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Acte medievale româneşti emise la Sighet 

 

                                                                                                                           Teofil Ivanciuc 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: diplome maramureşene, voievodul Ioan, voievodul Balc, vicecomitele Radu, 

mănăstirea Peri, slavona medio-sârbă 

 

Din analiza documentelor relative la Maramureş anterioare anului 1541, a reieşit că doar 

două au avut emitenţi români şi au fost date în Sighet. 

Primul dintre acestea (publicat întâia oară de către Ioan Mihalyi de Apşa) a fost scris în 

limba latină (şi datat după calendarul catolic în anul 1349) de către voievodul Ioan (nepot de 

frate al lui Bogdan, însă din tabăra pro-regală) împreună cu Nicolae, fiul lui Petru, familiar al 

puternicului comite Andrei Lackfi şi reprezintă o dare de seamă a acestora către rege, în urma 

executării ordinului de punere în posesie asupra moşiilor Giuleşti şi Mestecăniş (nu Valea Mare, 

cum susţin greşit unii cercetători) a lui Giula, fiul lui Dragoş.  

Din diplomă se deduce că „adunarea cnezilor” români a avut loc chiar în cele două sate şi 

nu la Sighet, în timp ce din alte surse se cunoaşte că voievodul Ioan rezida în Rozavlea.  

Practic, nimic din documentul respectiv nu poate face o conexiune între localnicii români 

şi Sighet, oraş colonizat de către regalitate cu maghiari şi germani, aşezarea apărând aici ca un 

simplu loc de emitere a diplomei. 

Pe de altă parte, există un act dat tot la Sighet, în anul 1404, în limba slavonă medio-sârbă 

(unicat pentru acea epocă şi acel loc). Spre diferenţă de documentul din 1349, acesta este datat 

conform calendarului ortodox şi reprezintă o adeverire publică despre posesiunile mănăstirii Peri, 

adresată maramureşenilor şi nu îndepărtatului scaun regal. Documentul a fost descoperit la 

Budapesta şi publicat în 1925, dar a rămas, practic, aproape în afara circuitului ştiinţific 

românesc.  



Din studierea acestuia s-au reţinut mai multe fapte şi ipoteze. Astfel, acesta aduce la 

lumină numele unui vicecomite necunoscut anterior, Radu, care putea fi originar din Fereşti sau 

din Ciumuleşti. Alegerea Sighetului ca „scaun de judecată” poate fi legată de conjunctura 

întâmplătoare care i-ar fi putut aduce împreună pe semnatari (vicecomite, 10 nobili, precum şi 

scribul care probabil era călugăr la Peri), probabil cu ocazia unei zile de târg. Ca ipoteză, se 

poate presupune că oraşul s-ar fi putut afla atunci în mâinile rebelilor antiregali din partida 

răposatului Balc (cum se pare că s-a mai întâmplat în intervalul 1326-1329).  

Apoi, sublinierea în text a faptului că mai întâi Balc şi Drag, iar mai apoi Dumitru şi 

Alexandru, urmaşi ai primilor, au donat mănăstirii satele Criva, Taras şi Peri, ar putea fi legată de 

contestarea acestei decizii, îndrăznită cel mai probabil de către foştii proprietari ai primelor două 

sate (cnezii români de Criva şi Ialova, deposedaţi abuziv de către Drăgoşeşti) şi nu de coloniştii 

din Câmpulung. Contestarea putea veni pe fondul recentului deces al lui Balc, survenit 

concomitent cu diminuarea puterii familiei acestuia, regiunea Tisei superioare devenind din cel 

în ce mai pronunţat un bastion al familiei Perényi. 

În fine, din analiza documentului reiese că au mai existat încă două acte similare (emise 

de asemenea „în faţa noastră” zice misteriosul vicecomite Radu) dar pierdute azi, scrise cel mai 

probabil tot în limba slavonă.  

