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Arhivele Naţionale ale României – anul 185
Aniversările în viaţa oamenilor şi a instituţiilor sunt îndeosebi
prilej de bucurie, de bilanţ şi de proiecte, momente de reflecţie şi de
autoevaluare. Prin evaluări realiste şi consecinţele generate de acestea,
ele pot fi momente constructive, uneori chiar memorabile, pentru
evoluţia în continuare a entităţii sărbătorite.
Pentru Arhivele Naţionale din România orice aniversare a
înfiinţării prin actul constituţionat la 1831 de Regulamentul Organic
reprezintă un motiv de mândrie – suntem de aceeaşi vârstă cu statul
român modern ! – şi indică locul dintotdeauna al instituţiei, în imediata
apropiere a actului guvernării.
Spre deosebire de alte instituţii păstrătoare de patrimoniu
cultural, Arhivele Naţionale sunt implicate direct în procesul de făurire
a propriului patrimoniu – arhivele istorice ale viitorului – prin
activitatea de îndrumare şi control a creatorilor de arhivă publici şi
privaţi. Prerogativa legală şi exclusivă de stabilire a apartenenţei unui
document la Fondul Arhivistic Naţional face din arhivistul român, la
modul propriu, un făuritor de istorie, adică principal responsabil de
selecţia materialului documentar, pe baza căruia se va scrie istoria
acestui timp în anii viitori.
Din aceeaşi perspectivă trebuie considerată şi istoria Arhivelor
Naţionale de la înfiinţare şi până acum. Chiar dacă atribuţiile legale şi
capacităţile practice ale instituţiei au diferit de la o epocă la alta,
misiunea fundamentală a rămas constant aceeaşi: colectarea şi
conservarea mărturiilor scrise ale istoriei naţionale şi punerea lor la
dispoziţia cercetătorilor şi publicului interesat. Astfel, în depozitele
Arhivelor Naţionale s-a adunat un impresionat tezaur de circa 335.000
metri liniari de arhivă din secolele XIII-XXI, iar instituţia a devenit de
neocolit pentru orice fel de cercetare serioasă de istorie naţională sau
locală.
După 1989, în noul regim democratic, arhivele au fost redate
cetăţenilor, prin instituirea practicilor europene de acces la documente
şi prin soluţionarea cererilor vizând restituirea proprietăţii,
documentarea persecuţiilor din trecut şi a vechimii în muncă. Acest
efort extraordinar în favoarea democratizării societăţii nu a fost, din
păcate, însoţit de unul de consolidare internă a instituţiei. Astfel că
•9•
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Strategia Arhivelor Naţionale 2015-2021, adoptată de Guvernul
României, primul document de acest fel din istoria instituţiei, constată
discrepanţa dintre misiunea acesteia în raport cu nivelul exigenţelor
unei societăţi europene la începutul mileniului trei şi situaţia reală şi
cuprinde un plan amplu de măsuri de remediere a rămânerii în urmă.
Concomitent, se desfăşoară procesul de informatizare cu fonduri
europene, prin implementarea Sistemului Informatic Integrat al
Arhivelor Naţionale şi a primului proiect de digitalizare-documente
medievale anterior anului 1600.
Aşa se face că în anul 185 al existenţei sale, instituţia Arhivelor
Naţionale înfăţişează concomitent două aspecte contrare evidente: o
moştenire apăsătoare, rezultat al deceniilor de austeritate, neglijare şi
închistare şi o perspectivă clar conturată, de modernizare sub toate
aspectele, pe cale de a se realiza. Proiectul noii legi a arhivelor, menită
să susţină această transformare majoră în viaţa instituţiei a fost deja
elaborat şi se află în procedurile de avizare.
Noua politică în domeniul arhivelor din România şi efortul
conjugat al slujitorilor – puţini dar aleşi – ai acestui domeniu cu totul
special vor face cu siguranţă din venerabila instituţie a Arhivele
Naţionale o instituţie modernă şi performantă în anii care vin.
Dr. Ioan Drăgan
Director
Arhivele Naționale ale României

• 10 •
https://biblioteca-digitala.ro

STUDII ŞI
ARTICOLE
DE ISTORIE.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Primele atestări ale târgurilor de coroană maramureşene

Primele atestări ale târgurilor de coroană
maramureşene
Teofil Ivanciuc
Absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Publicist şi cercetător al istoriei locale şi regionale. Domenii de
interes: arheologia preistorică a Maramureşului, diplomatariul
medieval, geografie şi demografie istorică, evoluţia habitatelor,
istoria artei, a arhitecturii, a meşteşugurilor, a minorităţilor,
militară, a transporturilor, a oraşului Sighet. A publicat mai multe
cărţi şi articole.
Cuvinte cheie: Maramureş, diplomă medievală, privilegiu, târg
regal, Visc, Sighet, Hust, Teceu, Câmpulung, biserica catolică.

Fascinaţia începuturilor, adică problematica celor mai timpurii
atestări ale celor cinci colonii regale maramureşene, înşiruite una
după alta pe cele două maluri ale Tisei1, a suscitat interesul multora
încă din secolul al XVIII-lea.
Istoriografia problemei îl reţine pe primul cercetător care s-a
ocupat de atestarea târgurilor2 maramureşene, Adolph Lampe, care
a publicat o istorie a bisericii reformate în 1728. Acesta spunea3 că
patru dintre târgurile de coroană au primit privilegii de la regele
Carol în 1329, iar Sighetul, sub regele Ludovic (adică în anul 1352).
Rectorul şcolii piariste sighetene, Simonchicz Innocentius, în istoria
1 Primele trei se află acum pe teritoriul actual al Ucrainei, Maramureşul fiind
sfâşiat în două prin tratatele de pace de la Paris din anul 1920. Cele cinci
localităţi se numesc Hust (Hust, Huszt), Vyshkovo (Visc, Visk), Tiachiv (Teceul
Mare, Técső), Câmpulung la Tisa (Hosszúmező, Dovhe Pole) şi Sighetul
Marmaţiei (Máramarossziget, Syhit‑Marmaros’kyj). Vezi harta în Anexa 4.
2 Aceste aşezări, numite iniţial „villa” (în privilegiul din 1329., v. infra), apoi
„civitas” (Teceul în 1336, cf. Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramuereșene,
1900, p. 14 etc.), sau „opidorum nostrorum regalium” (într-un act din 1406,
Ibidem, p. 144 etc.), au avut o titulatură oscilantă, fiind numite de-a lungul
timpului fie târguri, fie oraşe, fie, iarăşi, târguri. În text utilizăm termenul „târg”,
care defineşte cel mai bine statutul aşezărilor respective din acele timpuri.
3 Adolph Lampe, Historia Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania,
Trajecti ad Rhenum, Utrecht, 1728, p. 610.
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manuscrisă a Maramureşului pe care a finalizat-o între anii 180318054, a transcris privilegiile celor cinci localităţi din anul 1329,
respectiv din 1352. În acelaşi timp, arhivarul Franciscus Réti de la
Coştiui, într-o altă istorie manuscrisă a Maramureşului5, ne-a lăsat
rezumatele celor două privilegii. Istoricul Szirmay Antal a amintit în
monografia comitatului Ugocea publicată în 18056, câteva dintre
actele relative la Visc anterioare anului 1300 şi a publicat hotărnicia
satului Veliatin din 1324, primul an în care este menţionat, conform
datelor cunoscute, Hustul. Fejér Georgius7, în monumentala sa
culegere de documente apărută între anii 1829-1844, a editat actele
relative la târgurile regale din anii 1281, 1324 şi 1329. Wenzel
Gusztáv, căruia îi datorăm prima istorie tipărită a Maramureşului,
susţinea că primă atestare a acestor târguri anii 1329 şi 13528, el
prezentând şi textele documentelor respective. În Şematismul
romano-catolic al Episcopiei de Satu Mare pe anul 18649, au fost
înşirate dijmele papale ale celor cinci târguri maramureşene dintre
anii 1333-1335, registrul apostolic fiind reeditat din nou, două
decenii mai târziu10. Nicolae Densuşianu, editorul actelor referitoare
la spaţiul intracarpatic din monumentala culegere de documente
demarată de Eudoxiu de Hurmuzachi în 188711, a publicat charta
din 1329 a târgurilor regale. În 1889, cu ocazia ocazia adunării
generale a Societăţii istorice maghiare de la Sighet, a fost adus în
discuţie un privilegiu dat în 1326 preoţilor din cele cinci colonii
maramureşene, despre care vom vorbi pe larg mai jos. Ulterior
acestui moment, restul cercetătorilor au continuat să utilizeze ca
Noctium Marmaticarum Vigiliae, I-II, Biblioteca Naţională Maghiară Széchényi,
secţia Manuscrise, Quart. Lat. 273 şi 274.
5 Chronologia Rei Cameralis Marmatiae, păstrată la Serviciul Județean Cluj al
Arhivelor Naționale (în continuare SJAN Cluj), Fond Colecția de documente și
manuscrise, nr. 11-13, vol. XI, partea 1 (mulţumiri dr. Livia Ardelean, care ne-a
oferit cu generozitate acces la acest manuscris).
6 Notitia politica, historica, topographica i. comitatus Ugochiensis, Pestini, 1805.
7 Fejér Georgius, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Budae,
1829 şi urm.
8 Wenzel Gusztáv, Kritikai fejtegetések Máramaros megye tőrténetéhez, în
„Magyar Akademiai Értesítő”, XVII, Pest, 1857, vezi infra.
9 Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Szathmarinensis ad annum Jesu
Christi 1864. Szatmár, 1864.
10 *** Monumenta Vaticana Hungariae, seria 1, volum 1, Budapest, 1887.
11 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Bucureşti,
1887 şi urm.
4
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referinţă pentru atestarea târgurilor regale doar anii 1329,
respectiv 1352, deşi dijmele papale fuseseră publicate deja în mod
repetat12. Astfel au procedat, printre alţii, Csánky Dezső13, Ioan
Mihalyi de Apşa14, sau Alexandru Filipaşcu15.
Editorii Documentelor privind Istoria României (DIR), respectiv
ai Documenta Romaniae Historica (DRH), au publicat actele din 1281
(relativ la Visc), 1329 (privilegiile primelor patru târguri) şi 1333133516 (dijmele papale), dar au omis, practic, diplomele din anii
132417 (referitoare la Visc şi Hust), 1326 (prima atestare a
Sighetului, Teceului şi Câmpulungului) şi 1352 (privilegiul cu
caracter cvasi urban al Sighetului). După Radu Popa, patru dintre
târgurile maramureşene au fost înfiinţate înainte de 1299 iar
Sighetul, probabil pe la începutul secolului XIV”18. Marius
Diaconescu aprecia19 că Viscul a fost menţionat în anul 1272 printro danie confirmată în 1281 şi că Sighetul ar putea fi mai vechi decât
restul târgurilor, care existau deja pe la finele secolului al XIII-lea.
Subsemnatul a publicat în anul 2012, într-o istorie a municipiului
Sighetul Marmaţiei, regestul privilegiului din 132620. Tot în 2012 a
apărut Dicţionarul etimologic al Comitatului Maramureşului, unde
Sebestyén Zsolt susţine anul 1308 (sau 1314) ca cea mai timpurie

V. notele 7 şi 8.
În Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I, Budapest, 1890,
p. 445.
14 În Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Sighet, 1900, republică (p. 811) actul din 1329, editează diplome referitoare la Teceu (act din 1336, p. 1316) ), Sighet şi Visc din anul 1346 (p. 23-26), un act emis la Sighet în 1349 (p.
28-29) şi aminteşte doar de existenţa privilegiului din 1352 al ultimei localităţi
(p. 25, nota 1).
15 În Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 75-88, unde susţine că Sighetul
apare în acte în 1346, iar celelalte patru târguri de coroană în anul 1329.
16 Vezi infra.
17 Regestul diplomei publicat în DIR, omite esenţialul, v. infra.
18 Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 48.
19 În Biserica catolică din Maramureş în sec. XIII-XVI, în „Satu Mare. Studii şi
comunicări”, XV-XVI, 1999, p. 278 şi 283.
20 În Sighetul Maramureşului. Patrimoniu şi turism, Sighetul Marmaţiei, 2012, p.
16-18. Acolo sunt amintite şi momentele 1299 (sfinţirea cimitirelor catolice din
câteva sate din Maramureş), 1308 (vezi nota următoare), 1329, 1346, 1349 şi
1352.
12
13

• 15 •
https://biblioteca-digitala.ro

Teofil Ivanciuc

dată cunoscută de atestare a Sighetului şi Teceului21, conform
acestuia restul târgurilor regale fiind amintite în anii 1283 (Visc),
1324 (Hust) şi 1329 (Câmpulung).
În fine, cea mai vastă şi recentă lucrare dedicată celor cinci
aşezări de coroană (pentru perioada secolelor XVI-XVIII), cea a lui
Glück László22, nu aminteşte decât privilegiul din 1329 al primelor
patru târguri, fără a aborda alte date timpurii.
Conform documentelor la care am avut acces, considerăm că
Viscul a apărut în acte în anul 1281, Hustul în 1324, iar Sighetul,
Teceul şi Câmpulungul în anul 1326. Apoi, acestea au primit

Sebestyén Zsolt, Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára,
Nyíregyháza, 2012, p. 130, 138, 151, 158 şi 159.
Anii 1308 sau 1314 apar la Györffy György, în Az Árpád-kori Magyarország
történeti földrajza, IV, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998, p. 126-128. Acesta s-a
inspirat din „Descriptio Europae Orientalis" a Geografului Anonim, lucrare
terminată pe la 1308 (sau 1314, după unii cercetători), unde găsim următorul
pasaj: „Şi partea transilvană este udată de foarte mari fluvii navigabile, pe care
este dusă sarea în corăbii mari, în tot regatul, şi în alte regate vecine şi anume
Vysic, Thecu, Thalabint, Thiscia, Soget, Purut, Lapis, Sconus, Aragas, Morus,
Bistrice.“
Primele cinci nume, apar în copiile de mai târzii ale cronicii şi în alte variante:
„Vysic” este transcris în textele mai tardive ca „Viaic”, „Visie” şi „Vesk”, „Thecu”
apare ca „Teohu”, „Thalabint” e copiat mai apoi „Calabine”, iar Soget este grafiat
în copiile ulterioare sub forma „Sogec”.
Pentru G. Popa-Lisseanu (Descrierea Europei Orientale, Bucureşti, 1934),
acestea sunt râurile Vişeu, Taras (nu îl dă ca sigur), Talabor, Tisa, Siret, Prut,
Lăpuş, Someş, Arieş, Mureş şi Bistriţa. Pentru Györffy însă, primele cinci topice
(„Vysic, Thecu, Thalabint, Thiscia, Soget”) ar semnifica oraşele Visc şi Teceu,
apoi râurile Talabor şi Tisa, iar „Soget” („Sogec”) ar fi chiar Sighetul
maramureşean. Deci, după istoricul maghiar, este vorba despre două râuri şi
trei colonii regale din Maramureş.
Considerăm că nici Györffy şi nici Lisseanu n-au dreptate, şi că, din „lista celor
cinci“, doar despre „Thiscia” s-ar putea afirma fără dubii că este Tisa de azi. Nu
respingem complet ideea că Talaborul („Thalabint”) şi Tarasul („Thecu”) ar
putea intra şi ele pe o listă secundară a probabilităţilor (geografia timpurie a
sării din Maramureş includea totuşi zona acestor ape). Despre „Vysic” nu ştim
nimic (respingem posibilitatea ca Vişeu să fie pe listă) şi presupunem prudent o
asociere „Soget” cu Someşul sau, eventual, cu Siretul. Concluzionăm,
considerând că Anonimul a înşirat doar o serie de râuri, fără a le amesteca cu
localităţile importante, pe care le înşiră de altfel, parţial, mai jos în text.
22 Glück László, Az öt máramarosi város társadalma a. 16–18. Században, Pécs,
2013, p. 76.
21
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privilegii cu caracter cvasi urban în anul 1329 (primele patru
aşezări), respectiv în 1352 (Sighetul).
În cele ce urmează prezentăm pe scurt cele cinci acte, împreună
cu fragmentele relative la Maramureş ale decimelor papale din anii
1333-1335.

1. 1281: Visc.
În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, regatul maghiar şi-a
reluat mişcarea de extindere înspre Maramureş, după întreruperea
cauzată de invazia tătară din 1241, acum prin intermediul coloniştilor
saxoni23 şi maghiari.
Prima localitate atestată documentar în Maramureş şi singura
menţionată în secolul al XIII-lea a fost Viscul, cea mai veche pomenire
păstrată a localităţii datând din anul 128124. Mai concret, este vorba
despre reîntărirea de către regele Ladislau Cumanul a unui privilegiu
mai vechi, datând probabil de la cumpăna anilor 1271-1272, act care

Care au constituit un alt val de colonizare, după flamanzii („omnes
Flandrenses”, cf. ***DIR, seria C, Transilvania, veacul XI-XIII, vol. 1, Bucureşti,
1951, p. 82) atestaţi în anul 1216 în satul Batar din Ugocea, respectiv după
teutonii („hospitibus Teutonicis”) care se aflau în Satu Mare în anul 1230 (Fejér
Georgius, op. cit., tom III, vol. 2, Budae, 1829, p. 211) Despre etnia primilor
colonişti, v. mai pe larg la Szabó István, Ugocsa megye, Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, 1937, p. 43-53. De asemenea, Bélay Vilmos în Máramaros
megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII század
elejéig, Budapest, 1943, p. 27-29, dă o listă de nume nemţeşti din cele cinci
târguri regale şi explică cum coloniştii germani din Maramureş au fost asimilaţi
de maghiari începând încă din secolul al XV-lea, fenomen finalizat pe la 1600, cu
excepţia saxonilor din Visc, care mai foloseau încă un vechi dialect german pe la
începutul secolului al XVIII-lea. Maghiarizarea destul de timpurie a germanilor
a fost dealtfel un fenomen înregistrat şi în alte oraşe din regiune, cum ar fi
Sătmarul, Clujul sau Dejul.
24 În text am citat, întotdeauna, cele mai vechi ediţii. Acest act a fost publicat de:
Fejér, op.cit., V, vol. 3, Buda, 1830, p. 87-89, dar şi în ***DIR, seria
C,Transilvania, veacul XIII, vol. 2, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1952, p.
234 etc. Documentul s-a păstrat într-un transumpt (precum majoritatea
documentelor anterioare anului 1450, parvenite nouă în copii sau
transumpturi), arhivat la MOL : DL 38131, dat la 16 octombrie 1417 de către
Capitlul din Oradea. Vezi Anexa 5.
23
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fusese însă luat de rutenii ducelui Leon25 şi care menţionează dăruirea
către familia Hont-Pázmány-Újhelyi a satului Visc26, împreună cu vama.
Acest lucru duce la presupunerea că dincolo de acest sat, în amonte pe
Tisa, existau oameni ce trebuiau vămuiţi, adică authotoni sau alogeni
maramureşeni!
Ştim că anterior, regele Ştefan al V-lea a emis cel puţin două
diplome în regiune, una la 31 decembrie 1271, iar cealaltă pe 6 ianuarie
a anului următor, când s-a aflat acolo probabil într-o expediţie militarvânătorească (precum cea din 1199), moment ce a însemnat, poate,
luarea în stăpânire a Maramureşului, unde, nu mult timp după aceea, sau aşezat coloniştii străini.
Dacă Viscul şi celelalte colonii regale au fost înfiinţate sub scutul
direct, la porunca ori cu aprobarea regalităţii, sau dacă totul a decurs de
la sine într-o mişcare firească de extindere spre est, este o problemă
pentru care nu avem nici un răspuns.
Satul se afla la începuturi în comitatul Ugocea, situaţie care dura
probabil şi în anul 1324, în actul ce menţionează Viscul, Hustul şi râul
Tisa, cea mai timpurie menţionare a includerii certe a sale între
hotarele Maramureşului având loc în 132627. Viscul a fost ridicat la cca
20 km sud-est de Poarta Hustului înspre interiorul Maramureşului,
într-un loc protejat, la poalele unui deal potrivit pentru ridicarea unei
fortificaţii28, care a fost ridicată curând după aceea. Satul a fost apoi
atestat de mai multe ori, de-a lungul deceniilor următoare.
O altă menţiune, indirectă, a implanturilor alogene de pe valea
Tisei superioare a avut loc pe 19 februarie 1299, atunci când regele
Andrei al III-lea constata că episcopul de Agria a „sfinţit nişte locuri de
cimitire în câteva sate aflate în Maramureş”29. Este vorba, desigur,
despre satele înfiinţate de către „oaspeţii” germani şi maghiari.
Mişcare pusă de unii pe seama încercării de şubrezire a poziţiei Coroanei
maghiare pe Tisa superioară, care punea în pericol atât statul halician, cât şi
celelalte entităţi statale ori prestatale din Carpaţii Nordici.
26 Care a fost atestat în deceniile următoare de mai multe ori.
27 Vezi infra.
28 Precum Hustul, care a fost înfiinţat la poalele dealului pe care apoi s-a
construit cea mai puternică cetate maramureşeană. În schimb, ultimele trei
aşezări regale ridicate pe Tisa: Teceu, Câmpulung şi Sighet, nemai beneficiind
de asemenea calităţi geostrategice, nu au reuşit în vederea securizării decât să
îşi fortifice bisericile din centrul aşezărilor, cu curtine ce pot să fi fost ridicate
cândva prin secolele XV-XVII.
29 Textul latin la Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., vol. I, partea 1, Bucureşti, 1887,
p. 540, Fejér, op.cit., VI, vol. 2, p. 192, ***DIR, seria C, Transilvania, veacul XIII,
25
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2. 31 octombrie 1324 : Hust şi Visc.
Din punctul de vedere al vechimii atestării documentare, Hustul
este cea de-a doua aşezare regală din Maramureş, fiind pomenită pe
data de 31 octombrie 132430, într-un act emis de către Capitlul din
Oradea. Documentul în care apare menţionată este o hotărnicie a
satului Veliatin (Welethe, Veléte) din comitatul Ugocea, aflat chiar
pe graniţa cu Maramureşul. În diplomă sunt enumerate mai multe
puncte de hotar, între care găsim aşezările Craia şi Visc, râul Tisa
precum şi „terra Huzth”31.
În rest, acest document nu prezintă informaţii valoroase vis-avis de istoria Maramureşului.

3. 14 şi 17 mai 1326: Sighet, Teceu, Câmpulung, Visc şi
Hust.
Ultimele trei aşezări regale : Sighet, Teceu şi Câmpulung, au fost
atestate în anul 1326, actul doveditor având următoarea istorie :
vol. 2, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1952, p. 461, Szentpétery Imre: Az
Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 4. füzet 1290–1301
(Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forrás kiadványok 13. Budapest,
1987), p. 213 etc. La MOL: DL 26368.
30 Ediţii: Szirmay Antal, Notitia politica, historica, topographica i. comitatus
Ugochiensis, Pestini, 1805, p. 145, Fejér, op.cit., tom VIII, vol. 5, Budae, 1835, p.
149-150. Editorii DIR, seria C, Transilvania, sec. XIV, vol. II, p. 135-136,
menţionează acest act într-un regest ce nu reţine nici măcar unul dintre
toponimele enumerate acolo: „Capitlul din Oradea raportează regelui Carol
Robert, în temeiul poruncii acestuia din 10 august 1324, despre hotărnicirea
moşiei Welethe - URSS, la care a luat parte ca martor Egidiu – preot în strana
bisericii noastre, magistru şi rector al altarului Sfântului Gheorghe mucenicul,
din aceeaş biserică”. Hotărnicia acestui sat are o mare importanţă deoarece
descrie mărginirea cu Viscul şi Hustul, care mai târziu se vor afla chiar pe
hotarul între Maramureş şi Ugocea. Vezi textul complet al diplomei în Anexa 1.
31 Documentul, întărit de către regele Carol Robert pe 20 iulie 1326, a fost
copiat la mandatul regelui Matia Corvin de către Conventul din Lelesz pe 17 mai
1478. În Anexa 6 reproducem o fotocopie după actul din Arhivele Naţionale
Slovace din Bratislava, deţinută la MOL (DF 273753).
Termenul „terra” are mai multe semnificaţii : poate fi vorba fie de o „ţară”, fie
de hotarul unui sat, ori chiar de un sat întreg (v. Radu Popa, op.cit., p. 63),
ultima variantă fiind, probabil, cea mai plauzibilă.
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Cu ocazia adunării generale a Societăţii istorice maghiare de la
Sighet din anul 1889, Márki Sándor a vizitat arhiva din Teceu, unde
nu a găsit însă actul cel mai vechi, datat în 1326.
Potrivit articolului lui Márki32: „cel mai vechi document din
Arhiva celor cinci oraşe de coroană (care era păstrată în anul 1889
în biserica din Teceu, n.n.) datează din anul 1326. Acest act, dar şi
alte documente interesante menţionate în registru33, nu l-am găsit la
locul său, însă dr. Csánky i-a făcut un extras de la dr. Szilágyi István,
care l-a împrumutat în vederea cercetării”. Márki descrie diploma,
păstrată într-o copie din 1341 emisă de capitlul din Buda, care se
referă la arhiepiscopul Boleszló de Esztergom, ce a confirmat
dreptul arhidiaconal al preoţilor enoriaşi din cele cinci târguri
regale de a strânge zeciuiala.
Deci, în 1889, documentul din 1326 se afla la istoricul
maramureşean Szilágyi István, care nu l-a utilizat însă în nici o
lucrare publicată, la fel cum nu au făcut-o nici Csánky Dezső, Márki
Sándor sau Ioan Mihalyi de Apşa, din motive care ne scapă. Mai
mult, ultimii trei au susţinut în studiile publicate în aceeaşi revistă,
că Viscul, Hustul, Teceul şi Câmpulungul au fost atestate prima dată
la 1329, iar Sighetul, în anul 1352.
Ulterior, „Arhiva celor cinci oraşe” a trecut în proprietatea
statului cehoslovac (între anii 1919-1939), apoi în cea a Ungariei
horthiste, a Uniunii Sovietice iar, începând din 1991, în cea a
Ucrainei independente. Azi, fondul respectiv se află la Arhivele
Statului din Transcarpatia, în oraşul Beregovo (Ucraina), cel mai
vechi document păstrat acum acolo fiind, probabil, o copie a
privilegiului din 132934.

Márki Sandor, A varmegyei bizottsag jelentese, în suplimentul „Századok”,
XXIII, Budapest, 1889, p. 73. Textul său a fost preluat de către Benedek András
în articolul A máramarosi koronavárosok din revista „Kisebbségkutatás”, 2,
1999, respectiv de Mihai Dăncuş, în albumul foto Cât îi Maramureşu’, nu-i oraş
ca Sighetu’, Sighetul Marmaţiei, 2006, p. 143-144. Ultimul susţine însă că a
reprodus textul din „Pallas Nagy Lexicona”, XII, 1896, însă la p. 154 el declară
că a citat dintr-un „Emlékkönyv” publicat în 1892 (!).
33 Probabil acesta este motivul pentru care fondul arhivistic al celor din oraşe
de coroană de la Beregovo are marcat ca dată inferioară extremă anul 1326.
34 Păstrat într-un transumpt din 1764, cf. Csatáry György, A máramarosi öt
koronaváros levéltára 1326-1910, Ungvár–Beregszász, 2011, p. 10. De fapt,
„Arhiva celor cinci oraşe de coroană” conţine doar documente posterioare
anului 1453. O altă colecţie a privilegiilor celor cinci târguri, alcătuită din copii
32
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Pe de altă parte, în anul 2011, în timpul unor cercetări în
fondurile arhivistice deţinute la Biblioteca Academiei Române din
Cluj-Napoca (acolo unde se află şi alte diplomatarii transilvănene),
am identificat în Fototecă35 un dosar intitulat: „1278-1523 :
Documente medievale privind istoria Transilvaniei”, care conţinea
fotocopii realizate în anul 1943, provenite din Colecţia Barabás
Samu a Muzeului Naţional Secuiesc. Între acestea se găsea fotocopia
unui act relativ la coloniile regale maramureşene, datat în 132636,
greu lizibil, cu rupturi, părţi şterse şi ceţoase, scris pe 31 rânduri şi
păstrând resturile şnururilor sigiliului, cu pecetea căzută. În acelaşi
an am identificat şi microfilmul37 fotocopiei respective, aflat în
Arhivele Naţionale Maghiare (MOL).
Unitatea arhivistică în cauză este una dublă, cuprinzând un
privilegiu dat pe 14 mai 1326 de către arhiepiscopul de Esztergom
preoţilor din cele cinci aşezări maramureşene, care a fost
reconfirmat de către regele Carol Robert la 17 mai 1326, ambele
întăriri fiind copiate de Capitlul din Buda pe 30 iunie 134138.
Cât priveşte actul propriu-zis, se ştie că acesta, împreună cu
întreaga colecţie Barabás Samu, a fost distrus prin bombardament
în cel de-al doilea război mondial, în timpul transportului arhivei
către Ungaria.
Cum de a ajuns privilegiul maramureşean tocmai la Muzeul
Secuiesc? Unii autori presupun că, dat fiind faptul că în Evul Mediu
unii comiţi ai Maramureşului au fost şi comiţi ai secuilor, unul dintre
aceştia ar fi dus documentul tocmai la Sfântu Gheorghe. În realitate,
actul se mai afla încă la finele secolului al XIX-lea în Maramureş,
după cum am văzut mai sus. Mai ştim că medievistul maramureşean
şi transumpturi ale anumitor documente, se găseşte la DJAN Maramureş, v.
infra.
35 Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, cota F 754, v. Anexa 8.
36 Vezi supra.
37 MOL: DF 247881, ajuns la MOL la sfârşitul anilor 1950 sau la începutul anilor
1960, atunci când Arhivele maghiare şi cele româneşti au schimbat între ele
câteva mii de microfilme ale unor unităţi arhivistice antimohaciene. Aşadar, la
MOL se află doar microfilmul unicei fotocopii cunoscute a documentului distrus,
fotocopie păstrată în „Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei RR”, conform
inventarelor arhivistice de la Arhivele din Budapesta.
38 Un an mai târziu am publicat în regest fragmentele pe care le-am putut
descifra, în Sighetul Maramureşului. Patrimoniu şi turism, Sighetul Marmaţiei,
2012, p. 16-18. Aşteptăm cu interes intervenţia unui paleograf experimentat
pentru a traduce integral acest privilegiu deosebit.
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Szilágyi István (cel la care a ajuns documentul din arhiva celor cinci
oraşe) a fost prieten cu Barabás Samu. Nu ne rămâne decât să
intuim că primul l-a înmânat celui de-al doilea (probabil sub forma
unui împrumut în vederea studierii).
Documentul39 emis de către arhiepiscopul Boleslau de
Strigoniu, se referă la preoţii celor cinci biserici din aşezările
coloniştilor maramureşeni, care aveau necazuri în ceea ce priveşte
încasarea veniturilor cuvenite. Referirea se face la provincia sau
districtul Maramureş (Provincia seu districtu Maramorosiensi) care
se afla, deci, încă la stadiul de constituire pre-comitatens. Din
întărirea regelui Carol Robert aflăm şi numele celor cinci preoţi şi
ale aşezărilor pe care le păstoreau: Ioannes de Zygeth, Laurencius de
Hossumezeu, Benedictus de Thecev, Georgius de Vysk şi Georgius de
Huszth.
Nu aprofundăm istoria bisericii catolice maramureşene40, acest
lucru a fost efectuat de către alţi autori. Cu câţiva ani înainte de
acest moment, în 1320, găsim menţionat arhidiaconatul de
Maramureş, condus de către Georgio de Maramaros41, reamintit şi
în anii 132942, 133143 sau 133344, ceea ce însemna că la acea vreme
parohiile din coloniile regale aveau deja o oarecare importanţă.
Mai dorim doar să menţionăm alte două legături dovedite între
Maramureş şi Esztergom, ca dovadă că regiunea nu a avut de-a face
doar cu episcopiile de Eger, sau de Alba Iulia. În anul 143145,
episcopul de Agria a reconfirmat bisericii Sf. Elisabeta din Hust
vechiul privilegiu al acordării de indulgenţe. Documentul conţine
Vezi Anexele 2 şi 7.
Iniţial coloniştii din Maramureş au fost subordonaţi Episcopiei de Agria, apoi
a apărut conflictul cu episcopia transilvană, care dorea să-şi impună jurisdicţia
peste Maramureş. Probabil acesta a fost contextul în care arhiepiscopul de
Esztergom, care patrona şi peste Agria, a intervenit în anul 1326.
41 Probabil acelaşi paroh de Visc, Fejér, op.cit., tom VIII, vol. 2, Budae, 1832, p.
264. În acelaşi an însă, aflăm de un vicar de Bereg, Maramureş şi Ugocea
(„vicarium de Beregh, Marmarosch et Ugatha”), v. Szirmay, op. cit., p. 95, ceea ce
complică lucrurile. Un Georgius de Visc apare şi mai târziu, în anul 1346.
42 Fejér, op.cit., tom VIII, vol. 3, Budae, 1832, p. 404.
43 Georgio de Marmarus archidiaconus, în Fejér, op. cit., p. 543.
44 Prezent ca martor în cel puţin cinci documente emise în acel an, unul fiind
publicat de Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., p. 628.
45 Marius Diaconescu, op. cit., p. 279-280, cf. unui act inedit semnalat de acesta,
act aflat în fosta colecţie a Liceului Reformat din Sighet păstrată la Debrecen şi
fotocopiat la MOL (DF 275894).
39
40
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lista episcopilor şi legaţilor papali care au întărit în trecut acel drept,
cel mai timpuriu dintre aceştia fiind „Bodeslaus, archiepiscopus
Strigoniesis”, adică exact emitentul actului din 1326! O altă
menţiune o aflăm în anul 1419, atunci când ramura familiei Dolha
devenită catolică, solicita ca bisericile din satele lor Sărcad şi
Macaria să depindă direct de arhiepiscopia de Esztergom46. Iată,
aşadar, contactele Maramureşului cu vechea arhiepiscopie de
Strigoniu au fost mai multe şi mai complexe decât se tinde a se
crede.
Documentul din 1326 rămâne nu doar cea mai timpurie
atestare a trei dintre cele cinci târguri de pe Tisa: Sighet, Teceu şi
Câmpulung, ci şi un excelent instrument de lucru pentru cei
pasionaţi de istoria coloniilor regale, ori de trecutul bisericii catolice
maramureşene.

4. 26 aprilie 1329: Visc, Hust, Teceu şi Câmpulung.
La 26 aprilie 1329 regele Carol Robert a oferit o ”chartă” comună47
satelor Visc, Hust, Teceu şi Câmpulung, întinsă pe 17 puncte, prin care
Ibidem, p. 284.
Diploma maramureşeană care a fost publicată, probabil, de cele mai multe
ori, a apărut în ediţii precum: Fejér, op.cit., tom VIII, vol. 3, Buda, 1832, p. 353356, Wenzel Gusztáv, op. cit., p. 381-383, Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., tom 1,
vol. 1, p. 611-612, Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 8-11, ***DIR, C, Transilvania,
sec. XIV, vol. 2, p. 398-400 etc.
Nu s-a păstrat în original, a fost ars de moldoveni (v. infra, sub privilegiul din
1352), ci doar într-un număr ridicat de copii, cea mai veche fiind probabil cea
din anul 1685, care a fost întărită de Conventul din Cluj în 1697 ( MOL DL 2539,
p. 12-18). Alte copii din arhivele maghiare au cotele DL 22477 (transumpt din
1685) şi DL 24898 (copie din anul 1800). În arhivele austriece se află o copie
din 1696 (pe microfilm la MOL: DF 276154); la Arhivele Statului din
Transcarpatia (Beregovo, Ucraina), se află cel puţin o copie, din anul 1764
(Fond 61, opis 2, nr. 1); la SJAN Cluj se păstrează alte copii, printre care
rezumatul din manuscrisul Chronologia Rei Cameralis Marmatiae a arhivarului
Franciscus Réti, Fond Colecția de documente și manuscrise, nr. 11-13, Vol. XI,
partea I, p. 31, datat în anul 1805 şi o altă copie, întreagă, tot de secol XIX,
provenind din Arhivele oraşului Bistriţa (pe microfilm la MOL: DF 247223); la
SJAN Maramureş există mai multe copii, cum ar fi cele păstrate în Fond
Prefectura Judeţului Maramureş, Seria: Familii Nobile Maramureşene, inv. 697,
în procesele de dovedire a nobilităţii familiilor Toth din Sighet şi Becske din
Visc, precum şi în colecţia „Öt korona város”. Vezi Anexa 9.
46
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acestora li s-au conferit privilegii cvasi urbane, echivalente cu cele ale
altor oraşe din acele timpuri şi locuri: „ţinând seama de dovezile de
credinţă ale credincioşilor noştri oaspeţi din Maramureş, saxoni şi
unguri ... le hărăzim toate libertăţile de care se bucură şi oaspeţii noştri
din Seleuş”. Ei beneficiau de dreptul de liberă aşezare şi mutare,
judecată proprie – cu excepţia uciderii, furtului şi incendierii, dreptul de
a-şi alege conducătorii, taxe preoţeşti şi episcopale reduse, plata
sângelui, confirmarea drepturilor lor faţă de „oamenii de alt neam sau
limbă”, dreptul la comerţ şi de a ţine târguri fără vamă, libertatea de a
nu găzdui cu de-a sila baronii regatului şi, „pentru că se spune că însuşi
pământul Maramureşului este foarte sterp”, scutirea de plata vedrelor
de grâne, dijmelor în porci şi aducerii de daruri.
Coloniştii din Seleuş (Nagyszöllös, azi Vinogradovo în Ucraina), din
Ugocea, menţionaţi în privilegiu, au primit privilegii (ce au fost apoi
copiate de către târgurile maramureşene) în anul 126248, ei fiind
precedaţi de către cei din Bereg (azi Beregovo, UA), privilegiaţi în 1247
şi urmaţi de coloniştii din Craia (azi Korolevo, UA), care au primit
charta în anul 1272.
Se poate presupune că oaspeţii maramureşeni au venit din aceste
aşezări situate în proximitatea vestică, mai ales din Seleuşul menţionat
în actul carolingian, care a fost dăruit la 1280 unui feudal în pofida
privilegiului său, fapt ce i-ar fi putut determina pe colonişti să-şi caute
un alt teritoriu49.
În anul 1284, satul Egres, vecin cu Seleuşul50, era pustiu, iar în
1300 sunt menţionate câteva sate slab populate ori părăsite aparţinând
domeniului Visc51, fără ca acest lucru să ne confere însă certitudinea că
fenomenul este legat direct de strămutarea oaspeţilor înspre interiorul
Maramureşului, pustiirile putând fi cauzate, printre multe alte posibile
cauze, de precedentul atac al rutenilor.

