştefan Bellu, Triunghiul morţii. Baia Sprie, Nistru, Cavnic 1950-1955, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia
Gutenberg, 2009, p. 8.
10 Ibidem, p. 5.
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frământări specifice puşcăriei. Ultimul subcapitol este dedicat felului cum
este reflectat universul concentraţionar în memorialistica românească, unde
ne-a atras atenţia analizarea deţinutului politic ca tipologie umană: ,,Din
punct de vedere ideologic, deţinuţii politici din România comunistă (aşa cum
reiese din memorialistică) aveau diferite coloraturi: erau liberali, ţărănişti,
social-democraţi, legionari, comunişti. Majoritatea proveneau dintre liberali,
ţărănişti şi legionari. Din punct de vedere social, Gulagul românesc a fost
populat cu intelectuali, ţărani şi muncitori. Din punct de vedere religios,
Gulagul românesc a fost unul ,,ecumenic’’: populat de deţinuţi greco-catolici
şi ortodocşi, în principal, dar şi de romano-catolici, protestanţi ori, mai rar,
reprezentanţi ai altor culte (evrei, de pildă, sau musulmani).’’11
Autorul redă apoi opiniile mai multor memorialişti, istorici sau
cercetători despre deţinutul spaţiului concentraţionar din România comunistă:
,,Memorialiştii detenţiei comuniste alternează a încadra deţinutul politic
român într-o postură grandilocventă sau într-una temperată. Adrian Marino
refuză eroismul şi emfaza detenţiei, căci, în optica sa, deţinutului român i se
potriveşte ipostaza tip Ivan Denisovici (celebrul personal al lui Aleksandr
Soljeniţîn din nuvela ,,O zi din viaţa lui Ivan Denisovici, drept care analistul
optează pentru categoria majoritară a rezistentului pasiv, considerând că,
în detenţia comunistă, nu poţi fi erou 24 de ore din 24. Atunci când vorbeşte
totuşi despre eroism, Adrian Marino se referă la două tipuri: ,,unul sublim,
spectaculos, al marilor gesturi şi sacrificii, şi un altul modest, cotidian,
obscur, adesea anonim, al sacrificiului şi mortificării zi de zi.’’’’12
Mărturisitorii, cum îi numeşte Ştefan Bellu pe cei proveniţi din
rândurile preoţimii, văd în detenţia politică ,,un har de a putea închina
lui Dumnezeu suferinţe şi mărturisirea în credinţă’’.13 Exemplele ar putea
continua, însă lăsăm ca acestea să fie descoperite şi analizate de cercetători,
istorici sau simpli pasionaţi de acest gen de literatură.
Fără a insista foarte mult pe descrierea detenţiei în coloniile de muncă
de la Baia Sprie, Nistru şi Cavnic aşa cum este văzută ea prin prisma foştilor
deţinuţi, fie ei scriitori, istorici, preoţi, etc., este de ajuns să ne exprimăm
recunoştinţa faţă de cei care au avut curajul, imediat după 1989 să pună pe
hârtie evenimentele, în special crimele comunismului la care au fost martori
direcţi, autorul volumului de faţă fiind solidar cu aceştia prin publicarea
acestui volum.
11
12
13

Ibidem, p. 153.
Ibidem, p. 154.
Ibidem, p. 155.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

261

Ioan-Vasile Rogozsan
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Dicţionarul geologilor care au lucrat în zona Baia Mare
şi în ariile adiacente
Cluj-Napoca, Editura RISOPRINT, 2008, 425 p.
Coordonatori: Oscar Edelstein, Marinel Kovacs

