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Primele atestări ale târgurilor de coroană maramureşene 

 

Teofil Ivanciuc 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Maramureş, diplomă medievală, privilegiu, târg regal, Visc, Sighet, Hust, Teceu, 

Câmpulung, biserica catolică. 

 

Problema primei atestări a celor cinci târguri ale coroanei ungare de pe Tisa 

maramureşeană, populate cu colonişti saxoni şi maghiari, a suscitat interesul cercetătorilor încă 

din veacul al XVIII-lea, precum dovedeşte parcurgerea pe scurt a istoriografiei problemei. 

Conform datelor noastre, Viscul a fost atestat prima dată în 1281 (într-un act ce 

reproduce un privilegiu anterior, pierdut şi care data probabil de la cumpăna anilor 1271-1272) 

apoi de alte câteva ori până la finele secolului XIII, iar Hustul apare în actele anului 1324.  

Celelalte trei târguri: Sighet, Teceu şi Câmpulung au fost menţionate în anul 1326 într-un 

dublu privilegiu emis de către arhiepiscopul de Esztergom şi de regele Carol Robert. S-a dovedit 

că documentul în cauză se afla în 1889 în Maramureş, ajungând apoi la Muzeul Secuiesc şi fiind 

distrus în cel de-al doilea război mondial. Acesta a fost văzut de către autor în anul 2011 într-o 

fotocopie la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, copie microfilmată anterior la 

MOL. 

Articolul prezintă apoi privilegiul primelor patru târguri de coroană din 1329, lista 

dijmelor papale din anii 1333-1335, în care apar toate cele cinci colonii şi charta Sighetului din 

anul 1352. 

Din totalul de şase documente, jumătate nu au privilegiat de atenţia istoriografiei române 

(cele din anii 1324, 1326 şi 1352, pe care le prezentăm în anexe), acestea nefiind editate 

corespunzător în colecţiile DIR sau DRH. În articol sunt prezentate şi cotele din arhivele şi 

bibliotecile unde sunt păstrate astăzi aceste documente. 



În text s-a încercat determinarea originii coloniştilor, momentul sosirii acestora şi 

eventuala mărime iniţială a aşezărilor. S-a mai încercat explicarea dispariţiei Sighetului din 

charta din 1329, respectiv (atât Sighetul cât şi Câmpulungul) din decimele anului 1333: probabil 

târgurile au fost părăsite sau distruse, fie de vreun incendiu sau o calamitate naturală, fie de un 

atac armat, cel mai probabil declanşat de românii învecinaţi. Au fost documentate şi atacurile 

moldoveneşti care au dus la distrugerea primelor privilegii acordate târgurilor.  

Tangenţial, pentru registrul aşezărilor maramureşene, au fost avansate noi date ale 

primelor atestări pentru Hust (1324, în loc de 1329), Teceu, Câmpulung şi Sighet (1326, în loc de 

1329, respectiv de 1334), Cămara de sare maramureşeană (1353, în loc de 1397), Remeţi (1363, 

în loc de 1426-1430) şi Coştiui (1459, în loc de 1474). 

 Cele şase unităţi arhivistice descrise mai sus reprezintă un izvor nepreţuit, fără de care nu 

se poate înţelege istoria celor cinci târguri regale, respectiv cea a Maramureşului medieval. 

 

 

690 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighetu 

Marmaţiei. Aspecte din evoluţia oraşului 

Dr. Livia Ardelean 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie:Sighet, prima atestare documentară, tăietori de sare, privilegii, 

Congregaţia nobiliară, capitală administrativă şi economică 

 

Pomenit pentru prima oară în urmă cu 690 de ani, cel mai important oraş-târg din 

Maramureşul istoric, Sighetul, a cunoscut o evoluţie legată mai ales de exploatarea zăcămintelor 

de sare din zonă. Deşi mult mai vechi, evoluţia lui poate fi urmărită cu certitudine după 

colonizarea oaspeţilor maghiari şi saşi, a căror prezenţă a marcat viaţa zonei, plasând Sighetul 

printre celelalte târguri sau oraşe regale maghiare de coroană înfloritoare în Evul Mediu. 

A fost în acelaşi timp capitala administrativă a Maramureşului, în care s-a întrunit 

neîntrerupt, începând cu secolul al XIV-lea Congregaţia nobiliară, ca organ reprezentativ de 

conducere a celor 4 diviziuni administrative (Plasa de Sus, de Jos, Sighet şi Cosău), dar şi un 



important port la Tisa, situat în apropierea drumurilor comerciale ce duceau spre Polonia. De aici 

corăbiile încărcate cu sare erau şi trimise în Ungaria. 