Desigur, întregul eşafodaj de argumente al studiului de faţă se poate modifica substanţial, 

în cazul apariţiei unor acte inedite. 

 

                                                             

Contribuţii la istoria poliţiei în Transilvania. Cercetarea generală a 

infractorilor în comitatul Maramureş în secolul al XVII-lea 

                                                                                                           Dr. Gabriel-Virgil Rusu 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Transilvania, Maramureş, infractori, poteră, urmărire, comitat 

Studiul de faţă îşi propune să restituie comunităţii ştiinţifice şi mentalului colectiv 

transilvan instituţii de menţinere a ordinii şi liniştii publice demult apuse. Este vorba de 



inquisitio generalis, adică activitatea de căutare, urmărire, prindere, cercetare şi condamnare a 

răufăcătorilor din comitatele ardelene, îndeosebi din comitatul Maramureşului. Sunt prezentate, 

printr-o serie de exemple culese din fondurile documentare arhivistice, mecanismele juridice care 

stau la baza organizării acestei tip de activităţi judiciare care se aseamănă foarte mult cu o poteră, 

componenţa, competenţele şi beneficiile juzilor care luau urma hoţilor prin oraşe şi sate, prin 

păduri şi munţi. Toate aceste eforturi au un singur scop: conservarea stării de pace în principatul 

Transilvaniei. 

 

Informaţii privind istoria Maramureşului în arhive străine 

 

                                                                                                                        Dr. Anton Dörner 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Sighet, Rona, Bocicoi, principe, Sigismund Rétyi, domeniu fiscal 

 

Secţia de manuscrise a Academiei Maghiare de Ştiinţe din Budapesta este în posesia unui 

act inedit  privind activitatea domeniilor fiscale din Rona, Sighet şi Bocicoi din anul 1684. 

Întrucât informaţiile despre sistemul de subordonare a acestor trei  oficii camerale din 

Maramureş faţă de principele Transilvaniei sunt mai puţin cunoscute, după cum a rămas neştiut 

şi modul de organizare a producţiei locale, produse cultivate aici, randamentul acestora, felul 

comercializării lor etc., fac din materialul depistat un izvor important pentru istoria economică a 

zonei. 

 

 

                     Noi date despre Pintea, primul mare atac asupra cetăţii Kossow 

 

                                                                                                                       Dr. Livia Ardelean 

(Rezumat) 



 

Cuvinte cheie: atacul hoţilor, bunuri furate, ascultare de martori, urmărirea hoţilor de către 

comitat 

 

Personaj celebru în Maramureş, despre care s-au scris mai multe tomuri, ne oferă mereu 

surprize, iar descifrarea faptelor ne aduc mai aproape de descifrarea personajului legendar. Unul 

dintre primele atacuri ale lui Pintea, insuficient cunoscut, a fost cel produs asupra cetăţii Kossow, 

din Galiţia estică, azi Kossiw în Ucraina, regiunea Ivano-Frankiwsk. Episodul a fost greşit 

interpretat, bibliografia prezentând atacul care ar fi avut loc asupra cetăţii Rona, de la graniţa cu 

Polonia, iar veştile despre acest atac au crescut intensitatea lui. De la cei 11 oameni ucişi s-a 

ajuns la 250 oameni, de la 77 cai, cu care ar fi fost transferate bunurile furate, s-a ajuns la 150 

cai, acesta fiind un exemplu de mistificare a realităţii. 

Ascultarea de martori ne oferă informaţii suplimentare despre locul naşterii, starea 

socială, familia, despre obiectele furate, complici, transferul bunurilor, urmărirea hoţilor de către 

comitatul Maramureş. 