48 Wenzel Gusztáv, Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus
continuatus. VIII. 1261–1272, Pest, 1870, p. 31-32. Spre deosebire de privilegiile
iniţiale ale târgurilor maramureşene care s-au pierdut (v. nota anterioară),
charta Seleuşului, întărită de regele Andrei în 1294, s-a păstrat în două
transumpturi parafate de către Carol Robert pe 22 martie 1319 (DL 70604) şi
pe 19 mai 1329 (DL 70614).
49 Radu Popa, op. cit., p. 48, nota 36.
50 “terram vacuam et habitatoribus destitutam”, în Szabó István, op. cit., p. 324.
51 “Rokaz et Fekete Ardou, quae sunt minime populosae et Nyirtelek, quae est
vacua et habitatoribus destituta”, Fejér, op.cit., tom VI, vol. 2, p 254-255.
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În 1307, aşezarea de oaspeţi de la Seleuş este dăruită din nou de
rege lui Beke Borşa52, ceea ce ar fi putut provoca o nouă plecare a
anumitor oaspeţi nemulţumiţi. Aici trebuie să observăm că, nimic nu ne
îndreptăţeşte să apreciem că venirea coloniştilor în cele cinci aşezări
maramureşene s-a făcut într-o singură etapă şi dintr-o singură
localitate de origine, ci poate să fi avut loc în mai multe rânduri şi din
direcţii diferite53.
Opinia unor cercetători, cum că aşezările coloniştilor au fost
înfiinţate pentru exploatarea sării, nu poate fi susţinută. Privilegiul din
1329 nu menţionează deloc acest aspect, care ar fi trebuit să constituie
coloana vertebrală a cuprinzătorului act, iar prima menţiune a Cămării
Sării maramureşene datează abia din anul 135354, adică la cca jumătate
de secol după înfiinţarea coloniilor de pe Tisa. Legătura coloniştilor cu
sarea este surprinsă prima dată abia în anul 1390, odată cu
menţionarea Ocnei Hust55. Este adevărat, începând din secolul al XV-lea
târgurile regale au devenit centre de exploatare şi transport al sării, dar
transpunerea acestei stări de fapt într-o epocă mult anterioară nu are
temei documentar.
Privitor la mărimea iniţială a aşezărilor, Paul Niedermaier56 opina
că Sighetul putea avea prin anii 1330 o populaţie de cca 200 de familii,
calcul efectuat pe baza cunatumului sumei decimei papale care trebuia
plătită, cifră care însă ni se pare exagerată şi pe care am estimat-o la
doar cca 100 de locuitori57, adică la aproximativ 25 de familii.
Ibidem, p. 43, nota 1.
În acest sens, a se vedea mai multe diplome, precum cea dată la Sighet în
1383 (Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 80), semnată de “Judele Nicolaus zis
Bogaz, …, judele orăşenilor şi oaspeţilor din Sighet”, care judecă pricina
“orăşenilor şi oaspeţilor din Câmpulung” (“cives et hospites”), expresii care
pare să delimiteze două categorii de locuitori, poate cu origini sau cu drepturi
diferite, ori instalaţi aici în etape distincte.
54 „salinis Regalibus in Maromaros constitutis”, în Andreas Eggerer, Fragment
panis corvis proto-eremitici, Viennae, 1663, p. 133. După Radu Popa (op. cit., p.
130) şi alţi istorici, Cămara de sare maramureşeană a fost atestată doar în anul
1397.
55 Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 101. Celelalte saline maramureşene
menţionate anterior în diplome, erau exploatate pe atunci doar de către
autohtoni.
56 În Städte, Dörfer, Bauwerke: Studien zur Siedlungs- und Baugeschichte
Siebenbürgens, Böhlau Verlag, Köln-Weimar, 2008, p. 341.
57 Teofil Ivanciuc, Sighetul Marmaţiei. Ghid cultural-turistic, Sighetul Marmaţiei,
2007, p. 49. Abia în anul 1530, Sighetul a ajuns să numere 211 porţi locuite
52
53
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5. 1333-1335: Hust, Teceu, Visc, Sighet şi Câmpulung.
În anul 1864 a fost publicat pentru prima dată58 registrul
decimelor papale din nord-vestul Ungariei pe anii 1332-1337,
registru care include şi cinci parohii maramureşene, adică cele cinci
colonii regale de pe Tisa.
Astfel, în anul 1333 apar menţionaţi Gregorius de Huzth de
Maramarusio, Benedictus jur. de Thecho şi Gregorius de Visk59.
În 1334: Gregorius pleb. de Hust, Benedictus pleb. de Syguet,
Johannes pleb. de Longo Prato60, respectiv localităţile Wysk, Zyket,
Hozywmezew, Huzt şi Teucev61.
În 1335: Wysk, Ziget, Hozewmezeu, Hust şi Theuchev62.
A urmat publicarea registrului decimelor papale pentru întregul
regat ungar, care a apărut în anul 188763. Editorii acestuia au
lecturat uneori diferit numele localităţilor care ne interesează64,
astfel că redăm şi varianta lor:
În 1333, Visk datora 2 mărci de Kosice, Huzth, 36 groşi, iar
Cheche, 60 groşi65.
În 1334, în civitatis et dyocesis Agriensis de Marmorisio: Hust
datora 24 groşi, Dygnet, 24 groşi şi Longo Prato, 12 groşi66. În acelaşi
(deci cca 1000 locuitori), Hustul 202, Viscul 157, Teceul 105 iar Câmpulungul,
doar 56 de porţi, pentru ca în 1542 numărul acestora să scadă la 168 porţi
(Sighet), 154 (Visc), 153 (Hust), 104 (Teceu) şi 55 (Câmpulung), cf. Livia
Ardelean, Populaţia impozabilă a comitatului Maramureş la mijlocul secolului al
XVI-lea, în “Revista Arhivei Maramureşene”, nr. 5, Baia Mare, 2012, p. 17 şi 28.
În anul 1600, în Sighet erau înregistrate 295 case, respectiv 303 capi de familie.
58 În Schematismus cleri almae dioecesis Szathmáriensis ad annum Jesu Christi
1864, Szatmár, 1864.
59 Ibidem, p. 30.
60 Ibidem, p. 32.
61 Ibidem, p. 38.
62 Ibidem, p. 42.
63 Sub numele Rationes collectorum pontificorum in Hungaria. Pápai tizedszedők
számadásai. 1281–1375, Budapest, 1887, I, 1. Registrul original se păstrează în
Arhivele Vaticanului, sub cota veche: Codex chart. S. XIV, Tab. Vat. Num. 183,
folio 39-123 (1332-1337. Rationes Jacobi Berengarii et Raimundi de Bonofato
collectorum decimarum sexennalium in regno Hungariae), Ibidem, p. 41.
64 Vezi Anexa 10, ilustrativă pentru dificultatea lecturării.
65 Rationes, p. 327.
66 Ibidem, p. 330.
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an, sunt pomenite din nou Wysk şi Zyket67, respectiv Huczt, Tentev şi
Zozywmezew68.
În fine, în 1335, Wysk datora 48 groşi, Hust, 30 groşi, Tenkev, 48
groşi, Ziget, 48 groşi, iar Hozcowmezen avea de plătit doar 6 groşi69.
Acest registru are o importanţă capitală, deoarece prezintă atât
lista tuturor parohiilor catolice existente în acei ani în Maramureş,
cât şi valori financiare care pot fi utilizate prudent pentru a se
deduce importanţa economică a acelor aşezări, sau chiar mărimea
acestora.
Doar după cel de-al doilea război mondial, istoriografia
românească a început să utilizeze acest izvor esenţial, odată cu
reeditarea acestuia în anul 195470.
Datorită menţionării Sighetului şi Câmpulungului în privilegiul
din 1326, alături de celelalte trei târguri regale, s-ar impune o
explicaţie a omiterii primei aşezări din charta din 1329, respectiv a
ambelor colonii de pe lista decimelor papale din 1333. Înainte de
aceasta, iată retrospectiva câtorva documente:
Prima menţiune indirectă a coloniştilor în Maramureş datează
din 19 februarie 1299, când regele Andrei III declara că episcopul de
Agria a „sfinţit nişte locuri de cimitire în câteva sate aflate în
Maramureş”71.
În 1300, coloniştii sunt menţionaţi în mod expres, când regele
Andrei III preia „satul şi cetatea Visc ... care este de cea mai mare
trebuinţă pentru sprijinul populaţiilor sau oaspeţilor noştri adunaţi
în Ţara Maramureşului”72.
În 1319, Laurenţiu, fiul lui Luca, se „mută” la stăpânul său,
comitele Nicolae Pok de Medieş, „în lupta oaspeţilor din
Maramureş”73.
În charta târgurilor regale din anul 1329 sunt menţionate
„dovezile de credinţă ale credincioşilor noştri oaspeţi” şi o oprelişte

Ibidem, p. 355.
Ibidem, p. 356.
69 Ibidem, p. 371.
70 În ***DIR, seria C, Transilvania, sec. XIV, vol. III, 1331-1340, Bucureşti, 1954,
p. 248-252.
71.Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., tom I, vol. 1, 1887, p. 540.
72 Fejér, op. cit., tom VI, vol 2, 1830, p. 253-255.
73
Nagy Imre, Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus
Andegavensis, I, Budapest, 1878, p. 505.
67
68
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interesantă: „aceste pământuri să nu aibă voie a le lua de la ei
oamenii de nici un neam sau limbă”74.
În anii 1334-1335, toate cele cinci târguri sunt menţionate pe
lista dijmelor papale, iar în 1352 Sighetul primeşte privilegii
identice cu celelalte patru colonii de pe valea Tisei, acesta devenind,
cel mai târziu în 1385, capitala administrativă şi politică a
comitatului.
De ce oare, deşi amintit în 1326, Sighetul „dispare” în cel mai
important moment, cel al privilegiului regal din 1329, reapărând, ca
şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, abia în 1334? Şi de ce
Câmpulungul, amintit atât în 1326 cât şi în 1329, lipseşte din
decimele anului 1333?
Cel mai la îndemână răspuns ar fi că acele colonii au fost
distruse sau abandonate, fiind afectate fie de vreo calamitate
naturală, cum ar fi putut fi o inundaţie, fie de vreun incendiu. În
calcul ar mai putea intra şi o invazie externă, cum a fost cea a
rutenilor ducelui Leon asupra Viscului, pomenită în anul 128175.
Văzând datele din 1300, 1319 şi 1329, putem deduce însă şi că
stabilirea coloniştilor în teritoriul locuit de români s-a făcut prin
lupte cu autohtonii.
În regiune au mai fost şi alte tipuri de conflicte armate, între
anii 1312-1315, atunci cînd adversarii lui Carol, Beke Borsa din
Seleuş şi Ujhelyi din Ugocea, se războiesc cu partizanii regelui, sau în
anii 1323-1324, când are loc o campanie angevină în Moldova. Aşa
s-ar putea explica primul contact al unor români maramureşeni,
ulterior înnobilaţi (precum giuleştenii şi bârsăneştii), cu
regalitatea76, de partea căreia au stat mai apoi chiar şi împotriva
propriului voievod, Bogdan, răzvrătit împotriva regelui în iarna
dintre anii 1342 şi 1343.
Radu Popa este cel care a remarcat77 că între anii 1327 şi 1343
nu apar deloc în acte comiţi ai Maramureşului, după acel ultim an
fiind prezenţi aici, vreme de aproape două decenii, membrii
puternicei familii militare Lackfy (doi dintre ei fiind şi comiţi de
Maramureş), ei construind probabil şi cetatea Hust, menţionată în
anul 1351.
***DIR, seria C, Transilvania, sec. XIV, vol. 2, p. 283-286.
Vezi supra.
76 Ibidem, p. 239-240.
77 Ibidem, p. 207-210.
74
75
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În acest context puţin cunoscut şi plin de probleme,
presupunem că autohtonii maramureşeni s-au opus cu forţa
armelor împotriva coloniştilor, distrugând sau cucerind temporar
Sighetul şi Câmpulungul. Nu ar fi o situaţie neobişnuită78.
Actele ne vorbesc despre mai multe conflicte ale românilor cu
coloniştii, lupte prelungite până târziu în secolul XV.
Câmpulungul regal a fost înfiinţat pe un fost domeniu al
românilor autohtoni, părţi ale teritoriului său fiind ulterior
revendicate de către băştinaşi, aşa cum s-a întâmplat în repetate
rânduri şi cu Teceul, Hustul sau cu mănăstirea Remeţi (v. infra).
În schimb, nu se cunosc documente care să dovedească acest
lucru şi pentru Sighet79, ceea ce conduce la ipoteza că ultimul târg a
fost înfiinţat într-un loc nelocuit în perioada medievală anterioară.
În privilegiul din 1329 se stipulează că terenurile coloniştilor au fost
nelocuite anterior şi obţinute prin lăzuire80. Pe de altă parte, locul
de confluenţă al Izei şi Tisei pare să fi fost unul predilect pentru
inundaţii. Apoi, cercetările arheologice au constatat că autohtonii
maramureşeni din acea vreme preferau să locuiască pe micile văi
laterale (fapt certificat la Sarasău, Valea Mare81, Giuleşti, Bârsana
sau Bogdan Vodă) şi nu în luncile plate şi expuse ale cursurilor
principale de ape. Şi totuşi, marea aşezare autohtonă de secol XIIXIII de la Valea Mare din periferia Sighetului, a dispărut „la

Românii maramureşeni au fost luptători consecvenţi şi redutabili, care ba sau răsculat contra regelui, întemeind apoi principatul Moldovei, ba au luptat de
partea Coroanei, din Bosnia şi Serbia, până în Lituania sau Bulgaria, ba se
băteau chiar între ei, în partidele pro şi anti Coroana ungară, ori pentru
drepturile de proprietate asupra anumitor moşii.
79 În hotărnicia Sighetului din 1459 (Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit., p. 422-424),
de fapt o reconfirmare care „a urmat hotarele vechi”, nici unul dintre satele
româneşti învecinate cu acest târg: Slatina, Biserica Albă, Sarasău, Iapa şi Vad,
nu a ridicat nici cea mai mică obiecţie sau împotrivire.
80 „X. Oamenii de nici o altă limbă sau neam să nu aibă dreptul de a le smulge
pământurile despre care se zice că le-ar fi ocupat cei dintâi, prin defrişare
(sublinierea noastră) , cu cheltuiala muncii lor” (Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p.
8-11). Însă, această afirmaţie nu stă în picioare pentru celelalte târguri, după
cum am văzut mai sus.
81 Vezi nota 76. Numele şi poziţia Câmpului Negru, cartier mărginaş al
Sighetului, ne îndeamnă să presupunem că aici ar fi putut exista o altă veche
aşezare feudală autohtonă.
78
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începutul secolului al XIV-lea, tocmai în legătură cu întemeierea
Sighetului de către oaspeţi”82.
Mai remarcăm că Sighetul şi Câmpulungul erau foarte
vulnerabile, fiind cele mai avansate colonii regale de pe Tisa în
amonte, fiind înconjurate de sate autohtone şi aflate la cea mai mare
distanţă faţă de salvatoarea cetate regală de la Visc.
Aşadar, dacă a avut loc, prezumtiva acţiune de cuceriredistrugere a acestor aşezări s-ar fi putut derula undeva în intervalul
mai 1326 – 1334 (pentru Sighet), sau aprilie 1329 – 1334 (pentru
Câmpulung), situaţia stabilizându-se după anul 1334.
Revenirea coloniştilor acolo s-ar fi putut face apoi fie cu
ajutorul nobililor maramureşeni fideli angevinilor, sau prin forţa
garnizoanei regale de la Visc, fie, perfect plauzibil, prin implicarea
ambelor tabere. Desigur, întreaga argumentaţie de mai sus rămâne
sub semnul ipoteticului.

6. 18 februarie 1352: Sighet.
La 23 de ani după ce primele patru târguri maramureşene au
primit charta libertăţii de la regele Carol Robert, la cererea
parohului Benedict al bisericii Sf. Emeric Confesorul din Sighet
(ecclesie Sancti Emerici confesoris de Ziget), localitatea a fost
înzestrată cu privilegii identice cu cele ale celorlalte aşezări de
oaspeţi, pe data de 18 februarie 135283.
Actul a fost emis la Buda de către regele Ludovic şi menţionează
numele unor colonişti: Ioan fiul lui Nicolae, oaspete din Visc şi
Crekanan (?), judele primar din Hust, împreună cu „oaspeţii şi
iobagii regali saxoni şi unguri” din Hust, Visc, Teceu şi Câmpulung.
Preotul Benedict poate să fi fost acelaşi paroh menţionat în dijmele
papale în anul 133484, precum şi în anul 134685, când preotul
Georgius de Visc garanta pentru el în faţa capitlului din Agria,

Radu Popa, op. cit., p. 53 şi 190. Dacă Sighetul central a fost sau nu locuit
iniţial de către autohtoni (unii autori opinează, fără dovezi concrete, că
teritoriul localităţii a fost folosit ca loc de adunare a românilor) nu se va putea
dovedi decât prin cercetări arheologice edificatoare, care întârzie însă să aibă
loc.
83 Vezi Anexele 3 şi 11.
84 Vezi supra.
85 Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit., p. 24.
82
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episcopia fiind extrem de nemulţumită că sigheteanul fusese
partizan al diecezei transilvănene.
Privilegiul din 1352 s-a păstrat în cel puţin două copii, cea mai
veche datând din anul 168586.
Originalul, precum cel al chartei din 1329, pare să fi fost ars de
către moldoveni87, fie cândva înainte de anul 140688, fie înainte de
147289 sau de 1499. Într-o diplomă din acest ultim an90 se spune că
„Stephanus waywoda Moldavus” i-a trimis pe anumiţi tâlhari să
devasteze unele sate şi târguri regale, prilej cu care mai multe
„privilegis et literas” au fost distruse. De asemenea, în charta dată
târgurilor regale de către regina Ana în 1504, se menţionează că
vechile privilegii au fost pierdute atunci când românii au atacat şi
„devastat feroce” târgurile regale91.
Revenind la charta Sighetului din 1352, trebuie observat că
editorii români ai documentelor medievale din spaţiul intracarpatic
nu au publicat-o până acum (deşi a fost editată de către Wenzel încă
în anul 1857), drept pentru care o prezentăm în Anexe.
În încheiere amintim că privilegiile iniţiale ale celor cinci
târguri maramureşene au fost apoi reîntărite şi reconfirmate în
secolele următoare de cca 30 de ori, începând din anii 1405, 1435,
1453, 1458, 1470, 1472, 1498, 150092 etc., până la abolirea
drepturilor speciale ale târgurilor regale, survenită în anul 1834.
Următoarele aşezări alogene, populate cu iobagi ori cu colonişti
proveniţi din târgurile regale, au fost următoarele: Remeţi
MOL: DL 2539, întărită de Conventul din Cluj în anul 1697. Copiat de către
Simonichicz Innocentius în anul 1805 în Noctium Marmaticarum Vigiliae, II,
Biblioteca Naţională Maghiară Széchényi, secţia Manuscrise, Quart. Lat. 274, p.
200. În rezumat la Franciscus Réti, în Chronologia Rei Cameralis Marmatiae, la
SJAN Cluj, Fond Colecția de documente și manuscrise, nr. 11-13, Vol. XI, partea I,
p. 32-33.
87 Primul privilegiu original al celor cinci târguri care ne-a parvenit, este
probabil cel care datează din anul 1458, aflat azi în arhivele din Beregovo
(Ucraina).
88 Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 143: „necredincioşii şi năvălitorii din
Moldova”.
89 Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 516: „oppidele noastre au suferit multe
incendieri şi devastări săvârşite de români şi alţi inamici”, spunea regele Matia.
Din alte surse ştim că atunci au fost devastate, printre altele, toate cele cinci
târguri regale, dar despre acest subiect ne vom ocupa într-un material separat.
90 Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 628.
91 Wenzel, op. cit., p. 385.
92 Ibidem, p. 383-384.
86
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(mănăstire eremită ridicată în hotarul Teceului, atestată în 136393,
pe lângă care s-a constituit un sat iobăgesc), Teceul Mic, întemeiat
poate de locuitorii târgului Teceul (atestat în 138994), apoi Ocna
Hust, menţionată în anul 139095, care, alături de satele Crăiniceni,
Dănileşti şi Săclânţa a fost dăruită în 1391 lui Luca Kun de Roszaly96
etc. Una dintre cele mai importante aşezări maramureşene, cea de
pe lângă salina regală de la Coştiui, a fost pomenită începând cu anul
145997 şi nu în 1474, cum apreciază majoritatea istoricilor98.
Desigur, întreaga noastră argumentaţie de mai sus este bazată
pe documentele cunoscute acum, în orice moment putând apărea fie
noi acte (certitudinea epuizării izvoarelor scrise fiind imposibilă),
fie alte dovezi arheologice, care să infirme, să confirme, ori să
impună reformularea ideilor propuse.

Dovezile existente sunt suficiente pentru a respinge datarea din anii 14261430 propusă de Radu Popa, op. cit. Pentru documentaţie, v. Marius
Diaconescu, Catolicismul în Maramureş (I). Mănăstirea eremiţilor, în „Satu Mare.
Studii şi comunicări”, XIV, Satu Mare, 1997, p. 123-132.
94 Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 89.
95 Ibidem, p. 101.
96 Emerico Lukinich (coord.), Documenta historiam Valachorum in Hungaria
illustrantia, usque ad annum 1400 p. Christum, Budapest, 1941, p. 423.
97 „camara nostra Rona”, într-o diplomă a regelui Matia Corvin, publicată în
regest de Iványi Béla, Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526,
Budapest, 1910, p. 176.
98 Care utilizează doar diploma din Ioan Mihalyi de Apşa, op.cit., p. 522.
93
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Anexe
Anexa 1: Actul din 31 octombrie 1324.
La porunca regelui Carol Robert, Capitlul din Oradea întăreşte
dania din 10 august a aceluiaşi an, care stabileşte în favoarea lui Nicolai,
filii Cosmae, Stephani, filii Mikou şi Bodou et Benedicti, filiorum Bench,
hotarele posesiunii Velethe (Veliatin, Veléte) din comitatul Ugocea,
hotare care se stabilesc fără contrazicere.
Limitele trec prin puncte de hotar între care se disting râul Tisa,
Visc şi Hust:
“…quod prima meta incipit a parte orientis a radice fluvii Velethe,
ubi idem fluvius cadit in fluvium Thycie, qui quidem fluvius Velethe
separat et distinguit a Wysk, exeundo de eodem fluvio, cadit in quendam
rivulum Saruspatak vocatum, ed in eodeum rivulo venit supra usque ad
caput eiusdem rivuli, et de capite eiusdem ascendit per quendam
magnum montem communem Keobercz dictum, et venit per eundem
montem versus meridiem, in cuius montis cacumine sunt duae metae, una
scilicet terrea, alia arborea, videlicet Bikfa, indeque progrediens versus
occidentem, per eundem montem veniret ad quandam magnam viam,
circa quam sunt duae metae, una arborea Zilfae et alia terrea sub eadem,
quae separant dictam terram a loco Kiralhaza vocato, et deinde versus
septemtrionem cadit in quendam rivulum lapidosum et eundo per ipsum
rivulum in quodam campo Luchkamezeu vocato, cadit in praedictum
flumen Thicie, quod quidem flumen separat ipsam terram, a terra Huzth,
et ita ascendendo per idem flumen iterum versus orientem redit ad
primam metam et ibi terminantur (sequitur regia confirmatio) in filios
filiorum eorumdem et haeredes… Datum A. M. CCC. XXIV”.
Diploma a fost reîntărită de regele Carol pe 20 iulie 1326 şi copiată
la mandatul regelui Matei Corvin de către Conventul din Lelesz, la data
de 17 mai 1478.
Ediţii: Szirmay Antal, Notitia politica, historica, topographica i.
comitatus Ugochiensis, Pestini, 1805, p. 145-146. Fejér, op.cit., tom VIII,
vol. 5, Budae, 1835, p. 149-150. Regest incomplet în DIR, seria C,
Transilvania, sec. XIV, vol. II, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, p.
135-136.
Se păstrează în Arhivele Naţionale Slovace, Fond Conventul din
Lelesz: Introductoriae et statutoriae, nr. H127, în fotocopie la MOL: DF
273753 (transumpt din anul 1478). Tot la MOL se găseşte şi o copie
din anul 1785: DL 95524 (în fondul Péterffy család).
• 33 •
https://biblioteca-digitala.ro

Teofil Ivanciuc

Anexa 2: 14 şi 17 mai 1326, privilegiile bisericilor din
Sighet, Câmpulung, Teceu, Hust şi Visc.
„...Nos, arhiepiscopul Bolezlaus..., după ce am aflat că ... mezeu ...
Zyget ... rectorii bisericilor ... in Maramorosio seu provincia
Maramorosiensi, aflate în dieceza noastră, au necazuri cu privire la
încasarea veniturilor cuvenite..., le confirmăm toate drepturile
arhidiaconale (omnia Iura archidiaconalia) pe care îl au din
vechime..., îi întărim pe aceştia în aceste privilegii printr-un act cu
pecete atârnată, pentru a strânge zeciuiala în fiecare an, cu condiţia
să ne plătească după fiecare marcă un pondus în denari..., şi
ordonăm vicarilor noştri să aibă grijă ca nimeni să nu îndrăznească
să-i hărţuiască pentru dijmă sau pentru alte drepturi ale lor. Cei care
vor încălca porunca, vor avea de suferit până la pedeapsa
excomunicării (sentencia excommunicacionis). D. Strigonio, 4 fe.
Penth anno Domini millesimo trecentesimo vigesimosexto
(Esztergom, 14 mai 1326) (…)
Noi, regele Carolus H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont.
S. Ang. d., faţă de cererea rectorilor bisericilor din Provincia seu
districtu Maramorosiensi, Ioannes de Zygeth, Laurencius de
Hossumezeu, Benedictus de Thecev, Georgius de Vysk şi Georgius de
Huszth..., întărim şi pecetluim cu pecete dublă autentică privilegiul
dat de arhiepiscopul şi comitele perpetuu Bolezlaus de Esztergom
bisericilor din Maramureş, la 14 mai 1326. Dat prin mâna lui
Andreas de Fehervar, vicecancelar, în al XVI-lea kal. Iun..” (Buda?,
17 mai 1326).
Ambele acte au fost recuprinse într-un transumpt autentificat
de capitlul Buda pe data de 29 iunie 1341.
Ediţii : regest la Teofil Ivanciuc, Sighetul Maramureşului.
Patrimoniu şi turism, ed. Valea Verde, Sighetul Marmaţiei, 2012, p.
16-18. Rezumat la Márki Sandor, A varmegyei bizottsag jelentese, în
suplimentul „Századok”, XXIII, Budapest, 1889, p. 73.
Fotocopie la Biblioteca Academiei Cluj-Napoca, F 754, nr. 6. Pe
microfilm la MOL : DF 247881.
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Anexa 3: Charta Sighetului din 18 februarie 1352.
„Nos ... Ioannis filii Nicolai hospiti de Visk et Crekanan (?) fily hedi
villici de Huszt in eorum et universorum hospitum seu jobagionum
nostrorum Saxonum et Hungarorum in villis pronotasis commorantis
... literae Privilegiales dicti Domini Caroli Regis ...
Ceterum ad humilem et devotam supplicacionem discreti viri
Benedicti plebanie ecclesie Sancti Emerici confesoris de Sigets vice et
nominibus vniuersorum populorum seu jobagionum nostrorum de
eadem Celsitudini nostrae porrectam pro vtili commodo et statu
pacifico ipsorum populorum et jobagionum nostrorum de Sigets, pro
eo maxime, quia predicta villa nostra Sigets vocata memoratis villis
nostris Visk, Huszt, Tetseo et Hoszumezeu nuncupatis vicina et
contigna fore dignoscitur, de begnitate Regia demandamus firmiter et
committimus, ut iidem suprascriptis libertatibus eo modo, sicut populi
et hospites prenominatarum villarum nostrarum potiuntur et
fruuntur, cum iisdem vnanimiter et conformiter sine variacione
aliquali perpetuo gratulentur ... Datu in manu venerabilis .... domini
Nicolai ... vice Cancelarii ... Anno Domini Millesimo Trecensimo
Quinquagesimo Secundo, Duodecima Calendii Martii ...”.
Ediţii: fragmentar în Wenzel Gusztáv: Kritikai fejtegetések
Máramaros megye tőrténetéhez, în „Magyar Akademiai Értesítő”,
XVII, Pest, 1857, p. 383.
Se păstrează la MOL: DL 2539, filele 18-21 (transumpt din anul
1685). O copie din anul 1805, în Simonichicz Innocentius, Noctium
Marmaticarum Vigiliae, II, p. 200, la Biblioteca Naţională Maghiară
Széchényi, secţia Manuscrise, Quart. Lat. 274. Rezumat la Franciscus
Réti, în Chronologia Rei Cameralis Marmatiae (terminată în 1805), la
SJAN Cluj, Fond Colecția de documente și manuscrise, nr. 11-13, Vol.
XI, partea I, p. 32-33.
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Anexa 4: poziţia pe hartă a celor cinci târguri regale
maramureşene.
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Anexa 5: facsimil al documentului din 1281 (DL 38131).

Anexa 6: fragment de facsimil al actului din 1324 (DF 273753).
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Anexa 7: facsimil al documentului din 1326 (Biblioteca
Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, cota F 754 nr. 6 şi DF
247881) .

Anexa 8: coperta dosarului fotocopiilor colecţiei Barabás
Samu, de la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca
(Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, cota F 754).
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Anexa 9: fragment de facsimil al chartei târgurilor regale din 28
aprilie 1329 (DL 24898, p. 8).

Anexa 10: facsimil al unei
pagini din Registrul
dijmelor papale
(Monumenta Vaticana
Hungariae, serie 1, vol. 1,
Budapest, 1887, p. 520).
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Anexa 11: facsimil al chartei Sighetului din 18 februarie
1352 (DL 2539, p. 19).
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Primele atestări ale
târgurilor de coroană maramureşene
(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 XVIIIlea, 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
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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.
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The Earliest Mentions of the Maramures Royal
Market TownV
(Summary)
Keywords: Maramures, medieval, archival unit, charter, royal
market town, Visc, Sighet, Hust, Teceu, Câmpulung, catholic church.

The discussion regarding first mentions of the five Maramures
royal market towns, inhabited by Saxon and Hungarian settlers, has
concerned the researchers since XVIII century ongoing, so we
immerge, briefly, through the historiography.
According to our data the first attestation of Visc was in 1281
(in an archival unit which is a copy of an earlier lost one, issued
perhaps in the year 1271 or 1272), and mentioned several other
times until the end of XIII century. On the other hand, Hust was
mentioned in the year 1324.
The other three royal market towns: Sighet, Teceu and
Câmpulung were attested in 1326, in a double charter issued by the
Esztergom archbishop and by the king Carol Robert. This document
was placed before 1889 at Maramureş archives, later at Szekely
Museum, and it was lost during WWII. The author have identified its
photocopy at the Romanian Academy Library in Cluj-Napoca, the
photocopy was also saved on microfilm at MOL.
From all the six units, half of them (the ones from 1324, 1326
and 1352, presented at the end of our paper) were not translated
and published by Romanian medieval record collections, until
present. For all six we show the exact quotation inventory numbers
from the archives and libraries where they are being kept today.
Our paper also presents the royal charter issued in 1329 for
Visc, Teceu, Hust and Câmpulung, the papal decimas census from
1333-1335 (where all five royal towns are registered) and the royal
charter of the last market town, Sighet, issued in 1352.
We have attempted to determine the origin of the first settlers,
the moment of their arrival, and the size of the early royal towns.
We also tried to explain why Sighet and Câmpulung are not
included in the 1333 decimal census (and the first one is not found
in the 1329 charter either): our supposition is that the market
towns were abandoned or destroyed, either by fire or natural
disaster, or by an armed attack, most probably coming from
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surrounding Romanians. Also, we presented the proof about the
Moldavians attacks which led to loss of first charter towns.
Outside the main subject, we propose new years as first
mention for Hust (1324, instead 1329 – the date used today by most
historians), Teceu, Câmpulung and Sighet (1326, instead 1329,
respectively 1334), Maramureş’s Royal Salt Chamber (1353, instead
1397), Remeţi (1363, instead 1426-1430) and Coştiui (1459,
instead 1474).
The six archival units presented above represent a valuable
first hand source, without which we cannot understand the history
of the five royal market towns and the history of Medieval
Maramureş.
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690 de ani de la prima atestare documentară a
municipiului Sighetu Marmaţiei.
Aspecte din evoluţia oraşului
Dr. Livia Ardelean
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Specializarea
Istorie, Cluj-Napoca 1992. Din anul 1992 lucrează ca şi arhivist la
Arhivele Naționale Cluj. Doctor în istorie din 2011, cu tema ,,Istoria
economico-socială a Maramureşului istoric în secolul XVII”,
coordonator științific Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop,. Teza a fost
publicată în anul 2012 sub titlul ,,Istoria economică şi socială a
Maramureşului între 1600-1700”, Baia Mare, Editura Ethnologica.
Autoarea 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: Sighet, prima atestare documentară, tăietori de
sare, privilegii, Congregaţia nobiliară, capitală administrativă şi
economică

Una dintre cele mai vechi localităţi ce a aparţinut de Regatul
Ungariei, oraşul Sighetu Marmaţiei a atras, de-a lungul secolelor,
atenţia unor cercetători maghiari şi români, preocupările legate de
studierea evoluţiei localităţii în decursul istoriei nefiind puţine,
acesta fiind tratat cel mai adesea împreună cu celelalte 4 târguri
regale de coroană din Maramureş, fără a beneficia însă şi de o
abordare monografică unitară, care să cuprindă întreaga sa
perioadă de dezvoltare1.
1 Beláy Vilmos, Maramaros megye tarsadalma és nemzetisegi a megye
betelepüsetöl a 18 szazadeleig, Budapesta 1943; Csánky Deszö, Maramaros
megye és olahság a XV szazadban, în ”Századok”, 1889; Igyártó Gyöngy, A
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Anul acesta, în 17 Mai, s-au împlinit 690 de ani de când
aşezarea medievală Sighet (Zygeth) apare pomenită într-un
document oficial emis de regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, la
cererea preoţilor sau a rectorilor bisericilor din districtul sau
provincia Maramureş (de districtu seu provincia Maramorosiensi),
care a transumat şi documentul anterior emis la 14 Mai, la
Esztergom de arhiepiscopul Boleslau. Se ştie că data apariţiei unei
localităţi într-un document nu este şi data naşterii sau întemeierii
sale, care a avut loc cu certitudine anterior, la un moment ce nu
poate fi specificat cu exactitate.
Documentul, în care au fost copiate cele 2 acte emise la 14 şi 17
Mai, care îl pomeneşte pe Ioan din partea bisericii din Sighet
(Zygeth), a fost emis ulterior, în anul 1341, transumând
documentele mai vechi, dar datele exacte şi informaţii suplimentare
sunt imposibil de descifrat din cauza deteriorării avansate a
documentului în momentul fotografierii lui de către Arhivele
Naţionale Maghiare, (M.O.L., DF 247881)2. Acesta este, din nefericire
pentru noi, dispărut încă din 1945, la arhivele maghiare păstrânduse o singură imagine, o copie de o calitate slabă, după documentul
care se afla înainte de cel de-al Doilea Război Mondial la Sfântu
Gheorghe, la Muzeul secuiesc, în Colecţia Barabas Sámu. De aici,
toată arhiva a fost transportată în Ungaria, fiind bombardată şi
distrusă, conform informaţiilor oferite de Sas Péter, care a publicat
lista documentelor trimise la Budapesta pentru salvare şi
bombardate pe drum3. Nu se ştie cum a ajuns documentul din 1341

máramarosi korona városok, Ungvár-Budapest, 2005; Teofil Ivanciuc, Sighetul
Maramureşului. Patrimoniu şi turism, Sighetu Marmaţiei, 2012; Szilághi István,
Máramaros megye általános történelméböl, în ”Századok”, Budapesta, 1889, nr.
XXIII; Gyulás László Szabolcs, Város fejlődés a kőzépkori Máramarosban, Erdeléy
Tudományos Füzetek, 280, Kolozsvár, 2014; Wenzel Gusztáv, Kritikai
fejtegetések Máramaros megye tőrténetéhez, Pest, 1857; Szilághi István,
Máramaros megye általános történelméböl, în ”Századok”, Budapesta 1889, nr.
XXIII etc.
2 Arhivele Naţionale Maghiare, (M.O.L., DF 247881); Livia Ardelean, Sighet,
capitala politică şi administrativă a Maramureşului, pliant editat în 2014 de
Societatea Academică Gheorghe Brătianu, filiala Sighetu Marmaţiei, cu ocazia
ediţiei a IV-a a festivalului Aeternus Maramarosiensis.
3 Sas Péter, A Sepsiszentgyőrgy Székely Nemzeti Múzeum elmenekitett
angyagának pusztulása 1945-ben, Erdélyi Tudományos Fúzetek, nr. 258, ClujNapoca, 2006, p. 225.
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la Muzeul secuiesc, se poate presupune că a fost păstrat de unul din
comiţii Maramureşului, care erau în Evul Mediu şi comiţi ai secuilor.
Deşi este atestat doar în 1326, istoria oraşului Sighet este una
foarte veche, primele descoperiri arheologice de pe dealul Solovan
referindu-se la o fortificaţie din jurul anului 1100 înaintea erei
noastre, din epoca bronzului târziu4. Alte descoperiri arheologice,
deşi sporadice şi incomplete, făcute în anumite zone ale oraşului,
arată o locuire în mai multe perioade istorice, iar pentru secolele
XII-XIII a fost descoperită o zonă locuită la locul numit Valea Mare,
dispărută, conform unor opinii, odată cu colonizarea localităţii de
către regii Ungariei5. Primele menţiuni ale localităţii provin din jurul
anului 1300, în legătură cu coloniştii germani, de fapt flamanzi,
aduşi de regele Andrei al III-lea, iar prima atestare documentară
certă a localităţii, prea puţin cunoscută însă, provine din anul 13266,
istoriografia română şi maghiară apreciind până de curând anul
1334 ca fiind anul de atestare a localităţii.

Arhivele Naţionale Maghiare (M.O.L., DF 247881) /1341
4 Karol Kacsó, Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş, vol. I, Ediţia a II-a,
revăzută şi revizuită, Baia Mare, 2015, p. 470.
5 Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti 1970.
6 Despre document vezi şi Teofil Ivanciuc, Noi date privind cea mai veche
atestare documentară a Sighetului, în Sighet online, 25 septembrie 2011, pe:
http://www.sighetonline.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=15884:noi-dateprivind-cea-mai-veche-atestare-documentar-a-sighetului, accesat în 26
septembrie 2016.
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- 1326. mai 14. (Esztergom) Boleslau, arhiepiscop de Esztergom
şi comite perpetuu, după ce a aflat că rectorii bisericilor din
Maramureş (in Maramorosio) sau din provincia Maramureş (in
provincia Maramorosiensi), aflate în dieceza lui, primesc dijmele şi
posedă toate drepturile arhidiaconale (omnia iura arhidiaconalia), îi
întăreşte pe aceştia în aceste privilegii printr-un document cu
pecete atârnată, cu condiţia ca aceştia să-i plătească anual după
fiecare marcă - pond în denari, poruncindu-le totodată vicarilor lui
ca nimeni să nu-i deranjeze pe aceştia pentru dijmă sau pentru alte
drepturi ale lor, iar cei ce nu se supun poruncii vor fi pedepsiţi cu
excomunicarea (sentencia excommunicacionis).
- 1326. mai 17. Regele Carol I, la cererea preoţilor sau a
rectorilor bisericilor din districtul sau provincia Maramureş (de
districtu seu provincia Maramorosiensi) – Ioan din partea bisericii
din Sighet (Zygeth), Laurenţiu din partea bisericii din Câmpulung
[Hosszu]mezeu, Benedict din partea bisericii din Teceu (Thecev),
George din partea bisericii din Vysk şi alt George din partea bisericii
din Hust (Huzth)–întăreşte şi confirmă într-un document privilegial
nou cu pecete dublă autentică privilegiul arhiepiscopului şi
comitelui perpetuu Boleslau din 14 mai 1326 privind privilegiile
bisericilor din Maramureş. Ioan din partea bisericii din Sighet
(Zygeth).
- 1341, iunie 29, Capitlul din Buda transumează (copiază)
documentele din 14 şi 17 Mai, în care apare prima atestare
documentară a Sighetului.
Prima menţiune a oraşului a avut loc cam în aceeaşi perioadă în
care au fost menţionate sau au primit privilegii şi alte oraşe
importante din Transilvania, ca de exemplu Clujul, care a împlinit
anul acesta 700 de ani de la ridicarea în rândul oraşelor regale
maghiare7.
Primele decade de evoluţie ale localităţii, în lipsa documentelor
şi a săpăturilor arheologice ţintite, rămân încă neclare. Unii istorici
susţin că aceasta ar fi fost în primii ani ai evoluţiei ţinta atacurilor
locuitorilor din satele învecinate, lucru care ar fi condus la faptul că
în privilegiul acordat de regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, la
1329, coloniştilor şi oaspeţilor regali din cele 4 localităţi
maramureşene (Visk, Hust, Câmpulung, Teceu) Sighetul nu apare,
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale (în continuare SJAN CJ), Fond
Primăria oraşului Cluj, Privilegii.
7
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fiind socotit distrus8. Alţii (cum ar fi Paul Niedermaier)9, în special
istoricii care se ocupă de studiul oraşelor întemeiate de saşi în
legătură cu exploatarea bogăţiilor subsolului, vorbesc de un număr
clar de colonişti aduşi şi la Sighet înaintea acelui an, la o dată
necunoscută din secolul XIII şi leagă întemeierea acestor localităţi
de resursele de sare.
În istoriografie s-au manifestat şi opinii care nu leagă
întemeierea Sighetului şi a celorlalte târguri maramureşene, de
exploatarea zăcămintelor de sare. Ákosi Zsolt, apreciind pe bună
dreptate că în diploma din 1329 nu apare pomenită exploatarea
sării, remarcă colonizarea ca făcându-se cu colonişti puternici, apţi
să lucreze în agricultură şi la pădure10. Beláy Wilmos susţine şi el că
locuitorii oraşului Sighet erau ţărani, lucru nedovedit însă de
surse11. Indiferent care a fost motivaţia colonizării, se pare că acest
demers al regilor Ungariei ar fi început în ultimul sfert al secolului al
XIII-lea, în 1271 regele permiţând locuitorilor să pescuiască liber pe
Tisa, până la pădurile din Maramureş (usque ad indagines sylvae
Maramarosi). Actul vamal din 1281 lasă să se înţeleagă că aşezările
existau deja, şi deşi nu erau menţionate nominal, pare logic ca
acestea, mai mari, cu populaţie mai numeroasă, să se situeze în
apropierea Tisei, pe care se făcea transportul de bunuri. Nu se ştie
cu certitudine dacă sarea a jucat un rol hotărâtor în fondarea
oraşului, dar este cert că în Evul Mediu a fost principala activitate
economică şi factor de dezvoltare în Sighet. Deşi informaţiile scrise
în legătură cu data înfiinţării sunt puţine şi incerte, nu excludem
posibilitatea ca localitatea să fi fost întemeiată în legătură cu
exploatarea sării Maramureşului (aşa cum apreciază istoricul Paul
Niedermaier), pe parcursul secolului XIII, în paralel cu înfiinţarea
localităţilor Dej, Turda, Sic, Cojocna etc. cu colonişti germani şi
maghiari. Niedermaier apreciază numărul coloniştilor din Sighet la
100, localitatea fiind de rang mai mic decât Dej sau Turda, unde au
fost colonizaţi 200 locuitori12. Despre modul în care arăta localitatea
Teofil Ivanciuc, op. cit.
Paul Niedermaier, Städte, Dörfer, Baudenkmäler, Studien zur Siedlungsund
Baugeschichte Siebenbürgens, Böhlau Verlag, Köln.Weimer, Wien, 2008.
10 Ákosi Zsolt , A máramarosi öt koronaváros,
http://www.maramarossziget.info/akosi-zsolt-a-maramarosi-ot-koronavaros/,
accesat in23 sept. 2016.
11 Beláy Vilmos, op. cit.
12 Paul Niedermaier, op. cit.
8
9
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medievală, datele publicate sau inedite nu ne lămuresc prea bine,
acelaşi Paul Niedermaier susţine că Sighetul era diferit de oraşele
miniere regale, fiind de fapt un târg (Marktfleck), aici formându-se
foarte devreme piaţa centrală în formă fusiformă, care s-a prelungit
treptat, în secolul al XVIII-lea primind forma ei clasică. Generalul
Caraciolli, sub conducerea căruia au fost terminate măsurătorile
topografice cunoscute ca jozefine, descria la 1767 oraşul ca fiind
unul lung şi îngust, cu 500 case, majoritatea construite din lemn,
doar 10-12 case ale nobililor unguri mari fiind construite din
materiale solide13.