Populaţia simplă din localitate, ce se ocupa cu activităţi auxiliare legate de exploatarea 

sării, a cunoscut o evoluţie tipică târgurilor maghiare. Istoria a consemnat 2 valuri de colonizare 

oficială, cel din secolele XIII-XIV, cu oaspeţii maghiari şi saşi şi cel din secolul al XVIII-lea, 

când noua stăpânire habsburgică a colonizat populaţie din Imperiu (germani, slovaci, polonezi, 

armeni), mai ales catolică, vorbitoare de limba germană. 

Lipsa zidurilor de apărare şi a unor bresle puternice a dus la o dezvoltare mai puţin 

spectaculoasă a localităţii, care a avut un caracter mai apropiat de cel rural, deşi drepturile şi 

libertăţile locuitorilor au fost confirmate prin privilegii în mai multe rânduri de către regalitate.  

Deşi a fost situat în apropierea unor zăcăminte mari de sare, o serie de factori au 

contribuit la dezvoltarea lentă, şi anume salariile mici ale minerilor, infertilitatea solului, lipsa 

breslelor organizate după modelul oraşelor germane, preţul sării şi costurile ridicate necesare 

exploatării ei etc. 

Dezvoltarea târgului pe 2 străzi principale, cu o piaţă centrală, în care se afla biserica 

întărită, a rămas peste secole aceeaşi.  

 

 

Bisericile din Berbeşti, Maramureş 

 

                                                                                                                      Dr. Laurenţiu Batin 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Berbeşti – Maramureş, biserică, protopop, clopote, Iosif Stoica 

 

Din toate studiile şi cercetările efectuate până în prezent de către specialiştii în domeniu 

rezultă cu certitudine faptul că în Maramureş şi implicit în Berbeşti, a existat organizare 

bisericească încă din prima parte a secolului al XII-lea. 

Tit Bud face două menţiuni care dovedesc că în Berbeşti a existat o biserică din lemn 

înainte de 1758. Astfel, la pagina 25 din amintita lucrare, autorul precizează că „biserica cea 

veche (din Berbeşti) dinainte de 1758 s-a dăruit credincioşilor din Vad”, iar la pagina 76, se 



menţionează faptul că „repausatul preot (din Vad) Vasiliu Ioodi mi-a scris cum că pre biserica 

aceea veche au căpătat-o de la credincioşii din Berbeşti, cărora dânşii le-au dat pentru acea 

biserică lemne de zidit altă biserică, cari este şi azi în Berbeşti”. 

A doua biserică din lemn a fost ridicată în Berbeşti în anul 1758. După cercetarea 

amănunţită a acestei biserici efectuată de către Atanasie Popa, la 15 iulie 1932 se primeşte 

autorizaţia de demolare cu menţiunea ca următoarele obiecte să fie păstrate în biserică sau la 

muzeul judeţean din Sighet: poarta de intrare, o porţiune de pictură din tinda femeilor, respectiv 

Nunta din Cana Galileei, două ferestre din altar - cea dinspre est şi cea dinspre sud-est - precum 

şi iconostasul. Biserica din piatră a început să se clădească în anul 1889 şi a fost finalizată în anul 

1914. 

 

Tipografiile din Sighet (1806-1948)
1
 

Ioan J. Popescu 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Sighet, tipografii, edituri, cărţi, ziare, reviste 

 

Începând din anul 1806 – anul înfiinţării primei tipografii – şi până la naţionalizarea din 1948, la 

Sighet au funcţionat pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă 38 de tipografii. Aici au fost imprimate 

ziare, reviste şi cărţi în limbile maghiară, idiş, ebraică şi română, multe dintre publicaţii ajungând să fie 

citite în întreaga Europă şi chiar pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. În prezenta lucrare, 

cercetarea am abordat-o atât din punctul de vedere al înfiinţării şi evoluţiei tipografiilor cât şi din cel al 

producţiei tipografice. Ea oferă date privind legislaţia, tehnica tipografică şi munca în tipografii în 

diferitele perioade istorice, precum şi scurte prezentări ale acestora. Recunoscând că datele pe care le 

prezint nu sunt întotdeauna exacte, unele chiar ipotetice, cred că lucrarea prezintă totuşi o imagine 

generală a ceea ce a însemnat această ramură a industriei în Sighet.  