S

ub egida Societăţii Geologice a
României, Filiala Baia Mare, a apărut, în
anul 2008, la Editura clujeană Risoprint, sub
îndrumarea lui Oscar Edelstein şi Marinel
Kovacs, lucrarea“Dicţionarul geologilor care au
lucrat în zona Baia Mare şi în ariile adiacente”,
lucrare care se doreşte a fi un instrument de lucru
pentru cei interesaţi să cunoască aspecte din viaţa
şi activitatea personalităţilor care şi-au desfăşurat
activitatea pe tărâmul geologiei.
Iniţiativa unui astfel de demers i-a
aparţinut conferenţiarului universitar Gabriel
Popescu în anul 2001, prin propunerea pe care
acesta a lansat-o membrilor Societăţii Geologice a României - Filiala Baia
Mare, întruna din şedinţele acesteia.
Cu acea ocazie s-a alcătuit un colectiv de lucru format din specialişti
în domeniu care, după consultarea şi studierea unor vaste materiale
documentare şi bibliografice, a alcătuit prezentul Dicţionar, o lucrare inedită
pentru zona noastră.
Din punct de vedere structural, lucrarea cuprinde două părţi. Astfel,
prima parte, include date despre cei care au avut contribuţii în zona Baia Mare
şi în împrejurimi (geologi, geofizicieni, geochimişti), cea de-a doua parte
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cuprinzând o listă bibliografică a lucrărilor publicate de către cei menţionaţi
în dicţionar, cu privire la zona Baia Mare.
După cum însăşi coordonatorii acestui volum au menţionat în
introducere, “lucrarea se constituie într-un reper bibliografic, în care sunt
incluse marea majoritate a lucrărilor publicate despre zonă, de la cele mai
vechi (secolul XVIII) până la cele apărute în anul editării dicţionarului.
Sunt peste 1050 de titluri de lucrări, iar cei interesaţi, vor putea astfel
găsi, nu numai titlurile propriu-zise, ci şi revistele şi jurnalele în care s-au
publicat”.
Din păcate, în ciuda complexităţii lucrării, însăşi coordonatorii
recunosc faptul că aceasta este incompletă, mulţi specialişti precum şi lucrări
reprezentative publicate fiind lăsate în afara prezentului dicţionar.
Considerăm demersul Societăţii Geologice a României - Filiala Baia
Mare ca fiind unul oportun şi inovator totodată, volumul realizat reprezentând
un punct de plecare pentru alte iniţiative de acest gen, care au în vedere
reconstituirea istoriei mineritului, a geologiei dar şi a activităţii specialiştilor
care s-au dăruit acestor domenii.

	

Oscar Edelstein, Marinel Kovacs (coordonatori), Dicţionarul geologilor care au lucrat în zona Baia
Mare şi în ariile adiacente, Cluj Napoca, Editura RISOPRINT, 2008, p. xi
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Arhivele Naţionale Maramureş

Someş Uileac – Vatră de legendă şi istorie (monografie)
Zalău, Editura Silvania, 2011, 240 p.
Autor: Traian Oros

Î

n anul 2013, Biblioteca Serviciului
Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale şia mărit colecţia de volume, în urma donaţiilor
utilizatorilor documentelor de arhivă. Dintre
acestea dorim să aducem în atenţia pasionaţilor
de istorie locală volumul Someş Uileac Vatră
de legendă şi istorie (monografie) de Traian
Oros, apărut în anul 2011 la Editura Silvania din
Zalău.
Fiu al satului, autorul Traian Oros
”doreşte să facă nemuritor Someş Uileacul”
printr-o lucrare ce se vrea a fi o monografie a
acestei localităţi ce aparţine din punct de vedere
administrativ de oraşul Ulmeni, judeţul Maramureş. Lucrarea, prima de
acest fel pentru localitatea Someş Uileac, este structurată pe patru capitole:
I. Cadrul fizico-geografic al localităţii Someş-Uileac, II. Istoricul aşezării
Someş-Uileac, III. Viaţa culturală şi religioasă, IV. Etnografie şi folcolor,
defalcate la rândul lor pe mai multe subcapitole. Dintre acestea, capitolele
nr. II şi III, cuprinzând date referitoare la istoricul aşezării, viaţa religioasă şi
învăţământ, sunt cele mai generoase atât ca şi întindere, cât şi din punct de
vedere al bogăţiei de informaţii cuprinse. Astfel, autorul încearcă să realizeze
	

Traian Oros, Someş Uileac Vatră de legendă şi istorie (monografie), Editura Sivlania, Zalău, 2011, p.
202.

https://biblioteca-digitala.ro

264

Revista Arhivei Maramureşene

chiar şi liste cu preoţii şi învăţătorii care şi-au desfăşurat activitatea în Someş
Uileac, începând cu anul 1733, respectiv 1797. Deosebit de interesante,
din punctul nostru de vedere, sunt si informaţiile cuprinse în capitolul
nr. IV referitoare la descrierea gospodăriilor, portul popular şi bucătăria
tradiţională a uilecanilor. Volumul mai cuprinde: Prefaţă, Bibliografie, Lista
de informatori, Cuprins, iar în anexe sunt redate texte, tabele, hărţi şi poze
referitoare la localitatea Someş Uileac.
Deşi lucrarea nu respectă rigorile unui studiu ştiinţific, printre altele
lipsindu-i aparatul critic, apreciem demersul autorului (în contextul în care
pentru foarte puţine localităţi din judeţul Maramureş au fost întocmite
monografii) şi o recomandăm celor interesaţi să descopere localitatea Someş
Uileac.
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