 

Familia Szaplonczai şi testarea bunurilor  

în favoarea Liceului Piarist din Sighet 

          

                                                                                                                    Dr. Livia Ardelean 

                                                                                                                    Drd. Orosz Kristofer 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: biserica piaristă din Sighet, călugării piarişti, averea familiei Racz-Szaplonczai, 

testament, revocare testament, bunuri avitice (strămoşeşti) 

 

După preluarea Maramureşului de către austrieci aceştia au introdus contrareforma ca 

religie oficială de stat, ajutând, prin constituirea unor fonduri şi fundaţii, la instalarea unor ordine 

religioase catolice şi în spaţiul nostru. Ordinul piarist a fost instalat la Sighetu Marmaţiei, 

capitala Maramureşului, de unde s-a început opera de recatolicizare a Maramureşului, mai ales în 



localităţile ce ţineau de domeniul fiscal, unde a fost colonizată populaţie catolică, în aşa numitul 

val de colonizare inteligentă specific secolului XVIII. Aici au început la 1729 pregătirile pentru 

construcţia bisericii şi Colegiului piarist din Sighet, Colegiu ce a jucat un rol important în 

educarea populaţiei germane, a nobililor şi preoţilor români greco-catolici, a ucrainenilor greco-

catolici, precum şi a altor populaţii stabilite treptat în Maramureş (armeni, slovaci etc.). 

Construcţia Colegiului a durat mult şi a costat sume mari de bani, provenite din fonduri publice, 

de la Viena şi Pesta, precum şi din fonduri private.  

Una din cele mai mari averi, care a intrat în posesia călugărilor piarişti, care a reprezentat 

un suport uriaş pentru aceste construcţii, a fost averea familiei Racz-Szaplonczai, lăsată prin 

testament pe seama călugărilor, a fost moşia şi bunurile din Sarasău şi împrejurimi ale familiei 

Szaplonczai şi Racz, ce provenea din averea comună a familiilor, adunată pe linia lui Vasile 

Szaplonczai, care încă de la începutul secolului al XVII-lea a adunat averi mari în zona 

Sighetului, averi ajunse la Agneta Szaplonczai. Soţul acesteia a lăsat în 1749, bolnav fiind, 

printr-un testament făcut la presiunea părintelui superior al Ordinului, testament care l-a anulat 

pe cel vechi, toată averea comună Ordinului piarist.  

 După moartea soţului, văduva a revocat testamentul, procesele şi înţelegerile reciproce 

desfăşurându-se pe parcursul mai multor decenii, sfârşitul secolului ne arată un transfer al acestei 

averi către reformatul Adam Csato. 

 

 

Cel mai vechi regulament al comunităţii nobiliare din Dragomireşti 

 

                                                                                                                         Balogh Adalbert 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Maramureş, Dragomireşti, regulament, comunitate nobiliară, nobili  

Regulamentul comunităţii nobiliare din Dragomireşti a fost redactat în anul 1741 şi 

ulterior întărit şi transcris în protocolul congregaţiei comitatului Maramureş. Documentul face 

referire la interzicea păscutului, pescuitului şi tăierea pădurilor în mod individual, dreptul de 



folosire a bunurilor nominalizate revenind doar comunităţii satului. Este cel mai vechi 

regulament de acest gen din Maramureş.  

 

Câteva documente româneşti din veacul al XVIII-lea provenind de pe 

teritoriul actual al judeţului Maramureş,  

aflate în Arhiva de Stat de la Beregovo, Ucraina 

 

                                                                                                                   Dr. Viorel Ciubotă 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: documente, secolul XVIII, Episcopia Greco-catolică de Mukacevo, Maramureş, 

Baia Mare 

 

Lucrarea prezintă trei documente în limba română aflate în Arhiva de Stat a regiunii 

Transcarpatia, care fac parte din două fonduri de o valoare excepţională: Episcopia greco-

catolică de Mukacevo (58345 dosare) şi Mănăstirea Bazilitană de la Mukacevo (5999 dosare). 