Planul târgului regal Sighet la 1772, întocmit de Visner de Morgenstern şi
Francisc Xaver, oficiali al Direcţiei silvice regale, Arhivele Naţionale Maghiare
(M.O.L.), Kamarai térképek, S11 nr. 463

Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, KVII, 146, document aflat în
copie la Arhivele Naţionaleale României, Colecţia de microfilme, Rola 199, Die
topographische Bescreibung des Marmarosser Comitats.
13
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1747. Imaginea Sighetului, desen făcut la 12 august de către consilierul
Cămarii de sare din Zips, şi director al minelor, Ternyei János, Arhivele
Naţionale Maghiare, Colecţia Urbarii şi Conscripţii, nr. 72:33

Pe parcursul secolelor, oraşul a fost unul organizat pe 2 străzi
principale, partea dinspre Iza şi cea dinspre Tisa, Iza şi Tisa sór.,
având în piaţa principală biserica reformată, înconjurată de ziduri
întărite. Interesant este modul de dispunere şi de construcţie a
caselor, surprins la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Aşezarea coloniştilor în hotarul Sighetului, cel mai mic dintre
cele 5 târguri, întins până spre locul numit Cămara, a fost probabil
posibilă datorită vecinătăţii minelor de la Coştiui, precum şi a
rutelor comerciale. Privilegiul din 29 aprilie 1329, acordat pentru
20 ani, ridica cele 4 sate la rangul de oraş, deşi numeroase
documente emise ulterior vorbesc în continuare atât de satul cât şi
de târgul (civitas) Sighet. În ceea ce priveşte locuitorii, unii
presupuneau că erau doar saxoni, germani, deoarece drepturile
erau copiate după cele ale oraşului colonizat cu saşi, Nagyszőllős din
Ugocea, alţii, cu care suntem de acord şi noi, socoteau că era o
populaţie amestecată de saşi şi maghiari, ca în tot Ardealul.
Privilegiile acordate târgurilor maramureşene în 1329 şi 1352 au
rămas în vigoare până în 1834.
Pomenirea preotului Benedict în 1334 şi în 1346 ca "Zygeth
Rector Ecclesiae" indică o creştere rapidă a numărului locuitorilor,
care au trimis deja în 1349 un om de încredere, ce urma să îi
raporteze regelui, iar din acel moment Sighetul a devenit principala
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localitate din comitat, fiind numit de rege în 1404 ca unul dintre
„opidorum nostrorum regalium”. La construcţia bisericii oraşului au
contribuit toţi locuitorii. Populaţia formată la început dintr-un
număr redus de saşi şi unguri a suferit o transformare treptată, de-a
lungul secolelor saşii au fost asimilaţi în majoritate comunităţii
maghiare. Doar numele Poncz, Koltor, Duczmal, Hecz, Heder, Koncz,
Herb aminteşte de orginea lor14.
Primele atestări ale localităţilor medievale au fost legate în
foarte multe cazuri de pomenirea obligaţiilor către biserica catolică.
Este şi cazul localităţii Sighet, primul document în care apare
menţionată este cel emis în anul 1326, din care nu rezultă însă dacă
localitatea avea rangul de sat sau târg. După unii medievişti
localitatea era un sat, villa, denumire sub care se regăseşte şi în
1352, când la cererea plebanului bisericii Sfântul Emeric au fost
reîntărite privilegiile celor 4 localităţi numite şi ele
praenominatorum villarum, şi au fost extinse şi asupra satului Sighet
praedicta villa Sziget, în 1365, în privilegiul care reîntărea, conform
obiceiului vremii, mai vechile privilegii ale localităţilor Hust, Visk,
Teceu, Câmpulung şi extindea aceste privilegii şi asupra villae
Sziget15. Alţii vorbesc de un târg. Ulterior localitatea apare
consemnată şi în dijmele papale din 1334 şi 1335 ca datorând
obligaţii bisericii catolice.
Având în vedere existenţa în paralel a instituţiilor menţionate,
privilegiile acordate în Evul Mediu şi perioada modernă se referă la
locuitorii şi oaspeţii regali din cele 5 localităţi şi nu-i privesc decât
indirect pe nobilii întruniţi în Congregaţia generală. Privilegiul regal
din 1329, care nu se referea şi la localitatea Sighet, a fost extins în
anul 1352, printr-o diplomă solemnă a regelui Ludovic I şi la
aceasta. Prin privilegiile ulterioare Sighetul a devenit dependent de
cetatea Hust, dependenţă ce asigura locuitorilor o anume lejeritate
în privinţa obligaţiilor. Acestea se refereau mai ales la plata unui
impozit unitar, plătit la 2 termene fixe, primăvara la Sângeorz
(aprilie) şi toamna la sărbătoarea de Sânmărtin (noiembrie), folosit
pentru întreţinerea cetăţii Hust şi pentru asigurarea lucrătorilor
Glück Lászlo, Az öt máramarosi város társadalma a 16–18. században, pe
www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/glucklaszlophd.pdf, accesat în
20.09.2016
15 SJAN CJ, Colecţia de documente şi manuscrise, nr. 8-13, Francisc Réti,
manuscrisul Historia Rei Cameralis, vol. XI.
14
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necesari exploatării sării de la Coştiui. În schimbul impozitului
locuitorii aveau dreptul de a pescui liber în heleşteiele din oraşe şi
de a exploata o anumită cantitate de sare, pe care ulterior au putut
s-o vândă liber în folosul propriu. Conform privilegiului din 1329,
oaspeţii din Hust, Visk, Teceu și Câmpulung au primit scutiri
importante în schimbul obligaţiei de a da ca „terragio“ de Sânmartin,
pentru fiecare loc întreg (de singulis fundis integris) o jumătate de
fertun, iar de curtea sau locul fără pământ de arătură, câte 3
pondere. În schimb erau scutiţi de la a găzdui pe „baronii ţării“„de
asemenea voim ca nici unul din baronii noştri să nu îndrăznească a se
găzdui la dânşii cu sila“. În acest privilegiu acordat oaspeţilor saşi şi
unguri din Hust, Visk, Teceu și Câmpulung se arăta că Ţara
Maramureşului era foarte stearpă, iar din pricina lipsei de bucate i-a
scutit de la plata akourilor de grâne, de dijma porcilor şi de darurile
obişnuite în alte părți. La fel, conform acelui privilegiu, oaspeţii
regali au primit dreptul de a ţine târguri în zilele stabilite de ei şi
fără nici o vamă atât pe ape, cât şi pe uscat şi în sate, iar pentru
teritoriul în discuţie cele mai importante vămi erau la Sighet şi Visk.
Privilegiul acordat Sighetului de regele Matia Corvin în anul
1472 a întărit vechile privilegii ale celor 5 târguri regale de coroană
din Maramureş, distruse de către români şi alţii. După intrarea
minelor de sare în posesia reginelor Ungariei, regina Anna a
reîntărit la 1504 privilegiile vechi. Treptat, regele Ferdinand al II-lea
(la 1506), Leopold I (la 1659, care a acordat un privilegiu nou care a
rescris vechile privilegii pierdute de maramureşeni în luptele cu
tătarii), principele Gheorghe Rákóczi I (la 1649), regele Ferdinand al
II-lea (la 1652) și Leopold al II-lea au reîntărit vechile privilegii şi au
acordat altele noi.

1506, Regele Ungariei, Vladislav al II-lea reîntăreşte vechile privilegii ale
târgurilor maramureşene, Arhiva de Stat a Regiunii Transcarpatia, Arhiva celor
5 târguri regale de coroană
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Privilegiul din 1652 amintea tuturor oficialilor din Transilvania
de vechile libertăţi acordate celor 5 localităţi de vechii regi ai
Ungariei, care i-au scutit de la plata dărilor, tricesimelor şi
victualiilor (alimentelor), aşa numitele akouri din grâne, dijmei
porcilor, cu excepţia celor scoşi la păscut la ghindă în pădurile de
stejar ale localităţilor, care se dădea cetăţii Hust, decimei din vite,
dări din semănături, arături, cu excepţia celei date preoţilor catolici,
apoi celor reformaţi, dreptul de a ţine târg la Sighet, în anumite zile,
fără a plăti vamă. Începând cu anul 1582, Ștefan Báthory a acordat
sighetenilor şi dreptul de a vinde vin pentru folosul propriu.
Totodată, comunitatea a primit dreptul de a se organiza pe baze
interne, prin statute şi regulamente proprii, de a fi condusă de Sfatul
sau Magistratul târgului, ajutat de Consiliul cetăţenilor de onoare
format din 24 persoane, de decurioni (un număr de 21 la 1596, care
jucau rolul primei unităţi de poliţie locală) etc. De asemenea,
locuitorii aveau dreptul de liberă migraţie, de a-şi alege Sfatul şi
plebanul oraşului, hodnogul sau căpitanul, juzii, juraţii şi asesorii
juraţi, funcţii care erau de fapt obligaţii, neprimirea lor era
pedepsită conform legilor, cu 12 florini în cazul judelui şi cu 6 florini
în cazul juraţilor asesori. Locuitorii erau scoşi de sub jurisdicţia
comiţilor, având dreptul de paloş, de judecată proprie,”jus gladii”,
erau scutiţi de la plata vămilor şi tricesimelor pentru produsele
importate pentru propriul folos. Cel mai important oficial, judele,
avea un rol important în stabilirea şi strângerea impozitului,
discutarea problemelor legate de păscutul turmelor, hotărniciri,
furturi, divorţuri, angajarea învăţătorului creştin etc. Era plătit cu un
salariu colectiv, fiecare sesie taxalistă fiind obligată să plătească
anumite sume de bani necesari întreţinerii acestuia şi imensului
cortegiu de ajutoare; în secolul XVII se plătea câte 1 florin, folosit
pentru treburile publice. De altfel, Sfatul oraşului angaja pe bază de
contract învăţătorii, pe care îi plătea din venitul sării.
Încă de la sfârşitul secolului al XIII-lea sarea din Maramureş a
fost în proprietatea regalităţii maghiare, în secolul al XIV-lea
exploatarea şi desfacerea ei a fost apanajul puterii centrale, care şi-a
exercitat-o prin instituţiile proprii, numite Cămări de sare. Acestea
au fost reorganizate în 1397, reformele aduse atunci rămânând în
esenţă în vigoare până la sfârşitul Evului Mediu. În anul 1397 s-a
hotãrât interzicerea importului de sare în teritoriile aflate peste râul
Sava, au fost înfiinţate 14 cămări noi, s-a fixat preţul sării, precum şi

• 54 •
https://biblioteca-digitala.ro

690 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighetu Marmaţiei.

limitele jurisdicţiei Cămării din Maramureş, între râurile Tisa şi
Zagyva (în partea estică a Slovaciei)16.
În secolul următor, sarea din Maramureş a devenit foarte
importantă în Ungaria (după 1435), şi astfel evoluţia celor 5 aşezări
din Maramureş, inclusiv a Sighetului, a fost strâns legată de
exploatarea ei.
La sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul celui următor,
administraţia şi exploatarea ocnelor regale din Maramureş,
transportul şi vânzarea pe plan local şi la export în favoarea visteriei
regale a luat amploare odată cu colonizarea oaspeţilor regali în
zonele de dispunere a zăcămintelor de sare. Colonizarea acelor
oaspeţi regali a avut loc şi datorită faptului că procedeele de
exploatare a sării pe parcursul a 3 secole (XIV-XVII) nu au
înregistrat progrese evidente, inovaţia s-a făcut în mod
predominant, prin transfer de persoane specializate, care trebuiau
să asigure o anumită productivitate a muncii. În oraşe oaspeţii se
aşezau pe pământul unui stăpân în condiţii de libertate, făceau
contract pe obligaţii minime pentru pământul primit; în schimb
stăpânul trebuia să le asigure ocrotirea; creşterea obligaţiilor
cuprinse în privilegiul din 1329 putea duce la dependenţă feudală,
iobăgie, sau în sens opus, la lărgirea privilegiilor, transformând
aşezarea în târg privilegiat sau chiar în oraş liber. Acel stăpân feudal
avea ca venituri proprii şi monopol dreptul de cârciumărit, de vamă
etc. pe care le putea concesiona, inclusiv ţăranilor. Acel privilegiu
prevedea libertatea de mişcare a persoanei, după plata
terragiumului, după care se obţinea învoirea de plecare „licentia”.
În prima jumătate a secolului al XIV-lea, în Maramureş,
regalitatea maghiară ce era proprietara minelor, nu a preluat şi
administrarea şi exploatarea propriu-zisă pe seama visteriei, ocnele
rămânând o perioadă de timp în administrarea şi exploatarea
localnicilor, regele având doar o cotă parte din cantitatea extrasă;
odată cu înfiinţarea cămărilor de sare, acestea au primit de-a lungul
timpului o serie de legi şi statute de organizare, privilegii care le-au
guvernat activitatea proprie: la 18 octombrie 1435, Statutul regelui
Sigismund; la 1498 Regulamentul emis de către regele Vladislav al
II-lea; Instrucţiunile din 1550 şi cele din 1591 date salinelor din
Maramureş, care au fost deosebit de importante în desfăşurarea
Zsolt Simon, Mineritul de sare în Evul Mediu în Transilvania şi Maramureş, în ”Sarea,
timpul şi omul”, p. 92, pe http://www.cimec.ro/arheologie/sarea/14-ZsoltSimon.pdf,
accesat în 20.10.2016.

16
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acestei activităţi şi au stat la baza formării categoriei specifice a
lucrătorilor de la ocne. Trebuie remarcat că investiţiile au fost
neglijate şi că în general nu se poate vorbi de un nivel ridicat al
producţiei de sare, până în perioada Principatului, când exploatarea
sării a devenit importantă pentru economie.17
Datorită importanţei strategice a sării în perioada de timp
menţionată, se cuvine a menţiona existenţa unei lupte de intrare în
posesia domeniului Hust, şi a celor ce ţineau de el, dintre
apartenenţe pot fi amintite aici în special cele 5 târguri regale. Aflate
în exploatare încă de la mijlocul secolului al XIII-lea, acestea au fost
o oază de bunăstare în comparaţie cu sărăcia generală a locuitorilor,
exploatarea sării aducând venituri mari, deşi unele păreri vorbesc
de o exploatare ineficientă a rezervelor de sare. Conform părerilor
lui Engel Pál o treime din venitul general al comitatului era asigurat
de venitul sării18.
Deşi foarte importantă, exploatarea sării nu a fost eficientă în
Evul Mediu, cuburile tăiate diferit se vindeau la acelaşi preţ, iar
sarea sfărâmată era socotită deşeu; au fost consemnate mereu
încercări de eficientizare a exploatării ei, în vederea creşterii
veniturilor. Astfel în 1454 se aprecia că venitul putea creşte cu 2025%, propunându-se vânzarea după greutate, lucru ce nu s-a putut
impune. Venitul din sare era situat la 1550, după reorganizarea
Cămării de sare din anii 1546-1548, între 14-17000 florini anual,
crescând spre sfârşitul secolului la 21000 florini. Vânzarea sării pe
credit era una din problemele cu care se confruntau minele de sare
din Maramureş, lucru ce determina o funcţionare cu suişuri şi
coborâşuri19.
Voievodul Ioan Zápolya a introdus arendarea bunurilor în
Maramureş. Acesta a făcut prima mare etatizare a averilor erariare,
pe care le-a trecut în proprietatea sa şi le-a arendat ulterior lui
Toma Nádasdy. Una din cele mai importante surse de venit, sarea
din Maramureş, a beneficiat de o atenţie sporită, iar castelul din

Zsolt Simon, op. cit, p. 92; Draskóczy István, Das königliche Salz monopol in
Ungarn in derersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in ”Das Zeitalter König
Sigismunds in Ungarn und im Deutschen Reich, herausgegeben von Tilmann
Schmidt, Péter Gunst”, Debrecen, 2000, 133-143.
18 Pál Engel, Regatul Sfântului Ştefan, Istoria Ungariei medievale, 895-1526, Cluj,
Ediţia a II-a.
19 Zsolt Simon, op. cit., p. 92.
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Coştiui a fost reparat la 1539, pentru ca acesta să reziste unui
eventual atac al turcilor.
Principala ocupaţie a locuitorilor din târgurile maramureşene a
fost, de-a lungul secolelor, sprijinirea exploatării sării, singurul
zăcământ de mare importanţă din Maramureş20. Însăşi colonizarea
celor 4 târguri maramureşene, şi anume Teceu, Câmpulung, Hust,
Visk poate fi legată de bogăţia zăcămintelor de sare, pentru care era
necesară prezenţa unor tăietori de sare specializaţi, aduşi de regii
Ungariei şi donaţi cu privilegii speciale, scutiţi de prestaţii şi având
de-a lungul timpului un statut special. Statutul lor a fost trecut în
scris în privilegiul din 1329, care acorda tăietorilor de sare din cele
4 târguri maramureşene privilegiul de a nu plăti obligaţiile către
regalitate, de a fi scutiţi de la plata tricesimelor şi vămilor, în
schimbul exploatării sării. Obligaţiile lor erau şi ele speciale, plătind
un „terragio” de Sânmărtin, fiind scutiţi de la găzduirea baronilor
ţării. Totodată, datorită faptului că Ţara Maramureşului era foarte
stearpă le asigura scutirea de la plata akourilor din grâne, de dijma
porcilor şi de darurile obişnuite în altă parte, primind în schimb
dreptul de a ţine târguri în anumite zile şi fără a plăti vamă.
Datorită faptului că procedeele de exploatare a sării pe
parcursul mai multor secole nu au înregistrat progrese evidente, iar
inovaţia s-a făcut prin transfer de persoane specializate, care
asigurau o anumită productivitate a muncii, populaţia acestor 5
localităţi din Maramureş a crescut constant prin colonizări
succesive. Populaţia din târgurile menţionate era formată în primul
rând din tăietori de sare, din transportatori, participând la
transportul sării pe Tisa cu plutele şi corăbiile. Cei mai calificaţi
aveau meserii legate de fabricarea şi manevrarea vaselor şi a
plutelor ce transportau sarea pentru vânzare. O parte a locuitorilor
erau simpli meşteşugari şi breslaşi, producând cele necesare traiului
propriu în interiorul localităţilor menţionate şi în zonele învecinate,
organizându-se doar târziu, în secolele XVIII-XIX în bresle, după
modelul din Imperiu, alţii erau ocupaţi în serviciile auxiliare de pe
lângă minele de sare. Tăietorii de sare erau plătiţi în secolul al XVIlea, pentru slujbele lor: cu 30 bani pentru 100, plus 12 blocuri sare.
Din Urbariul de la 1600 reiese că în cele 5 târguri locuiau atât
Livia Ardelean, Viaţa economică în Maramureşul istoric, pliant, editat cu
ocazia festivaluluil Eternul Maramureş, ediţia V-a, Societate Academică “
Gheorghe I. Brătianu” Filiala Sighetu Marmaţiei, 2015, cu colaborarea lui Marius
Voinaghi şi Anamaria Pop.
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tăietori de sare (sovágo) cât şi corăbieri (kormányos, hájos).
Tăietorii de sare din Maramureş erau de 3 categorii: tăietori, tăietori
ce primeau ca ajutor postav (numiţi posztosok) şi tăietori sezonieri.
Primii erau cu siguranţă locuitori ai celor 5 localităţi, tăietorii ce
primeau postav ca ajutor erau ţăranii ce locuiau în satele din jurul
minelor de sare, care deşi erau săraci şi aveau nevoie de bani ca
ajutor pentru postav, aveau totuşi propriul pământ situat în jurul
ocnelor, pământ pe care-l cultivau pentru completarea veniturilor.
Tăietorii sezonieri de sare erau în primul rând iobagi fugiţi de pe
domeniile nobiliare şi care încercau să-şi găsească un mijloc de trai
în jurul ocnelor. Ei erau nu doar necesari ci şi foarte doriţi, de unde
rezultă o serie de ordine ale principilor, ce veneau în contradicţie cu
deciziile Dietei, ordine ce stipulau ţinerea unui număr cât mai mare
de sezonieri, interzicând predarea de la Ocnă a iobagilor fugiţi acolo.
Acei tăietori ce erau dependenţi de ajutorul pentru postav primeau
anual la sărbătoarea Sfântului Ioan câte 3 florini, iar pentru tăiatul
sării primeau săptămânal câte 10 lumânări, de la Cămară. Plata
sezonierilor era ceva mai mică, ei primeau câte 2 florini şi 16
lumânări pentru tăierea a 300 plus 12 sări, în plus primeau dreptul
de a-şi tăia 10 sări pentru ei, sări care nu trebuiau să fie mai mari
decât cele tăiate pe seama Cămării. Aceşti sezonieri primeau în afara
lumânărilor vin (un butoi şi jumătate de vin, în măsura ungurească),
2 vite de tăiat şi 3 florini bani de pâine. Sarea tăiată era depozitată
de măglaş, stivuită în magaziile de sare21.
Cele mai importante obligaţii ale locuitorilor celor 5
localităţi erau legate de transportul sării de la Ocna de sare din
Coştiui până la Câmpulung, în cazul celor din Câmpulung, urmau
apoi sarcinile legate de pornirea corăbiilor sau plutelor încărcate cu
sare, în jos pe Tisa, lucrul la Cămara de sare. Târgoveţii din Sighet
lucrau în mod tradiţional la clădirea cetăţii şi la Cămara de sare, iar
unele slujbe mai specializate erau plătite. Astfel transportul unui car
de fân se plătea cu 25 dinari (la 1600), iar transportul unei buţi cu
vin în aceeaşi perioadă era răsplătit cu 8 sări. Aceiaşi locuitori
trebuiau să transporte hrană, vin, grâu pentru provizorul cetăţii
Hust, alimentele fiind cultivate pe terenurile proprii, atât intravilane
cât şi extravilane. Anual aceştia trebuiau să transporte un număr de
sări, în general 1500 în secolul al XVII-lea, iar cei din Câmpulung
trebuiau să transporte o cantitate mai mare de sări, 2500 în aceeaşi
perioadă. În plus trebuiau să dea scânduri şi trunchiuri de copaci
21

Glück Lászlo, op. cit.
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pentru confecţionarea corăbiilor ce transportau sarea pe Tisa, lucru
ce presupune existenţa unor persoane specializate în exploatarea
pădurilor, numeroase în Maramureş. Obligaţia de a repara
acoperişul magaziilor de sare atunci când era nevoie ne
demonstrează indirect existenţa unor dulgheri şi lucrători în lemn
specializaţi, deoarece plata unor persoane din afară, şi mai ales
chemarea lor la nevoi mereu în creştere ni se pare prea costisitoare
şi nepractică.
În Sighet a fost organizat un port pentru vapoare şi plute, de
unde acestea, încărcate cu pietre sau drobi de sare luau drumul
Ungariei. Sighetenii îşi specializau oameni care să lucreze la Ocnă ca
maşinişti, mânuitori de sare mică, fărâmată (milleresek), mânuitori
ai aparatelor de la Ocnă (gepelisti) etc.
În ceea ce priveşte salarizarea tăietorilor de sare din
Maramureş, a căror număr se ridica la 89 în secolul al XVI-lea,
aceştia au avut întotdeauna salarii mici, de care erau adesea
nemulţumiţi, deoarece nu asigurau o viaţă decentă, răsculându-se
adesea împotriva cămăraşilor, cum s-a întâmplat şi în 1492, când sau ridicat împotriva aşa-numitei „taxe de 1 florin”, iar în intervalul
dintre 1492-1552 au cunoscut momente de nelinişte, legate mai ales
de salariile foarte mici în comparaţie cu veniturile altor categorii
sociale. Momentul maxim al mişcării a fost declanşat de cămăraşul
din Sighet, Toma Makay, care a tăiat în 1550 din salariile tăietorilor
de sare din Sighet. Fuga acestor tăietori la Baia Mare, în anul viitor,
l-a determinat pe cămăraş să se adreseze celor 5 târguri
maramureşene, cărora le cerea mijlocirea în readucerea minerilor
din Baia Mare. Acest cămăraş a cerut minerilor revenirea acasă, întro scrisoare foarte respectuoasă adresată minerilor, întărită cu
peceţile celor 5 oraşe, unde s-a promis respectarea vechilor
privilegii; promisiune ce a fost întărită peste 7 luni şi de către regele
Ferdinand22.
Veniturile din sare, care erau doar aparent mari, neîncasate la
timp, datorită vânzărilor pe datorie, nu permiteau nici ele creşterea
salariilor minerilor. Aceste datorii s-au cifrat la 1551 la 5315,335
guldeni, ceea ce reprezenta 36,5% din valoarea sării vândute într-un
an, iar datoriile se plăteau de pe un an pe altul.

Alexandru Doboşi, Exploatarea Ocnelor de sare din Transilvania în Evul Mediu,
secolele XIV-XVII, Situaţia tăietorilor de sare şi răzvrătirile lor contra nedreptăţii
cămăraşilor, în ”Studii şi comunicări de istorie medie”, II, 1931, p. 125-165.
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Salarizarea minerilor se făcea cu bani, într-o măsură foarte mică
şi cu postav, în cazul minerilor numiţi şi posztosok. Asigurarea unui
trai decent a fost preocuparea majoră pentru aceşti mineri, lucru ce
adesea intra în contradicţie cu interesul celui ce deţinea monopolul
sau a funcţionarilor domeniului sării. Angajarea tăietorilor se făcea
anual, de regulă la sărbătoarea Sfântul Ioan, 31 ianuarie, când erau
tocmiţi, aldămuiţi cu vin şi un florin, pentru care tăiau sare începând
de a doua zi. Plata, făcută în florini, era stabilită la 1453 la 8
dinari/100 pietre tăiate; la sfârşitul secolului a crescut, pentru
aceeaşi cantitate se plăteau 20 dinari, dar minerii nu mai primeau
alimente. De remarcat că plata minerilor era foarte mică, în
comparaţie cu a altor categorii sociale şi deşi era adesea completată
de vin, animale de tăiat, pâini, aceasta nu asigura traiul familiei
minerilor, lucru ce a determinat apariţia deselor mişcări sociale în
rândul acestei categorii sociale. În plus documentele au semnalat şi
cazuri de reducere a salariului şi aşa mic, ca în cazul tăierii unor
blocuri mari de sare, activitate care nu necesita efortul de a tăia egal
laturile, şi era pedepsită cu plata pe jumătate. În plus obligaţia tăierii
fără plată a sării cuvenite fierarilor, băieşilor, bisericii,
proprietarilor de sălaşe de locuit, a surplusului neplătit, ducea la
situaţia de a fi plătiţi doar pentru 66% din cantitatea de sare
tăiată23.
Exploatarea spre vânzare a sării mărunte, consemnată de
documente doar începând din a doua jumătate a secolului XVI,
asigura un venit infim, în comparaţie ca sarea vândută în pietre; în
timp ce o povară de cal de sare măruntă se vindea cu 14 dinari,
aceeaşi cantitate de sare vândută la bucată mare costa 20 dinari.
Trebuie remarcată însă preferinţa spre vânzare a sării mari;
vânzarea sării mărunte a căpătat amploare mai ales în secolul al
XVII-lea.
Sarea exploatată la Coştiui era încărcată la portul din Sighet şi
Câmpulung pe plute şi vapoare, (un fel de ambarcaţiuni mai mari ca
plutele) ce erau coborâte apoi pe Tisa, la filialele Cămării de sare din
Tiszaújlák, Namény, unde se vindea cu un preţ mai bun decât în faţa
minei.
Pe lângă mineri şi lucrătorii din serviciile aşa numite auxiliare
în Sighet au funcţionat încă din Evul Mediu vameşi care percepeau
vama din sarea vândută şi din alte produse ce intrau şi ieşeau din
23

Ibidem.
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Maramureş. Aceştia percepeau vamă doar pentru carele străine,
locuitorii târgurilor fiind scutiţi de la plata ei, aceştia plătind vamă
doar la Hust.Vămile şi locurile de tricesimă aduceau şi ele un venit
oarecare. Cele mai importante vămi din Maramureş erau cele de la
Sighet şi Visk, fiind situate pe ruta comercială spre Polonia.
Veniturile vămii din Maramureş erau diferite, în perioada 15991605 s-a apreciat că din procentul de 93,3% de venituri în bani,
doar 3,7% provenea din sarea măruntă vândută direct la Coştiui,
2,3% din sarea vândută la filiale, restul de 88,3% din venituri
proveneau din vama din Sighet24.
Producţia de sare din Maramureş se ridica în 1494 la 526927
drobi, pietre de sare, ce făceau circa 5796 tone.25 O mare parte a
sării exploatate era folosită pentru întreţinerea Cămării de sare ca
instituţie. În 1494, pentru funcţionarea Cãmãrii era cheltuită 44%
din sarea livrată: 16% era data ca plată angajaţilor cãmării, 4% era
folosită pentru transport, 24% pentru întreţinerea cămării şi pentru
procurarea diferitelor materiale necesare funcţionării acesteia (fier,
cearã, etc.), prin transfer s-a dat 18,5%. Doar 13% din sarea
exploatată era vândută pe credit, şi 19% a fost transportată la
camerele filiale.26
De-a lungul secolelor o parte activă a populaţiei oraşului a fost
formată de mineri şi lucrători auxiliari la mine. Numărul lor nu a
fost foarte mare la început, dar datorită importanţei sării, aceştia au
avut un statut special. Au primit dreptul de a practica comerţul liber
pe teritoriul Ungariei şi Transilvaniei, şi au fost scutiţi de a fi
judecaţi de către autorităţile neautorizate27.
Centrele miniere existente în jurul anului 1300 s-au dezvoltat
doar în măsura în care erau locuite de un număr mai mare de
meşteşugari (Dej, Turda), dar localităţile fără zid întărit, cum era şi
cazul Sighetului aveau de fapt o poziţie inferioară oraşelor, fiind de
fapt târguri28.

Glück Lászlo, op. cit.
Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ákosi Zsolt, op. cit.; Glück Laszló, Maramarossziget mezóváros helyrajza és
társadalma 1600 táján, pe
http://www.mtatk.hu/kiadvany/fiatal/24_gluck_laszlo.pdf.
28 Paul Niedermaier, Evoluţia reţelei de oraşe în Transilvania medievală, în
Historia Urbana, I, 1993, nr.1, p. 24.
24
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1506, Buda. Regele Ungariei, Vladislau al II-lea reîntăreşte sub formă de
privilegiu, întărit cu pecetea mare atârnată a regelui, privilegiile, drepturile şi
libertăţile celor 5 târguri regale de coroană. Arhiva Regiunii Transcarpatia,
Arhiva celor 5 târguri regale de coroană

Pe parcursul secolelor, localitatea a fost zona de dezvoltare a
două tipuri diferite de comunităţi, cu propria istorie şi tradiţie. Pe
de-o parte, vorbim despre nobilii Maramureşului, adunaţi, începând
cu anul 1385, în Adunarea sau Congregaţia nobiliară a comitatului,
ce a deţinut pe parcursul secolelor funcţia de Guvern local,
autoguvernare locală, tribunal. Pe de altă parte, târgul a fost centrul
autoadministrării nobililor şi orăşenilor din târgul regal de coroană
Sighet. Aceştia, împreună cu locuitorii nobili din celelalte 4 târguri
regale de coroană, Hust, Visk, Teceu şi Câmpulung, formau şi o
comunitate a celor 5 târguri de coroană, condusă de judele sau
comitele celor 5 târguri, salarizat cu bani strânşi de la comunităţile
menţionate, cu alimente, piei pentru încălţăminte, bani pentru haine.
Jurisdicţia acestuia (deşi nu a fost cercetată îndeajuns) se pare că se
suprapunea jurisdicţiei judelui primar al fiecărui târg în parte,
completând-o şi întărind-o29.
În evoluţia istorică a târgului regal de coroană Sighet s-au
distins treptat, din oaspeţii regali, hospites, şi cetăţeni mai multe
Livia Ardelean, Istoria economică şi socială a Maramureşului între 1600-1700
(în continuare Istoria economică...), Baia Mare 2012.
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categorii sociale. Pe primul loc ar putea fi plasaţi nobilii, numărul
acestora crescând semnificativ pe parcursul secolului al XVII-lea,
prin înnobilări personale şi colective, după 1600 fiind consemnaţi
un număr de 76 nobili armalişti ce aveau diplome de înnobilare de
la principele Transilvaniei, Gabriel Báthory şi alţi 86 nobili taxalişti.
Poate că interesul deosebit legat de înnobilarea târgoveţilor poate fi
pus într-o oarecare măsură şi pe seama funcţionării la Sighet a
locului de adunare a nobililor maramureşeni, cu care locuitorii
Sighetului au venit în contact şi a căror situaţie privilegiată au
invidiat-o. Foarte important şi fenomen aproape unic ce a avut loc
aici pe parcursul secolelor XVI-XVII, dar mai ales al XVIII-lea a fost
înnobilarea treptată a locuitorilor, astfel că aproape toată populaţia
urbană a devenit nobilă.
Un rol deosebit în creşterea şi dezvoltarea localităţii l-a jucat
faptul că la Sighet şi-a avut sediul încă din secolul al XIV-lea,
Congregaţia sau adunarea nobililor din Maramureş, care a fost
principala instituţie medievală şi modernă, atestată documentar
încă din anul 1368, şi care a jucat un rol fundamental în
autoguvernarea districtului, voievodatului şi comitatului. Şi-a avut
sorgintea în adunările cneziale maramureşene, atestate la 1349
când s-au adunat toţi cnezii Ţării Maramureşului (presentibus…
kenesis terre Maramarosiensis prenotate), strânşi împreună şi
conduşi de comite pentru a rezolva problema legată de darea în
stăpânire a moşiilor Giuleşti Mesteacăn (sat dispărut lângă Giuleşti)
lui Giula, fiul lui Dragoş şi a copărtaşilor săi. Acestea erau conduse
de un voievod român, care a jucat rolul politic cel mai important în
conducerea treburilor voievodatului, iar după unele opinii a jucat
rolul unui loc de adeverire, fiind cel care făcea punerile în posesie a
nobililor. O perioadă îndelungată, imposibil de precizat cu
certitudine, realităţile româneşti ale ţării, cnezatului, voievodatului
au funcţionat în paralel cu instituţia de tip apusean introdusă de
regii Ungariei, fiind amintite sporadic şi în documentele din secolul
al XV-lea, deşi oficial se admite că transformarea în comitat nobiliar
s-a petrecut în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Legile
regatului au fost dublate aici de tradiţia românească, care s-a
perpetuat peste secole cu toate încercările de eliminare a ei, numită
în documente, după rânduiala românilor, juxta modum olachorum.
Trebuie amintit aici că Maramureşul a fost singura provincie
istorică devenită comitat pe vechea structură integral românească a
voievodatului, ţării, districtului.
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Din Congregaţia nobiliară de factură apuseană făceau parte
nobilii adevăraţi, armaliştii nereuşind să joace un rol important,
nedeţinând decât funcţii mai mici. De-a lungul secolelor a fost
dominată de vechile familii foste cneziale, ce au alcătuit cândva
adunarea cnezilor grupaţi în jurul voievodului, devenite în urma
înnobilărilor din secolele XIV-XV familii nobiliare donatare,
deţinând acte de donaţii emise de regii Ungariei. Transformarea ei
din adunare cnezială în adunare nobiliară nu a schimbat în mod
semnificativ funcţia ei30. Locul voievodului român a fost luat de
vicecomite, care până la sfârşitul secolului al XVI-lea era
preponderent de origine română, comitele nerezidând în
Maramureş, ajutat de 4 juzi ai plăşilor sau cercurilor (de Sus, Cosău,
Sighet, de Jos), predominant români în 3 din cele 3 plăşi (de Sus,
Cosău şi Sighet) şi juraţii asesori, în număr variabil de 4, 8, 12.
Actele erau întocmite de notari unguri, buni cunoscători ai legilor.
Continuitatea se vede şi în practica de punere în posesie în moşiile
nobiliare, la care nu era prezent omul regelui, ci un nobil desemnat
de adunarea nobiliară31.
În Evul Mediu, Congregaţia nobiliară (Universitas nobilium) se
întrunea de regulă în ziua de marţi, odată cu scaunele de judecată, la
Sighet sau în localităţile învecinate şi se ocupa mai ales cu
reglementarea problemelor legate de proprietate. Treptat, odată cu
creşterea numărului problemelor ce au căzut în sarcina ei,
Congregaţia se aduna de 2 ori/lună şi dezbaterile ei ţineau mai
multe zile. Deşi atribuţiile ei nu au fost separate decât în secolul al
XIX-lea din Protocoalele Congregaţiei, introduse în anul 1629 reiese
că treptat, la Sighet nobilii adunaţi în Congregaţie au reuşit să
rezolve problemele şi separat, atunci când se putea. Astfel nobilii se
adunau în Congregaţii generale, pentru rezolvarea treburilor
necesare bunului mers al societăţii pro tractandam publicis (arduis)
negociis în congregaţii parţiale convocate special, mai ales pentru
procese, instituţia jucând rolul unui scaun de judecată, sau pentru
stabilirea unor impozite extraordinare în cazuri speciale (pentru
turci, tătari, trimiteri de împuterniciţi ai comitatului în ţări străine
etc. sau în adunări speciale convocate pentru alegerea oficialilor
permanenţi (sedes restauratores).

