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Satele dispărute ale Maramureşului medieval. 

Studii de caz: Copăciş-Valea Mare, Slatina Şugătagului şi Valea Judelui 

 

Teofil Ivanciuc 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Maramureş, Ev Mediu, sate dispărute, geografie istorică, documente 

 

Pe lângă satele dispărute fără a lăsa urme în documente (precum Sarasăul vechi sau 

aşezarea de la marginea sudică a Sighetului), am identificat un număr de 29 de nume de localităţi 

atestate între secolele XIV-XVII (anii extremi 1341-1646), care însă nu reprezintă numărul 

absolut de sate şi pe care le-am catalogat ca: sate dispărute cu desăvârşire, sate contopite cu 

altele şi locuite şi în prezent, respectiv sate neidentificate precis, care ar fi putut fi fie din 

categoriile de mai sus, fie aşezări cu numele schimbat, fie sate părăsite o vreme şi apoi 

repopulate (precum satul autohton Tursad, atestat în secolul XV şi reînfiinţat abia după anul 

1800, sub numele de Şugău, acum însă populat cu mineri de la salina Coştiui). 

Cel mai problematic caz rămâne probabil cel al satului românesc Doroslău, de undeva de 

pe piemontul Gutâiului, amintit în sec. XV-XVI, care ar fi putut fi amplasat: fie pe valea 

Dărasca, azi nelocuită, între Hoteni, Sat Şugătag şi Ocna Şugătag, fie pe terasa Marei lângă 

Hărniceşti, fie pe locul Hoteniului de mai târziu, fie dincolo de râul Mara, în dreptul Deseştiului. 

Ca studii de caz am ales satele: Copăciş-Valea Mare, sat nobiliar şi apoi iobăgesc 

aparţinând Giuleştenilor, singurul sat dispărut (în sec. XVIII) care a apucat să fie menţionat pe o 

hartă contemporană; Slatina Şugătagului de pe interfluviul Mara-Cosău (sat iniţial nobiliar 

românesc, abandonat vreme de secole şi reînfiinţat apoi ca şi colonie erarială austriacă); 

misteriosul Valea Judelui de la izvoarele Ronişoarei, locuit probabil pe la finele sec. XIV- 

începutul sec. XV de lucrătorii aduşi de regalitate pentru mina de sare şi strămutaţi apoi la 

Coştiui. 

 



Câteva date privind epidemiiledin Maramureş 

în secolele XVI-XVIII 

Dr. Livia Ardelean 
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Unul dintre aspectele cele mai importante şi mai putin cunoscute legate de evoluţia 

socială a comitatului Maramureş este cel legat de epidemiile care au afectat comitatul şi au dus la 

fluctuaţii de populaţie, la pierderea unui procent însemnat din populaţia autohtonă, precum şi la 

infuzia de populaţie nouă în locul celei secerate de epidemii sau imigrate în urma flagelului.  

Prima mare epidemie de ciumă a avut loc în Maramureşîn anii 1553-1554, în acelaşi timp 

cu epidemia deosebit de virulentă din Ardeal ce a determinat pierderi masive de populaţie 

(aproximativ 50% în cazul oraşelor săseşti Sibiu şi Braşov)şi a dus la pierderi masive de 

populaţie supusă, cifrate între 25% în satul Călineşti, 50% în Biserica Albă, Rona de Jos,etc. şi 

100% în Onceşti şi Taracz. 

Epidemia de ciumă de pe Valea Marei din ianuarie 1676 a fost una locală, insuficient 

probată prin documente, însă testamentul nobilului din familia Rednic ne oferă o imagine a fricii 

muritorilor în faţa flagelului. 

Epidemia de ciumă de la începutul secolului al XVIII-lea a cauzat pierderea a 

aproximativ 20 % din populaţia Maramureşuluişi emigrarea a circa 58 % din populaţia supusă, 

precum şi a circa 28% din populaţia nobiliară a comitatului 

Valul de ciumădin anii 1739-1741 a cauzat moartea a circa 40 % şi emigrarea a 10 % din 

populaţia din 102 localităţi, pierderea fiind considerată cea mai mare din istoria Ungariei. Pentru 

epidemia de ciumă din perioada 1753-1756 nu se poate aprecia numărul deceselor, iar în timpul 

foametei din 1785-1786 numărul celor decedaţi se ridica la 1353 oameni, alte câteva mii 

emigrând în teritorii învecinate, lăsând în locul lor case goale, în care au venit un număr mare de 

emigranţi. 