După cum se ştie partea de nord vest a României şi anume judeţele Maramureş, Satu 

Mare şi Ugocea au făcut parte, din punct de vedere religios, din episcopia de Mukacevo, cel 

puţin de la sfârşitul veacului al XVII-lea, trecând la episcopia greco-catolică românească de la 

Oradea în anul 1824 într-o primă etapă, iar în anul 1853 într-o a doua etapă.  

Documentele sunt printre puţinele de acest gen păstrate şi ne demonstrează că în 

secolul al XVIII-lea, parohiile româneşti foloseau limba română atât în relaţiile cu episcopia cât 

şi în viaţa lor de zi cu zi. Din păcate numărul acestor documente păstrate este extrem de mic.     

 

 

Dispunerea şi acţiunile militare ale Legiunilor poloneze în Maramureş. 

Bătălia de la Berbeşti 

                                

                                                                                                                     Dr. Batin Laurenţiu 



(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Maramureş, Berbeşti, Sighetu Marmaţiei, cazaci, legionari  polonezi 

 

La începutul lunii octombrie 1914, Armata a IV-a rusă a pătruns în Maramureş care în 

acea perioadă făcea parte din Ungaria, prin Pasul Frasin, cu intenţia de a ajunge la Budapesta. 

Aceasta s-a confruntat cu o rezistenţă slavă a trupelor austro-ungare, reuşind să ajungă în 

Sighet în dimineaţa zilei de 3 octombrie. A urmat trei zile de suferinţe pentru întreaga populaţie 

din Maramureş, cauzate de cazacii ruşi care au recurs la jafuri, violuri, violenţe, chiar distrugerea 

completă a unor sate prin incendierea acestora. 

Printre trupele care au eliberat Maramureşul se aflau şi unităţi militare poloneze 

(Batalionul I şi II din cadrul Regimentului II Infanterie), comandate de Colonelul Zygmunt 

Zelinski. Înainte de eliberarea Sighetului aceşti tineri legionari polonezi au luptat timp de mai 

multe zile în diferite părţi ale Maramureşului. Una dintre bătălii a fost purtată la intrarea în 

localitatea Berbeşti, unde 6 militari polonezi au fost ucişi şi îngropaţi într-o groapă comună din 

cadrul cimitirului localităţii. 

În memoria acestor eroi polonezi, în anul 2013 a fost ridicată o troiţă în localitatea 

Berbeşti. 

 

 

Primarii oraşului Baia Mare în perioada 1919-1950. 

Cronologie şi câteva date personale         

                                                                               

                                                                                                             Dr. Robert C. Tőkőlyi 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Baia Mare, Primărie, Primari, perioada interbelică, elită 

          În acest studiu propunem celor interesaţi, o cronologie a primarilor oraşului Baia Mare pentru 

perioada 1919-1949. Accentul nu cade asupra activităţii acestora în funcţie ci mai degrabă asupra datelor 

personale, familiale, astfel încât iubitorii de istorie locală să-şi poată creiona o părere obiectivă cu privire 



la membrii elitei perioadei respective. Articolul vine pentru a corecta o serie de erori, cu siguranţă 

neintenţionate, ale altor autori care s-au aplecat asupra acestui subiect.  

 

Restitutio: Reprezentanţi ai învăţământului băimărean: 

Marta Iepure Fabian, Ioan Iepure, Dr. Gheorghe Hetcou, Emile Rousselot 

 Iosif  Levandovschi, Aurel Coza 

                                                                                                 

                                                                                                              Dr. Robert C. Tőkőlyi 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Baia Mare, învăţământ, profesori, perioada interbelică, carieră 

Acest studiu vine în continuarea celui precedent despre viaţa şi activitatea Liviei 

Levandovschi, directoarea Gimnaziului de fete din Baia Mare, publicat în nr. 5/2012. În acest 

număr sunt prezentate mai multe personalităţi ale învăţământului băimărean interbelic: Marta 

Iepure-Fabian, Ioan Iepure, Dr. Gheorghe Hetcou, Emile Rousselot, Iosif Levandovschi, Aurel I. 