 

 

 

                                                           
1
 (Fragmente dintr-un studiu aflat sub tipar). 

 



Primarii oraşului liber regesc montanistic Baia Mare 

1848-1876 

                                                                                                  Dr. Klara Guseth (Stenczel) 

 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Baia Mare, oraş liber regesc montanistic, primar, viceprimar, alegeri 

 

 Având în vedere informaţiile incomplete publicate în istoriografia locală referitoare la 

mandatul celor dintâi primari ai oraşului Baia Mare, am reconstituit succesiunea acestora, 

subliniind existenţa unei situaţii atipice oraşelor libere regeşti din epocă, şi anume existenţa la 

nivelul oraşului Baia Mare a funcţiei de viceprimar (1862-1867). 

 De la apariţia funcţiei de primar, ca urmare a prevederilor Legii XXIII din 1848 şi până 

la desfiinţarea autoguvernării oraşului liber regesc montanistic Baia Mare, din 1876, au condus 

destinul urbei noastre: 

- primar Fésűs Menyhért  (27 mai 1848 - 30 ianuarie 1861); 

- primar Adolf Agricola (30 ianuarie 1861 -  1 aprilie 1862); 

- primar interimar Smidt Mihai (1 aprilie 1862 -30 aprilie 1862); 

- primar Fésűs Menyhért  (30 aprilie 1862 - 12 ianuarie 1874) şi viceprimar Smidt Mihai 

(30 aprilie 1862 – 4 mai 1867); 

- primar Nemes Imre (12 ianuarie 1874 – iunie 1875) până în 12 iunie 1876 - Haracsek 

Ignat. 

 

Ioan Pogăciaş (1888-1955). 

Unul din prefecţii Sătmarului interbelic 

 

                                                                                                           Dr. Claudiu Porumbăcean 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Ioan Pogăciaş, prefect, Hideaga, Satu Mare, Partidul Naţional Liberal, notar, 

perioada interbelică 



 

Politician consacrat, fost prefect al judeţului Satu Mare, Ioan Pogăciaş s-a născut la 15 

iunie 1888 în localitatea Hideaga, judeţul Satu Mare (azi Maramureş), fiul lui Ştefan şi Iuliana. 

Urmează Facultatea de Drept din Cluj şi obţine diploma de avocat la Târgu Mureş în 15 

octombrie 1917, funcţionând timp de şapte ani ca notar public în Satu Mare. 

După înfiinţarea organizaţiei sătmărene a P.N.L., Ioan Pogăciaş devine unul din liderii 

reprezentativi ai acestui partid. În două rânduri a fost prefectul judeţului Satu Mare. Prima dată 

în perioada 1 noiembrie 1922 – 3 ianuarie 1923 iar a doua oară din 2 iunie 1934 până la 20 

aprilie 1935.  

De asemenea, în afara acestor mandate a mai deţinut funcţiile de subprefect, director de 

Prefectură la Satu Mare, şi primpretor. 

 La 7 noiembrie 1928 este ales membru în delegaţia permanentă a P.N.L. Satu Mare iar de 

la 26 martie 1934 şi până la 23 mai 1935 a făcut parte din prima Comisie interimară a Consiliului 

Judeţean. În 1937 este desemnat consilier de drept al Consiliului Judeţean. 

 După 1944 este ales vicepreşedinte al U.D.R. ca reprezentant al grupării liberale. A 

încetat din viaţă la 15 iunie 1955 în Satu Mare. 

 

 

Voluntari români maramureşeni înPrimul Război Mondial. 

1918-1920 

                                                                                                                  Dr. Robert C. Tökölyi 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: corpurile de voluntari, Maramureş, Rusia, Italia, Franţa, Dr. Gavril Oşianu, Dr. 

Găvrilă Iuga 

 

Acest studiu prezintă experienţa trăită de multe mii de militari români în Primul Război 

Mondial în încercarea lor de a scăpa din prizonieratul rusesc printr-o retragere epică considerată 

de istoricul român Alexandru Kiriţescu o „Anabasis românească” după epopeea celor 10 000 de 

greci petrecută în antichitate. Scopul studiului nu este acela de a repovestii expediţiile 

voluntarilor români prin Siberia, Italia sau alte zone de conflict ci, evidenţierea nominală a 



participanţilor din Maramureş la aceste aventuri. Am reuşit identificarea a 741 de voluntari din 

toate colţurile judeţului Maramureş şi interpretarea informaţiilor din tabelele anexate după o serie 

de criterii elementare: pe ce fronturi au luptat, după gradele militare, după domiciliul militarilor, 

ocupaţie.  