Ioan Aurel Pop, Instituţii Medievale Româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare
(boierești) în secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991.
31
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A funcţionat în acelaşi timp ca instituţie executivă, un fel de
guvern local, ce a determinat modul de evoluţie economico-socială
ce stabilea impozitele, având un rol financiar preponderent, ca
instituţie ce realiza relaţiile externe ale Maramureşului, jucând rolul
principal în politica externă, ca una ce se ocupa de stabilirea şi
impunerea obligaţiilor militare, jucând şi un rol militar important.
În acelaşi timp avea şi un rol judecătoresc important, aceste funcţii
nefiind niciodată separate.
Rolul cel mai important în cadrul adunării nobililor era deţinut
de vicecomite, ajutat de juzii plăşilor, lucru ce reiese şi din salariul
pe care aceştia îl primeau, vicecomitele având dublul salariului
juzilor de plăşi şi de 4 ori mai mult decât salariul notarului, cel care
consemna în scris şi ţinea evidenţa tuturor discuţiilor şi a actelor
emise de Congregaţie.
Vicecomitele era principalul oficial al comitatului, ce locuia în
comitat32, care convoca şi prezida adunarea nobiliară, fiind ales de
către Congregaţia nobiliară anual dintre nobilii apropiaţi sau
toleraţi de principe şi comitele suprem al Maramureşului, (care nu
locuia în comitat, dar propunea vicecomitele) şi Congregaţia
confirma această alegere, cu vot (ex communivoto), în faţa acesteia
depunând jurământ de credinţă pentru un mandat de 1 an,
jurământul conţinând obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile în mod
corect, încălcarea acestora fiind pedepsită pecuniar. Trebuia să se
îngrijească, să respecte şi cinstească nobilimea şi celelalte ordine şi să
se poarte cu compătimire şi bunăvoinţă faţă de sărăcime. Până spre
sfârşitul secolului al XVI-lea au predominat în Congregaţie
vicecomiţi de etnie română, pentru ca după această dată locul lor să
fie luat de vicecomiţi de etnie maghiară, familia Pogány fiind cea mai
reprezentativă pentru secolul al XVII-lea. Vicecomitele era un
funcţionar superior ce primea un salariu colectiv pentru el, familia şi
suita sa, din care făceau parte oamenii de curte şi servitorii şi rezida,
cel puţin începând din secolul XVII în Sighet, unde deţinea
proprietăţi individuale. Acesta era remunerat nu doar în bani ci şi în
produse, comitatul având obligaţia de a-l întreţine pe el şi familia lui
cu toate produsele alimentare necesare traiului zilnic (carne,
cereale, legume, păsări etc.).
Cele mai importante obligaţii ale vicecomitelui, surprinse de
documente, erau cele legate de realizarea politicii externe a
32

Livia Ardelean, Istoria economică...
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Maramureşului, pe care-l reprezenta adesea la curţile străine, pe
baza unei scrisori de împuternicire (litterae exmissionalis) însoţit de
o suită, pentru care maramureşenii erau obligaţi să-l plătească în
mod suplimentar. Tot el conducea adesea delegaţia Maramureşului
trimisă la Dieta Transilvaniei, la curtea principelui Transilvaniei. Pe
plan intern era cel ce conducea strângerea dărilor, alături de juzii
plăşilor şi perceptorii dărilor, eliberând chitanţe pentru banii
primiţi. Era comandantul oastei comitatului, numită Brachium,ce a
jucat rolul primei jandarmerii locale, creată pentru a asigura
ordinea publică internă şi conducea patrulele de urmărire a hoţilor
şi răufăcătorilor, stabilite în secolele XVI-XVII la 3 mari cercetări
generale pe an, dar care erau completate de cercetările speciale
făcute în anumite momente, în număr foarte mare. Obligaţiile
militare erau şi ele foarte importante, vicecomitele fiind obligat să
supravegheze modul în care se făceau pregătirile de luptă în caz de
mobilizare, cum se pregăteau trecătorile, cum se făcea paza
comitatului. Ca reprezentant principal al Congregaţiei trebuia să
reglementeze şi relaţiile cu preoţii din Maramureş, cu Şcoala
reformată şi Colegiul piarist din Sighet. Vicecomitele era un
personaj cheie şi în relaţiile externe cu vecinii: Moldova, Polonia,
Transilvania, dar mai ales Districtul săsesc al Bistriţei, cu care purta
o corespondenţă bogată în vederea rezolvării relaţiilor comerciale,
de judecată a nobililor maramureşeni acuzaţi de anumite fapte pe
teritoriul vecin, dar şi a bistriţenilor acuzaţi în Maramureş, de
ţinerea judecăţilor şi executarea sentinţelor, de hotar, de vamă,
tricesimă. Una dintre cele mai importante sarcini era cea legată de
supravegherea modului de aplicare a politicii economice a
comitatului şi a problemelor legate de proprietate, unde a preluat
cutumiar din obligaţiile voievodului de odinioară. Ieşirea în circuit
pentru rezolvarea conflictelor legate de proprietăţi nobiliare a
reprezentat un lucru unic în spaţiul transilvănean, reprezentând o
altă faţetă a modului în care a fost condus Maramureşul, o
conducere ce s-ar putea numi ambulantă, pe când aceeaşi instituţie
din Ardeal (reprezentată de aşa numiţii circalăi) avea obligaţie de
urmărire a hoţilor şi răufăcătorilor.
Documentele emise de Congregaţia nobiliară erau autentificate
prin aplicarea sigiliului comitatului, asemănător cu cel al
comitatului vecin Satu Mare, format din 4 părţi, dar documentele
puteau fi emise şi de către vicecomite şi juzii nobililor şi atunci se
aplicau sigiliile lor inelare.
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Sigiliul oficial al comitatului, timbrat şi aplicat, cu inscripţia următoare, pe
rândul de sus - Co-Mi-Ta-Tus şi pe rândul de jos Ma-Ra Mo-Rus

Stema nouă a comitatului introdusă la 1748 de către împărăteasa Maria
Terezia. A înlocuit stema veche formată din 4 părţi.
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Un alt personaj influent şi care locuia în Sighet era juratul notar
al comitatului33, acea persoană calificată în justiţie şi în arta
scrisului, cel care punea în practică, prin scrierea actelor, deciziile
Congregaţiei nobiliare, ales şi el anual de Congregaţie, în faţa căreia
depunea jurământul. Se ocupa de citirea şi corectarea actelor (lecta
et corecta), confrunta şi verifica documentele originale, se ocupa de
citirea în Congregaţie a diplomelor nobiliare şi consemnarea
eventualilor împotrivitori la înnobilare, de cererea şi obţinerea de
copii şi transumpturi eliberate de Capitluri şi Conventuri (Capitlul
din Lelesz, al bisericii Transilvaniei din Alba Iulia, Capitlul Sfintei
Fecioare Maria din Cluj-Mănăştur etc.), scria şi el corespondenţa cu
vecinii, uneori în nume propriu, consemna în scris obligaţiile
militare, reprezenta adesea comitatul în relaţiile cu ţările vecine,
Dieta şi Principele Transilvaniei, atribuţiile lui suprapunându-se
adesea cu cele ale vicecomitelui pe care-l înlocuia. Era plătit de
comitat, în medie cu un salariu ce reprezenta jumătate din salariul
juzilor plăşilor. Aceşti juzi ai plăşilor, deşi erau cei mai importanţi în
cele 4 unităţi administrativ-teritoriale, nu locuiau în Sighet, unde se
deplasau doar pentru rezolvarea problemelor.
Nu se cunoaşte cu certitudine unde şi-a avut sediul în vechime
Congregaţia, din secolul al XVI-lea se pare că a avut un sediu
constant, iar din 1692 a fost construită Casa Comitatului, cu
destinaţia clară de sediu al Congregaţiei şi al comitatului, ce avea
încăperi destinate fiecărei activităţi a Congregaţiei, poate şi camere
de serviciu pentru unii funcţionari şi loc special destinat păstrării
actelor, mai multe încăperi de arhivă.
Naţionalitatea locuitorilor a fost maghiară şi germană în
primele secole de la atestarea documentară a localităţii. Lor li s-au
adăugat al doilea val de germani colonizaţi în secolul al XVIII-lea,
armeni, slovaci, români şi ucraineni, care locuiau în curţile din oraş,
ca populaţie supusă, evrei (care au început să intre în număr mai
mare din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, dar mai ales pe
parcursul secolului următor) etc.
Relaţia dintre cele 2 categorii sociale reprezentative, nobili şi
târgoveţi, deşi insuficient studiată, a fost reglementată prin hotărâri
şi regulamente interne, precum şi prin decizii politice ale oficialilor
vremii, fiind aparent tranşată prin Articolele Dietei de la Bistriţa din

33

Ibidem.
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anul 1622, adoptate în contextul creşterii semnificative a numărului
de nobili din oraş. Cum numărul nobililor armalişti a continuat să
crească, cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea a adus o serie
de încercări de reducere a numărului scutiţilor de la plata taxelor şi
impozitelor, a nobililor sau a pământurilor scutite. Astfel, la 1675
din dispoziţia principelui Mihail Apafi şi a principesei Anna
Bornemisza, stăpâna cetăţii Hust, cei 8 comisari imperiali dispuşi să
analizeze situaţia celor 5 localităţi maramureşene au reuşit să
readucă la situaţia de plătitori de dări, anulând scutirile anterioare,
un număr mare de nobili armalişti şi pământuri orăşeneşti pentru
care nu s-au putut prezenta actele de scutire, celor care li s-a
recunoscut nobilitatea fiindu-le garantate un an mai târziu toate
drepturile34.
O categorie intermediară de locuitori, cu un rol în creştere în
Sighet erau darabanţii, organizaţi în Ordinul darabanţilor
(Ordodarabantes, haidones)35. Deşi numărul lor nu a fost niciodată
foarte mare, aceştia aveau de fapt o poziţie intermediară,
seminobiliară, cuprinzând mai ales nobili armalişti, ce aveau
obligaţia de a plăti impozitele extraordinare la fel ca orăşenii, iar în
cele ordinare fiind impozitaţi în funcţie de averea lor „cei bogaţi ca
cei bogaţi, cei săraci ca cei săraci”. Rolul lor era unul militar, fiind
folosiţi la paza cetăţii Hust, dar şi la însoţirea vapoarelor, paza
exploatării de sare de la Coştiui, purtând sarcina de poştărit,
prestând şi alte sarcini de acest fel.
Alte categorii sociale ce au locuit de-a lungul secolelor în oraş sau ocupat cu confecţionarea produselor necesare vieţii cotidiene
(măcelari, croitori, negustori, olari, blănari, lăcătuşi) şi s-au
organizat doar târziu în bresle, mai ales în secolul al XVIII-lea,
anterior funcţionând în mod similar localităţilor miniere, ca meşteri
individuali, ce confecţionau produse de o calitate modestă,
produsele de lux venind din import, de la Bistriţa, din Transilvania,
Ungaria, Polonia. Rolul cel mai important l-au jucat măcelarii, care
îşi procurau materia primă de la nobilii români, mai ales de la cei

34
35

Ibidem.
Ibidem.
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din Plăşile de Sus, Cosău, Sighet, care creşteau pe măieriştile lor un
număr mare de oi şi vite cornute36.
În ceea ce priveşte numărul locuitorilor şi a sesiilor din
intravilanul localităţii, câteva date ne oferă o imagine clară, şi
anume că, la mijlocul secolului al XVI-lea aici au fost înregistrate 210
porţi neplătitoare de impozit şi 9 porţi plătitoare, un total de 219
porţi. La 1600 au fost înregistrate 295 case şi 303 locuitori, 221
sesii, 20 porţi ale Fiscului, 18 jeleri, numărul nobililor nefiind
înregistrat, formula din Conscripţie era sunt mulţi nobili printre ei.
La 1614, când au fost conscrişi nobilii, erau 76 nobili armalişti şi 71
nobili taxalişti, un număr de 6 sesii fiind deserte. În 1675, numărul
sesiilor nobiliare a ajuns la 44, alte 28 fiind înregistrate ca sesii
orăşeneşti, 4 taxaliste, supuse impozitării. La 1715, numărul
nobililor ce locuiau pe sesii nobiliare se ridica la 75. Alţi 25 nobili
armalişti locuiau şi ei pe sesii nobiliare, iar 35 erau nobili de o sesie.
Numărul locuitorilor simpli era foarte mic, doar 8, darabanţi fiind
doar 4 persoane. La 1744, conscriptorul Ternyei a apreciat
populaţia Sighetului ca fiind de 406 locuitori, iar la 1767 generalul
Caraciolli vorbea tot de 406 locuitori, din care 98 bărbaţi, 98 femei,
94 fii, 45 fiice, 20 servitori, 8 slujnice. În acelaşi timp au fos conscrişi
şi cei 43 supuşi, în număr de 9 bărbaţi, 10 femei, 10 fii, 10 fiice, 4
evrei. Numărul caselor a crescut apoi rapid ajungând la 1032 în anul
1859. În ceea ce priveşte sesiile din localitate, pământurile din
intravilan şi extravilan, situaţia se prezintă astfel: 146 în 1675, 293
în 1744, 400 în 1754.
Datorită prezenţei sării, care a atras proprietari puternici,
localitatea a dobândit relativ repede dreptul de a avea şcoli. Şcoala
calvină a fost înfiinţată la mijlocul secolului al XVI-lea, fiind
susţinută material de Magistratul oraşului, apoi de biserică, dar mai
ales din subvenţii de stat provenite din veniturile sării din
Maramureş. Din venitul sării s-a votat de către principele Gabriel
Bethlen acordarea unei subvenţii pentru întreţinerea şcolii din
Sighet. Bursa fondată la 1624 pentru elevii reformaţi a fost
completată de acordarea unor sume variabile de bani din venitul

36
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minelor de sare din Maramureş. Din fundaţia lui Gabriel Bethlen au
fost deschise clasele de umană. Cei 12 florini/elev acordaţi anual de
către principe, precum şi alimente (24 măsuri de grâu, 6 miei şi un
porc îngrăşat) au dus la avansul ştiinţei de carte în Maramureş. În
plus prin porunca principelui din 1624 s-a dispus ca şi comitatul să
acorde ca stipendiu 100 florini pentru susţinerea învăţătorilor, a
meditatorilor. În acelaşi timp şi Colegiul reformat din Cluj a
beneficiat de subvenţii de la minele din Maramureş. Şcoala piaristă a
fost înfiinţată la 1731, din iniţiativa călugărilor piarişti aduşi de Fisc
în Maramureş pentru educaţia copiilor aparatului administrativ şi
folosită apoi pentru educaţia populaţiei germane colonizată în
Maramureş pentru exploatarea sării. Aceasta s-a bucurat conform
legislaţiei şi uzanţei vremii de alocarea unor sume mari din banii
Fiscului, donaţii imperiale şi particulare, achiziţii de bunuri lăsate
prin testament, inclusiv de către familii de origine românească,
şcoala fiind frecventată şi de către românii greco-catolici. Românii
au frecventat atât Şcoala reformată din Sighet, Şcoala piaristă, cât şi
Şcoala latină din Bistriţa şi alte şcoli37.
Analizând originile sigiliului târgului Sighet, aflat în uz încă din
secolul al XVII-lea, nu la 1701, cum greşit afirma Radu Tiron, acestea
trebuie căutate în organizarea medievală a Maramureşului38. Cele
cinci centre de tip urban au constituit principalul factor de
autoritate în Maramureş, acesta fiind al treilea comitat ca mărime
din Regatul Ungariei. Împreună, cele cinci localităţi au făcut parte
din domeniul Drăgoşeştilor, încă de la sfârşitul veacului al XIV-lea şi
începutul celui următor. Împreună au fost arendate familiei Bethlen,
această situaţie durând până în 1744. Aşa cum apreciază specialistul
Radu Tiron “Prin însăşi existenţa lui, sigiliul din 1701 reflectă o
organizare administrativă care, la acel moment, avea în urmă o
tradiţie de mai multe secole”.

37

Ibidem.
Tudor-Radu Tiron, Originile stemei Moldovei., pe http://heraldica.sapientia.ro/images/stories/News/Tiron_Originile_stemei_Moldovei.pdf, Noi ipoteze
referitoare la originile stemei Moldovei, în lumina informaţiilor oferite de către
sigiliul din 1701 al celor cinci oraşe privilegiate din Comitatul Maramureş
accesat în 10 august 2016.
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Potrivit afirmațiilor lui Tiron pe un document din 1383, emis de
către oficialii din Sighet într-o pricină de hotar dintre Câmpulung şi
nobilii din Sărăsău şi Săpânţa, se află cea mai veche atestare a unui
cap de bovideu, despre care Ioan Mihály de Apşa arăta că ar fi fost
„marca oraşului”, observând cu acest prilej şi coincidenţa dintre acest
însemn şi stema Moldovei. Pornind de la observaţia că aceeaşi figură
se regăsea, deopotrivă, în însemnele uzuale ale Sighetului şi
Câmpulungului, autorul menţionat presupunea că un cap de zimbru
trebuie să fi fost, în secolul al XIV-lea şi chiar mai devreme, „marca
comitatului întreg”, indiferent de specia pe care o va fi avut acest
bovideu. Pe de altă parte, autorul mai sus menţionat remarca că
acest cap de bovideu avea o răspândire mare în Maramureş, fiind
întâlnit încă în anul 1421 pe sigiliul unui jude al nobililor, personaj
pe care Ioan Mihály de Apşa îl considera un membru al familiei
Drăgoşeştilor39 .Autorul concluzionează că, sigiliul atestat încă din
secolul al XIII-lea, dar având, probabil, origini mai vechi, ce
reprezenta capul de bovideu, era o figură relativ răspândită în
heraldica maghiară, îndeosebi în cea de neam. În pofida variaţiilor
39

Tudor-Radu Tiron, op. cit. originile stemei Moldovei.
• 72 •
https://biblioteca-digitala.ro

690 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighetu Marmaţiei.

de reprezentare (bour, zimbru sau taur), această figură heraldică îşi
păstrează trăsăturile de bază: a) reprezentarea frontală, de regulă
fără gât; b) posibilitatea de a fi însoţită de diferite figuri auxiliare, în
general piese de firmament, dar şi flori de crin sau cruci. Tiron afirmă
că alături de acesta, bourul (ori zimbrul) reprezenta „superlativul”
tuturor vânătorilor regale sau senioriale din Maramureşul secolelor
al XIII-lea şi al XIV-lea, fiind deci unul dintre regii animalelor în
variantă locală.
Factorul cinegetic rămâne strâns legat de istoria acestui
comitat, în primele sale secole de existenţă Maramureşul a fost
amintit în 1231 ca „pădure regală” (silva regis). Teritoriu supus
Coroanei Sfântului rege Ştefan, Maramureşul secolului al XIV-lea
fusese colonizat cu „oaspeţi regali” şi înzestrat cu instituţii de
origine străină. În amintirea vânătorilor regale care au consacrat
stăpânirea asupra Maramureşului, două din cele cinci aşezări de aici
foloseau câte un cap de bovideu, această mobilă făcând parte, de
altfel, dintr-o serie ilustrată prin armele mai multor familii de
prestigiu ale timpului, din spaţiul heraldicii maghiare şi nu numai40.

Pentru prima dată am întâlnit aceslaşi însemn heraldic pe un
document din secolul al XIII -lea. La Debreczen, în Biblioteca
Colegiului Reformat, se găseşte un document care se referă la
40
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cetatea Hust și poate fi datat între 1241-1266 (documentul fiind
deteriorat este greu de citit). Eeste deosebit pentru sigiliul atârnat
în ceară naturală, care s-a păstrat în stare foarte bună41. Acesta
reprezintă acelaşi însemn heraldic regăsit apoi pe stema Moldovei,
fiind vorba de însemnul heraldic al nobililor Hahóti “SIGILLVM
CHAC MAGISTRI". La rândul ei, pecetea lui Csák prezentă pe
document, reprezintă silueta capului de bour, precum și "S"-ul
întors cu care începe inscripţia42.

Debreceni Egyház kerületi és Kollégiumi Levéltár, Sztoika csalad, nr. 1.
Mulţumim domnului Tudor-Radu Tiron pentru ajutor şi preţuită îndrumare
în analiza sigiliului.

41
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690 de ani de la prima atestare documentară a
municipiului Sighetu Marmaţiei.
Aspecte din evoluţia oraşului
(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.
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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.
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690 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighetu Marmaţiei.

690 Years of Documentary Attestation of Sighet.
Aspects of City Development
(Summary)
Keywords: Sighet, first recorded attestation, salt cutters, privileges,
noble Congregation, administrative and economic capital

First mentioned 690 years ago, Sighet, the most important city
in the old Maramures, once knew a development regarding the
harvesting of salt deposits in the area. Although much older, the
city’s evolution can be traced back with certainty to the colonization
efforts of the Hungarian and Saxons Guests, whose presence leaved
a mark in the life of the area and placed Sighet between the other
fairs or royal flourishing cities of the Middle Ages.
Sighet was at the same time the administrative capital of
Maramures, where, starting with the XIV- th century, were being
held uninterrupted meetings of the noble Congregation, a ruling
representative of the 4 administrative divisions (Lower and Upper,
Sighet ,and Cosău Division. There was also an important harbor at
Tisa river, that was located in close proximity to the commercial
roads that led to Poland. From here, the salt loaded ships were sent
to Hungary.
The „simple” local population, which dealt with activities
related to salt mining, developed in the typical way of a Hungarian
fair. History recorded two „official” colonization waves, one from
the XIII-th to the XIV-th century with Hungarian and Saxons
colonizers, and one in the XVIII-th century, when the new
Habsburgic ruling colonized the people from the Empire (Germans,
Slovaks, Polish, Armenians), especially the catholic, German
speaking ones.
The lack of defensive wall sand of strong guilds led to a less
spectacular development of the locality, development which was
more rural-likely, however the rights and freedom of the people
were confirmed through privileges repeatedly by the royalty.
Even though Sighet was located in the close proximity of some
salt deposits, a series of factors contributed to the slow
development of the area, such as the low income of the miners, the
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infertility of the soil, the lack of organized guilds as there were in
German cities, the price of salt and high cost of its exploitation etc.
The development of the fair on two main streets, with a central
market in which the hardened church was located, remained the
same over the centuries.
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Maramureşul a fost şi este un spaţiu binecuvântat, încărcat de
sacralitate şi împodobit cu frumuseţi naturale unice. El este locuit
de oameni care îşi poartă cu multă demnitate, dârzenie, cuminţenie
şi smerenie, peste veacuri, destinul şi viţa voievodală.
Ţinutul Maramureşului este format din sate foarte întinse,
aşezate pe malurile râurilor importante (Iza, Vişeu, Mara, Cosău), pe
văi şi dealuri, pe distanţe de mai mulţi kilometri. Frumuseţea
naturală a aşezărilor maramureşene este sporită de prezenţa
caselor de lemn şi a porţilor ce străjuiesc intrarea în gospodăria
fiecărei familii de oameni credincioşi şi harnici, primitori şi darnici.
Desăvârşita expresie a artei construcţiilor în lemn este fără
îndoială, biserica maramureşeană, poziţionată în centrul satului,
de obicei şi conform tradiţiei, pe un loc înalt, de unde domină,
veghează şi binecuvântează oamenii şi natura. În ciuda faptului că
nu este opera unor arhitecţi specializaţi în biserici de lemn, biserica
maramureşeană, creaţie a meşterilor populari, de geniu, este o
capodoperă. Meşterii populari au dat dovadă de o măiestrie atât de
mare, încât, fără să urmărească acest lucru, au creat şi au construit
adevărate bijuterii reprezentative ale Maramureşului. Rivalizând cu
cele mai înalte construcţii de lemn din Europa, bisericile
maramureşene au constituit de-a lungul secolelor regăsirea
limbajului de dialog cu Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care
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ele se înalţă spre cer, cu modestie smerită şi căldura graiului
lemnului, dar şi cu măreţia şi grandoarea catedralelor1.
Bisericuţele de lemn maramureşene par nişte făclii ridicate
spre ceruri, gata întotdeauna să se aprindă şi să ardă, fără să se
mistuie, luminând şi încălzind inimile celor ce le cercetează şi le
preţuiesc. În silueta lor nu găseşti nimic aspru, rece, lipsit de viaţă, ci
totul e linişte, lumină şi căldură, încât atunci când te apropii de ele
parcă simţi căldura poporului dreptcredincios, care le-a înălţat şi lea păstrat de-a lungul veacurilor ca pe cele mai scumpe comori ale
sale. Mărturii în timp ale iscusinţei unor meşteri anonimi, ele au fost
un minunat mijloc de înălţare sufletească, de întărire spirituală întru
credinţă şi de afirmare a conştiinţei naţionale, spre zările senine ale
binelui, adevărului şi frumosului2.

1. Primele biserici de lemn din Berbeşti
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. Această mărturie se
bazează în primul rând pe vecinătatea noastră geografică cu
episcopia şi apoi mitropolia de Halici, care a reprezentat cel mai
apropiat centru bisericesc ortodox. Ne mai vine în sprijin răspunsul
papei Inocenţiu al III-lea (1198-1216) dat printr-o scrisoare regelui
maghiar Emeric, referitor la „unele biserici ale monahilor greci, deci
ortodocşi, aflătoare în regatul Ungariei care se ruinează de tot prin
lipsa de grijă a acelor greci (adică ortodocşi)...”. Acelaşi papă scria că
are cunoştinţă despre existenţa unui episcop răsăritean „în terra
filiorum Bele knese”, fapt ce denotă existenţa unor structuri
ecleziastice bine conturate în acel ţinut ce putea fi Cnezatul Cosău,
acolo unde în sec. al XIV-lea a fost stăpân Stan-Feyr zis Băl. Acest
cneaz îşi avea reşedinţa în Berbeşti numit pe atunci Belafalva3.
1 P.S. dr. Justin Hodea Sigheteanul, Bisericile de lemn din Maramureş, Catedrale
ale credinţei, demnităţii şi dăinuirii neamului românesc, în revista „Familia
română”, an 10, nr. 2-3, septembrie 2009, Baia Mare, p. 6.
2 Grigore Man, Î.P.S. Justinian Chira Maramureşeanul, în „Biserici de lemn din
Maramureş”, Baia Mare, 2005, p. 3-4.
3 Marian Nicolae Tomi, Maramureşul istoric în date, Cluj-Napoca, 2005, p.12.
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Acelaşi autor ne precizează într-o altă lucrare că unele izvoare
vorbesc explicit sau indirect despre existenţa bisericii de la Berbeşti
din anii 1204-1205 precum şi din alte localităţi învecinate cum sunt
Giuleştiul (1340-1360) sau Bârsana (1390)4. Un alt argument
definitoriu îl întâlnim de această dată la 1391 când Patriarhia
Constantinopolului acordă Drăgoşeştilor un drept de patronat
asupra bisericii haliciene, constând în desemnarea unui succesor al
episcopului, în caz de vacanţă, până la numirea unui nou arhiereu5.
Tot în acest cadru trebuie amintită diploma donativă din 13 mai
1361, dată în favoarea fiilor lui Locovoi prin care le este dăruit
Cnezatul Cosău cu cele şapte sate ale sale printre care şi Berbeştiul.
Apoi, înfiinţarea mănăstirii de la Peri în anul 1391 cu reşedinţă
de Episcopat, arată, aşa cum spune şi Tit Bud, că în Maramureş a fost
organizată biserica răsăriteană, pentru că „în caz contrar n-ar fi avut
lipsă de Episcopie”6. Mai trebuie amintit faptul că locuitorii din
Berbeşti au avut statutul social de nobili până la mijlocul secolului al
XIX-lea, condiţie socială care le-a permis să ctitorească biserici în
concordanţă cu creşterile demografice din acele veacuri.
În acest cadru pe care l-am creat cu ajutorul unor date
statistice, ne este foarte clar că în satul Berbeşti a existat o
organizare bisericească încă din cele mai vechi timpuri. Deci au
existat şi biserici care la momentul respectiv nu puteau fi construite
decât din lemn.
Despre aceste biserici dorim să ne ocupăm în continuare,
încercând să le localizăm pe cât este posibil, să le descoperim
structura, să le descriem pictura sau alte detalii de arhitectură. Nu
avem date şi imagini cu primele biserici ale satului. Nu era posibil
acest lucru în timpurile respective, dar ne putem imagina, fără ca să
greşim prea mult, că ele se asemănau, cu siguranţă, cu cele care leau urmat şi că au fost construite în vechea şi strămoşeasca vatră a
satului nostru.
Vom începe cu prima biserică de lemn despre care am adunat
câteva date destul de importante, considerăm noi.

Ibidem, p. 59.
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, 1970, p. 216.
6 Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile române din
Maramureş, Gherla, 1911, p. 4.
4
5

• 81 •
https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Laurenţiu Batin

Prima biserică de lemn cunoscută din Berbeşti
În lucrarea sa „Date istorice despre protopopiate...”, 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
7
zidit altă biserică, cari este şi azi în Berbeşti” .
Vechimea reală a acestei biserici nu este cunoscută. Capacitatea
ei era aproximată în anul 1751 la 200 de enoriaşi, iar la sfârşitul
secolului al XIII-lea, după mutarea în Vad, la 300 de credincioşi, însă
dimensiunile ei de numai 3 orgii (stânjeni) lăţime şi 5 orgii lungime,
surprinse în inventarele bisericii din 1857 şi 1866, indică o
capacitate maximă de numai 200-230 de credincioşi8.
Această cifră ni se pare absolut credibilă având în vedere
numărul locuitorilor din sat, în secolul al XVII-lea, precum şi faptul
că biserica a fost înlocuită la mijlocul secolului al XVIII-lea, probabil
din cauză că a devenit neîncăpătoare, fiind dăruită satului mai sărac,
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.
Cea mai veche biserică cunoscută a fost descrisă minimal în
anul 1751, într-un document întocmit cu ocazia vizitei canonice a
episcopului de Muncaci, Manuel Mihail Olsavszky9. Cu sprijinul unor
paleografi am descifrat conţinutul acestui document. Astfel, am
obţinut informaţii inedite atât despre biserică, cât şi despre satul
Berbeşti. Mai întâi le redăm pe cele referitoare la sat, dar în directă
legătură cu religia. Aflăm că în anul 1751, în Berbeşti se aflau „cei
Ibidem, p. 25 şi 76.
Baboş Alexandru, Tracing a Sacred Buiding Tradition. Wooden Churces,
Carpenters and Founders in Maramures until the Turn of the 18th Century, ediţie
online, 2004, p. 141, fig. 120, poziţia 108.
9 La Muncaci, episcopul rutean, de rit bizantin, Manuel Mihail Olsavszky, i-a
hirotonit episcopi de Alba Iulia şi Făgăraş pe Petru Pavel Aron şi apoi pe
Atanasie Rednic.
7
8
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80 de oaspeţi care nu plăteau nimic cu excepţia unei zile de
muncă sau 4 polture”. Cine puteau fi acei oaspeţi? Despre evrei nu
poate fi vorba pentru că în acei ani, în sat, exista doar o familie cu 6
membri. Nu ne rămâne decât varianta populării satelor româneşti,
din ordinul autorităţilor imperiale, cu populaţie de origine germană
în vederea catolicizării forţate a populaţie. Mai trebuie să amintim şi
faptul că habsburgii au impulsionat activitatea minieră din zonele cu
potenţial, aducând colonişti specializaţi în acest domeniu. Berbeştiul
se afla în vecinătatea ocnelor de sare de la Ocna Şugatag şi este
posibil ca, în localităţile învecinate acestui centru economic, să fi
fost aduşi aceşti mineri. Atunci au ajuns în zone cu activitate
extractivă germani, polonezi şi slovaci, mai întâi în cele cu saline, de
unde denumirea „şugăi".
În document se mai arată că în sat „încă au venit femei
nemăritate din curea? (probabil iobăgie), din care una a rămas
nemăritată, iar alta s-a măritat. Nu era învăţător, nici izvor de
botez, nici moaşă cu jurământ. Este un cantor fără fundus
(avere), care a dat de curând situaţia copiilor botezaţi”. După
cum putem observa, această informaţie se referă, în mare măsură la
taina botezului. Nu avem o certitudine a ceea ce ar putea însemna
„izvor de botez”, dar nu este exclus să fie vorba despre vasul pentru
botezaţi, adică despre cristelniţă. Observăm că nu exista nici
învăţământ confesional.
De o importanţă majoră pentru ortodoxie şi pentru aşezarea
noastră, sunt datele exclusive despre biserică, pe care le redăm în
totalitate, în continuare:
„Biserică construită din bârne de lemn, acoperită cu draniţă, cu
o clopotniţă, în stare bună, cu excepţia unor reparaţii ale tencuielii,
care lipseşte în parte. Erau foarte multe picturi, puţin îngrijite şi
făcute în dezordine. Biserica a fost binecuvântată de episcopul
Dosoftei, antimisul i-a fost dat de episcopul Stoica şi a fost
supravegheată cu întrerupere de vicarul (Maramureşului?). Se
păstrează cupe de cositor; una de aur, cupele de cositor cu vase
defecte, linguri de cositor, prapori de mătase, nu există purificatori
trupeşti. Erau 3 rânduri de veşminte, din care una nouă de mătase,
aurie, cu cele ce ţineau de ea, un rând nou de lână albă curăţată,
ştergători murdare, 2 candelabre, din care unul de alamă, altul de
lemn; mai multe cărţi de ceremonie, împreună cu Evanghelia
explicate. Biserica avea hramul Naşterea Fecioarei Maria. Nu exista
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nicio recoltă (culturi ale bisericii). Închizătoarea era de lemn, erau 2
clopote, nu se ştie de cine au fost binecuvântate. Exista un cimitir
înconjurat cu gard de scânduri. Nu exista pământ al bisericii (fundus
parochial). Mai exista un patrafir cu cingătoare... Pentru spovedanie
se dădeau 200 de capace”.
Din această notă aflăm că biserica din Berbeşti a fost
binecuvântată
de episcopul Maramureşului Dositei
Teodorovici (1718-1735)10, iar antimisul i-a fost dat şi sfinţit de
episcopul Iosif Stoica de Maramureş (1690-1711) despre care
mitropolitul Transilvaniei Nicolae Bălan spunea că „toiagul său de
păstorire n-a însemnat putere de stăpânire feudală, ci steag sfânt al
credinţei, în jurul căruia s-a strâns în şiraguri de dârză rezistenţă un
popor întreg...”
Ne mai rămâne un aspect foarte important cu privire la preoţi,
pe care îl vom clarifica după ce vom reda traducerea documentului:
„Preoţii: 2 (preoţi) bigami, numiţi de Stoica, unul, Vasile
Kodrea, care şi-a luat soţiile în preoţie, a plătit 1 aureu ca să nu-şi
repudieze o soţie şi să rămână cu una şi de aceea acela este liber să
boteze şi să practice religia cu excepţia mesei şi spovedaniei. Acest
bigam, în acest timp, a plătit amenzi stabilite consecutiv, odată a
plătit 10, altădată 6, a treia oară 4 florini. Alt (preot) care înainte de
a fi numit preot a avut două neveste, Nicolae Popeni, făcea totul, cu
excepţia mesei. Acesta a dat 4 florini, când a venit mai târziu în faţa
Congregaţiei. Al treilea, Theodor Kodre a fost văduv când a fost
numit preot de către Varlaam, 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”11 (vezi Anexa
- document inedit)
Pentru a extinde plaja comentariului, revenim la Tit Bud care, în
aceeaşi lucrare, menţionează că, la biserica din Berbeşti, în 1751,
sunt preoţi, Ladislau Codra Loci parochus şi Nicolaus Pop
parochus. Numele celor doi coincid cu cele din textul tradus. Tit
Bud nu-l menţionează la acea dată, ca al treilea preot, pe Teodor
Codrea. O face însă mai târziu, în dreptul anului 1758, deci la şapte
10 Prof. dr. Nuţu Roşca i-a identificat mormântul la Mănăstirea Uglea. Pe cruce
are următoarea inscripţie „Aici odihnesc rămăşiţele pământeşti ale...
episcopului ortodox Dosoftei ucis în 1735”.
11 D.A.Z.O. (Arhivele de Stat ale regiunii Transcarpatia, Beregovo, Ucraina),
Fond 151, opis 1, 839/1745, dosar 1290, f.1.
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ani după vizită. Acest lucru nu înseamnă că Teodor Codrea nu a fost
preot şi în 1751, deoarece nu se face o încadrare a lui într-o
perioadă anume, ci doar se arată că a fost preot şi în 1758.
Chiar de la începutul documentului, pentru că începe cu
prezentarea preoţilor, putem constata că avem de-a face cu anumite
inexactităţi, intenţionat introduse. Se arată că cei doi preoţi bigami
au fost numiţi de către episcopul Iosif Stoica, lucru total neadevărat.
În primul rând, Stoica se stinge din viaţă în 1711, deci cu 40 de ani
mai devreme de menţionarea preoţilor respectivi. Ca atare, el nu
putea să-i numească, pentru că, anterior acestora, şirul preoţilor din
sat mai cuprindea, în ordine cronologică pe Pop Lupu12în 1700, pe
popa Nicolae în anul 1714 şi pe popa Filip în 1750. În consecinţă,
episcopul Iosif Stoica ar fi putut să-l numească, şi probabil aşa s-a şi
întâmplat, doar pe contemporanul său, preotul Pop Lupu. Cei doi
preoţi bigami, dacă au fost astfel, pentru că documentul poate fi pus
pe alocuri sub semnul întrebării, înseamnă că au fost numiţi de
altcineva, iar la data respectivă nu puteau fi numiţi decât de
Muncaci. Oricum, undeva în contextul întregului document al
acestor conscripţii dicale, mai apare o menţiune clarificatoare:
„Berbestiensis cum doubus bigamis nihil svicit”, în traducere:
„cei doi preoţi bigami din Berbeşti au fost examinaţi şi nu aveau
cunoştinţe de dogmă”.
În concluzie, după părerea noastră, singurul preot cu drepturi
depline de la acea dată, din satul nostru, a fost Theodor Kodre,
numit preot de Varlaam şi aprobat de episcopul Blosovsky în acel
loc. Nu trebuie să uităm nici ardoarea cu care episcopul Iosif Stoica a
fost duşmănit şi persecutat în timpul campaniei catolice duse
împotriva Bisericii româneşti. I s-au adus cele mai înjositoare acuze,
a fost dus la Viena, unde timp de câteva luni de zile, sub teroare şi
ameninţări, i s-au cerut trădarea neamului şi dezbinarea bisericii,
dar n-a fost învins nici măcar în perioada întemniţării din Cetatea
Hustului 13.
La sfârşitul documentului ce cuprinde întreaga vizită episcopală
în Maramureş, există o însemnare a arhivarului episcopiei de
Muncaci - „annus circiter 1745”. Chiar dacă această consemnare cu
privire la localitatea noastră ar fi avut loc în anul respectiv, lucrurile
Apare menţionat la Soborul Mare ţinut la Sighet în 17 aprilie 1698.
Roşca Nuţu, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, Baia Mare,
2000, p.136, 138 .
12
13
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nu schimbă cu nimic cele demonstrate mai sus. Cu toate acestea,
credem că documentul reprezintă totuşi o parte a vizitei pe care
episcopul Olsavszky a întreprins-o în Maramureş în anul 1751.
Acesta a fost, pe scurt, comentariul nostru cu privire la
conţinutul documentului pe care-l publicăm ca inedit alături de
traducerea lui, cu excepţia unor cuvinte ce n-au putut fi interpretate.
La biserica din Berbeşti a mai slujit şi preotul Pop Toader14
care este menţionat în anul 1754.
Pe lângă preoţii de mai sus, la această biserică au mai activat şi
alţii care nu sunt amintiţi în lucrarea lui Tit Bud, şi pe care i-am
identificat din studiul altor documente arhivistice. Astfel, la 1640
este audiat ca martor pentru punerea în aplicare a unui testament,
Pop Ioan, preotul satului Berbeşti, care îndeplinea şi funcţia de
jurat asesor al Plăşii Cosău, şi care la acea dată avea vârsta de 82 de
ani. Dintr-un calcul simplu, putem deduce că acesta a slujit în
Berbeşti şi înainte de 1600, ceea ce ar însemna să venim cu şirul
preoţilor din sat cu mai bine de un secol faţă de Tit Bud15.
Fără a ne preciza numele, Conscripţia populaţiei comitatului
Maramureş întocmită cu ocazia strângerii impozitului din
localitate, menţionează faptul că în 1530, în Berbeşti exista un preot
nobil16.
La 6 aprilie 1664 a avut loc o cercetare nobiliară făcută de
ductorul nobililor la Sighet, pentru a se verifica situaţia unor nobili
din sat. Cu această ocazie sunt menţionaţi preoţii Griga Pop şi Paul
Pop din Berbeşti17.
De asemenea, la 1697 sunt menţionaţi preoţi în sat, popa Lupu
care avea de plătit un impozit de 10 florini şi Pop Ilie care a plătit
un impozit de 20 de florini18.
Referitor la perioada secolului al XVII-lea în care a funcţionat şi
această primă biserică de lemn cunoscută nouă, dorim să mai
prezentăm câteva aspecte privitoare la cler şi enoriaşi:
Tit Bud, op. cit.,p. 25 .
Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale (în continuare S.J.A.N.
MM), Fondul familiei Rednic de Giuleşti, nr. 26.
16 Conscripţia se află la Arhivele Naţionale Maghiare (M.O.L.), Dica-jegyzekek.
Raksi. A. 2642. Tom XXI.
17 Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale (în continuare S.J.A.N. CJ), Fond
familial Teleki de Dumbrăvioara.
18 S.J.A.N. MM, Fond Prefectura judeţului Maramureş, pachet III, nr. 8,
Conscripţia nobililor de la sfârşitul secolului al XVII-lea.
14
15
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- în anul 1698 parohia Berbeşti făcea parte din protopopiatul
Cosău. Episcopul maramureşenilor era la acea dată Iosif Stoica, iar
sediul ortodoxiei maramureşene a fost la Mănăstirea Hruşevo, adică
Perii Maramureşului.
- vlădica proceda la judecarea unor pricini, procese în urma
cărora întocmea şi porunci de punere în aplicare a dispoziţiilor.
Judele plasei Cosău, împreună cu adjunctul său, duceau la
îndeplinire hotărârea episcopului. Ei erau trimişi prin teritoriul
plasei să încheie divorţuri, împreună cu protopopul şi asesorul.
Acest lucru ne este dovedit de mărturia unui jude adjunct din plasa
Cosău, acuzat la 25 august 1651, în congregaţia nobiliară că ar fi
încheiat un divorţ ilegitim în satul Berbeşti.
- protopopul, pe lângă sarcina adunării în sobor pentru
rezolvarea unor probleme importante din biserică, îndeplinea şi un
rol de judecător, făcând parte, împreună cu alţi cojudecători şi
mireni din Scaunele de judecată bisericeşti unde se judecau pricinile
de natură bisericească, cazurile matrimoniale speciale care încălcau
rânduielile şi tainele bisericii.
- astfel de scaune de judecată au avut loc în Maramureş şi sub
formă de Soboare Parţiale sau Soboare Mari la care participau
alături de episcopi, protopopi şi mireni nobili, precum şi asesorii
Scaunului de Judecată şi ai comitatului.
- în Soborul Mare ţinut la Sighet la 17 aprilie 1698, vlădica Iosif
Stoica a judecat pricina ivită pentru locul din biserică, între jupânul
Şteţ Lupul şi jupâneasa Codrea Axenia din satul Berbeşti, care în
ziua de Paşti au avut o ceartă, în timpul căreia a tras-o de păr şi a
izbit-o la pământ pe fata lui Şteţ Lupul, pe nume Măriuţa. Această
acţiune nu a rămas nepedepsită. Soborul a decis amendarea
jupânesei Axenia cu 24 florini şi trei florini cheltuială reprezentând
partea judecătorilor. La acest Sobor a participat, pe lângă vlădică şi
alţi protopopi, preoţi şi persoane nobile, protopopul Cosăului, Ştefan
din Budeşti şi popa Lupu din Berbeşti19.
- alături de discutarea problemelor legate de divorţuri în
Scaunele de judecată bisericeşti, protopopul, împreună cu pretorii
plăşilor, acordau divorţuri ce erau uneori controversate aşa cum
reiese din Hotărârea congregaţiei nobiliare din 1 februarie 1650. La
această adunare, vicecomitele comitatului a acuzat un nobil
19

Ştefan Meteş, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, volumul I, p. 237.
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maramureşean din Berbeşti, care în 1648 ar fi răpit pe femeia lui
Andrei Moiş din această localitate, acuzaţie pe care cel în cauză a
respins-o. El a precizat că cei doi soţi au fost despărţiţi de către
protopopul şi preotul plăşii Cosău. Această congregaţie a decis că
divorţul pronunţat anterior de către protopop şi pretor a fost
ilegal20.
- preoţii erau obligaţi să participe, împreună cu protopopii şi
juzii plăşilor la împăcările dintre soţi prin readucerea soţilor infideli
şi prin convingerea acestora să se întoarcă acasă, la familie.
- un alt aspect al vieţii religioase a maramureşenilor din
această perioadă a constat în condamnarea vieţii imorale a unora
dintre credincioşii care nu ţineau sărbătorile şi aveau obiceiul de a
înjura. Se pare că în secolul al XVII-lea înjurăturile au cunoscut o
răspândire foarte mare. Dieta din 1659 a vorbit despre ele ca despre
un lucru „nemaipomenit” ce s-a lăţit „nu demult în această ţară”, iar
încercările grele prin care ţara trecea erau socotite ca fiind trimise
de către Dumnezeu ca o pedeapsă pentru „păcătoşenia oamenilor ce
înjurau şi nu ţineau sărbătorile”21.

Ultima biserică de lemn din Berbeşti
Această biserică de lemn a fost ridicată în anul 1758, după ce
cea anterioară a fost dăruită credincioşilor din Vad.
Materialul folosit a fost lemnul primit de la vădeni în schimbul
primei biserici. Biserica de lemn din Berbeşti a fost una dintre
primele care au fost remarcate în Maramureş. Lucrurile au stat în
felul următor: în 1850 împăratul Franz Iosif a dat consimţământul
pentru crearea „Comisiei pentru Studiul şi conservarea
monumentelor de arhitectură” de la Viena, ceea ce a însemnat o
iniţiativă promiţătoare pentru cercetarea monumentelor istorice
din Imperiul Habsburgic, în care Maramureşul a format un judeţ.
Preşedintele Comisiei Centrale a făcut, în 26 ianuarie 1857 un
apel la liderii bisericii, să provoace preoţii care slujesc în biserici
istorice de valoare, pentru a trimite rapoarte Comisiei Centrale în

Livia Ardelean, Istoria economică şi socială a Maramureşului între 1600-1700,
Baia Mare, 2012, p. 224.
21 Petru Suciu, Câteva legi împotriva înjurăturilor, aduse de dietele ardelene în
veacul XVII, în „Cultura Creştină”, 119, nr.7/1914, p. 223-225.
20
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vederea conservării acestora22. Astfel, într-o primă etapă, valoarea
istorică a unui monument a fost lăsată la aprecierea şi implicarea
clericilor locali. Nu se ştie dacă unele răspunsuri din Maramureş au
ajuns la Viena sau nu. În schimb, Biserica şi-a asumat apoi rolul de a
menţine la zi un inventar al parohilor vechi, cu foarte scurte
istorisiri ce conţineau date despre vechimea şi materialele din care
acestea au fost construite.
Unii dintre cei care au studiat monumentele din Maramureş au
fost savanţii Imre Henszlmann, Ferencz Schulcz şi Florian Romer,
care au călătorit în echipă prin toată Ungaria de Nord, în 186223.
Printre altele, ei au vizitat biserica parohială de lemn din
Berbeşti. Desenele şi măsurătorile făcute rapid24 nu au fost
niciodată publicate şi biserica de lemn din Berbeşti a fost
menţionată pe scurt ca fiind reprezentativă pentru Maramureş întrun studiu efectuat de Imre Henszlmann la 1864. În schimb, în
publicările Jurnalului anual al Comisiei Centrale de la 1866 apar
mai multe desene la diferite dimensiuni de scară, ce descriu o
biserică de lemn din Seini, situată în judeţul vecin al Sătmarului,
identică cu cea din Berbeşti25. Aceasta a produs ecouri în Europa,
fiind comparată cu deja celebrele biserici din lemn din Norvegia.