Coza, fiecare cu vieţi şi cariere deosebit de interesante.  

 

Preoţii - „medici trupeşti şi judecători laici”- chemaţi să conducă comunitatea 

greco-catolicilor din Protopopiatul Iza „în lumina credinţei şi adevărului” în 

perioada 15 octombrie 1942- 6 aprilie 1943 

                                                                                                                     Dr. Lavinia BUDA 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Iza, protopopiat, greco-catolic, parohie, reuniune religioasă 

Prezentul studiu face o analiză a stării religios-morală a parohiilor ce făceau parte din 

Protopopiatul Greco-catolic de Iza din Episcopia Greco-catolică de Maramureş în anul 1942-1943, 

perioadă în care comunitatea greco-catolică a început să se confrunte cu profunde schimbări care au 



culminat în anul 1948 cu scoaterea ei în afara legii. Analiza rapoartelor înaintate de preoţi ne oferă o 

imagine asupra acestei perioade de sentimente şi trăiri antagonice caracterizată prin renaşterea 

sentimentului religios pe de o parte, iar pe de altă parte de resemnare în faţa schimbărilor şi vremurilor 

grele generate de cel de al doilea război mondial. 

 

Securitatea din Maramureş şi Episcopia Română Unită din Baia Mare 

 

                                                                                                                              Dr. Sergiu Soica  

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Biserica Greco-catolică, regimul comunist, Securitate, Episcopia Română Unită 

Baia Mare, Departamentul Cultelor.  

 

O dată cu desfiinţarea Biserici Române Unite – Greco-catolice din decembrie 1948, 

regimul comunist cu tot aparatul represiv s-a pus să urmărească activitatea acestei Biserici 

desfiinţate. Cu toate că elitele greco-catolice erau în penitenciarele regimului comunist, 

Securitatea, Împuterniciţii Departamentului Cultelor au urmărit îndeaproape preoţii care au trecut 

la ortodoxie, clericii care au stat în rezistenţă, mai mult chiar a urmărit şi a activitatea cântăreţilor 

bisericeşti. Cu toate aceste clericii şi laicii greco-catolici, din regiunea Maramureş au reuşit după 

putinţă să aibă o viaţă spirituală. 

 

 

Arhivele maramureşene în lumina unui  

Chestionar privind starea arhivei din anul 1951 

 

                                                                                                              Dr. Ana-Felicia Diaconu 

(Rezumat) 

 



Cuvinte cheie: arhive maramureşene, istoricul Arhivelor Statului, 1951, regiunea Baia Mare, 

instituţii maramureşene 

 

Pornind de la expunerea principalelor acte normative care au jalonat evoluţia instituţiei 

Arhivelor Statului după schimbarea regimului politic survenită în 1948, lucrarea evidenţiază 

momentul de cotitură fundamentală în istoria arhivisticii noastre produs odată cu intrarea în 

vigoare a Hotărârii nr. 472 a Consiliului de Miniştri din 29 mai 1951. Lărgirea atribuţiilor 

Arhivelor Statului, respectiv impunea controlului şi dirijarea constituirii întregului material 

arhivistic de pe teritoriul ţării au implicat un efort instituţional major, orientat spre identificarea 

tuturor fondurilor în vederea alcătuirii unei statistici precise a depozitelor de arhive existente la 

nivelul ţării.   

În februarie 1951, la toate instituţiile şi intreprinderile din ţară a fost difuzat un 

Chestionar privind starea arhivei menit să ajute la cunoaşterea a situaţiei exacte a arhivelor. 

Întrebările adresate vizau, în principal,  data de înfiinţare a instituţiei creatoare, vechimea arhivei 

şi modul de constituire, limba  documentelor, modul de păstrare şi starea de conservare, respectiv 

cauzele pierderii/distrugerii arhivei. Cele 10.000 de răspunsuri primite şi prelucrate au stat la 

baza întocmirii unui plan general de adunare şi clasare a materialului arhivistic. 