 

 

Situaţia etnică şi confesională a Maramureşului în perioada interbelică 

 

                                                                                                                    Dragoste Florin-Dorel 

(rezumat) 

Cuvinte cheie: Biserica Greco-Catolică, Biserica Ortodoxă, demografie, structura 

etnică, mobilitate confesională. 

Articolul reprezintă primul capitol al cărţiiDilemele convieţuirii: greco-catolici şi ortodocşi 

în Maramureşul interbelic(Sighetul Marmaţiei, Editura Valea Verde, 2015), cu modificările şi 

adăugirile autorului. Ne referim la judeţul Maramureş din perioada interbelică, adică ceea ce 

astăzi este numit Maramureşul istoric sau voievodal, un teritoriu ce a evoluat spre 

multiculturalitate şi pluriconfesionalism de-a lungul secolelor, o dată cu aşezarea aici a unor 

grupuri de populaţie – diferite de autohtonii români – cu tradiţii religioase diverse. După o 

introducere în contextul istoric şi ecleziastic al zonei, este analizată structura etnică şi 

apartenenţa confesională a populaţiei maramureşene din perspectiva recensămintelor oficiale şi a 

şematismelor bisericeşti din 1910 până la 1941, cu accent pe perioada interbelică. Scopul este 

acela de a surprinde cele mai importante momente de schimbare din viaţa naţională şi religioasă 

a populaţiei locale în prima jumătate a secolului al XX-lea, mai ales apariţia unui proces de 

mobilitate confesională în rândul românilor şi rutenilor (ucrainenilor) ce fuseseră compact greco-

catolici în secolul al XIX-lea. Astfel, din sintetizarea datelor statistice se pot observa mai multe 

aspecte: sporul demografic constant al românilor, revenirea în zonă a bisericii ortodoxe şi 

creşterea ponderii credincioşilor ortodocşi – mai ales după intrarea Maramureşului în 

componenţa României Mari, deşi biserica greco-catolică şi-a păstrat structura ecleziastică şi 

majoritatea aderenţilor (în 1940 mai avea aproape 90% din totalul românilor şi rutenilor). 



Ion Diaconescu în documentele Securităţii (1947-1989) 

 

                                                                                                                             Dr. Marius Uglea 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Ion Diaconescu, colonie de muncă, Baia Sprie, Nistru, Securitate, documente 

 

 Articolul de faţă reprezintă o analiză a documentelor create de fostele structuri ale Securităţii de 

dinaintea dar şi din timpul detenţiei politice a lui Ion Diaconescu (1947-1966), autorul unuia dintre 

studiile memorialisticecele mai sugestive care s-au scris în România după 1989, este vorba, bineînţeles de 

Temniţa, destinul generaţiei noastre. Ion Diaconescu a cunoscut detenţia politică la coloniile de muncă 

din cadrul exploatărilor miniere de la Baia Sprie şi Nistru, unde a desfăşurat ample activităţi, specifice 

mineritului, aducându-şi un mare aport şi la organizarea muncii miniere de la cele două colonii, în cadrul 

birourilor tehnice, alături de Alexandru Balşşi Ion E. Bujoiu. Documentele analizate se referă şi la 

perioada de după eliberarea din detenţie a lui Diaconescu. Aspectele reliefate aici se bazează pe surse 

documentare inedite (dosare informative, de reţea, precum şi dosare penale) aflate în păstrarea şi 

gestionarea Arhivei Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Bucureşti. 

 

 

Familia Gherheş de Sarasău - de la Diploma angevină din 24 iunie 1360, la 

Diploma armalistă din 1 mai 1625 (inedită). Primenirea timpului istoric 

 

                                                                                                                              Dr. Ilie Gherheş 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: diplomă, armalist, nobil netăgăduit, scut nobiliar, moştenitori 

 

Diploma armalistă inedită a fost emisă de Bethlen Gabor, principele Transilvaniei, în anul 

1625, luna mai, ziua întâi, în oraşul Alba Iulia.  



Prin această diplomă, se concede cu bunăvoinţă, „nobilului adevărat” Grigore Gerheş şi 

Margaretei Ritti, precum şi celor şapte fii ai lor dimpreună cu toţi moştenitorii şi urmaşii de 

ambe sexe, calitatea de nobil armalist.  

De asemenea, sunt precizate scutirile de taxe şi contribuţii ordinare sau extraordinare, 

precum şi protecţie, specifice rangului nobiliar.   