ASC, 149, 463/1857. Cererea a fost comunicată preotului din Eparhia Gherla
în data de 5 martie 1857.
23 Au vizitat diferite locaţii între Satu Mare şi Sighet în nordul Ungariei. În
Maramureş au vizitat Hust, Vişc, Teceu, Câmpulung, Sighet şi Giuleşti, Bárdfalva
(Berbeşti).
24 Imre henszlmann, 1864, p. 140.
25 Ferencz Schulcz, 1866, p. 7-14, taf. 1, fig. 1- 25. fig. 20, se pare că descrie o
parte din pridvorul de la Berbeşti.
22
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1. Berbeşti. Schiţă efectuată de Ferencz Schulcz în 1862 reprezentând o
secţiune a unei cruci prin naos, o secţiune parţială longitudinală prin sanctuar
şi naos, planul şi frontul de vest. Valoarea acestor schiţe a crescut după
demolarea bisericii în vara anului 1932. Koh, Tervtár, K 2001.
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2. Bisericile de la Berbeşti. Artistul maghiar Cserna Karóly a făcut acest
desen remarcabil al acestei biserici de lemn din Maramureş pentru volumul
ilustrat despre Ungaria de Nord, publicat în 1898 într-o serie dedicată
monarhiei Austro-Ungară (Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben, I
rész, Felsö-Magyarország, 111, Budapest 1898).
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3. Berbeşti. Fotografie efectuată de Atanasie Popa, în iulie 1932, chiar
înainte de demolare (MIT, Arhiva CMIT, C3: 4778). Poza a fost făcută din
interiorul naosului cu vedere la altar. Lumina de pe iconostas indică faptul că
acoperişul era într-o stare proastă şi că bolta a căzut.

Dimensiunea acoperişului a fost dată de lungimea perechilor de
căpriori. Aceşti căpriori au fost adesea determinaţi de distanţa dintre
streaşina în care au fost stabiliţi. La rândul său, această distanţă
rezultată din lăţimea de pornire a bisericii, redusă sau nu de console
interioare, pe de o parte, şi prelungită cu console întinse care sprijină
streaşina, pe de altă parte. Aceasta poate părea complicat dar, în
practică, a oferit panta corespunzătoare pentru a o menţine departe de
zăpadă. Procedura a fost explicată de către bătrânii din Berbeşti, la
mijlocul secolului al XX-lea26. La casele lor bătrâneşti, un stâlp lung a

26

Focşa, 1992, 139.
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fost dimensionat după distanţa dintre streaşină şi utilizat ca standard
pentru toţi căpriorii.
Această biserică de la Berbeşti (1758) a fost construită intenţionat
la o scară mai mare decât cea de la pornire, probabil, pentru a
impresiona sau pentru a permite mai târziu extinderi eficiente. În acest
sens vom evidenţia câteva date: în 1767 biserica avea 467 enoriaşi, iar
în 1786 avea 851 enoriaşi.
La unele biserici din Maramureş, părţile laterale au fost prevăzute
cu turnare întreruptă de medalioane. La biserica din Berbeşti a existat
o turnare mai sofisticată, biserica fiind împodobită cu numeroase
medalioane, ceea ce a inspirat mai târziu proiectarea crucilor de lemn
din cimitirele din zonă27.
Locurile din interiorul bisericilor au fost împărţite între enoriaşi, în
funcţie de contribuţia lor şi, probabil, în funcţie şi de rang. Erau
inscripţionate jos, pe litere,şi utilizate în orice conflict de moştenire în
conformitate cu reguli stricte. Începând cu secolul al XVII-lea şi
începutul celui de al XVIII-lea, există mai multe rapoarte cu privire la
acţiuni în justiţie între familiile de nobili care concurau pentru locuri în
biserică.
În biserica parohială din Berbeşti a existat o inscripţie pe portalul
de intrare cu următorul cuprins: „SAM Andreas fecit Eclesia. Anno
Domini 1758” (foto 4).

4. Berbeşti. Intrarea în biserică cu
inscripţia de la 1758. În golul uşii
este desenat un lumânărar cu
heruvimi ce obişnuieşte să fie
atârnat în faţa iconostasului. Schiţa
a fost făcută în 1862 de Franz
Schulz.

27Alexandru

Baboş, op. cit, p. 140-141.
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Biserica din Berbeşti a fost construită cu cele mai rafinate
detalii profesionale. Am putea avea unul sau doi nobili fondatori
diferiţi, cu numele de Andreas sau Andras.
La un deceniu după ridicarea noii biserici din Berbeşti, în 1769,
„liderul nobililor locali, Ştefan Potacu, magistratul satului Gheorghie
Avremescu şi toţi nobilii din sat, în timp ce au încheiat contractul cu
pictorul Alexa, au înfrumuseţat Sfânta Biserică pentru slava lui
Dumnezeu, şi pentru iertarea păcatelor strămoşilor lor"28.
Un alt donator important în Berbeşti a fost nobilul preot Toader
Codrea, care împreună cu soţia sa, Nastasie, au oferit picturi murale
pentru interiorul altarului29.
Ultimele date despre biserică, când aceasta încă se afla în
picioare, sunt culese de Atanasie Popa, în pragul demolării ei. Din
ieşirile lui în teren se păstrează trei fotografii şi corespondenţa în
arhiva Comisiei Monumentelor Istorice30. Materialul despre
biserică, dispersat în multe arhive, completat cu interviurile câtorva
localnici, a fost adunat în două lucrări dedicate bisericilor de lemn
din Maramureş, în 2000 şi 2004.
La 31 decembrie 1931, preotul satului, Lazăr Gherman,
împreună cu consiliul parohial s-au adresat Ministrului Cultelor, cu
rugămintea de a aproba demolarea bisericii de lemn, motivând că
este într-o stare deplorabilă, iar turnul este pe punctul de a se
prăbuşi, punând în pericol atât biserica nouă, cât şi viaţa
credincioşilor.
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 iconostasul31.
Biserica demolată a fost vândută în data de 28 august 1932
sătenilor din Vad, care au construit din lemnele rezultate o şcoală în
cartierul Şugău. Iniţiativa cumpărării acestor lemne şi a construirii
Aceasta a fost o scrisoare - dedicaţie de-a lungul iconostasului. Vezi şi Ioan
Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909, p.19- 20 .
29 Ioan Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909, p. 19 .
30 În arhiva CMIT din Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei.
31 Datele au fost obţinute din corespondenţa purtată de parohie cu Ministerul
Cultelor şi Secţiunea Monumentelor Istorice din Cluj.
28
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şcolii respective i-a aparţinut lui Codrea Petru zis Berbeşteanul
(tatăl fostului director al şcolii din Berbeşti, profesorul Eugen
Codrea), care a fost primul învăţător al acestei şcoli. Lemnele au fost
transportate peste dealul Căietar cu căruţele.
La această biserică au slujit următorii preoţi:
• în 1758 - Toader Codrea;
• în 1759 -Nobilul Pop Nicolae;
• în 1774 -Popa Chifor;
• în 1775 - Nichifor Méhes născut la 1726 şi decedat în 23
noiembrie 1776;
• în 1779 - Todor Codran (Codrea);
• în 1785 - este amintit Ioan Stanca teolog de anul al III-lea;
• în 1797 - Vasile Hainea, posibil Hanea care a fost nobil;
• în 1801 - Mihail Dragoş;
• în 1802 - Vasile Oniş;
• între 1802-1836 - Petru Opriş senior, născut în 1780 şi
decedat în 1836;
• între 1837 şi 1865 - Ioan Opriş. În timpul păstoririi sale, în
anul 1838, în Berbeşti erau înregistraţi 1015 credincioşi şi 146 de
evrei, limbile vorbite în sat fiind româna, maghiara şi germana32.
În anul următor numărul creştinilor din sat a crescut la 1139
suflete păstorite, iar limba vorbită de către aceştia era limba
română33.
• între 1865 şi 1882 - Petru Opriş. A administrat oficiul
protopopesc al Marei între 1880-1882, dar a fost numit interimar la
acest oficiu încă din noiembrie 1872, când îl înlocuieşte pe
predecesorul său Ion Pop, numit în funcţia de vicar. „A fost un oficial
zelos şi bărbat cu vază, descendent al protopopilor din familia Opriş
din Călineşti”34. În timpul păstoririi sale, în Berbeşti „s-a zidit şcoala
cea frumoasă de piatră”35.
Trebuie amintit faptul că Petru Opriş şi-a înmormântat părinţii
în Berbeşti:
- mai întâi a murit tatăl său, Ştefan Opriş, din cauza
tuberculozei, la 22 aprilie 1867. A fost parohul Ocnei Şugatag şi
protopopul Cosăului între anii 1865-1867. Este înmormântat lângă
Şematismul veneratului cler al Diocezei Satu Mare, 1838, p. 52, 53.
Şematismul diecezei Muncaci/1839.
34 Tit Bud, op. cit., p. 18-19.
35 Ibidem, p. 26.
32
33
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altarul bisericii vechi de lemn sau chiar în acesta (nu se cunoaşte
exact locul) în ziua de 25 aprilie, de către un sobor de preoţi format
din Michail Pavel-vicarul Maramureşului şi alţi 56 de preoţi36.
- preoteasa, văduvă Maria Opriş, născută Radu în Călineşti, s-a
stins din viaţă la 18 septembrie 1873, la vârsta de 70 de ani, din
cauza holerei. Este înmormântată la 20 septembrie 1873 de către
vicarul Ion Pop împreună cu toţi preoţii ieraşelor Mara şi Cosău în
cimitirul bisericii37.
• de la 1882 la 1914 a slujit protopopul Petru Bârlea38, după
care va oficia în biserica de zid. Mai trebuie să arătăm faptul că, în
timpul păstoririi sale, mai este menţionat în satul nostru, în jurul
anilor 1890, George Bârlea care împrumută de la biserică diferite
sume de bani, în diferiţi ani, şi apare cu mai multe titulaturi: cleric,
preot şi teolog. Este posibil să fie vorba despre un preot mai în
vârstă, care să-l fi ajutat în problemele bisericii pe părintele
protopop39.

2. Biserica de zid din Berbeşti
Biserica din piatră a început să se clădească în anul 1889, în
timpul păstoririi protopopului Petru Bârlea. Când s-a săpat
fundamentul bisericii celei noi s-a aflat o bortă de stejar scobită, în
care erau aşezate osemintele unui prunc. Coşciugul era închis la
două capete cu scânduri de stejar. Bietul român a cugetat că în borta
de stejar se va odihni mai bine pruncuţul lui şi e drept că se
odihneşte şi azi, îngropat în mijlocul bisericii celei noi. Cine ştie din
ce veac a putut fi acel coşciug40. La punerea pietrei fundamentale a
participat tot satul, fiind mare sărbătoare. Costurile aproximative sau ridicat la sume exorbitante pentru un sat cum era Berbeştiul în
acele timpuri. De aceea s-a ridicat zidul la un metru înălţime şi apoi,
timp de 12 ani a stat în părăsire; zidul era acoperit cu pământ în
două ape. Nu era o problemă foarte stringentă, deoarece la acea
S.J.A.N. MM, Fond Oficiul parohial Berbeşti, dosar 1095, f. 54.
Ibidem, f. 97.
38 Tit Bud, op. cit., p. 25-26.
39 S.J.A.N. MM, Fond Oficiul parohial Berbeşti, Ziuariul Percepţiunei şi
erogaţiunei Bisericii din Berbeşti, anul 1867-1908, f.22 v.
40 Ibidem.
36
37
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vreme exista biserica ridicată în 1758, situată doar la câţiva metri în
spatele noului zid ridicat, ceea ce a permis ca rânduiala creştină să
se desfăşoare în mod normal.
În toţi aceşti ani s-au adunat
fonduri băneşti rezultate în primul
rând din vânzarea pădurii de stejar
zisă „Dumbrava” de lângă satele
Onceşti şi Fereşti, iar partea lemnoasă
de trebuinţă a fost asigurată de brazii
din pădurea „Valea Hotarului", vecină
cu proprietatea Erariului din Sighet.
Materialul obţinut a stat câţiva ani sub
un şopron acoperit, unde s-a uscat şi la
timpul potrivit a fost folosit la
scheletul acoperişului bisericii.
Construcţia bisericii a condus-o
inginerul Graf din Virişmort, iar de partea lemnoasă s-a ocupat
morarul din Corneşti zis „Fînăitul".
Pietrele au fost scoase din malul râului Mara, din hotarul
vădenilor, iar cele de var-calcar au fost arse în cuptoare şi topite în
gropi mari.
Proprietarii cu vehicule au transportat lemnele, pietrele şi
varul. Fiecare avea stânjenul său de clădit piatra, iar pălmaşii care
nu aveau vehicule au fost împărţiţi în 6 echipe, pe 6 zile din
săptămână şi cărau pietrele, varul şi cărămizile.
După 1905 când a terminat academia teologică, Ion Bârlea, fiul
protopopului, a contribuit din plin la administrarea lucrărilor.
La punerea Crucii a asistat mai tot satul, cu tineri, cu bătrâni şi
foarte mulţi copii. După ce crucea a fost bine aşezată, acolo sus, în
vârful bisericii, s-a băut câte un pahar de vin după care sticla şi
paharul au fost aruncate jos, rămânând intacte. Copiilor li s-au
aruncat sute de covrigi din vârful bisericii, ca să ţină minte când vor
îmbătrâni şi să le povestească urmaşilor.
Singura dovadă că biserica aceasta a fost sfinţită este relatarea
lui Ion Bârlea care, într-o scrisoare, menţionează faptul că „la
fundamentul bisericii s-a pus sub piatra fundamentală numele
autorităţilor civile şi bisericeşti închise într-un vas de metal”.
Au fost cumpărate cele trei clopote pentru biserică. Pe clopotul
cel mare se poate citi următoarea inscripţie: „Acest clopot s-au
cumpărat supt M.O.D. Petru Bârlea protopop. Curatori Petru Pop a
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Onciului şi Vasile Codrea a Georgie. Şi Petru Ardelean cantore şi
Ioan Hotea l-au procurat din Bucureşti în anul 1923 la 22 faur.
Pentru Bis. Com. Berbeşti jud. Sighetu Marmaţiei”. Pe clopotul
mijlociu există următoarea însemnare: „Dl. Petru Pop comuna
Berbeşti, Codra Ioan l-au cumpărat”. Pe clopotul cel mic nu se
evidenţiază nici o însemnare fiind posibil să fi fost cumpărat mult
mai târziu.
Actualul diac, Codrea Petru a Stângului, ne relatează cum au fost
aduse clopotele în sat. Aflăm astfel că, după ce au fost cumpărate din
Bucureşti, ele au fost transportate pe calea ferată pe ruta OradeaHust-Sighet. În gara din Oradea mai trebuiau plătite unele taxe de
transport. Cei care le-au însoţit, respectiv Codrea Gheorghe a
Lupului şi cineva din familia Onciului, nu aveau banii necesari şi sau întors în sat fără clopote. Şi visteria bisericii era goală. Soluţia a
venit din partea lui Codrea Vasile a Stângului, care a fost încorporat
anterior la o unitate militară din Oradea, fiind ordonanţa
generalului comandant. Cu ajutorul acestuia au fost transportate
clopotele până la Sighet, cu un vagon special pus la dispoziţie de
către acel general, cu însoţitor.
Din Sighet, clopotele au fost aduse cu două căruţe trase de boi.
La intrare în sat s-a adunat toată populaţia comunei şi a însoţit
transportul până la biserică, unde clopotele au fost montate pe un
postament de lemn improvizat. Din acest loc ele au fost trase pentru
prima dată la 1 aprilie 1923 când a murit, din cauza pneumoniei,
Moiş Palagia, de fată Şteţ, în vârstă de 60 de ani, soţia morarului
Moiş Alexa şi bunica Ioanei Morăriţei, care este în viaţă.
Biserica a fost acoperită cu tablă cumpărată pe cheltuială
proprie de curatorul Codrea George a Olexi lui Grigaci, un om
înstărit, căsătorit cu Anna Petrovai. Cei doi nu aveau copii. Se spune
că în dimineaţa unei zile de târg, bătrânul Grigaci s-a aflat în centrul
satului şi fuma pipă. S-a întâmplat să treacă spre Sighet o căruţă cu
giuleşteni în care s-a aflat şi un anume Pârja. Trecând prin sat şi
privind spre biserică, s-au distrat afirmând că „berbeştenii nu mai
au bani să-şi acopere biserica... o să şi-o acopere cu vejii”. Aceste
cuvinte l-au marcat profund pe bătrânul Grigaci care s-a decis să-şi
vândă imediat patru boi. Cu banii obţinuţi a cumpărat tabla pentru
acoperişul bisericii, pe care a adus-o din Sighet cu şase care. De
asemenea, familia acestuia a mai donat bisericii două suprafeţe de
teren. Atât el, cât şi soţia sa, (decedată la 5 februarie 1922 şi
înmormântată cu un sobor de patru preoţi) sunt înmormântaţi în
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partea stângă a bisericii, iar pe crucea lui, din lemn, sunt
inscripţionate următoarele cuvinte: „împreună cu Petru Bârlea
protopop şi preot au ajutat la ridicarea bisericii de piatră din
Berbeşti 1893-1914” (a se vedea matricola morţilor unde apare
înmormântarea sa şi soborul de preoţi care a participat).
Această biserică de piatră a fost finalizată în anul 1914, dată de
la care a început să se slujească în ea. De atunci şi până în prezent a
fost vizitată de mai multe înalte feţe bisericeşti printre care
amintim: P.S. Alexandru Rusu în 5 septembrie 1931; P.S. Valerian
Zaharia, Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Oradiei, în ziua de
31 oct. 1954; P.S. Justinian Chira, pe atunci episcop vicar la Cluj;
I.P.S. Teofil Herineanu, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului si Clujului, şi nu în cele din urmă P.S. Justin Sigheteanul,
Episcop al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în ziua de 7
octombrie 2012, când a târnosit această biserică în urma amplelor
lucrări de restaurare ce s-au efectuat în ultimii ani sub păstorirea
vrednicului părinte Şimon Ştefan, actualul paroh.
Odată cu refacerea altarului a fost descoperit şi hrisovul
actualei biserici, târnosită, din motive nu prea clare, abia la 31
octombrie 1954, de către P.S. Episcop Valerian Zaharia al Oradiei,
înconjurat de un sobor de preoţi. Preot al parohiei Berbeşti la acea
dată a fost Cornic Ananie-Dionisie.
Redăm în continuare textul hrisovului respectiv:
„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului, cu Darul Sfîntului Duh,
îmbrăcatu-s`a în haină nouă această Sfântă biserică ortodoxă romînă cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”, în anul mîntuirii 1954.
…în anii 1908-1913; s-au făcut reparaţii de exterior în anul... În anul
1954 s-a făcut iconostas pictat, zidirea Sf. Prestol, două altare, reparaţia
generală a uşilor, ferestrelor, precum şi împodobirea bisericii cu tot ce
este necesar unui sfînt locaş de închinare. Toate acestea s-au făcut de
către Prea Cucernic Ananie-Dionisie- parohul acestei Sf. Biserici
împreună cu credincioşii parohiei Berbeşti: dintre care ţinem să amintim
pe credincioasa Ioana Radu –nănaşe-care a plătit jumătate din costul
iconostasului.
Amintim de asemenea numele principalilor ostenitori ai acestor
lucrări care au sprijinit zi de zi pe P.C. Sa Părintele paroh Cornic AnanieDionisie: Pop Mihai, Codrea Ştefan Piciorog, Codrea Ioan a Moaşei,
epitropi precum şi pe donatorii: Feier Vasile Giuleşteanul, Bulbuc Vasile,
Moga Ileană şi alţii.
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Sfinţitu-s`a după toată rânduiala canonică de către P.S. Sa D.D.
Valerian Zaharia, Episcop al de Dumnezeu păzite eparhii ortodoxe
Române a Orăzii, în ziua de 31 oct. 1954.
Preşedinte al Marii Adunări Naţionale fiind dl. dr. Petru Groza;
preşedinte al Consiliului de Miniştri, dl. Gh. Gheorghiu Dej; ministru al
Cultelor dl. prof. Constantinescu Iaşi.
Soborul preoţilor care a înconjurat pe P.S. Sa a avut în frunte pe
Î.P.C. Sa păr. Iosif Ciorbea protopop al raionului Sighet şi pe P.C. Sa păr.
Cornic Ananie-Dionisie-parohul acestei Sf. Biserici.
Bine cuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.
Valerian al Orădiei
Gh. Holdiş
Împuternicit al Ministerului Cultelor
Pr. Pacurean Giuleşti
Pr. Salviu Cupcea
D.A. Cornic; Visarion Sapânţa; Codrea Ştefan-curator; Codrea Ioancurator; Pop Mihai; Pavel Mihai; Şteţ Ion; Marina Ştefan; Codrea Ştefan;
Suciu Ioan; Şteţi Ştefan; Codrea Vasile; Bârlia Iacob-curator”
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ANEXE

Biserica din Berbeşti - Fotografie realizată în 1921

Casa Parohială veche din Berbeşti - Fotografie realizată în 1945
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Document inedit: descrierea satului Berbeşti şi a bisericii de lemn cu
ocazia vizitei episcopului de Muncaci, Manuel Mihail Olsavszky-D.A.Z.O.
(Arhivele de Stat ale Regiunii Transcarpatica, Beregovo, Ucraina), fond
151, opis 1, 839/1745, dosar 1290, f. 1.
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Traducerea Documentului
În comitatul Maramureş, satul Berbeşti (Barbest)
1745, de fapt 1751, din Protocolul vizitaţiei canonice a
episcopului de Muncaci în Maramureş,
„Preoţii: 2 (preoţi), numiţi de Stoica, unul, Vasile Kodrea, care
şi-a luat soţiile în preoţie, a plătit 1 aureu ca să nu-şi repudieze o
soţie şi să rămână cu una şi de aceea acela este liber să boteze şi să
practice religia cu excepţia mesei şi spovedaniei. Acest bigam, în
acest timp, a plătit amenzi stabilite consecutiv, odată a plătit 10,
altădată 6, a treia oară 4 florini.
Alt (preot), care înainte de a fi numit preot a avut 2 neveste,
Nicolae Popeni, făcea totul, cu excepţia mesei; acesta a dat 4 florini,
când a venit mai târziu în faţa Congregaţiei.
Al treilea, Theodor Kodre a fost văduv când a fost numit preot
de către Varlaam, 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.
Nu exista pământ al bisericii (funduş parochial), în afara
bigamilor care locuiau în sesiile lor nobiliare.
Pentru spovedanie se dădeau 200 capace.
Cei 80 de oaspeţi nu plăteau nimic cu excepţia unei zile de
muncă sau 4 polture.
Încă au venit femei nemăritate din curea? (din iobăgie
probabil), din care una a rămas nemăritată, alta s-a măritat.
Nu era învăţător, nici izvor de botez rău, nici moaşă cu
jurământ. Este un cantor fără fundus, care a dat de curând situaţia
copiilor botezaţi.
Biserica
Construită din bârne de lemn, acoperită cu draniţă, cu o
clopotniţă în stare bună, cu excepţia unor reparaţii ale tencuielii,
care lipseşte în parte. Erau foarte multe picturi, puţin îngrijite şi
făcute în dezordine. Biserica a fost binecuvântată de episcopul
Dosoftei, antimisul i-a fost dat de episcopul Stoica şi a fost
supravegheată cu întrerupere de vicarul (al Maramureşului?).
Se păstrează cupe de cositor; unul din aur, cupele de cositor cu
vase defecte, linguri de cositor, prapori de mătase, nu există
purificatori trupeşti?, erau 3 rânduri de veşminte, din care una
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nouă de mătase, aurie, cu cele ce ţineau de ea, un rând nou de lână
albă curăţată, ştergători murdare, 2 candelabre, din care unul de
alamă, altul de lemn.
Existau mai multe cărţi de ceremonie, împreună cu Evanghelia
explicate.
Biserica avea hramul Naşterea Fecioarei Maria.
Nu exista nici o recoltă (culturi ale bisericii).
Închizătoarea era de lemn, erau 2 clopote, nu se ştie de cine au
fost binecuvântate.
Exista un cimitir înconjurat de gard de scânduri. Exista un
patrafir cu cingătoare”.
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Bisericile din Berbeşti, Maramureş
(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.

• 105 •
https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Laurenţiu Batin

The Churches from Berbeşti, Maramureş
(Summary)
Keywords: Berbesti, Maramures County, bishop, bell, Iosif Stoica

From all the studies performed until now by specialists in the
field, we can acknowledge, the fact that in Maramures and in
Berbesti there was an activity of a clerical organization in the first
part of the 12th century. Tit Bud makes two mentions that prove the
existence of a wooden church in Berbesti before 1758. So at page 25
from the mentioned work, the author tells us that “the old church
(in Berbesti) before 1758 was given to the believers from Vad” and
at the page 76 it is mentioned that” the priest from Vad, Vasiliu
Ioodi wrote to me that the old church was given by the believers
from Berbesti, and they got wood in return, in order for them to
build another church, which you can see today in Berbesti”.
The second wooden church was built in Berbesti in 1758. After
a thorough investigation done by Atanasie Popa in 15 July 1932 it
received a demolition authorization with the request that the
following object to be mentioned in the church CH or at the museum
in Sighet: the entrance gate, a portion of a painting with the
women's place and the Wedding in Cana Galilei, two windows from
the altar-the one in the East and the one in the South-Est and the
iconostasis. The stone church started to be built in 1889 and was
finished in 1914.
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Tipografiile din Sighet (1806-1948)1
Ioan J. Popescu
Absolvent al „International Teacher Training and Development
College”, Budapesta (1996). Jurnalist şi redactor la Societatea
Română de Radiodifuziune - Radio România Sighetu Marmaţiei.
Autor al volumelor: „Sehonnai költemények”; „Jó bort iszunk”; „O
istorie a evreilor din Sighet” (Ed. Echim, Sighet, 2009); „Epigrame şi
catrene pentru prieteni”; „Evrei de seamă născuţi la Sighet”
(Asociaţia “Nordica”, Sighet, 2012); „Zöld ország” (antologie;
Asociaţia SZMISZ, Sighet, 2012); „Cartea sinagogilor” (Ed. Valea
Verde, Sighet, 2014); „Ghibborim. Evrei sigheteni în Primul Război
Mondial” (Ed. Valea Verde, Sighet, 2015); ,,Evreii din Sighet. Scurtă
istorie. 1600-1940” (Ed. Valea Verde, 2016); „History of Jews in
Sighet. 1600-1940” (Ed. Valea Verde, 2016). De asemenea, Ioan J.
Popescu a tradus din limba engleză piesa „Janka” de Oscar Speace,
interpretată pe scenele ţării de Maia Morgenstern în regia lui Toma
Enache şi a contribuit la realizarea mai multor filme documentare
realizate de studiouri din Canada şi Marea Britanie.
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, ceea ce ne
permite să afirmăm că oraşul maramureşean a fost unul dintre
importantele centre tipografice şi editoriale din această zonă a
Europei. 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. Recunoscând că datele nu sunt
întotdeauna exacte, unele chiar ipotetice, cred că studiul prezintă
totuşi o imagine generală a ceea ce a însemnat această ramură a
industriei în Sighet. Cu precizarea că date privind înfiinţarea şi
1

(Fragmente dintr-un studiu aflat sub tipar).
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funcţionarea tipografiilor le prezentăm în capitolele următoare,
oferim o listă în funcţie de anul înfiinţării: „Gottlieb” (1806),
„Kincstári” (1829), „Máramarosi Román Népnevelési Egyesület
Nyomdája” (Tipografia „Asociaţiunii pentru cultura poporului
romând din Maramureş”,1860), „Kaufmann Ábrahám és Fia” (1863),.
„Császári Királyi Könyvnyomda” (1865), „Hollósy és Davidovits”
(1865), „Kaminszky József” (1866), „Máramarosi Könyvnyomda és
Kiadói Részvénytársaság” (1872), „Ginzler Ábrahám” (1874), „Berger
Miksa” (1874), „Günther Ábrahám” (1878), „ieder és Fia” (1886),
„Blumenfeld és Dávid” (1893), „Rosenthal Móric” (1893),
„Szabadsajtó Könyvnyomda” (1893), „Mayer és Berger” (1898),
„Sichermann Mór” (1898), „ieder és Rosenthal” (1900), „Wizner és
Dávid” (1904), „Jókai” (1907), „Máramarosi Független Újság Nyomda”
(1908), „Benkő Miklós” (1909), „Gutenberg” (1910), „Katrics József”
(1010), „Központi (Buchdruckerei) Nyomda” („Central”, 1910),
„Fekete Gyula” (1912), „Hetedik Hadsereg Nyomdája” (1914),
„Hermes” (1920), „Rosenthal Herman” (1925), „Rosenthal Áronné”
(1932), O tipografie clandestină în Valea Cufundoasă (1933), „Első
Keletmagyarországi Könyvnyomda” (1940), „Varga Béla” (1941), „Új
Máramaros” (1942), „Kárpáti”.(1943) şi „Cziple György” (1944).
Precizăm că nu toate sunt tipografii noi, unele fiind înfiinţate în urma
fuzionării sau schimbării proprietarului (ex. „Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói Részvénytársaság” a devenit „Sichermann Mór”
după ce acesta a cumpărat acţiunile asociaţilor), sau tipografiile
“Berger”. În ceea ce priveşte tipografia „Ginzler Ábrahám” care apare
în unele documente, aceasta nu a existat, presa vremii asumând
numele editorului ca fiind şi cel al tipografiei. De asemenea, unele
dintre tipografii erau de fapt simple imprimerii, chiar dacă au publicat
şi câteva cărţi.

Cadru legislativ
Numărul mare de tipografii înfiinţate la începutul secolului al
XIX-lea se datorează atât interesului ridicat pentru litera scrisă cât şi
legislaţiei care, cu mici excepţii, a fost una favorabilă. Fără a merge
în detaliu, amintim câteva dintre cele mai importante legi aplicate şi
tipografiilor din Sighet. Astfel, în baza legii presei XVII/1848/37,
deschiderea unei tipografii era legată de o cauţiune de 4.000 de
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forinţi în Budapesta şi 2.000 de forinţi în provincie. Legea
XVIII/1848 promulga libertatea presei: oricare persoană trecută de
24 de ani, cu studii şi cu un comportament moral care putea plăti
cauţiunea putea fi proprietar de ziar. În acelaşi timp, articolul IV din
Lege reitera obligativitatea din Legea XVI/1840 conform căreia,
orice persoană care a împlinit 20 de ani, care nu a suferit
condamnări şi nu se afla sub tutelă putea înfiinţa o tipografie. Legea
VIII/1872/1-83 permitea practicarea liberă a oricei ramuri
industriale de orice persoană adultă, indiferent de sex. Înfiinţarea
unei tipografii cu încălcarea legii atrăgea după sine o pedeapsă de
un an de puşcărie, o amendă de până la 2.000 de forinţi şi
rechiziţionarea tiparniţei. Cererea de aprobare a înfiinţării depusă la
judecătorul din localitate era însoţită de documente conţinând atât
dimensiunile tipografiei cât şi a locuinţei proprietarului. Judecătorul
emitea permisiunea precum şi o „carte a tipografiei” legalizată,
ştampilată şi parafată de judecător, în care tipograful era obligat să
ţină evidenţa tipăriturilor: titlul, numărul de exemplare şi data
fabricaţiei. Legea obliga ca un exemplar din fiecare tipăritură – cu
excepţia formularelor şi a altor documente tipizate - să fie predată
administraţiei locale, iar un exemplar muzeului naţional. În anul
1906, tipografia „Kaufmann Ábrahám” din Sighet a fost amendată cu
10 koroane şi 40 kreiţari, iar tipografia lui “Sicherman Mór” a primit
o amendă de 5 koroane din cauză că nu au trimis exemplare
muzeului. Tipăriturile trebuiau să conţină numele şi adresa
tipografiei, în caz contrar sau în cazul folosirii unui pseudonim sau
de date false, tipografia era amendată cu 100 de forinţi în cazul
formularelor, şi o amendă de 50 de forinţi şi rechiziţionarea întregii
ediţii în cazul cărţilor, ziarelor şi revistelor. Legea XLIV/1881 oferea
anumite înlesniri din partea statului, iar Legea XVII/1884 scria că
oricine putea deveni proprietar de tipografie dacă are capitalul
necesar.
Cadrul legislativ amintit a permis ca persoane fără o pregătire
de specialitate – în marea majoritate băcani – să amenajeze în colţul
prăvăliei sau în pivniţă o maşină de imprimat manuală şi să o
înregistreze ca tipografie: cazuri similare întâlnim şi la Sighet.
Această situaţie a atras reacţia breslei tipografilor. Dând glas
nemulţumirilor, tipograful Molnár Mór propunea într-un articol
publicat în revista tipografilor („Nyomdaipar Magyarországon”,
Szekszárd, 1902) ca deschiderea unei tipografii să fie permisă doar
celor cu studii de specialitate. De asemenea, propunea ca înfiinţarea
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unei tipografii să fie legată de numărul populaţiei dintr-o localitate,
pe modelul legii farmaciilor, motivând că tipografiile, cu excepţia
celor care tipăresc şi ziare şi reviste, trăiesc din comenzi publice,
ceea ce, într-o localitate mică, duce la corupţie.
După 1918, Constituţia din 1923, în Art. 25, garanta libertatea
presei cu observaţia că „nu este nevoie de autorizaţiunea prealabilă a
nici unei autorităţi pentru apariţiunea oricărei publicaţiuni. Nici o
cauţiune nu se va cere de la ziarişti, scriitori, editori, tipografi şi
litografi”. În Art. 26 se specifica: „În ce priveşte publicaţiunile
neperiodice, răspunzător de scrierile sale este autorul, în lipsa
acestuia editorul; patronul tipografiei răspunde când autorul şi
editorul nu au fost descoperiţi”.
În timpul ocupaţiei maghiare în cel de-al Doilea Război Mondial,
tipografiile proprietatea unor evrei au fost fie rechiziţionate, fie au
fost obligate să aibă un administrator creştin desemnat de
autorităţi, situaţie prezentă şi la Sighet, unde majoritatea
tipografiilor şi imprimeriilor erau deţinute de evrei. Până în
momentul ghetoizării din 1944 şi apoi deportarea, lucrătorii
tipografi evrei au continuat să lucreze, situaţie adeseori ilară, în
măsura în care tot ei culegeau şi imprimau texte antisemite. Doar
foarte puţini dintre tipografii evrei din Sighet au supravieţuit
Holocaustului.
După naţionalizarea din 1948, la Sighet a rămas funcţională
doar o singură tipografie, toate celelate fiind închise, maşinile de
imprimat au fost rechiziţionate, dezmembrate şi duse la topitorii.

Munca la tipografie
Situaţia tipografiilor aflate pe teritoriul Regatului Ungar a fost
descrisă prima oară de Trattner János Tamás într-un articol publicat
în 1817 în revista lunară „Tudományos Gyüjtemény” („Colecţia
Ştiinţifică”) apărută la Pesta. Lucrarea aminteşte că în 1817, în
Ungaria existau 38 de tipografii (printre care şi cea din Sighet
înfiinţată în 1806) în care lucrau 12 tipografi, 5 corectori, 101 zeţari,
140 tipăritori, 18 legători şi un număr mare de ucenici. Aceste
tipografii foloseau în total 3.887 de baloţi de hârtie pe an.
Menţionăm că datele cuprind şi tipografia din Sighet însă nu le
cuprind şi pe cele din Ardeal. În continuare, Trattner János Tamás
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notează şi anumite „exclusiva privilegia”, respectiv materialele
tipărite exclusiv de către Tipografia Regală Universitară (abecedare,
manuale şcolare, șematisme şi în general cele ale bisericii catolice).
În mod paradoxal, din lista tipăriturilor apărute la Sighet reiese că
această „exclusiva privilegia” nu era aplicată, din moment ce
publicaţii ale Bisericii Romano-Catolice şi manuale au fost
imprimate la tipografii deţinute de evrei.
Revenind la numărul muncitorilor tipografi, din datele pe care
le deţinem, prima tipografie înfiinţată la Sighet de Gottlieb Antal în
anul 1806 avea un singur tipograf, probabil adus din localitata Vác,
unde Gottlieb deţinea una dintre cele mai mari şi bine dotate
tipografii din acea epocă. Putem presupune că tipografia sigheteană
avea şi câţiva ucenici, având în vedere cantitatea de materiale
imprimate: în anul 1817, tipografia din Sighet (sau „pentru Sighet” datele nu sunt clare) a folosit 18 baloţi, ceea ce însemna aproximativ
90.000 de coli, preţul unei coli fiind de 4 kreiţari.
Ulterior, odată cu achiziţionarea unor maşini de tipărit
performante, numărul muncitorilor a crescut şi s-a pus problema
specializării. Neexistând şcoli, meseria de tipograf era însuşită prin
ucenicie. Conform Legii XVII/1884, ucenicul trebuia să aibe 12 ani
împliniţi şi să încheie prin părinţi sau tutori un contract cu
tipograful în faţa conducerii breslei sau în faţa autorităţilor locale.
Stagiul de ucenicie dura între 2 şi 3 ani. Timpul de lucru era de
maxim 10 ore pentru ucenicii cu vârsta sub 14 ani şi de maxim 12
ore pentru cei peste această vârstă. De asemenea, se interzicea
munca de noapte ucenicilor sub 16 ani. La terminarea perioadei,
ucenicii primeau un certificat care completa studiile şcolii normale.
Dacă la începuturi, tipografiile de provincie lucrau doar cu
ucenici, ulterior s-a pus problema angajării unor tipografi de
meserie. Într-un articol apărut la 15 august 1890 în revista
„Typographia”, autorul scrie că: „... dacă vrem să însănătoşim
tipografiile de provincie, atunci în primul rând ar trebui să angajăm
tipografi de meserie. [...] tipografiile din provincie sunt ticsite de
ucenici, ba sunt tipografii unde, alături de un tipograf lucrează
persoane cu doar 2-3 clase primare”. Pentru îmbunătăţirea pregătirii
tipografilor, după anul 1900, Cercul Tipografilor (înfiinţat la 10
septembrie 1882) a organizat cursuri de specializare cu o durată de
6-8 luni.
În a doua jumătate a secolului XIX, la fel ca în întreaga Ungarie,
industria tipografică din Sighet a luat amploare, atât ca număr de
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tipografii cât şi ca dotări tehnice. Au apărut maşinile automate
americane, maşinile automate de turnat litere şi culegătoriile
automate. Cu toate acestea, situaţia lucrătorilor tipografi nu s-a
schimbat. Ei lucrau în incinte insalubre, pline de fumul lămpilor cu
petrol, la care se adăuga plumbul literelor şi cerneala toxică, toate
acestea cauzând boli de plămâni, şi nu puţine au fost cazurile de
deces. În aceste condiţii, Asociaţia Tipografilor a înfiinţat în 1845
„Casa de ajutor de înmormântare şi de sprijinire a văduvelor şi
orfanilor tipografilor” („Temetési költséget nyújtó, özvegyeket,
árvákat segítő pénztár”), iar în 1888, „Asociaţia de întrajutorare a
tipografilor şi turnătorilor de litere din Ungaria” („Magyarországi
Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyző Egylete”). În 1907,
organizaţia a construit două sanatorii pentru tipografii bolnavi.
Printre membrii acestor organizaţii s-au numărat şi tipografiile din
Sighet.
Din punct de vedere legislativ, munca la tipografie se desfăşura
în ture a câte cinci ore, respectiv între orele 7-12 şi 14-19, şi apoi
turele de noapte în care lucrau doar maşiniştii şi legătorii.
Întârzierile erau sancţionate pecuniar. Dacă un muncitor tipograf se
dovedea incompetent sau nepotrivit meseriei, era concediat după
un preaviz de două săptămâni. În caz de demisie, preavizul era de
trei luni. Salariul unui tipograf era de 20 forinţi la care se adăugau
bonusuri pentru orele suplimentare precum şi alte beneficii. Însă,
alături de tipografiile mari, cu maşini performante şi muncitori
calificaţi, care aplicau legislaţia în vigoare, existau şi mici imprimerii
care funcţionau cu maşini manuale sau, în cel mai bun caz, cu una
sau două maşini automate şi muncitori necalificaţi, angajaţi fără
contract. În aceste cazuri, plata muncitorului era la mica înţelegere.
Situaţia nu s-a schimbat prea mult nici după 1918 când „Legea
pentru reglementarea repausului duminical şi a sărbătorilor legale”
din iunie 1925 prevedea că „stabilimentele industriale şi comerciale
de orice natură” (inclusiv tipografiile) în care se întrebuinţează
munca salariată, erau obligate de a acorda salariaţilor, în fiecare zi
de duminică, un repaus de 24 de ore, în care timp stabilimentele vor
fi închise. Acest repaus se va acorda cel mai târziu cu începere de la
ora 6 dimineaţa şi va continua până a doua zi la aceeaşi oră, cu
excepţia tipografiilor care tipăreau ziare, pentru care repausul va
începe la ora 10 dimineaţa. De asemenea, se acordau zile libere de
sărbătorile legale.
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O particularitate a activităţii tipografice din Sighet este faptul că
aceasta era o profesiune de familie, fapt ce a consolidat nu doar un
anumit tip de profesionalism şi prestigiu, ci mai ales o tradiţie care
s-a derulat pe parcursul unui secol. Descendenţa familială, ca
descendenţă profesională, este ilustrată cel mai bine de familia
Rosenthal: în 1893, Rosenthal Móric a înfiinţat o tipografie în care
şi-au făcut ucenicia fii Herman şi Áron, precum şi fratele acestuia
Jerachmiel. La rândul lor, aceştia şi-au deschis tipografii proprii:
Herman în 1925, Áron în 1932, iar Jerrachmiel a preluat în 1910
tipografia „Központi”, redenumită ulterior „Central”. Situaţie
similară găsim şi în familiile Sichermann, Kaufmann şi ieder. Ba mai
mult, printre muncitorii tipografi se regăsesc şi femeile acestor
familii, iar în cazul decesului proprietarului, soţia a preluat
administrarea tipografiei (ex. Rosenthal Áronné, Berger Miskáné
sau Rózsa Kálmánné, terminaţia „-né” desemnând „soţie” în limba
maghiară).
Pentru a putea supravieţui, majoritatea tipografiilor din Sighet
aveau şi câte o librărie-papetărie unde-şi desfăceau propriile
tipărituri - ziare, reviste şi cărţi – editate în cele mai multe dintre
cazuri de proprietarul tipografiei: pe multe dintre cărţile publicate
la Sighet, tipografia este amintită şi ca editură. De asemenea, pentru
a-şi asigura vânzarea cărţilor publicate, tipografiile din Sighet au
încheiat contracte cu librării din Budapesta, Debrecen şi Oradea.
O altă metodă de asigurare a fondurilor şi apoi de desfacere a
cărţilor erau aşa-numitele liste „prenumeratio” – sau
„prenumeraten” cum li se spunea în graiul local. Cărţile care urmau
a fi publicate erau, în general, anunţate înainte în paginile ziarelor
iar cei interesaţi plăteau un avans sau chiar preţul întreg al cărţii.
Câteodată era singurul mod ca autorul să poată face rost de bani
care să acopere cheltuielile de tipografie. Se întâmpla adesea ca
avuţii oraşului să contribuie la editare cu sume care întreceau cu
mult preţul de vânzare a unei cărţi. Cu sumele colectate astfel, atât
editorul cât şi tipografia reuşeau să menţină un echilibru financiar,
având în vedere că vânzarea de carte nu a adus niciodată beneficii
materiale, aşa cum nu aduce nici în zilele noastre. Acelaşi lucru era
şi în cazul abonamentelor. Din păcate, cu câteva excepţii, s-au
pierdut listele abonaţilor şi a subscripţiilor. Arhiva scriitorului
Menachem Keren din Israel păstrează câteva liste de
„prenumeraten” privind publicarea unor cărţi evreieşti la Sighet,
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liste care cuprind peste 100 de volume, precum şi numele celor care
au comandat câte un exemplar.
În timpul ocupaţiei ungare din perioada celui de-Al Doilea
Război Mondial, cu toată legislaţia antisemită, tipografiile din Sighet
au funcţionat în continuare, cu toate că, înafară de două societăţi,
erau proprietatea unor evrei, muncitorii tipografi fiind şi ei în marea
lor majoritate tot evrei. Ironie a sorţii, chiar şi ziarele şi articolele
antisemite publicate în acea perioadă erau culese şi tipărite de
evrei: „Pe vremea aceea lucram ca secretară la un ziar local, „Viaţa
Maramureşului”. Era un ziar fascist şi, ironia sorţii, cei mai mulţi
angajaţi erau evrei. Doi dintre fraţii mei, Ezu şi Ebi lucrau şi ei acolo
ca tipografi: alegeau caracterul de litere, imprimau, împătureau apoi
colile şi se ocupau şi de distribuţia ziarului. (...) Cât de absurd e să ai
un redactor evreu scriind pentru un ziar fascist despre săracii băieţi
evrei descrişi ca fiind „comunişti, o ameninţare pentru regim!”2 Tot în
această perioadă, permisiunile de funcţionare şi angajarea
tipografilor se făcea cu aprobarea Comisiei Tipografice Paritare
„Nyomdaipari Paritásos Bizottság”. La Sighet, biroul comisiei se afla
pe strada Hunyadi nr. 65 (Lucian Blaga de azi) şi-l avea
reprezentant pe Krizsán György, un tipograf pensionar, veteran al
Primului Război Mondial.
La intrarea armatelor sovietice în Sighet, tipografiile care au
aparţinut evreilor stăteau goale, unele devastate şi vandalizate.
Unele dintre acestea au fost puse în funcţiune pentru a tipări broşuri
de propagandă. Astfel, la Sighet au fost tipărite primele şase numere
din ziarul „Vasútépitők” („Constructorii de căi ferate”) într-un
număr de 500 de exemplare. În numărul din 9 februarie 1945, un
anume Hibbey Levente îşi aminteşte că ziarul a fost tipărit într-o
tipografie părăsită, păstrată în condiţii bune, pe care au
rechiziţionat-o cu acordul comandamentului armatei sovietice, şi cu
ajutorul a doi zeţari şi un maistru tipograf din Debrecen aflaţi
printre muncitorii din echipa de soldaţi constructori ai căii ferate, au
tipărit ziarul cu pricina precum şi foi volante şi documente de
identitate. Ulterior, odată cu retragerea armatei sovietice, tipografia
a fost închisă din nou, ziarul „Vasútépitők” fiind tipărit la Lucenek, în
Slovacia.