 

 

 



Analiza unui conflict de graniță între maramureșeni și bistrițeni 
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Demersul de față prezintă o succintă analiză a unui conflict de graniță dintre 

maramureșeni și bistrițeni, desfășurat cu intermitențe de-a lungul a trei secole (XVI-XIX), 

punctând etapele și stadiile de escaladare a acestui conflict conform unor teorii sociologice. 

Punctul de pornire al conflictului l-a reprezentat apariția anumitor neînțelegeri între 

locuitorii celor două regiuni. Acele defecțiuni de la nivel individual în care anumite persoane 

singulare au încălcat înțelegerile bilaterale, au determinat implicarea autorităților în sprijinul 

supușilor  ajungându-se spre sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea la 

un conflict de graniță între cele două unități administrativ teritoriale vecine.  

Aceste divergențe în legătură cu hotarul au continuat, cu intermitențe, pe mai multe sute 

de ani (până în secolul al XIX-lea) și cu toate că s-a încercat încheierea unor convenţii, 

rezolvarea problemei a avut loc în lunile iulie, august, 1815, cu ocazia delimitării graniţei dintre 

cele două zone.  

 

 

Organizarea şi structura organelor de conducere ale oraşului Baia Mare  

în sec. XVI–XVIII 

 

Drd. Sütő Kálmán Zsolt 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: autoguvernare, Baia Mare, jude, juraţi, consiliu restrâns, consiliu larg 

 



Scopul acestui studiu este acela de a prezenta organizarea şi structura organelor de 

conducere ale oraşului Baia Mare în sec. XVI–XVIII. Pentru a oferi o imagine cât mai amplă şi 

mai veridică, am încercat ca analiza noastră să fie bazatăpe mai multe tipuri de izvoare. Studiind 

documentele privilegiale, documentele feudale, socotelile şi protocoalele proceselor verbale ale 

magistratului oraşului, putem afirma că cea mai importantăinstituţie de conducerie aoraşuluiera 

consiliul restrâns, alcătuit din judeşi cei 12 juraţi. Primii doi juraţi erau ridicaţi la rangul de 

consuli juraţi, iar în caz de nevoie, aceştia substituiau judele. Consiliulrestrâns a fost ales de 

cătrecei 60 de membrii ai consiliuluilarg care, la rândulsău, eraalcătuitdincinci clase a câte 12 

persoane. Celedouăconsiliiau asigurat, înconlucrare, buna funcţionare a justiţiei, 

economieişiadministraţiei locale. 

 

Desfăşurarea activităţii Magistratului oraşului liber regesc Baia Mare 

(sfârşitul secolului al XVIII-lea- prima jumătate a secolului al XIX-lea) 

 

Dr. Klara Guseth (Stenczel) 

(Rezumat) 
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Magistratuloraşului liber regescminierBaia Mare a fost o instituţiebicamerală, formatădintr-un 

Senat Interior şi un Senat Exterior, douăcamere care în fond reprezentau o singurăpersoanăjuridică, 

faptdemonstrat de protocoalele de şedinţăîn care erauconsemnateatâtşedinţeleSenatului interior, 

câtşicelecomune ale Senatului Interior şi Exterior, câtşi de statuteleoraşului.  

Înacestarticol, avândînvedereineditulinformaţiilor din documenteledeţinute de 

ArhiveleNaţionaleMaramureş, am încercatsăsurprindemmodul de desfăşurare a şedinţelorSenatului 

Interior, respectivcelecomune (Senatul Interior şi Exterior), prezidate de judeleprimar al oraşului, şedinţe 

care aveaulocîn Casa oraşuluisauPretorială (DomusPraetorea) de regulă la primele ore ale dimineţii. 

 

 

Tribulaţiile instituirii unui preot: parohia greco-catolică Baia Mare în 1857 



Dr. Simion Retegan 
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 Articolul prezintă frământările legate de instituirea în 1857 a noului titular al parohiei 

greco-catolice din Baia Mare, parohie aflată sub patronajul Magistratului local, cel care, 

asigurând remuneraţia preotului român, beneficia de dreptul desemnării lui. Scoaterea la concurs 

şi ocuparea parohiei a stârnit un foarte mare interes în rândul clerului diecezei unite a Gherlei şi, 

totodată, pune în lumină tensiunea care se naşte între acest for bisericesc şi Primăria oraşului de 

pe Săsar, în legătură cu persoana titularului în dreptul patronal în sine. Momentul este relevant şi 

pentru conturarea atmosferei interioare a unei comunităţi urbane româneşti în anii marilor 

prefaceri postpaşoptiste, a diferenţierilor şi mentalităţilor membrilor ei, a raporturilor cu 

comunitatea. 