 

Blazoane individualizând familii nobile româneşti din Maramureş 2  

(1560-1608) 

                                                                                                       Dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics 

                                              (Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Arhivele Naţionale, blazoane, Maramureş, heraldica, nobili români  

 

Prezentarea de faţă îşi propune ca să aducă din nou la lumină blazoane conferite, între 

1560-1608, de suveranii acelor timpuri unor familii sau persoane de origine română din localități 

aflate astăzi pe teritoriul Maramureşului, individual sau în grup, pentru fapte de arme sau 

pentru alte merite în serviciul lor. 

Mai întâi studiul cuprinde analiza componentelor blazoanelor, adică scutul, cromatica din 

câmpul său, figurile heraldice naturale şi artificiale, precum şi elementele exterioare ale scutului: 

coiful, coroana care îl surmontează, cimierul, lambrechinii, deviza. 

În cea de-a doua parte, am descris blazoanele, ţinând cont de data, locul, suveranul care 

acordă blazonul, titularul însemnului, blazonarea (descrierea heraldică) în conformitate cu 

normele heraldice şi, de la caz la caz, de descrierile originale în latină, de cotă, de referinţele 

bibliografice şi de reproducerile heraldice. 

 

 

Un act privind trecutul păşunatului din Maramureş 

în veacul al XVII-lea 

                                                           
2
 Din localități aflate astăzi pe teritoriul județului Maramureș 



 

                                                                                                       Dr. Eilhart Anton Dörner 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: oier, berbec, lână, Maramureş, Bocicoi, Slatina, Ana Bornemisza 

 

  Alături de agricultură, o ramură de bază a economiei rurale l-a constituit în toate 

perioadele istorice  şi creşterea animalelor. Acest sector asigura oamenilor necesarul de hrană, 

îmbrăcăminte şi uşura mult posibilitatea transportului terestru. Ovinele apar rar tratate în actele 

timpului, deşi tradiţia este veche la români. Prezentul act aflat în păstrarea secţiei de manauscrise 

a Academiei Magheare de Ştiinţă din Budapesta vizează o înţelegere încheiată între principesa 

Transilvaniei Ana Bornemisza  cu un grup de proprietari de oi din comitatul Maramureş. 

 

 

Două inventare inedite ale mănăstirilor Bârsana şi Boroneavo (Ucraina)din 

anul 1791 

                                                                                                                Dr. Viorel Ciubotă 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie:mănăstiri baziliene, Boroneavo, Bârsana, desfiinţare, Andrei Bacsinszky  

 

Lucrarea prezintă două dintre inventarele mănăstirilor din ordinul Sfântul Vasile cel Mare 

, Bârsana şi Boroneavo (Maramureşul ucrainean), executate de autorităţile laice şi ecleziastice cu 

ocazia desfinţării mănăstirilor baziliene din Maramureşul istoric în anii 1790-1791. Se prezintă şi 

câte un scurt istoric al celor două mănăstiri folosindu-se cele mai recente lucrări istorice dar şi 

documente inedite din fondurile arhivistice păstrate la Arhiva de Stat a Regiunii Transcarpatia. 

 

 

Fond Familia Ciocaş din Cărbunari 

 



Dr. Anca Ramona Hapca 

Rezumat 

Familia Ciocaş, a fost înnobilată în anul 1659 și a avut de-a lungul secolelor un rol 

important în istoria Districtului Chioar. Fondul familie Ciocaş a ajuns in posesia Arhivelor 

Naționale Maramureș în 1972 și conține documente din perioada 1774-1944. 

Documentele fondului Ciocaş surprind informații cu privire la vechi familii româneşti din 

mai multe sate ale Districtului Chioar, urmărind și perioadele de afirmare sau regres a acestor 

familii. Pe lângă raporturile sociale dintre nobili, documentele surprind și frânturi din viaţa 

cotidiană a acelei perioade, problemele cu care se confrunta comunitatea: procese de moştenire, 

împrumuturi în schimbul cărora unii îşi ipotechează/zălogesc averile ce le posedă sau chiar 

libertatea, delimitări de hotar a proprietăţilor, audieri de martori, împărţiri de bunuri, conscrieri 

de terenuri, scrisori personale ale unor membri ai familiei Ciocaș din perioada razboiului, etc.  

În cadrul fondului se mai găsesc şi poezii româneşti transcrise în 1918 de Augustin 

Ciocaş, scrisori personale între diferiţi membrii ai familiei, respective cărţi care se păstrează în 

biblioteca documentară.  

 