Dora Apşan Sorell, Tell the Children, Letters to Miriam (Povestiţi-le copiilor.
Scrisori către Miriam) Sighet Publishing, San Rafael, California, SUA, 1998.
2
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Tehnica tipografică
Cea mai răspândită metodă de tipărire a fost cea a „tiparului
înalt” sau „tipărirea cu zaţ”, un procedeu de imprimare a textului şi
imaginilor folosind o presă tipografică cu caractere mobile a căror
suprafaţă activă este reliefată faţă de suprafaţa neutră şi a căror
direcţie şi orientare sunt inversate. Pe suprafaţa activă se aplică
cerneala tipografică iar apoi este presată pe o coală de hârtie pentru
a obţine o imagine pozitivă, cu textul orientat de la stânga la
dreapta, cu excepţia textelor în limba ebraică unde procedeul este
inversat. Zaţul sau compoziţia tipografică reprezintă ansamblul
caracterelor, de obicei metalice, care compun textul cules şi aşezat
în rânduri şi forme de dimensiuni corespunzătoare paginilor ce
urmează a fi tipărite. Tiparul înalt a reprezentat forma standard de
tipărire a textului de la inventarea sa de către Johannes Gutenberg
la mijlocul secolului al XV-lea până în secolul al XIX-lea şi a
continuat să fie utilizat pe scară largă până în a doua jumătate a
secolului XX.
Creşterea numărului de tipografii şi implicit a publicaţiilor, a
adus după sine şi dezvoltarea tehnicii. Iniţial, tipografiile de
provincie cumpărau maşinile mai vechi ale tipografiilor din
Budapesta, Debrecen şi Oradea (ca în cazul primei tiparniţe din
Sighet), ca ulterior să-şi poată permite şi unele noi. Tipografiile mici
aveau în general maşini manuale, iar cele mari, una sau chiar mai
multe maşini de imprimat automate. Culegerea de litere se făcea
manual. Literele erau ţinute în „regale”, dulapuri cu sertare plate,
fiecare conţinând sute de exemplare din câte o literă. După ce
memora o propoziţie, zeţarul (culegător, muncitor specializat în
culegerea caracterelor tipografice după manuscris; la Sighet numit
şi „scheizerdeger”) alegea literele pe care le aşeza într-o ramă care
reprezenta un rând de text. Tot lui îi revenea şi sarcina de a ordona,
a aranja în pagină textele, titlurile, pozele. Ramele erau apoi aşezate
într-un cadru („culegar”), se adăugau eventualele imagini şi apoi se
trecea la tipărirea paginii „şpalt”, un prim exemplar care era citit de
corector. După efectuarea corecturilor de rigoare, se trecea la
tipărire.
Din lucrările de specialitate publicate până în prezent aflăm că,
începând din secolul al XVIII-lea şi până la mijlocul secolului XIX,
balotul de hârtie însemna 5.000 de coli tipografice, tipografiile
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folosind, în medie, 83,3 baloturi pe an, reprezentând 416.667 de
coli în 1806 (anul deschiderii de către Anton Gottlieb a primei
tipografii în Sighet) şi 89,6 baloturi, respectiv 448.140, în 1829
(anul înfiinţării la Sighet a tipografiei erariale „Kincstári Nyomda”).
Date legate de cantitatea de hârtie folosită la Sighet le găsim abia în
statisticile din 1822 ale intreprinderilor industriale din Regatul
Ungar. Conform acestora, în 1817 tipografiile din Sighet foloseau în
total 76 baloţi, iar în 1822 cantitatea de hârtie folosită crescând la
204 baloţi. Următoarea informaţie privind cantitatea de hârtie
folosită la nivelul regatului o avem din anul 1898, fără însă a fi
specificate tipografiile din Sighet. Având în vedere introducerea
noilor tehnici şi creşterea producţiei, e greu să aproximăm
cantitatea de hârtie folosită de tipografiile din Sighet, mai ales că
este vorba atât de tipografii mari care foloseau deja o tehnică
avansată, cu rotative, cât şi de imprimerii mici, manuale, care s-au
păstrat până la Al Doilea Război Mondial. Un calcul aproximativ s-ar
putea face pornind de la numărul de publicaţii ale fiecărei tipografii
în parte, însă, având în vedere că avem date privind doar cărţile şi
revistele publicate nu şi diversele imprimate, rezultatul ar fi departe
de realitate.

Organizaţii de profil
Un pas important în istoria tipografiilor a fost organizarea unor
asociaţii de profil. La 22 iulie 1866, în Ungaria ia fiinţă „Asociaţia
tipografilor şi turnătorilor de litere” („A magyar könyvnyomdászok
és betűöntők egylete”) pe modelul celor din Viena şi Leipzig. Doi ani
mai târziu, printre membrii săi regăsim şi tipografia „Kaufmann
Ábrahám és Fia” din Sighet. Această primă organizaţie a fost urmată
de multe altele naţionale şi zonale. Tipograful şi editorul sighetean
Sichermann Mór a fost membru în conducerea „Asociaţiei Naţionale
a Ziariştilor Maghiari” („A Magyar Ujságkiadók Országos
Szövetsége”). Revista editorilor şi tipografilor publică în numărul
din 1 august 1907 lista membrilor asociaţiei, listă în care apar şi
tipografiile „Berger Miksa”, „Kaufmann Ábrahám” şi „Iezner és
Dávid”.
La Sighet, prima organizaţie a tipografilor “Nyomda-egylet”, a
fost înfiinţată în anul 1872 în scop caritabil şi cultural, având 120 de
membri. Din cotizaţii şi donaţii plăteau salariile tipografilor
• 116 •
https://biblioteca-digitala.ro

Tipografiile din Sighet (1806-1948).

spitalizaţi şi o rentă viageră familiilor celor decedaţi. Din presa
vremii aflăm că asociaţia organiza şi evenimente culturale şi
mondene. Conducerea era realizată prin rotaţie.
Imediat după cel de-al doilea arbitraj de la Viena, asociaţia
editorilor de carte şi cel al tipografilor din Ungaria adresează o
chemare către cei din teritoriile anexate pentru a li se alătura,
oferindu-le anumite înlesniri. Astfel, eventualele datorii ale celor
care înainte de 1918 au fost membrii asociaţiei urmau a fi şterse. Ba
mai mult, până la 1 ianuarie 1942 erau scutite de cotizaţii, măsură
care se aplica şi societăţilor nou înfiinţate care doreau să se
asocieze. Pentru a fi primiţi în asociaţie trebuiau să completeze un
chestionar privind data înfiinţării firmei şi dacă au editat şi tipărit
cărţi în limba maghiară. În cazul în care editura şi tipografia a
publicat cărţi în limba germană, societatea urma a fi înregistrată ca
membru al asociaţiei germane „Börsenverein”. De asemenea, se
solicita câte un exemplar din publicaţiile maghiare şi germane
pentru a completa biblioteca asociaţiei. În caz că acest lucru nu a
fost posibil, lista acestora cu datele aferente era suficientă. La data
apariţiei anunţului (28 septembrie 1940), trei editori-tipografi din
Sighet îşi anunţaseră deja intenţia de a se reînscrie în asociaţie,
respectiv „Kaufmann Ábrahám és Fia”, „Wizner és Dávid” şi un
anume Perl Hermann despre care nu avem date.
În perioada interbelică au fost organizate asociaţii de profil
însă, în afara tipografiei “Asociaţiunii pentru Cultura Poporului
Român din Maramureş”, care era membră de drept a societăţii cu
acelaşi nume, nu avem date ca tipografiile din Sighet să fi fost
membre în vreo asociaţie.

1806. Tipografia Gottlieb (Typis Antonii Gottlieb
Marmarosiensis)
La Sighet, prima tipografie a fost deschisă în anul 1806, filială a
tipografiei lui Gottlieb Antal din Vác. Gottlieb Antal (Anton) s-a
născut la Sighet în anul 1760, dintr-o familie de mici nobili, tatăl
fiind slujbaş al coroanei. După cum reiese din cariera sa şi mărturiile
contemporanilor, Gottlieb a fost un tipograf de talent şi bine
pregătit, excelent om de afaceri. După o perioadă petrecută la
tipografia lui Patzkó Ferenc din Pesta, în anul 1793 cumpără
tipografia lui Ambró Ferenc din Vác şi curând ajunge unul dintre cei
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mai reputaţi tipografi din Regatul Maghiar. Chiar din primul an de
activitate încheie un contract cu administraţia Sighetului în valoare
de 5.200 de forinţi, şi se pare că munca i-a fost apreciată, pentru că
este rugat să deschidă o filială. Primele demersuri le face în anul
1803 şi, având în vedere că era deja un tipograf recunoscut şi, în
acelaşi timp, membru ales în administraţia oraşului Vác, aprobările
le primeşte după doar câteva luni, în anul 1804. La 31 august 1804,
îi scrie tipografului Szigethy Mihály din Debrecen şi, după ce îl
anunţă că a cumpărat tipografia seminarului din Oradea, îi propune
ca împreună să achiziţioneze tipografia nefolosită la acea vreme a
grofului Károlyi şi să se asocieze la tipografia din Sighet, pentru ca
astfel să controleze împreună întreg teritoriul. Szigethy Mihály nu
acceptă oferta, el dorind să cumpere sau să se asocieze la tipografia
orădeană. Printr-o scrisoare datată 17 septembrie 1804, Gottlieb
reînnoieşte propunerea făcută lui Szigethy Mihály, menţionând că
administraţiile şi episcopiile greco-catolice din Maramureş, Bereg şi
Ugocsa urgentează deschiderea tipografiei la Sighet, fapt pentru
care s-au adresat Consiliului Locumtenenţial, argumentând alegerea
în privinţa tipografului prin faptul că tatăl lui Gottlieb a fost timp de
mai mulţi ani în slujba coroanei.3 Ulterior, din lipsa resurselor
financiare şi, mai ales, a personalului calificat la care se adaugă şi
sănătatea precară, Anton Gottlieb amână deschiderea tipografiei la
Sighet, lucrările angajate fiind în continuare imprimate la Vác.4 Până
la urmă, la 9 octombrie 1806, trimite preotului romano-catolic
Simonchicz Incze din Sighet tiparniţa achiziţionată de la Gutmann
János Pál din Oradea, iar după o lună îi trimite şi literele, astfel încât
la sfârşitul anului 1806, prima tipografie din Sighet îşi poate începe
activitatea. Din documentele vremii ştim că tipografia Gottlieb era
una modestă, instalată într-o clădire cu un etaj (aflată în locul
farmaciei XX de azi, după cum scrie Szépfaludi Örlősi Ferenc în
articolul „Máramarosi képek” din revista „Vasárnapi Újság” nr. 34
din 20 august 1876) având un singur muncitor - trimis probabil din
Vác - şi că folosea pe an 18 baloţi de hârtie.5 Din activitatea
tipografiei ştim doar că a imprimat în general formulare şi
documente erariale. Cu toate că există două manuale semnate de
3 corespondenţa dintre Gottlieb şi Szigethy se păstrează la Serviciul Judeţean
Bihor a Arhivelor Naţionale, 1805. 40. Fasc. VI
4 Országos Levéltár. Budapest. ÍL Tan. 1807. 8. Revis. Libr. No 4.
5 Tudományos Gyüjtemény. IX kötet. Trattner Tamás János, Pest, 1817.
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profesorul sighetean Szilágyi János („Oskolai tanitó könyv. Practica.
Filosofia” şi „Természeti törvény. Jus naturae”) publicate în 1813 cu
„literele lui Gottlieb Antal” („Máramarosi Gotlíb Antal betűivel”), se
prea poate să fi fost imprimate la Vác. Tipografia lui Gottlieb (Typis
Antonii Gottlieb Marmarosiensis) a funcţionat până în anul 1817
când a vândut-o unui anume Pál József cu 1.500 de forinţi. Ulterior,
tipografia ajunge în proprietatea lui Sichermann Dezső, iar în 1872
se uneşte cu „Császári Királyi Könyvnyomda” („Tipografia Imperială
Regală”) – înfiinţată în anul 1865 - şi formează împreună
„Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói Részvénytársaság”
(„Tipografia şi editura maramureşeană SA”).

1829. „Kincstári Nyomda”
Nu avem date privind activitatea tipografiei erariale între anii
1817 – data când a fost vândută de Gottlieb Antal - şi 1829, când
apare în documente ca şi „Kincstári Nyomda” („Tipografia erarială”).
De-a lungul anilor şi-a schimbat de nenumărate ori numele, apărând
pe tipăriturile vremii ca „Typis Regio Fiscalibus”, „K.K. Aerarial
Druckerei”, „Status Nyomda” şi chiar „Fiscus”. Între anii 1829 şi
1845, tipografia a fost administrată de Zahoray Alajos, tatăl
cunoscutului grafician Zahoray János (Sighet, 17 iunie 1835 –
Beregovo, 18 iunie, 1909), iar din anul 1845 şi până la desfiinţarea
ei din 1867, de Kádár József. Istoria reţine şi numele unuia dintre
maiştrii tipografi – Bauer József, din Debrecen – care în anul 1849
este angajat maistru la această tipografie. Având dotări modeste,
respectiv o singură tiparniţă de lemn, „Kincstári Nyomda” a tipărit
în general documente erariale, documente pentru administraţia
minelor de sare, precum şi o serie de publicaţii semnate de preoţi
romano-catolici, printre care şi celebra lucrare semnată Farkas
János Chrysostom „Sacrum secundo-primum quod ... Franc. Sal.
Presburger, ... Anno aetatis octvagesimo sexto. die 30 mensis Junii
1844. in concursu plurimorum cultorum suorum celebravit, Szigethi
in Marmatia”. Singura carte tipărită de „Kincstári Nyomda” pentru
o instituţie reformată de care avem cunoştinţă este “Anuarul şcolii
superioare reformate” („A máramarosszigeti helvét hitü főtanoda
értesítője”) semnat de Szilágyi István.
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1860. Tipografia „Máramarosi Román Népnevelési
Egyesület Nyomdája”/„Asociaţiunii pentru Cultura
Poporului Român din Maramureş”
Imediat după ce la Sighet se constituie comisia de iniţiativă
pentru înfiinţarea Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din
Maramureş (3 septembrie 1860), membrii acesteia înregistrează o
tipografie care, în acte, se va numi „Máramarosi Román Népnevelési
Egyesület Nyomdája”, respectiv „Tipografia Asociaţiunii pentru
Cultura Poporului Român”, după cum apare pe listele fundaţiei
„Clavis Typographorum Regionis Carpathicae”, întocmite pe baza
datelor Camerei de Comerţ din Ungaria. Până după Primul Război
Mondial a tipărit în general documentele asociaţiei, manuale în
limba română şi materiale culturale. După 1918, în urma achiziţiei
unei tiparniţe rotative, va trece la tipărirea de cărţi şi reviste printre
care şi primul ziar românesc, „Sfatul” (1918-1919), editat de
Consiliul Naţional Român al Comitatului Maramureş condus de
Vasile Chindriş şi Titu Doroş. Cronologic, îi urmează publicaţia
Vicariatului greco-catolic „Dumineca” (1924-1939), „Astra
Maramurăşului” (1927-1928) şi revista umoristică „Maramurăşul
Vesel”, în redacţia lui Vasile Ilea. După o serie de negocieri,
tipografia Asociaţiunii contractează tipărirea ziarului „Máramarosi
Ujság” care va apărea între 4 ianuarie 1925 şi 18 noiembrie 1926,
sub redacţia lui Biró Béla. Tot în această perioadă, tipografia
deschide şi o librărie situată în Piaţa Unirii Nr. 25 unde, alături de
publicaţiile vremii şi materiale de papetărie, desface şi volumele
tipărite de ea. În urma unor licitaţii trucate de administraţia locală şi
cu intervenţia Corpului VI Armată Garnizoana Sighet, în perioada
1928-1931, tipografia „Asociaţiunii pentru Cultura Poporului
Român din Maramureş” publică „Gazeta Oficială”. În urma anunţului
publicat la 8 decembrie 1927 privind licitaţia publică pentru „darea
în antrepriză a imprimării Gazetei Oficiale a judeţului Maramureş pe
timpul ianuarie 1928, până la ianurie 1929”, tipografiile
„Asociaţiunii...” şi „Gutenberg” (proprietar Fried Ignác) depun oferta
la prefectură. Conform procesului verbal din 11 ianuarie 1928,
preţul oferit de „Asociaţiune...” a fost considerabil mai mare decât
cel oferit de tipografia „Gutenberg” şi cu toate astea tipărirea
„Gazetei Oficiale” este artibuită „Asociaţiunii” pe considerente
culturale, după cum se menţionează în procesul verbal. Direcţia
judeţeană a Ministerului de Interne acţionează în contencios şi, la 28
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februarie 1928, cere „ca această deciziune să fie declarată nulă de
drept, ca fiind luată contrar dispoziţiunilor legale. Totodată vă rugăm
a dispune să se ţină o nouă licitaţie în acest scop”. Licitaţia este
reluată la 30 aprilie 1928. De astă dată apar trei ofertanţi, respectiv
„Asociaţiunea pentru Cultura Poporului Român din Maramureş”,
„Tipografia şi papetăria Asociaţiunii pentru Cultura Poporului
Român din Maramureş” şi tipografia „Gutenberg”. Şi de data asta
comisia, semnalând lipsa unui timbru în documentele depuse,
comisia elimină tipografia „Gutenberg” din competiţie şi atribuie
tipărirea publicaţiei oficiale a judeţului „Tipografiei şi papetăriei
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş”.
Situaţia se repetă aproape identic şi în anii următori. A funcţionat
până în 1941.

1863. Tipografia „Kaufmann Ábrahám és Fia”
Una dintre cele mai importante şi longevive tipografii din Sighet
a fost tipografia lui Kaufmann Ábrahám. Aceasta a fost prima
tipografie complet mecanizată, fapt pentru care, până în anul 1941
când a fost preluată de administraţia maghiară, a tipărit zeci de cărţi
şi reviste, în limbile maghiară, ebraică, română şi slavă, precum şi
partituri muzicale. Librăria deschisă în centrul oraşului funcţiona ca
şi bibliotecă, toate publicaţiile putând fi şi împrumutate. În anul
1907, tipografia apare pe lista membrilor Asociaţiei librarilor din
Ungaria (Magyar Könyvkeresekedők Egylet), iar din anul 1911,
publicaţiile tipografiei Kaufmann Ábrahám puteau fi achiziţionate şi

la Budapesta, la librăria lui Rényi Károly. Până în anul 1903
tipografia a fost condusă de Kaufmann Ábrahám, după care, până în
1913 împreună cu fiul Armin, ca apoi, între 1940 şi 1942 de văduva
acestuia. Evreu fiind, la 2 septembrie 1940, pentru a-şi salva
afacerea, Kaufmann Ábrahám depune cerere de membru la
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„Asociaţia editorilor şi librarilor din Ungaria” („A Magyar
Könyvkiadók és Könyvkeresekedők Egylet”). Pe lângă activitatea de
tipograf şi editor, Kaufmann Ábrahám a ocupat funcţii importante în
cadrul comunităţii evreieşti: a fost preşedintele asociaţiei caritabile
„Malbish Arumim” şi, pentru o scurtă perioadă, preşedinte al
comunităţii evreieşti. Din datele pe care le deţinem, tipografia
„Kaufmann Ábrahám” este singura care a avut de suferit de pe urma
cenzurii. În anul 1908, romanul „Sanin” semnat de scriitorul rus
Mihail Petrovici Arcubaşev, roman considerat decadent, a fost
interzis şi întreaga ediţie a fost confiscată. Nu trece anul că librarul
Schimkó Gyula dă spre tipărire acelaşi volum schimbându-i titlul în
„Szanyin”. Sesizată, la 21 aprilie 1909, poliţia din Budapesta
descinde la tipografie şi confiscă întreaga ediţie.

1865. „Császári Királyi Könyvnyomda”
„Császári Királyi Könyvnyomda” (“Tipografia Imperială
Regală”) a fost o tipografie mică, cu o tiparniţă manuală, înfiinţată de
administraţia sigheteană pentru a tipări documente însă a
funcţionat mai degrabă ca legătorie, fapt dovedit că în documente
nu apare nici o carte având pe antet numele tipografiei. Totuşi, la 5
aprilie 1865, aici apare primul număr al ziarului „Máramaros”,
măcar că tipografia „cu tot titlul pompos de imperial şi regal, era una
primitivă”, după cum îşi aminteşte Váradi Gábor în articolul din 1
ianuarie 1904 dedicat aniversării ziarului. Pentru a ocoli falimentul,
în anul 1872, tipografia fuzionează cu fosta tipografie „Gottlieb” şi
formează împreună „Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói
Részvénytársaság”, administrată de Sichermann Dezső. Din actele
fuziunii aflăm că maistru tipograf a fost Bauer József, originar din
Debrecen.

1865. Tipografia „Hollósy és Davidovits”
Nu avem date, însă se pare că înfiinţarea tipografiei
administraţiei publice („Császári Királyi Könyvnyomda”) n-a fost pe
placul consilierului local, avocatul şi scriitorul Hollósy István care,
imediat după deschiderea acesteia, înfiinţează în comun cu
maistrul-tipograf
Davidovits P. Adolf tipografia „Hollósy és
Davidovits”, având sediul în clădirea aflată peste drum de locuinţa
familiei Hollósy, azi strada Mihalyi de Apşa nr. 2. Aceasta a
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funcţionat între anii 1865 şi 1882, perioadă în care a publicat trei
ziare („Mármaros”, „Mármarosi tárogató” şi „Közérdek”) şi o parte
dintre volumele de eseuri semnate de Hollósy István. Interesant de
notat că în numărul 36 din decembrie 1897 a ziarului „Máramaros”
apare un text publicitar în limba română, text pe care-l reproducem
integral, aşa cum apare el în paginile ziarului: „Invitare. La adunarea
generale a societatei de lepture a Romaniloru Maramuresieni ce se va
tine la M. Sighet la 10 Decembre e. n. la 10 ore s.m. in sala curtei sp. D.
J. Jurka, oferită prin dinsulu spre localitatea interimale a societatei.
Objectele pretractarei voru fi: 1. Publicarea statuteloru aprobate prin
înaltulu ministeriu r.u. 2. Constituirea societatei. Datu in sedintia
comitetului romanu maramuresianu, tienute a 2-a Decembrie e.n.
1867 in M. Sigeth. J. Mihalyi ca notariului comitetului”.

1866. Tipografia „Kaminszky József”
Unul dintre cei mai apreciaţi
tipografi din Sighet a fost
Kaminszky József, meşter care şi-a
făcut ucenicia în tipografiile din
Debrecen. La terminarea uceniciei
se întoarce la Sighet şi deschide în
două încăperi aflate în curtea
casei familiei Hollósy o mică
tipografie care a funcţionat până
în 1878. În ciuda dotărilor
modeste, tipografia „Kaminszky” a
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reuşit să tipărească câteva cărţi, calendare şi un almanah, fapt ce
dovedeşte talentul meşterului tipograf. La tipografia acestuia au fost
tipărite primele numere din ziarul „Mármaros”. De altfel, după
închiderea tipografiei, Kaminszky József este angajat maistru-şef la
tipografia Sichermann Mór unde va lucra până la moartea sa. Nu
avem date biografice privind meşterul Kaminszky, însă
personalităţile vremii îl amintesc în termeni laudativi, numindu-l cu
respect „Kaminszky bácsi”.

1872. „Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói Rt.”
Societatea pe acţiuni, tipografia şi
editura „Máramarosi Könyvnyomda és
Kiadói
Részvénytársaság”
a
fost
înfiinţată în anul 1872, iniţial prin
fuziunea tipografiilor „Császári és Királyi
Könyvnyomda” şi fosta „Gottlieb”.
„Văzând că cele două tipografii nu se mai
ridică la cerinţele vremii, proprietarii au
decis să le unească într-o societate pe
acţiuni. Consorţiul a dotat tipografia cu
utilaje noi şi a reuşit să organizeze o
tipografie pe care nu multe din regiune o
întreceau” – scrie Szilágyi István în
Sichermann Mór
„Descrierea judeţului Maramureş” publicată în 1876, amintind că societatea avea două secţiuni, una
maghiară şi alta ebraică, şi un capital de 12.000 de forinţi şi o
rezervă de 4.000 de forinţi. Fiind administrată de fraţii Mór şi Dezső
Sichermann, presa vremii şi sighetenii o numeau simplu, tipografia
„Sichermann”, cu toate că, ulterior, Sichermann Mór deschide o
tipografie proprie, specializată pe tipărirea cărţilor ungureşti şi, de
asemenea, a ziarelor “Máramaros” şi „Máramarosi Lapok”,
„Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói Részvénytársaság” rămânând
să publice, în principal, cărţi, ziare şi reviste evreieşti. Maistru
tipograf a fost Bauer József din Debrecen, fost angajat al tipografiei
„Kincstári Nyomda”. Merită de amintit că, în anul 1874, aici a fost
tipărită prima carte în limba ebraică din Sighet. Este vorba de
„Divrei Tzadikim” a rabinului de Teceu, Joszef Mordechai Kahana (?1896). De-a lungul anilor, tipografia a funcţionat şi sub numele de
„Maramaroscher Actien Buchdruckerei”, „Máramarosi Könyvnyomda
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Rt.”, „Máramarosi Könyvnyomda és Irodalmi Rt.” şi „Részvény
Nyomda”. Din inventarul din 1 mai 1919, întocmit cu ocazia
preluării de către statul român a instituţiilor fostului comitat
Maramureş, aflăm că tipografia „Közművelődési Nyomda
Részvénytársaság” este o societate pe acţiuni („acţii”) apărută prin
fuzionarea tipografiilor Sichermann şi Berger, şi că avea – la data
preluării – un capital de 250.000 de koroane, reprezentând 250 de
acţiuni a câte 1.000 de koroane fiecare. În continuare aflăm că
tipografia avea „trei prese mecanice, trei maşini mici americane, o
maşină de tăiat, una de perforat şi trei maşini de broşat”. Tipografia
îşi avea sediul pe strada Fecske (Ştefan cel Mare de azi) la numărul
56, era condusă de Alexandru Fekete şi angaja „12 lucrători de
branşă şi 4 ajutori”, menţionând că tipărea gazeta românească
„Sfatul” şi cea maghiară „Mármaros” şi că, „afară de ediţia gazetelor
mai ales numai tipărituri oficioase se pregătesc”. Din procesulverbal amintit6 reiese că cei care l-au întocmit nu aveau cunoştinţe
de specialitate: este nostim să citim că „materialul tipografiei constă
din literile maghiare, puţine germane şi numeroase litere române” şi
că „materialul nou al literilor române se-a procurat în anul trecut în
Decembrie aşa în cât gazeta susnumită şi tot felul de tipărituri
oficioase în limba română se pot pregăti fără împiedecare”. Probabil
că, aşa-numitele „litere germane” se referau la caracterele ebraice.

1874. Tipografia „Ginzler Ábrahám”
Un caz aparte îl constituie tipografia „Ginzler Ábrahám”, aşa
cum apare ea în documentele vremii. În fapt, o asemenea tipografie
nu a existat la Sighet. Originar din Sátoraljaújhely, Ungaria de azi,
locul de origine a dinastiei rabinilor Teitelbaum, Ginzler (sau
Günzler) Ábrahám (1840-1910) a fost editorul ziarului evreiesc „Ha
Tor”, apărut la Sighet. Cum în secolul XIX, majoritatea proprietarilor
tipografiilor erau şi editori şi chiar redactori ai publicaţiilor
imprimate de ei, cei care au întocmit lucrarea „A magyar
nyomdászat történelmi fejlődése 1472-1877” („Istoria dezvoltării
tipografiei ungare. 1472-1877”) apărută în 1878 sub semnătura lui
Ballagi Aladár, au asumat faptul că „Ginzler Ábrahám” ar fi şi
numele unei tipografii.
6 Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, Fond Consiliul Dirigent, Dos.
36/1919, f. 139.
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1876. Tipografia „Berger Miksa”
Unul dintre cei mai tenace oameni de afaceri din domeniul
industriei tipografice din Sighet a fost Berger Miksa, care a ştiut
mereu să se adapteze situaţiilor economice şi politice şi, cu toate că
a fost de câteva ori în pragul falimentului (ex. la 21 octombrie 1910,
ziarul „Budapesti Hírlap” publică lista societăţilor falimentare
printre care şi tipografia „Berger Miksa”). În 1912, tipografia este
cumpărată de Fekete Gyula care apoi, după nici un an, o revinde
vechiului proprietar, văduva acestuia administrând-o până după
1918 când fuzionează cu „Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói
Részvénytársaság”.
De numele lui se leagă mai multe tipografii, fie înfiinţate
personal, fie în parteneriat cu alţi oameni de afaceri. Prima
tipografie o înfiinţează la 6 mai 1876 împreună cu Dávidovics Adolf
şi un anume Deutsch. Ulterior, în 1879, vinde tipografia unui om de
afaceri din Beregovo ca apoi să înfiinţeze o alta împreună cu
Smilovics Lipót cu care va funcţiona în parteneriat până la 2 august
1885. Între anii 1885 şi 1893, Berger Miksa va fi singurul proprietar,
ca apoi, la 1 aprilie 1893 să încheie un parteneriat cu Mayer Mór,
schimbând şi denumirea tipografiei în „Mayer és Berger”.
Parteneriatul va dura până în anul 1903 când tipografia redevine
„Berger Miksa”. În publicaţia „Központi Értesitő” („Monitorul
Oficial”) din 1903, tipografia apare ca având proprietari pe Berger
Miksa şi soţia, Berger Miksáné Rochlitz Mari, precum şi Mendel
József, coproprietar şi administrator, fiind înregistrată la 31 iulie
1903 având şi o librărie şi papetărie. Actul notează că acestea
funcţionau deja din 15 august 1902, măcar că, un articol publicat în
numărul din 6 septembrie 1896 al ziarului „Máramarosi Lapok”
vorbeşte deja despre această librărie. În anul 1903, „Központi
Értesitő” notează că Mendel József s-a retras din firmă, drept pentru
care tipografia, librăria şi papetăria a fost reînregistrată la 31
decembrie 1904, având coproprietar doar soţia, ca apoi, între 1912
şi 1913, să fie preluată de Fekete Gyula şi înregistrată sub acest
nume. Din anul 1913, tipografia revine vechiului proprietar şi, până
la fuzionarea cu „Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói
Részvénytársaság” să funcţioneze sub numele de „Berger Miksáné”.
Una dintre preocupările editoriale ale lui Berger Miksa a fost
publicarea şi desfacerea de manuale şcolare. În „Hivatalos Közlöny”
(„Monitorul Oficial”) din 1908 citim că Ministerul Educaţiei şi
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Cultelor permite tipografiei „Berger Miksa” tipărirea unui manual de
predare a limbii germane pentru şcoala superioară de fete. Pentru aşi desface cărţile şi în alte localităţi ale regatului, Berger Miksa a
încheiat un contract cu Rényi Károly din Budapesta, proprietarul
unui depozit (Magyarországi könyvkereskedők központi bizományi
üzlete) care, în sistem de consignaţie, distribuia publicaţii în toate
marile oraşe.

1888. Tipografia „ieder Mendel és Fia”
Un alt tipograf care a avut oarecum aceeaşi carieră cu cea a lui
Berger Miksa a fost Menahem Mendel ieder: până la desfiinţarea ei
în 1909, tipografia condusă de acesta a cunoscut succesul prin
publicarea a aproape o sută de cărţi în limbile maghiară, ebraică şi
idiş, dar şi falimentul şi apoi fuzionarea. Cariera tipografică a
început-o în anul 1886 împreună cu o altă personalitate marcantă a
culturii sighetene, Hersh Leib Gottlieb. Împreună cu acesta cumpără
o imprimantă veche şi tipăresc o carte despre care nu avem date
concrete. În anul 1888, Menahem Mendel ieder înfiinţează o
tipografie în care tipăreşte câteva cărţi semnate de autori locali
precum şi ziarele „Máramarosi hírlap (între 1891-1894) şi
„Szabadsajtó” (în 1892). Din cauza unor datorii către firma
„Andrényi és Vasadi”, la 8 ianuarie 1896, bunurile mobile ale firmei
şi ale familiei ieder sunt scoase la licitaţie, conform hotărârii
instanţei din 17 decembrie 1895. Documentul aminteşte că
tipografia avea o tiparniţă mecanică de performanţă. Nu avem date
privind rezultatul licitaţiei, dar se pare că tipografia „ieder Mendel
és Fia” a reuşit să se redreseze, mai ales după anul 1900 prin
asocierea cu ginerele Moshe Rosenthal, astfel încât între anii 1900 şi
1909, sub numele de „ieder és Rosenthal”, a publicat în jur de 50 de
volume în limba ebraică şi idiş. Merită amintit că fiul lui Menahem
Mendel, Naphtali ieder (1906, Sighet – 2001, Tel Aviv, Israel) a fost
un teolog, cercetător al istoriei medievale evreieşti şi scriitor
recunoscut.

1893. Tipografia „Blumenfeld és Dávid”
Almanahul tipografilor din 1897 şi apoi din 1910
(„Nyomdászok Évkönyve”) aminteşte la Sighet de tipografia
„Blumenfeld és Dávid” ca fiind înfiinţată în anul 1893. Din păcate, în
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presa şi documentele cercetate până în prezent, nu am găsit date
privind această tipografie şi, de asemenea, nu am reuşit să găsim
nici publicaţii care să fi fost tipărite de „Blumenfeld és Dávid”. Din
cercetările efectuate de Karl Georges Törös pentru .geni.com, aflăm
că Blumenfeld (Moshe) Mór (?, 1841 – Sighet, 3 ianuarie 1908), fiul
croitorului Leb (Aryeh Ha Levi) Blumenfeld şi Ruchel Schiffer, a fost
iniţial cantor al unuia dintre sinagogile din Sighet. Căsătorit cu
Gizella (Gittel) Kurfurst-Fisch, a avut trei fete şi şase băieţi. În
privinţa partenerului, bănuim că este vorba de Dávid Michal Yechiel,
un tipograf care apare în listele publicate în periodicul
„Máramarossziget”, editat între anii 1959 şi 1972 de Helen şi
Yehosha Reich.

1893. „Szabadsajtó Könyvnyomda”
Ediţiile 1910 şi 1911 ale revistei „Magyar Könyvszemle”
amintesc de tipografia „Szabadsajtó könyvnyomda” („Tipografia
presei libere”), iar pe listele fundaţiei „Clavis Typographorum
Regionis Carpathicae”, întocmite pe baza datelor Camerei de Comerţ
din Ungaria, tipografia apare ca fiind înfiinţată în anul 1893 şi că a
funcţionat până în anul 1914, ultimii proprietari fiind Fried Antal şi
Farakas Ignác. Având în vedere că nici în presa sigheteană şi nici pe
lista cărţilor şi revistelor tipărite la Sighet nu am regăsit numele
acestei tipografii, bănuim că ar fi vorba de o imprimerie.

1893. Tipografia „Mayer és Berger”
La 1 aprilie 1893, Berger Miksa,
proprietarul tipografiei cu acelaşi
nume, încheie din raţiuni economice
un parteneriat cu omul de afaceri
Mayer Mór, înregistrând noua
societate sub numele „Mayer és
Berger”, afacere care se dovedeşte
profitabilă: între 1893 şi 1903 cât a
ţinut parteneriatul, tipografia a
imprimat zeci de volume de cărţi şi
publicaţia „Máramarosi Hiradó”. În
1903, din motive pe care nu le
cunoaştem, contractul de parteneriat
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cu Mayer Mór este desfăcut, Berger Miksa încheind unul nou cu
Mendel József, ocazie cu care, la 31 iulie, tipografia este
reînregistrată sub numele iniţial de „Berger Miksa”. De asemenea,
este schimbat şi administratorul tipografiei: dacă între 1893 şi 1903
acesta a fost cunoscutul tipograf Fekete Gyula, în urma noului
parteneriat, funcţia este preluată de Mendel József. Tipografia
„Mayer és Berger” este cea care a publicat „Diplomele
Maramureşene” de Ioan Mihalyi de Apşa.

1898. Tipografia „Sichermann Mór”
Avocatul Sicherman Mór a fost cel care a marcat industria
tipografică şi editorială din Sighet. Un personaj erudit, implicat în
viaţa publică, el a avut iniţiativa ca, în anul 1872, să înfiinţeze
sociatea pe acţiuni, tipografia şi editura „Máramarosi Könyvnyomda
és Kiadói Részvénytársaság” prin fuzionarea tipografiilor „Császári
és Királyi Könyvnyomda” şi fosta „Gottlieb”, fiind, împreună cu
fratele Dezső, administratorul ei până la desfiinţarea din anii
ocupaţiei maghiare. Din considerente economice şi, probabil,
juridice, în anul 1898 a deschis o tipografie proprie, prin
desprinderea echipei de tipografi maghiari ai tipografiei
„Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói Részvénytársaság”, lăsând-o
cu echipa de tipografi specializaţi pe publicaţii evreieşti. Chiar în
anul înfiinţării tipografiei, Sicherman Mór devine membru activ în
asociaţia jurnaliştilor din Ungaria („Magyar újságkiadók országos
szövetsége”) şi a celor din provincie („Vidéki hírlapírók
szövetsége”), presa vremii transcriind pe larg luările lui de cuvânt.
Dacă iniţial, tipografia şi editura a funcţionat în spaţiu comun cu
„Máramarosi Könyvnyomda és Kiadói Részvénytársaság” (strada
Jókai Mór, azi Mihai Viteazul), în luna august 1904, se mută în
clădirea cunoscută sub numele de „casa Kádár”, aflată la colţul
străzilor Lónyai şi Szilágyi, respectiv străzile Iuliu Maniu şi 22
Decembrie 1989 de azi. Tipografia lui „Sicherman Mór” a funcţionat
separat până în anul 1910, după care s-a reunit cu „Máramarosi
Könyvnyomda és Kiadói Részvénytársaság”.

1900. Tipografia „Ieder és Rosenthal”
După cum am amintit referitor la tipografia „ieder Mendel és
Fia”, la 8 ianuarie 1896, bunurile mobile ale firmei şi ale familiei
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ieder au fost scoase la licitaţie. Nu avem date privind rezultatul
licitaţiei, dar se pare că tipografia „ieder Mendel és Fia” a reuşit să se
redreseze, deoarece a mai funcţionat timp de patru ani, ca apoi, în
anul 1900 să se asocieze cu ginerele Moshe Rosenthal şi, sub numele
de „ieder és Rosenthal”, tipografia să publice în jur de 50 de volume
în limba ebraică şi idiş, precum şi ziarele „Színházi újság”,
„Máramarosi Újság” şi „Máramarosi hírlap”.