De la instituţiile din fosta regiune Baia Mare s-au păstrat două volume cu astfel de chestionare, 

folosite în lucrare ca studiu de caz, ele reliefând de o manieră extrem de sintetică  ″starea″ 

arhivelor maramureşene într-o perioadă care precede înfiinţarea, în iulie 1951, a Secţiei regionale 

a Arhivelor Statului Baia Mare. Informaţiile îşi pot dovedi şi astăzi utilitatea servind  ca sursă 

rapidă de informare în privinţa unor repere de evoluţie instituţională, de constituire a unor 

fonduri de arhivă sau trimiteri la existentul din ″depozitele″ vremii. 

 

Primăria Oraşului Baia Mare. Corporaţia industrială 

                                                                                                                                   Varga Zsolt 

(Rezumat) 
 

 

      Cuvinte cheie: Baia Mare, Primăria Oraşului, Corporaţia Industrială, statut, meşteşugari 



           Scopul acestui articol este acela de a prezenta o parte structurală a fondului Primăria Oraşului Baia 

Mare, deţinut la Arhivele Naţionale Maramureş.  

           De la mijlocul secolului al XIX-lea, în contextul reformei administrative şi a diversificării 

activităţilor, în cadrul primăriilor apar o serie de noi oficii printre care şi Corporaţia Industrială.  

          Corporaţia Industrială a luat fiinţă în urma desfiinţării breslelor şi avea printre atribuţiile sale şi 

aceea de reprezentare a intereselor asociaţiilor profesionale nou înfiinţate.  

          Articolul prezintă câteva date semnificative referitoare la istoricul Corporaţiei Industriale din Baia 

Mare, secţiile şi componenţa în perioada interbelică, precum şi principalele categorii de documente create 

de aceasta.  

 

Necesitatea întregirii 

fondului arhivistic Penitenciarul Sighet 

                                                                                                                  Dr. Marius Uglea 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: penitenciar, Sighet, represiune, întregire fond arhivistic, clasificare, cercetare 

 

Această prezentare se referă la problema întregirii fondului arhivistic Penitenciarul 

Sighet (1891-1952), care se află în păstrarea Arhivelor Naţionale Maramureş, cu documentele 

create de acest penitenciar în anii 1938-1977, aflate în prezent în arhiva Penitenciarului Baia 

Mare, nepredate din cauza clasificării lor, pe nivelele ,,Secret’’, ,,Strict Secret’’, ,,Strict Secret de 

Importanţă Deosebită’’. Începând din anul 2008, reprezentanţii Arhivelor Naţionale Maramureş 

au întreprins mai multe demersuri pentru preluarea acestor documente şi introducerea lor în 

circuitul cercetării ştiinţifice. 

 

O lume în umbre şi lumini. 

Hârtia fabricată manual 

 

                                                                                                            Drd. Mirela Cărăbineanu 



(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: hârtie, filigran, mori de hârtie, producerea hârtiei, aspecte tehnice 

 

 Studiul prezintă caracteristicile hârtiei manufacturată între secolele al XIII-lea şi al 

XVIII-lea în morile de hârtie şi filigranele lor, aspecte legate tehnologia producerii hârtiei şi 

ştiinţa tehnicilor de manufacturare, procedeele pe care le implică, cum pasta făcută din zdrenţe şi 

apă devine o foaie de hârtie optimă pentru scriere. Cercetarea hârtiei este interdependentă de 

studiul filigranului, care apare va o alternanţă de lumini şi umbre când se priveşte în lumină. 

Forma filigranelor este modelată din fire subţiri de metal montată pe sita cu care se produce 

hârtia şi care se imprimă în suprafaţa ei atunci când se ridică încărcată cu pastă din cuvă.  

 

 

 

 

 

 

 

 