 

Caracteristici ale fenomenului migratoriuromânesc în Statele Unite ale 

Americii în Perioada Antebelică. Emigrarea din Transilvania, Banat, Crişana-

Maramureş, în raport cu cea din România 

 

Drd. Prof. Guseth Marius, Prof. Guseth Marcel 
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Prima etapă a migraţiei româneşti în America, desfăşurată între anii 1880 şi 1914, se 

distinge prin amploarea cea mai ridicată de emigranţi care s-au îndreptat spre SUA, pe parcursul 

întregii istorii emigraţioniste româneşti spre această ţară. Scrierea articolului de faţă s-a făcut 

tocmai cu scopul de a explica acest fenomen inedit, care a luat amploare la începutul secolului al 



XX-lea, când sute de mii de persoane, atât din rândul populaţiei româneşti cât şi al altor grupări 

etnice, de pe teritoriul Vechiului Regat Român şi a teritoriilor adiacente acestuia, habitate de o 

însemnată populaţie românească, Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, au luat drumul 

Americii. Lucrarea de faţă va încerca să explice de asemenea marea discrepanţă care a existat, 

din punct de vedere statistic, între populaţia românească care a emigrat în SUA, din Vechiul 

Regat Român pe de o parte şi teritoriile mai sus menţionate, pe de altă parte. Explicarea acestui 

extrem de complex fenomen s-a făcut prin prezentarea şi analizarea principalelor caracteristici 

specifice acestuia: 

1. emigraţia românească spre SUA a fost parte integrantă a emigraţiei europene 

antebelice îndreptate spre America;  

2. emigrarea românească în SUA, caracteristică acestei perioade, a fost în mare parte 

una de sorginte transilvăneană;  

3. emigrarea din Vechiul Regat Român în Statele Unite, specifică acestei perioade, a 

fost în esenţă una evreiască; 

4. statistic, această perioadă coincide cu cel mai important val din istoria emigrărilor 

româneşti în America. 

 

Lumea Băilor.  

Imaginarul colectiv şiaspecte din viaţa cotidiană a minerilor  

din bazinul minier băimărean la cumpăna secolelor XIX-XX. 

O altfel de istorie a mineritului. 

 

Dr. Robert C. Tökölyi 

(Rezumat) 
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Mulţi oameni nu ştiu că minerii au avut un sistem propriu de credinţe, ritualuri, subiecte 

interzise, legate de o creatură fantastic numită Vâlva Băii, un spirit dual care întruchipează atât 



binele cât şi răul. De asemenea, mulţi nu ştiu că muzica, un anumit fel de folclor, sportul dar şi 

hoţia erau aspect importante ale vieţii minerilor, dincolo de meseria lor de mineri şi dincolo de 

tristeţea cauzată de morţile premature sau alte suferinţe din viaţa lor. Pornind de la acest fapt,  

lucrarea noastră reprezintă o încercare de abordare a folclorului ocupaţional, a imaginarului 

colectiv precum şi diferite alte aspect ale vieţii cotidiene, reale a minerilor, dintr-o perspectivă 

istorică, parţial antropologică sau chiar filosofică, fiind privite ca seturi de credinţe, ritualuri 

izvorâte din permanenta frică a omului faţă de necunoscut şi nevoia lui constantă de a-şi negocia 

destinul, viaţa, relaţia cu acesta. 

 

IntrareaprimelortruperomâneînMaramureş 

şieliberareaacestuia. 1919 
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Articolul se referă la perioadaimediaturmătoaremarelui act istoric de la 1 Decembrie 1918, 

cândMaramureşulIstoric a fostinvadat de bolşeviciiucrainenișimaghiaricare au 

ocupatValeaTiseiîmpreună cu Sighetul, împrejurimileacestuiaşiţinutul din dreaptaVişeului, 

pânădincolo de Leordina. A fostnecesarăintervenţiaRegimentului 14 Infanterie Roman, comandat 

de locotenentul colonel TeodorGheorghiu, care a pătrunsînMaramureş, înplinăiarnă, 

pestepasulCavnic, sprijinit de cătrefruntaşiimaramureşeniconduşi de IlieLazăr. Au 

avutlocluptegreleînlocalitateaVadşiînSighetuMarmaţiei, înzonagăriiCămara, unde au 

foststaţionatetreitrenuriîncărcate cu trupebolşevice.Înceledinurmă, trupelerutene-ucrainiene au 

fostînvinseşialungatela nord de râulTisa.  

 

 