1904. Tipografia „Wizner és Dávid”
Alături
de
Kaufmann Ábrahám,
Sicherman Mór şi
fraţii Rosenthal, iezner
Manó a fost unul
dintre tipografii cei
mai respectaţi din
oraş.
Şcolit
la
tipografiile
din
Debrecen şi Sighet,
erudit şi cu vederi
liberale, acesta a fost
unul dintre promotorii fervenţi ai mişcării sioniste. În anul 1904,
împreună cu un Dávid Márton - tipograf şi el – a înfiinţat tipografia
care va funcţiona şi sub ocupaţia maghiară din anii celui de-Al
Doilea Război Mondial şi până la naţionalizarea din 1948. Tipografia
era situată în centrul oraşului (Piaţa Libertăţii nr. 20, clădirea
„Consim” de azi) şi deţinea şi o librărie şi papetărie, fapt pentru
care, din anul 1907, iezner Manó este membru al asociaţiei de profil
„A Magyar Könyvkiadók és Könyvkeresekedők Egylet”. Pentru a-şi
salva afacerea, evreu fiind, în anul 1940 depune cerere pentru a fi
reprimit în asociaţie, ceea ce se şi întâmplă, iar tipografia va putea
funcţiona în continuare: pe lista membrilor asociaţiei publicată la 22
noiembrie 1943 o regăsim administrată de văduva iezner Manóné.
Dacă iniţial, tipografia avea „o presa mare mechanică, maşina mică
americană, o maşină de tăiat şi o maşina de perforat”, funcţionând
cu „4-5 lucrători de branşă şi 2 ajutori”, după cum notează
inventarul din 1 mai 1919, în anii ’30 a achiziţionat alte două maşini
de imprimat, una dintre acestea fiind rezervat imprimării vederilor
color.
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1907. Tipografia „Jókai – Löbl”
Ediţiile dintre anii 1909 şi 1910 ale revistei „Magyar
Könyvszemle” listează la Sighet o tipografie numită „Jókai nyomda”,
ea fiind amintită şi de Markos Béla în cartea „Az 1851 és 1948
köyött müködött magyarországi nyomdák és kidók jegyzéke” („Lista
tipografiilor şi editurilor care au funcţionat între 1851 şi 1948 în
Ungaria”) precum şi de fundaţia „Clavis Typographorum Regionis
Carpathicae” în listele întocmite pe baza datelor Camerei de Comerţ
din Ungaria, ca funcţionând între 1907 şi 1908. Având în vedere că
nici în presă şi nici pe lista cărţilor şi revistelor tipărite la Sighet nu
am regăsit numele acestei tipografii, la asta adaugându-se şi faptul
că în lucrările amintite, tipografia „Jókai” este asociată cu numele de
Löbl, un fotograf celebru sighetean, bănuim că ar fi vorba de o
imprimerie sau legătorie. Din documentele privind tipografia de
campanie a Armatei a VII-a, care a funcţionat la Sighet între 1916 şi
1917, aflăm că unul din coproprietarii tipografiei „Jókai-Löbl” a fost
Seftsik István.

1908. „Máramarosi Független Újság nyomda”
În trei ediţii consecutive (1909, 1910 şi 1911), revista „Magyar
Könyvszemle” aminteşte la Sighet de „Máramarosi Független Újság
nyomda” ca avându-l proprietar pe Dicső Menyhért, iar din listele
fundaţiei „Clavis Typographorum Regionis Carpathicae” aflăm că în
anul 1913 a fost achiziţionat de Kovács Ödön care l-a administrat în
timpul Primului Război Mondial. După război, tipografia şi-a
schimbat din nou proprietarul, fapt dovedit de documentele
întocmite cu ocazia preluării în 1919 a Sighetului de către
administraţia română. În procesul verbal aflat la Arhivele Naţionale
din Bucureşti, proprietar este trecut numele lui Hanibal Kristof. De
asemenea, acelaşi proces verbal notează că: „Materialul tipografiei
constă din litere maghiare. În timpul normal aplică 2 lucrători de
branşă şi 1 ajutori. Aranjamentul este 1 presă mare mechanică”. Pe
lângă săptămânalul „Máramorosi független újság” – pentru care
pare a se fi înfiinţat, acesta fiind lansat la 10 mai 1908 – numele
tipografiei mai apare şi pe antetul publicaţiei „Técső és Vidéke”,
precum şi pe câteva volume printre care şi istoria Maramureşului
(„Adalékok Máramaros történetéhez”, 1909) semnată de Pap József.
În perioada Primului Război Mondial, tipografia este preluată de
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armată, astfel că între 1916 şi 1917, funcţionează sub numele de
„Hetedik Hadsereg Nyomdája” (Tipografia Armatei a VII-a).
Tipografia „Máramarosi Független Újság nyomda” a funcţionat până
în anul 1920 când, atât ziarul cât şi maşinile tipografiei au fost
preluate de tipografia „Guttenberg”.

1908. Tipografia „Benkő Miklós”
În anul 1908, Benkő
Miklós, care timp de opt
ani a fost administrator
al librăriei lui Berger
Miksa şi redactor al
ziarului
„Máramarosi
Hiradó”, îşi deschide o
librărie proprie, după
cum apare în anunţul
din 23 februarie 1908 al
ziarului „Máramaros”. În
luna mai al aceluiaşi an –
probabil în încăperile
librăriei
situate
în
centrul oraşului, Banca
Transilvania de azi - Benkő Miklós înfiinţează o tipografie, listată
ulterior şi în revista „Magyar Könyvszemle”, numerele din 1910 şi
1911. În procesul verbal din 1 mai 1919 la care am mai făcut
referire, în dreptul tipografiei scrie că: „Se ocupă cu pregătirea de tot
felul de tipărituri. Gazetă nu are. Materialul tipografiei constă din
litere maghiare. La împrejurările ordinare aplichează 1 lucrător de
branşă, 1 ajutori. De prezent asemenea 2 lucrători sunt ocupaţi.
Arangamentul este 1 maşină mică americană”.

1910. „Központi Nyomda”, tipografia „Central”
„Központi Nyomda” este una dintre tipografiile mici din Sighet,
mai degrabă imprimerie, având în vedere că funcţiona cu „două
maşini mici americane” şi avea un singur tipograf, după cum
menţionează procesul verbal din 1 mai 1919. Ea a fost înfiinţată în
anul 1910 de către Farkas şi Schneider (conform „Clavis
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Typographorum Regionis Carpathicae”), fiind în 1912 achiziţionată
de Rosenthal Jerachmiel. În „Magyar Könyvszemle” din 1911 şi 1912
este amintită ca tipografia „Központi nyomda” şi „Központi
könyvnyomda”, ca apoi, în anuarul „Magyar Sajtó Évkönyve” din
1939 şi, mai târziu, în volumul lui Monoki István „Magyar
Könyvtermelés Romániában. 1919-1940”, precum şi documentele
din arhivele maramureşene să fie amintit ca tipografia „Centrală”. Pe
lângă câteva cărţi în limba maghiară şi ebraică, aici a fost tipărit
ziarul „Máramarosi Hírlap” (1934-1938). Având în vedere că ultimul
proprietar a fost evreu, tipografia a fost închisă de autorităţile
maghiare de după 1941.

1910. Tipografia „Katrics József”
Printre tipografiile mici din Sighet, care au funcţionat doar
câţiva ani se numără şi tipografia „Katrics József”: înfiinţată în anul
1910, ea a funcţionat până în anul 1913. Este amintită, alături de
celelate tipografii din Sighet în ediţia din 1911 a revistei „Magyar
Könyvszemle” şi, de asemenea, o găsim pe antetul a câteva volume,
printre care şi cea publicată de Katrics Kálmán, fratele
proprietarului. Din datele pe care le deţinem, Katrics József era
originar din Munkacevo, membru al unei familii de intelectuali,
scriitori şi pictori.

1910. Tipografia „Gutenberg”
Purtând numele celebrului
inventator al tiparniţei, tipografia
„Gutenberg” a fost înfiinţată în
anul 1910 de către Fried Ignác,
având două rotative americane,
avându-şi sediul în Curtea Kahan.
Ca noutate, această tipografie avea
printre muncitori şi ucenici şi
femei. În perioada interbelică,
tipografia „Gutenberg” a încercat
de mai multe ori să acceadă la
fonduri publice prin tipărirea
„Gazetei oficiale a judeţului Maramureş” însă fără succes. În urma
unor licitaţii ce pot fi puse sub semnul întrebării, contractul este
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adjudecat tipografiei „Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român
din Maramureş” (vezi articolul „Máramarosi Román Népnevelési
Egyesület Nyomdája”). A tipărit cărţi în limbile maghiară şi română,
precum şi, pentru o perioadă săptămânalul „Máramarosi Független
Újság” (între 1919 şi 1920). Tipografia a funcţionat până în 1944, în
ultimii ani fiind condusă de văduva lui Fried Ignác.

1912. Tipografia „Fekete Gyula”
În anul 1910, tipografia „Berger Miksa” intră în faliment,
motivele pentru care, în anul 1912 este vândută ginerelui Fekete
Gyula - căsătorit cu Berger Erzsébet - care o înregistrează pe
numele său. Noua tipografie va funcţiona până în 1913, când revine
vechiului proprietar, fiind apoi administrată de văduva lui Berger
Miksa, Fekete Gyula preluând administrarea librăriei, în acte
apărând ca „Fekete Gyula könvkereskedés”. Ulterior, fraţii Fekete
Gyula şi Sándor se mută la Oradea unde, în 1920, înfiinţează
tipografia “Cele trei Crişuri”, iar în 1930, o tipografie în pasajul
“Vulturul”, înregistrată pe numele soţiei lui Gyula, Berger Erzsébet.

1916. „Hetedik
Armatei VII)

Hadsereg

Nyomdája”

(Tipografia

În perioada Primului Război Mondial, armata a preluat
tipografia „Független Ujság Nyomda” administrată de Kovács Ödön,
schimbându-i numele în „Hetedik Hadsereg Nyomdája” („Tipografia
Armatei a VII-a”), administrată de Halász (Fischer) Alfréd Sándor,
tipograf de meserie (Viena, 12 aprilie 1889 – Budapesta, 21
octombrie 1955; în lucrările acestuia apar date importante despre
tipografiile din Sighet). Directorul tipografiei de campanie a fost un
inginer-locotenent, „erkmeister” tipograful iegler din Cernăuţi.
Zeţarii erau coordonaţi de sigheteanul Seftsik István, de la tipografia
„Jókai-Löbl”. În scurta perioadă cât a funcţionat la Sighet, în această
tipografie au fost imprimate documentele armatei, materiale de
propapgandă şi ziarele în limba germană, „Deutsche KarpathenZeitung” şi „Kampf-Blätter des Deutschen Karpathenkorps”.
Tipografia a funcţionat până în 1917 când a fost mutată la Kolomea
apoi la Odessa.
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1920. Tipografia „Hermes”
În anul 1920, avocatul Rózsi Béla, între 1919-1920 redactor al
ziarului „Máramarosi Független Újság. Máramarossziget” (tipărit la
„Gutenberg”) deschide tipografia „Hermes” cu sediul în incinta
Liceului Reformat, str. General Averescu nr. 3. Tipografia a
funcţionat până în anul 1940 când este închisă pe criterii etnice,
Rózsi Béla fiind evreu. În cei 20 de ani, la tipografia „Hermes” au fost
imprimate cărţi în limbile maghiară şi română, precum şi ziarele
„Máramarosi Újság”, „Szigeti őrszem”, „Máramarosi Élet” şi ziarul
partidului Naţional-ţărănesc, „Maramurăşul”.

1925. Tipografia „Rosenthal Herman”
Am amintit mai sus că o particularitate a activităţii tipografice
din Sighet este faptul că aceasta era o profesiune de familie şi că
descendenţa familială, ca descendenţă profesională, este ilustrată
cel mai bine de familia Rosenthal, respectiv Rosenthal Móric,
Herman, Áron şi Jerrachmiel, precum şi femeile familiei. Tipografia
„Rosenthal Herman” a fost înfiinţată în anul 1925, după cum apare
în anuarul tipografilor din 1943 - „Nyomdász Évkönyv és Útikalauz”
- redactat de Halász Alfréd Sándor, fostul administrator al
tipografiei Armatei a VII-a din Sighet. Din aceeaşi lucrare aflăm că
tipografia „Rosenthal Herman” funcţiona în două camere, având o
singură imprimantă şi, alături de tipograful proprietar, lucrau doi
ucenici, unul ca zeţar şi altul ca imprimator. În privinţa tipăriturilor,
s-ar putea ca acestea să se fi limitat la acte necesare populaţiei şi
administraţiei, deoarece nici în presa sigheteană şi nici pe lista
cărţilor şi revistelor tipărite la Sighet nu am regăsit numele acestei
tipografii. Ea a funcţionat până în anul 1941.

1932. Tipografia „Rosenthal Áronné”
Din documentele pe care le-am avut la dispoziţiei, acelaşi lucru
îl putem spune şi despre tipografia „Rosenthal Áron” – devenită
„Rosenthal Áronné” după moartea proprietarului - ca şi în cazul
tipografiei „Rosenthal Herman”.
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1940. „Első Keletmagyarországi Könyvnyomda”
În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, o mare parte
dintre tipografiile mici, ai căror proprietari erau evrei, au fost
preluate de nou instaurata administraţie maghiară şi au funcţionat
până în anul 1944. Astfel a apărut tipografia „Első
Keletmagyarországi Könyvnyomda”, avându-i administratori pe
tipografii Vaida Zoltán Viktor şi Dávid Géza.

1941. Tipografia „Varga Béla”
Conform anuarul tipografilor din 1943 redactat de Halász
Alfréd Sándor (vezi Tipografia Armatei a VII-a), tipografia lui Varga
Bela funcţiona cu două rotative aşezate într-o singură încăpere, avea
– pe lângă proprietar, tipograf şi el – o femeie tipograf, doi zeţaricorectori şi un ucenic. Şi aceasta a funcţionat până în anul 1944. În
această tipografie a fost imprimat „Máramaros Vármegye Hivatalos
Lapja” („Ziarul oficial al judeţului Maramureş”), precum şi volumul
„Nobilimea maramureşeană între 1749-1769” („Máramaros
vármegye 1749-1769 évi nemsség vizsgálata”, 1943) semnată de
arhivarul Joódy Pál.

1941. Tipografia „Új Máramaros”
O altă tipografie „de ocazie” a fost „Új Máramaros”, preluată şi
ea de la proprietarii evrei, după toate aparenţele, pentru a tipări
ziarul cu acelaşi nume care a apărut între 1941 şi 1943 sub redacţia
lui Vidovics Ferenc, după care, atât ziarul cât şi tipografia şi-au
încetat existenţa.

1943. Tipografia „Kárpáti”
Tot în urma preluării tipografiilor şi imprimeriilor preluate de
la evrei a apărut şi tipografia „Kárpáti”, administrată de o familie de
librari. Şi aceasta a funcţionat doar până la sfârşitul războiului
mondial. Ca şi în cazul altora asemănătoare, aceasta n-a lăsat în
urmă publicaţii care să merite a fi amintite, producţia mărgininduse la materiale de propagandă.
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1944. Tipografia „Cziple György”
Un caz aparte este cel al tipografului
Cziple György. Între 1940 şi 1941 Cziple
György ia în administraţie tipografia
„Asociaţiunii pentru Cultura poporului
Român” aflată la parterul Palatului
Cultuirii, ca apoi, la 23 ianuarie 1944 săşi deschidă propria tipografie folosind
una
dintre
rotativele
tipografiei
asociaţiunii. La 2 aprilie îşi mută
afacerea pe Horthy Miklós tér nr. 23
(azi, str. Mihalyi de Apşa nr. 2), ca de la 6
august să-l găsim înregistrat la Horthy
Miklós tér nr. 11. Tipografia „Cziple
György” a funcţionat până la 7
octombrie 1944. În scurta perioadă a
publicat ziarul „Máramaros”, redactori, Szappanos József şi Nagy
Gábor. După război, sub numele de Gheorghe Cziple, tipografia a
funcţionat o vreme ca legătorie, fiind închisă la naţionalizare.
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Tipografiile din Sighet (1806-1948)
(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.
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Printing Houses of Sighet (1806-1948)
(Summary)
Keywords: Sighet, typography, printing house, newspaper, books.

Between 1806 - the year of the first printing house – and the
nationalization in 1948, in Sighet, there were - for a longer or
shorter period - 38 printing houses. Books, newspapers and
magazines were printed here in Hungarian, Yiddish, Hebrew and
Romanian languages, many of these being read all over Europe and
even on the East Coast of USA. The scientific approach is both of the
establishment and evolution of the printing houses and of the
typography production. This work offers information regarding the
legislative framework, printing technique and life of the printers.
Although the information is not all the time accurate, some of them
being hypothetical, I think that the present work presents an overall
image of what the printing industry meant in Sighet.
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Primarii oraşului liber regesc montanistic
Baia Mare
(1848-1876)
Dr. Klara Guseth (Stenczel)
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie și a
Masteratului de Studii Central-Europene din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Din 1999 este arhivist în cadrul Arhivelor
Naţionale Maramureş şi din anul 2007 la conducerea acestei
instituții. Doctor (Academia Română - Institutului de Istorie George
Bariţiu Cluj-Napoca, 2016) cu teza „Magistratul Oraşului Liber
Regesc Baia Mare între 1780-1876”, coordonator – C.S.I. dr. Simion
Retegan. Autoare a unor articole publicate în reviste de specialitate
și volume colective, despre istoria oraşului Baia Mare şi a
Maramureşului.
Cuvinte cheie: Baia Mare, oraş liber regesc montanistic, primar,
viceprimar, alegeri

De la atestările documentare şi până la reformele
administrative din deceniul şapte al secolului al XIX-lea, Baia Mare a
fost un oraş liber regesc montanistic. A obţinut acest statut în prima
jumătate a secolului al XIV-lea, completând lista aşezărilor, puţine la
număr, care dobândiseră în secolele anterioare (XII-XIII), diplome
de la rege.1
Potrivit Tripartitului lui Werbőczy, partea a III-a, Secţiunea 8,
oraşul era definit ca o „universitate a cetăţenilor” cu referiri la
locuitori, case, străzi, ziduri şi fortificaţii, la privilegii, la ,,o viaţă
bună şi decentă”.2 Liberae ac regiae civitates (printre care s-a
numărat şi Baia Mare) erau deci, singurele aşezări cu statut
legal/juridic urban din Ungaria şi Transilvania, supuse direct numai
1 Balazs Szelenyi, The Dynamics of Urban Development: Towns in Sixteenth and
Seventeenth-Century Hungary, în ”The American Historical Review”, vol. 109, No. 2,
Oxford (April 2004), p. 386.
2 András Kubinyi, Város hálózat a késő középkori Kárpát-medencében (Reţeaua
oraşelor din Bazinul Carpatic, în Evul Mediu târziu), ”Tortenelmi Szemle”, XLVI,
Budapesta, 2004, p. 1.
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regelui, locuitorii acestora fiind consideraţi oameni liberi. Deosebit
de important a fost faptul că acestea erau reprezentate în Dietă şi se
bucurau de o largă ”autonomie”. În fruntea administraţiei oraşului
liber regesc montanistic Baia Mare s-a aflat Magistratul, o instituţie
bicamerală, formată dintr-un Senat Interior şi un Senat Exterior,
două camere, care, în fond, reprezentau o singură persoană juridică,
fapt demonstrat de protocoalele de şedinţă în care erau consemnate
atât şedinţele Senatului Interior, cât şi cele comune ale Senatului
Interior şi Exterior, prezidate de judele primar.
Modificările de după Revoluţia de la 1848 (Legea XXIII din
1848), respectiv Legile nr. XLII din 1870, nr. XVIII din 1871, care au
stabilit noi categorii de oraşe, nu au determinat schimbări decisive
în ceea ce priveşte statutul juridic al oraşelor, vechile privilegii
nefiind prescrise, oraşele libere regeşti primind drepturi municipale
(de autoguvernare).3 Disproporţionalităţile teritoriale şi
demografice au solicitat însă o raţionalizare a împărţirii comitatelor
şi revizuirea încadrării juridice a oraşelor. Astfel, prin adoptarea
Legii XX/1876, 47 de oraşe libere regeşti, inclusiv oraşul Baia Mare,
au fost retrogradate, fiindu-le ,,refuzate” drepturile de
autoguvernare şi fiind integrate comitatelor, pe terioriul cărora erau
situate. În plus, Legea XXI din 1886, la articolul 1, aliniatul II, a
publicat lista celor 26 de oraşe -autoguvernări, cu jurisdicţie
autonomă, independente de autorităţile comitatense, oraşul Baia
Mare nemaifiind printre ele.4 Prin urmare, aceste acte normative au
reuşit să schimbe sistemul urban cu o tradiţie de mai multe secole.5
Funcţia de primar (polgármester) reprezintă produsul Legii
XXIII din 1848 referitoare la organizarea oraşelor libere regeşti.
Aceasta, și ulterior Legea XLII din 1870, au cauzat modificări în ceea
ce priveşte: dreptul de vot al cetăţenilor oraşului, desfăşurarea
alegerilor (sub conducerea unui preşedinte, cu concursul unei
Comisii de conscriere a cetăţenilor, respectiv a unui Comitet de
3 Din punct de vedere juridic, municipalitatea reprezenta o comunitate
constituită în principiu din întreaga populaţie a unui teritoriu determinat, care
exercita în mod autonom administrarea acestui teritoriu şi îndeplinea pe plan
administrativ, local, măsura puterii de stat.
4 A Hatályos Magyar Törvények Gyüteménye, II, 1874-1880, Budapest 1912;
Gábor Czoch, Hogyan határozható meg a város területe? Az 1843/44. évi városi
törvény vitái (Cum se poate defini teritoriul oraşului. Discuţiile legate de legea
oraşelor din 1843/1844), ”Korall”, 7, 2006, p. 217.
5 Baia Mare a continuat să utilizeze termenul de oraş liber regesc montanistic.

• 144 •
https://biblioteca-digitala.ro

Primarii oraşului liber regesc montanistic Baia Mare (1848-1876)

adunare a voturilor), terminologia utilizată pentru definirea celor
două camere ale organului de conducere a oraşului liber regesc
montanistic Baia Mare (Consiliu orăşenesc – consilieri, Adunare
generală/Comitet municipal – reprezentanţi ai cetăţenilor cu drept
de vot), respectiv în lista funcţiilor existente, prin apariţia unor
funcţii noi (primar, judecător de carte funciară şi vicecăpitan), a
menţinerii unor funcţii, dar cu atribuţii puţin diferite, cum ar fi cea
de jude (judecător - fő biro) ca urmare a separării atribuţiilor
judecătoreşti.6

Fésűs Menyhért - primul primar al oraşului liber regesc
montanistic Baia Mare (27 mai 1848 - 30 ianuarie 1861; 30
aprilie 1862- 12 ianuarie 1874)
Fésűs Menyhért s-a născut în anul 1802 la Nagykallo (azi
Ungaria), într-o familie de nobili. A sudiat la Carei, şi ulterior a
urmat cursurile de medicină ale Universităţii din Pesta, obţinând în
anul 1829, titlul de doctor. În anul 1830 s-a stabilit la Baia Mare,
unde, timp de 12 ani, a practicat medicina, pentru ca mai apoi să se
implice activ în conducerea oraşului.7
În anul 1847 şi la începutul anului 1848, Fésűs Menyhért a fost
unul dintre cei 6 senatori din cadrul Senatului Interior al oraşului
liber regesc montanistic Baia Mare. Potrivit registrelor de
conscriere a averilor şi bunurilor mobile, în anul 1848, viitorul
primar Fésüs Menyhért a locuit în Baia Mare, în sectorul 2 (ce
îngloba străzile Baia Sprie, Racului, Sâmbetei, Oraşului, Nouă,
Maghiară, Sfântul Nicolae şi alte părţi), într-o casă de la nr. 398.8
Având în vedere prevederile Legii XXIII din 1848, la 24 mai
1848, a avut loc Adunarea Generală pregătitoare de alegere a
funcţionarilor oraşului (Tisztválasztáshoz előkesziti kőzgyűlés) la
care au participat locuitorii cu drept de vot ai oraşului. Potrivit
hotărârii 1396, judele primar al oraşului - Csausz Ştefan a renunţat
la funcţie, fiind ales ca preşedinte al adunării (elnők)/preşedinte al
6

A Hatályos Magyar Törvények Gyüteménye, II, 1874-1880, Budapest, 1912.

7 Paul Krizsán, Oglinda oraşului Baia Mare, Baia Mare,1933, p. 8; Marian Felix, Medici

şi farmacişti din Maramureş. Mic dicţionar, Baia Mare, 2006; Robert C. Tőkőlyi, Alexiu
Pocol. Viaţa şi activitatea (1872-1935), Baia Mare, 2012, p. 114-115.
8 Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale (în continuare SJAN
MM), Fond Primăria oraşului Baia Mare (în continuare POBM), Registrele
fondului, inv. 283, reg. 503/1844-1845.
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reprezentanţilor cetăţenilor cu drept de vot - Thurman Antal.
Ulterior, în 27 mai, a avut loc Adunarea generală de alegere a
funcţionarilor oraşului (Tisztválaszti kőzgyűlés), prezidată de
Thurman Antal – preşedintele adunării. Pentru funcţia de primar au
candidat: Fésüs Menyhért (senator), Matolcsi Carol (prim procuror),
respectiv Pásztor Francisc (senator). Dintre aceştia, cu un număr de
235 de voturi, a fost ales primar (polgármester) Fésüs Menyhért.
Ceilalţi candidaţi au obţinut 10, respectiv 63 de voturi.9
Fésüs Menyhért a condus destinele oraşului în întreaga
perioadă a regimului absolutist şi neoabsolutist. Începutul perioadei
liberale a determinat la Baia Mare organizarea de noi alegeri în
1861, Fésüs Menyhért fiind înlocuit cu Adolf Agricola. Şi-a continuat
însă activitatea la conducerea oraşului, fiind ales unul dintre cei 56
de reprezentanţi ai cetăţenilor cu drept de vot.10
Având în vedere decesul primarului Adolf Agricola din 1 aprilie
186211 conducerea oraşului a fost asigurată pentru o scurtă
perioadă de judecătorul oraşului - Haracsek Ignacz, respectiv de
consilierul Smidt Mihaly. În şedinţa Consiliului oraşului Baia Mare
din 30 aprilie 1862, în prezenţa comisarului regal, comitele
comitatului Satu Mare - Szerdahelyi Pál, s-a decis ca Smidt Mihaly să
fie ajutat de fostul primar Fésűs Menyhért, având în vedere
experienţa de primar acumulată de acesta, vreme de peste 10 ani
(1848-1861). Astfel, s-a ajuns la situaţia în care, la conducerea
oraşului s-au aflat în această perioadă (30 aprilie 1862 – 4 mai
1867): un primar (polgármester) - Fésűs Menyhért şi un viceprimar
(álpolgármester) - Smidt Mihaly, fapt consemnat de protocoalele de
şedinţe.12 Neregăsindu-se pe lista funcţionarilor oraşului
remuneraţi prin dispoziţiile forurilor superioare, viceprimarul a fost
remunerat pentru calitatea sa de consilier.
La alegerile care au avut loc începând cu ziua de 4 mai 1867,
pentru funcţia de primar al oraşului a candidat atât primarul în
funcţie, cât şi viceprimarul, fiind ales, în 6 mai 1867, cu un număr de

9 SJAN MM, POBM, Registrele contemporane de evidenţă şi acte administrative,
politice, juridice, economice, reg. nr. 216/1848.
10 Ibidem, reg. nr. 254/1861.
11 Protopopiatul Romano-catolic Baia Mare, Arhiva, Protocollum defunctorum,
1852-1868, fila 91.
12 SJAN MM, POBM, Registrele contemporane de evidenţă şi acte administrative,
politice, juridice, economice, reg. nr. 257/1862.
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454 de voturi, ca primar - Fésüs Menyhért.13 Fostul viceprimar
acumulase un număr de 12 voturi. Alegerile din mai 1867 au
determinat revenirea la modul de organizare al celorlalte oraşe
libere regeşti, în sensul dispariţiei funcţiei de viceprimar.
Datorită problemelor sale de sănătate, primarul Fésüs
Menyhért nu a mai participat la şedinţele Consiliului orăşenesc,
fiind înlocuit începând cu 16 noiembrie 1872 de unul dintre cei doi
consilieri (Haracsek Ignacz) şi din 4 decembrie de notarul oraşului
(Nemes Imre).14 Ulterior, în şedinţa Adunării generale a oraşului din
12 ianuarie 1874, condusă de comitele Nagy Ignat, s-a consemnat
faptul că ,,având în vedere problemele de sănătate ale lui Fésüs
Menyhért, care a făcut parte din conducerea oraşului timp de 44 de
ani” a fost ales ca primar al oraşului liber regesc montanistic Baia
Mare, cel care îndeplinise funcţia de notar - Nemes Imre.15
Fésüs Menyhért a decedat la Baia Mare, în 13 decembrie 1874,
la vârsta de 73 de ani, datorită unor probleme de inimă (szivbaj),
decesul său fiind înregistrat în matricola confesională reformată, la
poziţia 111.16

Adolf Agricola – primar al oraşului liber regesc
montanistic Baia Mare (30 ianuarie 1861 - 1 aprilie 1862)
Francis Adolf Agricola, fiul lui D. D. Carol Agricola şi al Anei
Lapadi s-a născut la Baia Mare, în 30 august 1821, botezul său fiind
consemnat în matricola confesională romano-catolică.17 Anterior
alegerii sale ca primar al oraşului Baia Mare, Adolf Agricola a ocupat
funcţiile de vicenotar onorific (becsűletbeli aljegyző) şi vicenotar
(începând cu 1848). În anul 1861, înaintea alegerilor din acest an, a
fost notarul principal al oraşului.18

Ibidem, reg. nr. 275/1867.
Ibidem, reg. nr. 291/1872; Registre cu procese-verbale de şedinţă ale
Consiliului Orăşenesc, inv.1487, reg. 1/1873, reg. 3/1874; Extrase din protocoale
de şedinţe ale conducerii oraşului Baia Mare, inv. 290, reg. f.n./1873-1874.
15 SJAN MM, POBM, Extrase din protocoale de şedinţe ale conducerii oraşului Baia
Mare, inv. 290, reg. f. n./1873-1874.
16 SJAN MM, Colecţia de matricole confesionale, inv. 24, reg. 27/1869-1883, f. 90.
17 SJAN MM, Colecţia matricole confesionale, inv. 24, reg. 22/1817-1851, f. 23.
18 Accederea la funcţia de notar presupunea cunoştinţe temeinice în domeniile
activităţii administrativ-politice şi juridice (studii superioare juridice) şi a
limbilor oficiale.
13
14
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Restabilirea autonomiei orăşeneşti în 1861 graţie perioadei
liberale, a determinat organizarea de noi alegeri. Problematica
organizării noilor alegeri a fost dezbătută încă din primele şedinţe
ale Consiliului orăşenesc (Tanács űlés) din 3, 5 ianuarie 1861,
şedinţe la care au participat din partea funcţionarilor: primarul
Fésűs Menyhért, consilierii Vinterhalter Iacob şi Smidt Mihaly,
notarul principal Agricola Adolf ş.a.m.d, respectiv un număr de
reprezentanţi ai cetăţenilor cu drept de vot.19 Pentru conducerea
alegerilor a fost desemnat Thurman Antal,20 preşedinte al Adunării
generale şi în 1848. Începând cu data de 28 ianuarie 1861 a avut loc
Adunarea comună de reînnoire a corpului funcţionarilor (tistujitási
ősgyűlésben), în ziua de 30 ianuarie, la ora 9 dimineaţa, fiind ales
noul primar al oraşului Baia Mare - Agricola Adolf, cu 295 de
voturi. Contracandidaţii săi au obţinut 183 (Kovats Lorincz),
respectiv 10 (Papp Sigismund) voturi.21
Mandatul lui Adolf Agricola nu a fost unul de lungă durată,
ultima şedinţă la care a participat fiind cea din 29 martie 1862.
După această dată, datorită decesului său din 1 aprilie 186222 a fost
înlocuit de judecătorul oraşului - Haracsek Ignacz. Astfel, în şedinţa
Consiliului oraşului l-a care au participat: judecătorul oraşului (care
a condus şedinţa în locul primarului decedat), căpitanul, cei trei
consilieri, contabilul, procurorul şi viceprocurorul, vicenotarul,
registratorul, arhivarul, casierul şi inspectorul, s-au decretat 8 zile
de doliu. S-a stabilit de asemenea, ca pe Casa Oraşului (Primărie) să
fie arborat un steag negru, ca simbol al doliului. În şedinţă s-au
stabilit şi detalii legate de funeralii. S-a hotărât ca până la
organizarea de noi alegeri, primarul să fie înlocuit de judecătorul
oraşului - Haracsek Ignacz. Ulterior, la 4 aprilie 1862, tot în cadrul
şedinţei Consiliului orăşenesc, s-a luat hotărârea ca primarul
decedat să fie înlocuit cu consilierul Smidt Mihaly.23
Adolf Agricola a decedat la Baia Mare, în 1 aprilie 1862, la
vârsta de 41 de ani, cauza decesului, inflamatione interior, cangrena,
19 SJAN MM, POBM, Registrele contemporane de evidenţă şi acte administrative,
politice, juridice, economice, reg. nr. 254/1861.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Protopopiatul Romano-catolic Baia Mare, Arhiva, Protocollum defunctorum,
1852-1868, fila 91.
23 SJAN MM, POBM, Registrele contemporane de evidenţă şi acte administrative,
politice, juridice, economice, reg. nr. 257/1862, f. 88-94.
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fiind consemnată în matricola confesională romano-catolică.
Documentul menţionează de asemenea, şi funcţia sa de consul al
oraşului.24

Nemes Emeric, primar al oraşului liber regesc
montanistic Baia Mare (12 ianuarie 1874 – iunie 1875/10
august 1876)
Nemes Emeric Francisc Ştefan s-a născut la Baia Mare în 1
februarie 1830, naştera sa fiind înscrisă în maricola confesională a
bisericii romano-catolice. A fost fiul lui Ştefan Nemes şi al Anei
Reiter, ambii romano-catolici. Tatăl său a fost funcţionar în cadrul
Cancelariei Magistratului oraşului liber regesc montanistic Baia
Mare (Cancelariae servus)25, astfel că nu ne surprinde cariera lui
Nemes Imre, care anterior funcţiei de primar, a mai îndeplinit şi
funcţiile de vicenotar (1861-1867), consilier (1867-1872) şi notar
(din 1872).
Aşa cum am menţionat şi ceva mai devreme, problemele de
sănătate ale primarul Fésüs Menyhért au determinat înlocuirea sa,
începând cu 16 noiembrie 1872 cu unul dintre consilierii oraşului
(Haracsek Ignacz) şi din 4 decembrie 1872 cu notarul (Nemes
Imre).26 În şedinţa Adunării generale a oraşului din 12 ianuarie
1874, condusă de comitele Nagy Ignat, a fost ales primar al oraşului
liber regesc montanistic Baia Mare - Nemes Imre.27 De la jumătatea
anului 1875, până la alegerea noului primar - Gellert Lászlo, la 12
iunie 1876, primarul Nemes Imre a fost înlocuit la şedinţe de către
consilierul Haracsek Ignacz.28
La 12 iunie 1876, în şedinţa Adunării generale a oraşului Baia
Mare, în prezenţa comitelui, a fost ales ca primar al oraşului -

Protopopiatul Romano-catolic Baia Mare, Arhiva, Protocollum defunctorum,
1852-1868, fila 91.
25 SJAN MM, Colecţia matricole confesionale, inv. 24, reg. 22/1817-1851, f. 65.
26 Ibidem,reg. nr. 291/1872, f. 150, 159, 160; Registre cu procese-verbale de
şedinţă ale Consiliului Orăşenesc, inv. 1487, reg. 1/1873, f. 1, reg. 3/1874, f. 1;
Extrase din protocoale de şedinţe ale conducerii oraşului Baia Mare, inv. 290, reg.
f.n./1873-1874, f. 1.
27 SJAN MM, POBM, Extrase din protocoale de şedinţe ale conducerii oraşului Baia
Mare, inv. 290, reg.f. n./1873-1874.
28 Ibidem, reg. f. n./1875, 1876; Registre cu procese-verbale de şedinţă ale
Consiliului Orăşenesc, inv. 1487, reg. 4/1876.
24
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Gellert Lászlo. Protocoalele de şedinţă au consemnat şi jurământul
depus de primar la numirea în funcţie:
En Gellert Laszlo eskűszőn, hogy a Királyhoz hű lesszek, az ország
tőrvényeinek engedelmeskedem és polgármesteri hivatalommal jaró
kőtelességeimet lelkűsmeretes pontossággal teljesitem. Isten engem
ugy ségeljen.29
În concluzie, 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, 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;
Motivul pentru care am considerat oportună reconstituirea
succesiunii primarilor oraşului liber regesc montanistic Baia Mare ll-au reprezentat informaţiile incomplete publicate în istoriografia
locală cu privire la mandatul celor dintâi primari ai oraşului Baia
Mare, care au consemnat doar mandatul primarilor: Fésüs
Menyhért, pentru perioada 1849-1874, respectiv Gellert Vasile, din
1874. Astfel, valorificând informaţiile din documentele create de
instituţia Magistratului oraşului Baia Mare, am restituit cititorului
un mic capitol din trecutul acestei funcţii de conducere a oraşului,
schiţând câteva date privind contextul organizării alegerilor şi
subliniind existenţa unei situaţii atipice oraşelor libere regeşti din
epocă, şi anume existenţa la nivelul oraşului Baia Mare a funcţiei de
viceprimar (1862-1867).

29

Eu Gellert Vasile jur, că voi fi credincios regelui, că mă voi supune legilor ţării şi
voiî ndeplini atribuţiile ce-mi revin în calitate de primar cu o precizie
conştiincioasă. Aşa să mă ajute Dumnezeu, vezi SJAN MM, POBM, Registre cu
procese-verbale de şedinţă ale Consiliului Orăşenesc, inv. 1487, reg. 4/1876, f. 34.
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Primarii oraşului liber regesc montanistic Baia Mare
(1848-1876)
(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.
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The Mayors of Baia Mare Free Royal Mining Town
(1848-1876)
(Summary)
Keywords: Baia Mare, free royal mining town, Mayor, Deputy
Mayor, elections

Given the erroneous and incomplete information published in
the local historiography, I restored the list of the former mayors of
Baia Mare town, highlighting an atypical situation of the free royal
towns of the era, namely the existence of a function as a Deputy
Mayor (Vice Mayor) in Baia Mare (1862-1867).
Since the appearance of the mayor function, as a result of the
Law XXIII/1848 and the abolition of the town autonomy (due to the
Law XX/1876), the destiny of our town was led by:
- Mayor Fésűs Menyhért (May 27, 1848 - January 30, 1861);
- Mayor Adolf Agricola (January 30, 1861- April 1, 1862);
- Interim Mayor Smidt Mihai (April 1, 1862 - April 30, 1862);
- Mayor Fésűs Menyhért (April 30, 1862 - January 12, 1874)
and Deputy Mayor Smidt Mihai (April 30, 1862 –May 4, 1867);
- Mayor Nemes Imre (January 12, 1874 – June 1875), until 12
June 1876 - Haracsek Ignat.
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Ioan Pogăciaş (1888-1955).
Unul din prefecţii Sătmarului interbelic
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Cuvinte cheie: Ioan Pogăciaş, prefect, Hideaga, Satu Mare, Partidul
Naţional Liberal, notar, perioada interbelică

Între numeroşii prefecţi care au condus destinele judeţului Satu
Mare în perioada interbelică doi erau originari dintr-un sat care
acum face parte din judeţul Maramureş, Hideaga. Este vorba despre
dr. Teofil Dragoş1 şi dr. Ioan Pogăciaş2.
Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Satu Mare, 2000, p. 91-93;
Claudiu Porumbăcean, Figuri ilustre sătmărene (III). Dr. Teofil Dragoş (1874-1934), în
„Satu Mare. Studii şi comunicări”, Satu Mare, XIV, 1997, p. 217-220.
2 Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Satu Mare, 2000, p. 159-160.
1
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După cum se vede din bibliografia
semnalată, am căutat în urmă cu mai
mulţi ani să scoatem la lumină aceste
personalităţi rămase, ca şi multe altele, în
uitare. Amândoi au fost membri marcanţi
ai liberalismului sătmărean din perioada
interbelică, astfel că am avut ocazia să
revenim,
cu
date
noi,
asupra
personalităţilor acestora într-o lucrare
dedicată formaţiunii politice liberale din
judeţul Satu Mare3.
Ne propunem în cele ce urmează să
readucem în memorie câteva frânturi din
viaţa şi activitatea celui care a fost dr. Ioan Pogăciaş. Politician
consacrat, fost prefect al judeţului Satu Mare, s-a născut la 15 iunie
1888 în localitatea Hideaga, judeţul Satu Mare (azi judeţul
Maramureş), în familia lui Ştefan Pogăciaş (1846-1930) şi a Iulianei
Bud (1848-1919).
Neîndoielnic, putem afirma că familia Pogăceaş s-a detaşat prin
numeroşi membri ai ei, în elita localităţii Hideaga, atestată
documentar din anul 14754. După cum se ştie, juzii satelor
reprezentau o categorie distinctă în aparatul militar-administrativ
al domeniului Cetăţii de Piatră (Chioarului). În anul 1566, jude la
Hideaga era Luca Pogăceaş, deci la un interval relativ scurt de la
prima atestare documentară a localităţii5.
În luna iunie 1602, austriecii au ataşat domeniul Cetăţii de
Piatră, Ungariei, considerându-l „bun egal”. Obiceiul locului a fost
însă respectat, astfel că în fruntea oficiolatelor au fost numiţi
bărbaţii din vechile familii voievodale, păstrându-şi statutul şi
privilegiile. La Bozânta nu a fost numit conducător cineva din
familia voievodală Benea ci s-a optat pentru Ioan Pogăceaş, urmaşul
judelui din Hideaga de la 1566, Luca Pogăceaş, existând însă ipoteza
că aceste familii erau înrudite6.

Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean, PNL Satu Mare. Tradiţie şi
contemporaneitate, Cluj-Napoca, 2011, p. 184-186, 189-190.
4 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, A – N,
Bucureşti, 1967, p. 289.
5 Valer Hossu, Nobilimea Chioarului, Baia Mare, 2003, p. 41-42.
6 Ibidem, p. 64-65.
3
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Acest voievod din familia Pogăceaş
avea să primească înnobilarea familiei şi
pământul aparţinător din Hideaga, la 6
aprilie 1610. În cartea lui Valer Hossu
găsim şi descrierea herbului: scut
triunghiular de culoarea cerului, mobilat
cu un braţ retezat de la umăr acoperit cu
mânecă roşie, care ţine în pumn o sabie
strălucitoare. Deasupra scutului, un coif
militar închis, dominat de o diademă
regească, din care ies trei pene de struţ
de diverse culori7.
În cunoscuta lucrare a lui Ioan cavaler de Puşcariu apare o
familie cu numele Poghacsa de Hidegkutt (Hideaga), cu titlu nobiliar
dobândit în 1610 de la Gabriel Báthori, trăitoare „1 patrifamilie” în
Mező-Madaras (Mădăraşu de Câmpie, jud. Mureş); raporta aceasta
autorului cărţii preotul român al Mădărasului de Câmpie, Ioan
Montani8. În aceeaşi lucrare, preotul greco-catolic al Borşei (jud.
Cluj), Alimpiu Barbuloviciu (viitor vicar al Sălajului) semnala
prezenţa a „3 patrifamilii” din familia Pogácsán (Pogacianu) de
Pusta Hidegkút (Hideaga) cu titlu nobiliar obţinut de la principele
transilvan, Gabriel Bethlen, în 6 aprilie 16169. Încă o familie cu acest
nume era semnalată şi în Uifaleu (Vultureni, jud. Cluj), fără a avea
însă particula „de Hideaga”10.Conform conscripţiei din 1762, în cele
88 de sate din Ţara Chioarului trăiau doar 1005 familii grecocatolice, faţă de 3607 familii ortodoxe. Preotul Gheorghe Pogăceaş
din Hideaga se număra printre slujitorii care rămăseseră fideli
jurământului făcut Sfântului Scaun11.
După anul 1800 s-a semnalat o decădere din starea privilegiată
a unor nobili din Chioar. Lucrul acesta este sesizat şi în matricolele
şcolare ale fiilor acestora. Astfel, în această perioadă, un Andrei
Pogăceaş de Hideaga şi numeroşi alţi copii de nobili chioreni sunt
consemnaţi cu eticheta de „colonus” sau „plebeus”12.
Ibidem, p. 72; fotografia herbului apare în acelaşi volum.
Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române,
vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 100.
9 Ibidem, p. 86.
10 Ibidem, p. 82.
11 Valer Hossu, op. cit., p. 223.
12 Ibidem, p. 252-253.
7
8
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În familia lui Ştefan şi Iuliana Pogăciaş s-au mai născut copiii:
Clariţa (1872-1967), Terezia (Terci, 1874-1968), Rozalia (Nanci,
1877-1957) şi Vasiliu (1879-1936). O biografie interesantă are şi
fratele lui Ioan Pogăciaş, Vasile. Preot greco-catolic, s-a născut în 21
august 1879 la Hideaga. A studiat teologia la Gherla, fiind coleg cu
viitorii preoţi Corneliu Bud, Pompei Podină şi Valentin Sima13. A fost
hirotonit în 1902. Între 1903-1914 era cooperator al parohului
Alexandru Gyenge în parohia Sat-Şugatag14. Între 1925-1932 era
paroh la Tăuţii de Jos15. A repausat la 2 iunie 1936, pe când deja era
intrat în deficienţă16.
Ultima clasă de gimnaziu şi clasele liceale Ioan Pogăciaş le-a
urmat la Gimnaziul Superior de Stat din Baia Mare, unde îl găsim
vreme de 5 ani, în intervalul 1902-1908. De-a lungul acestor ani a
fost coleg, printre alţii, cu viitorii preoţi greco-catolici Iuliu Ardelean
(fratele prefectului Octavian Ardelean)17, Alexandru Darabanth,
Simion Anderco, Vasile Pop, şi cu viitorul primar al municipiului
Satu Mare, dr. Ştefan Benea18. Religia greco-catolică a predat-o în
13Schematismus

Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosuj váriensis graeciritus
catholicorum pro anno a Christonato 1900, Gherla, 1900, p. 257.
14Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus
catholicorum pro anno a Christonato 1903, Gherla, 1903, p. 220; Şematismul
Veneratului Cler al Diecezei greco-catolice Române de Gherla pe anul 1914,
Gherla, 1914, p. 259.
15 Şematismul Veneratului Cler Român Unit al Diecezei de Gherla pe anul 1925.
De la înfiinţarea Episcopiei anul 72. Dela Sfânta Unire a românilor cu biserica
Apostolică a Romei anul 225. Gherla, 1925, p. 60; Şematismul Veneratului Cler al
Episcopiei Române-Unite de Gherla pe anul Domnului 1930, Gherla, 1930, p. 74;
Şematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureş,1932, Baia
Mare, 1932, p. 22.
16 Şematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureş,1936, Baia
Mare, 1936, p. 159.
17Iuliu Ardelean (1888-1952). Preot greco-catolic, a urmat studiile gimnaziale
la Liceul de Stat din Baia Mare. S-a căsătorit cu Elisabeta Rednic, fiind hirotonit
în 1913. A slujit în parohia Văleni. A fost prezent în 1 Decembrie 1918 la Alba
Iulia, ca delegat al parohiei sale. Vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a P.N.Ţ.
din Maramureş. Între 1930-1932 a fost administrator la Mănăstirea Moisei. În
1936 deja era paroh la Iapa, distr. Sighet. Arestat de către horthyşti. În
primăvara anului 1945 a fost întemniţat, împreună cu protopopul Titus
Berinde. A fost apoi iarăşi arestat pe 13 februarie 1952, găsindu-şi sfârşitul la
Peninsula pe 2 martie 1953.
18A Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője Tanévről 1902-1903
(Anuarul Liceului de Stat din Baia Mare), Nagybánya, [Baia Mare], 1903, p. 87; A
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acei ani preotul greco-catolic Andrei Popp,
care preda şi limba română. I-a avut diriginţi
succesiv pe profesorul de latină, greacă şi
maghiară Gurnesevits Lajos, profesorul de
latină, greacă şi geografie Fülep Imre şi pe
profesorul de matematică-fizică Deli Géza.
La sfârşitul claselor liceale îşi exprima
dorinţa să urmeze o carieră de funcţionar la
finanţe – „adótiszt”.
Totuşi a urmat Facultatea de Drept din
Cluj, obţinând diploma de doctor în drept,
eliberată de Universitatea din Cluj cu nr.
712/1913-1914. Susţine apoi examenul de
avocat şi magistrat în faţa Comisiei examinatoare de pe lângă Curtea
de Apel Târgu-Mureş, obţinând diploma cu nr. 31/15 octombrie
191719. În domeniul juridic a profesat ca avocat începând cu data de
27 august 193120, când este admis în Baroul Satu Mare, iar din anul
1935 va intra în Corpul Notarilor Publici (cu sediul la Oradea),
activând în acest domeniu timp de şapte ani în Satu Mare.
După înfiinţarea organizaţiei sătmărene a P.N.L., prima din
întreaga Transilvanie, Ioan Pogăciaş devine unul din liderii
reprezentativi ai acestui partid21.
După instaurarea administraţiei româneşti, fiind un foarte bun
cunoscător al limbii maghiare şi germane, autorităţile apelează la

Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1903-1904 Tanévről (Anuarul
Liceului de Stat din Baia Mare), Nagybánya, [Baia Mare], 1904, p. 46, 138; A
Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1904-1905 Tanévről (Anuarul
Liceului de Stat din Baia Mare), Nagybánya, [Baia Mare], 1905, p. 38, 138; A
Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1905-1906 Tanévről (Anuarul
Liceului de Stat din Baia Mare), Nagybánya, [Baia Mare], p. 42, 127; A
Nagybányai M. Kir. Állami Főgimnázium Értesitője 1906-1907 Tanévről (Anuarul
Liceului de Stat din Baia Mare), Nagybánya, [Baia Mare], 1907, pp. 47, 113; A
Nagybányai Állami Főgimnázium Értesitője 1907-1908 Tanévről (Anuarul
Liceului de Stat din Baia Mare), Baia Mare, 1908, p. 28, 70, 72, 92.
19Arhiva Consiliul Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (A.C.N.S.A.S.),
Fond Operativ, dosar informativ nr. I 520218, f. 73.
20 Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond Baroul Satu Mare,
Tabloul avocaților definitivi, p. 177.
21 Claudiu Porumbăcean, Viorel Câmpean, PNL Satu Mare. Tradiţie şi
contemporaneitate, Cluj-Napoca, 2011, p. 189-190.
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serviciile sale. 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 (în
timpul cât reşedinţa judeţului era la Carei), director de Prefectură la
Satu Mare, şi primpretor. Debutul în administraţia românească are
loc la Seini, Ioan Pogăciaş fiind numit primpretor al acestei plăşi în
perioada 1919-1921. La 18 septembrie 1921 este numit subprefect
în locul lui Gheorghe Urdea22. În ianuarie 1922 preia interimar
funcţia de prefect ca urmare a demisiei lui Ioan Băltescu. Numirea sa făcut prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand la 31
decembrie 1921, la propunerea ministrului de interne de la acea
vreme23. La sfârşitul lunii funcţia de prefect este preluată de dr.
Teofil Dragoş pentru o perioadă de 9 luni (31 ianuarie 1922-30
octombrie 1922), după care Ioan Pogăciaş revine la conducerea
acestei instituţii (1 noiembrie 1922-8 ianuarie 1923, subprefect cu
delegaţie)24. La 9 noiembrie 1922, prin Decretul Regal nr. 50543,
Ioan Pogăciaş a fost decorat cu ordinul ”Coroana României” în grad
de ofiţer pentru „munca fructuoasă depusă în administraţia
românească”25. Mandatul său se încheie la Satu Mare datorită
transferului în funcţia de subprefect al judeţului Maramureş,
conform Decretului Regal 230 din 24 ianuarie 192326. Se pare că
Ioan Pogăciaş nu a dorit să plece la Sighet, postul fiind luat în
primire abia la 18 iulie 192327. El a solicitat atât în 1922 cât şi în
1923 concedii medicale pe perioade mai lungi datorită unor
afecţiuni biliare intenţionând să se trateze în străinătate (Graz sau
Karlsbad, astăzi Karlovy Vary)28. La 15 octombrie 1923, ministrul de
interne refuză prelungirea concediului medical, cerându-i să se
prezinte la post. Situaţia se schimbă în decembrie 1923, când Ioan
Pogăciaş revine pe postul de subprefect la Satu Mare (Înalt Decret
Regal nr. 6338 din 31 decembrie 1923)29. La 14 iulie 1924
A.C.N.S.A.S., Fond Operativ, dosar informativ nr. I 520218, f. 2
Ibidem, f. 6.
24 În serviciul Patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul Satu
Mare (1933-1937), Satu Mare, 1938, p 91.
25A.C.N.S.A.S., Fond Operativ, dosar informativ nr. I 520218, f. 66.
26 Ibidem, f. 14.
27 Ibidem, f. 19.
28 Ibidem, f. 23-25.
29 Ibidem, f. 36.
22
23
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Ministerul de Interne îi solicită un răspuns cu privire la păstrarea
postului datorită faptului că Ioan Pogăciaş a fost numit notar
public30 prin Decizia Ministerului de Justiţie nr. 33283/1924. La 11
octombrie 1924, acesta răspunde ministrului de interne solicitând
demisia din funcţia de subprefect pentru a profesa ca notar public,
invocând motive medicale31. Revine în administraţie în anul 1933,
fiind numit director al Prefecturii Judeţului Satu Mare la data de 25
noiembrie32, pentru ca, la 2 iunie 1934 să fie numit prefect în locul
lui Aurel Nistor (Înalt Decret Regal nr. 1584 din 2 iunie 1934)33.
Jurământul de credinţă a fost depus la 4 iunie 1934 în faţa
Primpreşedintelui Tribunalului Satu Mare34.
Legătura cu localitatea natală a păstrat-o mereu. În anul 1929,
în timpul slujirii părintelui Iustin Péter s-a început construcţia noii
bise-rici greco-catolice.
Constribuţia lui Ioan
Pogăciaş a fost consistentă, el
dăruind pentru construcţie şi
pentru înzestarea bisericii
suma de 200.000 lei35. Şcoala
din Hideaga purta în perioada
interbelică numele dr. Ioan
Pogăciaş; a fost construită în
timpul guvernării liberale36;
fostul prefect a fost şi ctitorul
principal al bisericii din
localitate.
Pentru
toate
acestea, în noiembrie 1934 Ioan Pogăciaş a fost declarat cetăţean de
onoare al comunei Hideaga37. Şi astăzi dr. Ioan Pogăciaş se bucură
de preţuirea consătenilor, pagina de pe o reţea de socializare, din
care şi noi ne-am inspirat, stând mărturie38.
Ibidem, f. 39.
Ibidem, f. 44.
32 Ibidem, f. 51.
33 Ibidem, f. 54.
34 Ibidem, f. 62.
35 http://www.episcopiammsm.ro/baiamare/hideaga.htm.
36 Fotografie dintr-un album foto care a aparţinut revizorului pentru
învăţământul primar, Paul Benea.
37„Graniţa”, Satu Mare, An I, nr. 176, 13 noiembrie 1934; Ibidem, An I, nr. 178,
15 noiembrie 1934.
38 https://www.facebook.com/hideagaistorie.
30
31
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A deţinut şi funcţia de preşedinte a AGRU-lui (Asociaţia
Generală a Românilor Uniţi) local39. Între 6-8 noiembrie 1937 a avut
loc la Satu Mare Congresul AGRU. D. dr. Ioan Pogaciaş, preşedintele
A.G.R.U-lui local, după ce salută congresul, spune: „Această asociaţie
este religioasă pentru că cultura răspândită între membrii ei este
îmbibată de spiritul religios. Mai este şi culturală pentru că cuprinde
întreg domeniul de manifestare şi activitate al vieţii omeneşti ca
ştiinţă, artă, tehnică, economie, industrie, comerţ, morală şi filosofic
îmi lin de o plăcută datorinţă, în numele acestei asociaţii locale să
tălmăcesc mulţumirile noastre sincere marilor generali comandanţi
şi ostaşi pentru jertfa adusă pe altarul acestei măreţe sărbători
când necruţând drum şi oboseală au aflat de bine să deschidă în
mijlocul nostru pentru a contribui cu înalta prezenţă la manifestarea
noastră creştinească”40.
De altfel, cuvântarea lui dr. Ioan Pogăciaş a fost publicată în
întregime, noi redând aici un scurt fragment, elocvent pentru modul
de a gândi al lui Ioan Pogăciaş: „Steagul mântuirei trebuie să fie
purtat atât de pătura intelectuală, cât şi de întregul norod creştin,
trebue înălţător fâlfâit, ca mexicani[i], — ca Moscarado marele
apărător al Alcazarului din Spania contropită de bolşevizmul roşu.
— Să nu ne fie frică; — să nu ne fie ruşine: a manifesta semnele
externe a credinţei, — să fim noi intelectualii români creştini
practicanţi,— să nu ne batem numai pieptul, că suntem catolici, —
că suntem creştini, ci să manifestăm creştineşte să ascultăm şi să
urmăm cu sfinţenie glasul conştiinţei: — aeropagul minunat al
comandamentelor Divine. Din fericire noi românii avem bazele
fundamentale a vieţii creştineşti, cuvintele «Nihilsine Deo» înscrisă
pe pajere Ţărăneşti, mărturisesc viu acest crez creştinesc. Să
continuăm numai cu clădirea începută — şi sunt sigur că ne vom
ajunge scopul, acel scop măreţ, înălţător la care s-a cugetat acela,
care a înfipt cu litere de aur neperitoare: nimic fără Dumnezeu şi îmi
ţin de o plăcută datorinţă în numele acestei Asociaţie locală, — să
tălmăcesc mulţumirile noastre sincere, marilor Generali,
Comandanţi şi Ostaşi pentru jertfa adusă pe altarul acestei măreţe
sărbători, când necruţând drum şi oboseală au aflat de bine să
descindă în mijlocul nostru, — pentru a contribui cu înalta prezentă
la moralizarea noastră individuală şi la crearea caracterelor ferme:
adevărat creştineşti. Singura dorinţa noastră e şi o obligatoare poruncă.
39 Calendarul AGRU-lui pe 1938, Biblioteca poporală a AGRU-lui, nr. 15, Cluj,
1938, p. 134.
40 „Dumineca”, Sighet, an XIV, nr. 46, 14 noiembrie 1937, p. 5-6.
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Că frumoasele şi mult edificatoare sfaturi rostite în acest măreţ Congres,— să nu fie răsunate în pustiu, ci asemenea sămânţei de muştar, să
crească şi să se manifesteze în fapte adevărat creştineşti, — pentru că
credinţa singură, fără fapte — moartă este”41.
În anul 1935, la 21 martie, a fost propus pentru decorare cu
Ordinul Steaua României în grad de comandor. În motivare se arată,
printre altele că „dr. Ioan Pogăciaş în toată cariera sa a fost un devotat şi
conştienţios funcţionar. În calitatea sa de cap al acestui judeţ, cu o mână
de fier şi cu o pricepere şi un tact de admirat, a îndrumat administraţia, a
menţinut ordinea publică în judeţ, a iniţiat şi i-a succes să înjghebeze întrun bloc puternic toate forţele româneşti dela graniţă, formând un
puternic zid pentru apărarea tuturor intereselor româneşti aici la
graniţă”.
Mandatul de prefect a încetat la 20 aprilie 193542 prin demisia
adresată ministrului Ion Inculeţ, locul său fiind luat de dr. Octavian
Ardelean. Datorită relaţiilor deosebite cultivate în perioada mandatului
său de prefect cu regiunea de graniţă vecină din Cehoslovacia, în 1937 a
fost decorat cu Marele Ordin Cehoslovac “Leul Alb” în grad de
comandor43.
În ceea ce priveşte activitatea politică, Ioan Pogăciaş a fost unul din
membrii marcanţi ai liberalismului sătmărean. 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. A deţinut şi funcţia de preşedinte a AGRUlui (Asociaţia Generală a Românilor Uniţi) local44. Iată cum era descris
de către un ziarist interbelic sătmărean: „Ori când d. dr. Ioan Pogăciaş
are o vorbă bună, un cuvânt de încurajare pentru cei ce-l cercetează în
locuinţa sau biuroul lui unde-i primeşte cu zâmbetul pe buze şi cu
bunăvoinţa omului anume creat să se devoteze cu trup şi suflet
cetăţenilor acestui judeţ cărora înainte de a le fi fost prefect le este un
prieten sincer şi-un îndrumător apreciat de partizani şi opoziţionişti
deopotrivă”45.
După cedarea Ardealului de Nord, dr. Ioan Pogăciaş a rămas la
Satu Mare, lucrând ca notar public. După 1944 este ales vicepreşedinte
Ibidem .
A.C.N.S.A.S., Fond Operativ, dosar informativ nr. I 520218, f. 69.
43 Ibidem, f. 75.
44 Calendarul AGRU-lui pe 1938, Biblioteca poporală a AGRU-lui, nr. 15, Cluj,
1938, p. 134.
45 Horia I. Gheorghiţă, Satu Mare.Oameni şi fapte, Satu Mare, 1935, p. 176.
41
42
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al U.D.R. ca reprezentant al grupării liberale din judeţ. Odată cu
preluarea puterii de către forţele procomuniste, Ioan Pogăciaş a intrat
în dizgraţia noului regim politic, alături de ceilalţi lideri politici ai
vremii. A încetat din viaţă la 15 iunie 1955 în Satu Mare. A fost
înmormântat în cimitirul din localitatea natală46.
Încercând să aflăm mai multe
despre
această
personalitate
marcantă a Sătmarului interbelic,
am apelat la Consiliul Naţional
Pentru
Studierea
Arhivelor
Securităţii (CNSAS) cu speranţa că
vom găsi date despre Ioan Pogăciaş,
mai ales pentru perioada postbelică.
Spre surprinderea noastră, am găsit
un dosar pe numele său47 care
cuprinde doar documente din
perioada interbelică şi absolut nici o
informaţie din perioada regimului comunist. Faptul că există un dosar
cu documente referitoare la activitatea unei persoane din perioada
anterioară instaurării comunismului este aproape firesc pentru
practica Securităţii, fapt întâlnit şi în cazul altor persoane studiate, însă
lipsa unui al doilea dosar este cel puţin ciudată. Situaţia a fost
semnalată angajaţilor CNSAS care şi-au exprimat şi ei uimirea însă, în
ciuda bunăvoinţei manifestate (căutarea în mai multe fonduri, inclusiv
pe microfilme), nu s-a găsit nici o altă informaţie legată de dr. Ioan
Pogăciaş. Există posibilitatea ca unele date din dosarul său să fie trecute
greşit de Securitate (ca şi în alte cazuri, precum Octavian Ardelean), iar
inventarierea în arhivă să fi fost făcută ca atare. Cu toate acestea,
informaţiile descoperite ne-au permis să completăm datele avute până
la acest moment despre Ioan Pogăciaş.

Fotografia se găseşte la adresa
https://www.facebook.com/hideagaistorie/photos/.
47 A.C.N.S.A.S., Fond Operativ, dosar informativ nr. I 520218, 78 file.
46
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Ioan Pogăciaş (1888-1955).
Unul din prefecţii Sătmarului interbelic
(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.
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Ioan Pogăciaş (1888-1955)
Prefect of Satu Mare in the Interwar period
(Summary)
Keywords: Ioan Pogăciaş, prefect of Satu Mare district, Hideaga,
Satu Mare, National Liberal Party, public notary, the interwar period

Devoted politician, former prefect of Satu Mare district, Ioan
Pogacias was born on June 15th 1888 in the Hideaga village, Satu
Mare district (today Maramures), son of Stefan and Iuliana. He
studied law in Cluj and he got his lawyer licence in Târgu Mureș, on
October 15th 1917, working for 7 years as a public notary in Satu
Mare.
After the founding of the PNL Satu Mare organization, Ioan
Pogacias becomes the most representative leader of this party. He
was the prefect of Satu Mare district twice. First time, between
November 1st 1922 - January 3rd 1923 and the second time from
June 2nd 1934 to April 20th 1935.
Also, out of this mandate he has held the functions of
”subprefect”, director of Satu Mare prefecture and first praetor.
On November 7th 1925 he is chosen as a member of the
permanent delegation of P.N.L. Satu Mare and from March 26th 1934
to May 23rd 1935 he was part of the first interim committee of
county Council. In 1937, he is appointed as law adviser of the county
Council.
After 1944 he is elected vice-president of U.D.R. as a
representative of the liberal grouping. He passed away on June 15th
1955 in Satu Mare.
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Voluntari români maramureşeni în
Primul Război Mondial
(1918-1920)
Dr. Robert C. Tökölyi
Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie,
Specializarea Istorie Contemporană, Universitatea “Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca (2004Masterat în Drepturile Omului, Universitatea de
Nord Baia Mare (2006); Doctor al Institutului de Istorie ,,George
Bariţiu” din cadrul Academiei Române, Filiala Cluj (2013). 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 presa locală.
Cuvinte cheie: corpurile de voluntari, Maramureş, Rusia, Italia,
Franţa, Dr. Gavril Oşianu, Dr. Găvrilă Iuga

Anul 401 î.Hr., Persia. După încheierea războiului peloponesiac,
lumea civilizată antică se afla în degringoladă. Cetăţile greceşti,
intrate în declin, continuau să se războiască între ele sau, uneori
unite, luptau împotriva Imperiului Persan. De asemenea, Imperiul
Persan trecea prin numeroase convulsii interne, iar la moartea
regelui Darius al II-lea, în anul 404 î.Hr., acestea au culminat cu un
război fratricid între cei doi fii, Cyrus cel Tânăr şi Artaxerxes al IIlea. Auzind de moartea tatălui său, guvernatorul Asiei Mici, Cyrus cel
Tânăr, fiul cel mic, a revendicat tronul, deşi fratele acestuia a fost
înscăunat deja ca Mare Rege. Pentru a-şi înfrunta fratele
„uzurpator”, Cyrus a strâns o armată de mercenari, în special greci,
cu care, mărșăluind spre inima imperiului, a întâlnit armata persană
la Cunaxa, 70 km Nord de Babilon. Armata de mercenari, în special
greci, a pretendentului la tronul imperiului, Cyrus cel Tânăr, fiul
fostului Mare Rege, Darius al II-lea, ieşi victorioasă în urma acestei
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bătălii. Perşii lui Artaxerses al II-lea, fratele pretendentului, au fost
zdrobiţi şi totul părea pierdut. Zeii i-au fost totuşi favorabili regelui
în funcţie, fratele pretendent fiind ucis în bătălia respectivă, ceea ce
făcea ca, în logica distorsionată a războiului, învinsul să fie de fapt
adevăratul învingător. În aceste condiţii, mercenarii lui Cyrus,
conduşi de comandanţi pricepuţi, au încercat să negocieze cu regele
o retragere pe drumul pe care veniseră, dar Artaxerses, sub
pretextul invitării la discuţii, i-a atras în cursă pe generali şi i-a ucis.
Rămaşi fără comandanţi, singuri şi izolaţi total de restul lumii,
fără nici un ajutor, cei 10 000 .de .greci .s-au .repliat,. şi-au .ales .noi
comandanţi şi au decis să se retragă spre nord, spre Pontul Euxin.
Fără provizii şi fără apă, în permanenţă hărţuiţi de trupele persane,
grecii au depăşit obstacol după obstacol, ajungând în cele din urmă
la ţărm, devenind legendară exclamaţia soldaţilor când au văzut
apa: „Thalatta, Thalatta!” Marea! Marea! Din cei 10 000 de soldaţi
greci au rămas circa 6000, care ajungând în cetatea Bizanţ în
primăvara anului 399, s-au înrolat în armata cetăţii Sparta şi au
pornit din nou la luptă, pe alte fronturi.
Epopeea celor 10 000 a devenit faimoasă datorită scriitorului
grec Xenophon1, unul dintre comandanţii mercenarilor şi a servit
drept exemplu de disciplină multor lideri militari de-a lungul
istoriei.


După aproape două milenii şi jumătate, o aventură
asemănătoare au trăit-o şi mii de soldaţi români din Transilvania şi
Bucovina, căzuţi prizonieri în Rusia, Italia sau pe alte fronturi, în
Primul Război Mondial. Referindu-se la epopeea lor, dar mai ales la
experienţa românilor din Rusia, cea mai spectaculoasă dintre toate,
istoricul şi academicianul român Constantin Kiriţescu, considera că
aceasta a fost cu adevărat o Anabasis românească2.
Întrucât avem norocul ca din Siberia să se fi întors suficienţi
soldaţi şi ofiţeri români care să ne spună această poveste
halucinantă şi având în vedere faptul că s-au scris, până în prezent,
1 Xenophon, Anabasis, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, passim.
2 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 19161-1919,
1926, vol III, cap. III- O anabassis românească. Retragerea voluntarilor români prin
Siberia, passim.
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numeroase lucrări ştiinţifice care tratează istoria trupelor de
voluntari transilvăneni şi bucovineni, considerăm că scopul nostru
în acest studiu este de a-i prezenta şi de a-i scoate din anonimat pe
acei soldaţi şi ofiţeri maramureşeni,3 care au participat în Primul
Război Mondial şi în special au făcut parte din legiunile de voluntari,
fie cele din Siberia, fie din Italia sau Franţa. Astfel, înainte de a-i
prezenta pe eroii judeţului nostru, considerăm necesară o scurtă
prezentare a evenimentelor, o sinteză, întocmită pe baza
bibliografiei consultate.
Aventura militarilor români din Transilvania şi Bucovina a
început încă din vara anului 1914, odată cu declanşarea războiului
mondial. Fără nicio urmă de entuziasm şi fără pic de loialitate faţă
de împărat şi imperiu, 6510004 de români din Transilvania şi
Bucovina au fost mobilizaţi pe front în Primul Război Mondial.
Românii au fost repartizaţi în 12 regimente de linie (infanterie):
Regimentul 2 Braşov, 31 Sibiu, 33 Arad, 37 Oradea, 5 Satu Mare, 43
Caransebeş, 50 Alba Iulia, 51 Cluj, 61 Timişoara, 62 Târgu Mureş, 63
Bistriţa, 64 Orăştie. O parte din români erau încadraţi în
regimentele de linie care activau la graniţă: 85 Sighet şi 82 Oradea,
în regimentul secuiesc de honvezi 24 Braşov şi în Batalionul 23
Vânători de Munte. Românii din Bucovina au fost încadraţi în
unităţile Landwehr-ului, pe lângă care exista şi regimentul 41
Cernăuţi, preponderent românesc. Toate aceste regimente
româneşti au fost cuprinse în Corpul XII Armată Sibiu şi Corpul VII
Armată Timişoara5. Marea lor majoritate au fost înrolaţi în
regimente, batalioane, divizii, care au luptat împotriva ruşilor în
Galiţia, împotriva sârbilor, a italienilor sau chiar pe Frontul de Vest.
Referindu-ne în acest moment la frontul rusesc, trebuie
menţionat faptul că, aproape imediat după intrarea în război cu
ruşii, o mare parte a românilor au căzut prizonieri, bineînţeles
alături de alte naţii înregimentate sub steagul austro-ungar.6
3 Studiul se referă la teritoriul actual al judeţului Maramureş.
4 Ioan I. Şerban, Voluntarii transilvăneni şi bucovineni din Rusia în războiul pentru
întregirea neamului, Alba Iulia, 2003, p. 25. Alţi autori, Cornel Ţucă în lucrarea
Prizonieri români din armata austro-ungară internaţi în Rusia. Probemele repatrierii,
Cluj Napoca, 2011, p. 28, estimează cifra de 484.374 de soldaţi români mobilizaţi în
Primul Război Mondial.
5 Ioan I. Şerban, op.cit., p. 24-25.
6 În august 1914 a fost înregistrată prima victorie rusească în Galiţia, după care
până în septembrie 1914 trupele austro-ungare din Galiţia au fost înfrânte aproape
în întregime, pierderile imperiului dualist fiind imense.
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Celebru este cazul unui întreg regiment ceh care, odată intrat în
război, s-a predat ruşilor în pas de marş, pe muzică.7 În orice caz,
odată căzuţi prizonieri, cehii, slovacii, croaţii, polonezii, slovenii,
italienii, maghiarii, austriecii şi românii, au fost internaţi în lagăre,
majoritatea acestora fiind dispuse în pusta siberiană, departe de
linia frontului.8
Autorităţile române din regat, au sesizat o oportunitate în
chestiunea prizonierilor din Rusia şi au demarat măsuri în vederea
înregimentării lor în armata română, prin formarea unor legiuni de
voluntari, însă acest lucru nu a fost posibil până în anul 1917 când
puterea în Rusia a fost preluată de guvernul Kerenski. Oarecum,
relaţiile cu România s-au îmbunătăţit, ceea ce a permis pătrunderea
în imperiu a unor ofiţeri români sau personalităţi politice,
religioase, cu scopul de a recruta voluntari pentru armata română.
Întrucât, foarte mulţi soldaţi români au fost concentraţi în lagărul de
la Darniţa9, lângă Kiev, în acest loc a luat naştere şi primul corp de
voluntari transilvăneni şi bucovineni. Înainte de a fi trimişi în
România, ofiţerii şi soldaţii de la Darniţa au redactat, la 13/26
aprilie 1917, o declaraţie manifest în care mărturiseau dorinţa lor
sinceră de a se uni cu ţara, proclamaţie ce a fost numită mai târziu
„Prima Alba Iulia” şi a fost tradusă în mai multe limbi, Vasile Lucaciu
având, printre alţii, un rol important în popularizarea acesteia în
străinătate.
Acest prim corp de voluntari transilvăneni nu a participat la
anabasisul siberian. Soldaţii şi ofiţerii lor români au fost repatriaţi în
luna iunie 1917, ajungând la Iaşi în 7 iunie, primiţi fiind triumfal de
către autorităţile române. S-a vorbit mult, politicienii rostind
Richard Lein, The „betrayal” of the k.u.k. infantryregiment 28. Truth or legend în
Prague papers on History of International Relations / Praha : Institute of World
History (2009), p. 325-348.
8 Până în anul 1917, în Rusia se regăseau peste 2,1 milioane de prizonieri din
Austro-Ungaria din care circa 650 000 proveneau din partea maghiară a imperiului.
În Rusia au fost organizate 400 de lagăre mari şi circa 700 de lagăre mici, localizate
în întreaga ţară.
9 Numărul estimat încă din timpul războiului al românilor prizonieri în Rusia a fost
de circa 120 000. Aceştia erau răspândiţi mai ales în regiunile Kiev, Odessa, Herson,
Krivoirog, Taganrog, Moscova, Novgorod, Kazan. Mai existau lagăre şi în guberniile
Harkov, Tambov şi Smolensk, Orlov Voronej, Samara iar în Siberia la Omsk şi
Irkutsk, în care se găseau mase compacte de prizonieri români. Nu toţi prizonierii
români au fost internaţi în lagăre. Unele grupuri au fost duse la muncă în
agricultură, minerit sau alte domenii.
7
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cuvinte de mulţumire şi îmbărbătare celor care au ajuns acasă, doar
pentru a fi mai apoi trimişi să lupte la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz în
chiar vara aceluiaşi an. Voluntarii au continuat să vină în România
din lagărul de la Darniţa până la sfârşitul anului 1917 şi începutul
anului 1918 când, condiţiile politico-militare din Rusia, ca urmare a
preluării puterii de către bolşevici şi ocuparea Ucrainei de către
germani, lagărul de la Darniţa a fost închis.

Voluntarii defilând în faţa regelui Ferdinand, Iaşi, 8 iunie 1917
http://www.istoria.md/articol/967/Lupt%C4%83torii_rom%C3%A2ni_din_Siberia

În România, în judeţul Iaşi, autorităţile au format la sfârşitul
lunii noiembrie 1917, Corpul Voluntarilor Români de la Hârlău, sub
comanda colonelului Marcel Olteanu, scopul fiind de a transfera aici
activitatea centrului de recrutare de la Kiev şi de a înfiinţa o divizie
formată exclusiv din voluntari ardeleni. Pentru că existau tot felul de
orgolii locale, voluntarilor li s-a permis formarea în cadrul corpului
a Regimentului I Turda, Regimentului II Alba Iulia şi Regimentului
III Avram Iancu. S-a încercat şi înfiinţarea regimentului Severin, dar
la scurt timp, s-a încheiat pacea cu Puterile Centrale. În tratatul de
pace încheiat era prevăzută şi desfiinţarea corpului voluntarilor
transilvăneni. În aceste condiţii, în Moldova se găseau peste 30 000
de ţărani şi 1500 de intelectuali ardeleni şi bucovineni ce serviseră
în armata română. Circa 10 000 proveneau din rândurile foştilor
prizonieri din Rusia, circa 15 000 fugiseră peste munţi din Ardeal,
5000 au venit cu armata română când aceasta s-a retras din Ardeal
în 1916, iar alte câteva mii continuau să pătrundă dinspre Rusia, tot
din rândul foştilor prizonieri.
Cu toate acestea, în Rusia rămâneau prinşi încă câteva mii de
soldaţi români din Ardeal, dar şi alte naţionalităţi ale Imperiului
Autro-Ungar. Cei mai numeroşi erau cehii, pentru că se
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predaseră de bună voie, în masă, dar mai erau şi polonezi, iugoslavi,
italieni, precum şi letoni şi lituanieni. Recrutarea românilor a
continuat, de data aceasta în lagărele din Siberia, dar faptul că Rusia
a încheiat pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, a făcut ca
repatrierea să fie blocată de noile autorităţi ruseşti bolşevice. În
aceste condiţii, aliaţii au avut ideea trecerii tuturor voluntarilor,
indiferent de naţionalitate, pe frontul francez, având la bază
experienţa din 1917 când, circa 1800 de cehoslovaci au fost trecuţi
în Franţa prin portul rusesc Arhangelsk, situat în nordul Rusiei, dar
acum acesta era controlat de bolşevici. Izbindu-se de refuzul
categoric al lui Lenin de a permite expatrierea voluntarilor, aliaţii au
lansat ideea reconstituirii frontului de est din armata ruşilor „albi” şi
trupele de voluntari, scopul fiind înfrângerea bolşevicilor.

Voluntari români în faţa unui vagon al trenului blindat Mărăşeşti10

În ceea ce-i priveşte pe voluntarii români, aceştia au trecut la
organizarea lor militară. Astfel, ei au format trei regimente: „Horia”,
„Alba Iulia”, „Mărăşeşti”. Fiecare regiment deţinea şi câte un tren
blindat. Conducerea era asigurată, nu de români transilvăneni,
majoritatea lor fiind simpli soldaţi și grade inferioare, ci de colonelul
ceh Kadletz. De asemenea, voluntarii se aflau, din punct de vedere
administrativ, în subordinea Consiliului Naţional Român din Rusia,
condus de Voicu Niţescu. Nu în ultimul rând, din punct de vedere
logistic, trupele române erau subordonate cehilor, care erau cei mai
numeroși, mai bine dotați şi aprovizionați.
10 Ioana Rustoiu, Gabriel Rustoiu, Smaranda Cutean, Corpul Voluntarilor Români din
Siberia 1918-1920, album, Baia Mare, 2010.
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Corpul ofiţerilor batalionului II din Kurgan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corpul_Voluntarilor_Rom%C3%A2ni_din_Rusia

În urma analizării tuturor posibilităţilor de salvare a soldaţilor
voluntari, aliaţii au renunţat la variantele expuse mai sus şi au decis
expedierea lor pe calea cea mai lungă, prin Siberia până la
Vladivostok pe linia trenului transsiberian, pentru a evita trecerea
prin teritoriile controlate de bolşevici. Deşi iniţial, ruşii au fost de
acord cu repatrierea voluntarilor prin porturile din nordul ţării,
cehii, temându-se de o eventuală trădare, au refuzat categoric şi au
optat pentru continuarea drumului spre est, asumându-şi riscul
înfruntării unor mari pericole. Dar erau decişi să depăşească orice
obstacol prin forţă, românii fiindu-le alături, ca parte integrantă (la
început) a eşalonului cehoslovac.
Începând cu primăvara anului 1918, voluntarii au pornit la
drum, prin Siberia, către portul Vladivostok, fiind în permanenţă
hărţuiţi de bolşevici precum şi de unele trupe germane. După trei
luni, voluntarii erau deja stăpâni pe întregul traseu feroviar dintre
Volga şi Vladivostok. Prin apariţia voluntarilor în peisajul politicomilitar al Rusiei, s-au format două fronturi: unul principal pe Volga,
între armata roşie şi armata ruşilor „albi” conduşi de amiralul
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Kolceak iar al doilea, de-a lungul căii ferate transsiberiene între
trupe de bolşevici şi voluntarii multinaţionali, ajutaţi de ruşii albi.
Ajutorul aliaţilor s-a limitat la debarcarea unor trupe în extremul
orient, la Vladivostok şi alte porturi, dar aceste trupe fiind
insuficiente, nu au intrat în acţiune, limitându-se la stabilirea unui
capăt de pod pentru atunci când voluntarii vor ajunge acolo.

Ofiţeri români din corpul voluntarilor din Siberia11

Voluntarii români au început să se organizeze, şi-au constituit
regimente separate, naţionale, şi au preluat paza căii ferate
transsiberiene. Şi-au stabilit sediul principal în localitatea Kinel,
aproape de Ufa, de unde au respins, rând pe rând, atacurile
bolşevicilor. Luptele nu se rezumau doar la apărarea căii ferate,
românii fiind cei care îi urmăreau pe bolşevici în pădurile din
împrejurimi. În scurt timp s-a putut observa că trupele române erau
cele mai bine organizate şi în subordinea lor intrau toate punctele
cheie de pe traseu, oraşele, iar în cadrul lor instituţiile strategice.
Mai mult decât atât, instrucţia soldaţilor ruşi democraţi se făcea de
către români, oraşele erau patrulate de trupe româneşti, numai
garnizoanele erau ruseşti, din motive de orgoliu naţional. Aria de
operaţiune a trupelor române cuprindea circa 1200 km, iar
comandanţii iniţiali ai celor două oraşe mai mari (Kurgan şi
Petropavlovsk), au fost români.
Trupele bolşevice înfrânte doar temporar, se regrupau în
pădurile Rusiei şi atacau apoi din nou trupele române de voluntari
11 Ioana Rustoiu, Gabriel Rustoiu, Smaranda Cutean, op. cit.
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care apărau calea ferată. Românii îi urmăreau apoi pe distanţe mari,
chiar şi de 300 km, de ambele părţi ale căii ferate.
Situaţia internă din Rusia nu le era deloc favorabilă
voluntarilor. Practic, ţara a fost împărţită în două sfere de influenţă.
În partea vestică a Rusiei dominau bolşevicii care şi-au impus
propriul sistem de guvernare în timp ce în Siberia, amiralul Kolceak
şi-a creat un regim de dictatură personală, visându-se noul ţar al
Rusiei. Armatele ”albilor” erau numeroase dar extrem de
dezorganizate, acţionând haotic. Mai mult decât atât, liderii ”albi” nu
se înţelegeau, se considerau în competiţie şi se sabotau reciproc.
Aliaţii japonezi şi americani, debarcaţi în Extremul Orient la
Vladivostok vedeau în problemele Rusiei numeroase oportunităţi
pentru ele, iar chestiunea voluntarilor pierduţi în Siberia interesa
foarte puţin. În faţa acestor probleme, armata bolşevică înainta
victorioasă spre est, obţinând noi poziţii şi teritorii.
Voluntarii nu mai aveau aceeaşi atitudine pozitivă faţă de
această aventură prin care treceau. Marea Unire avusese deja loc în
anul 1918, celelelate state s-au format în jurul României în aceeaşi
perioadă, voluntarii nu aveau niciun contact cu ţările lor, drept
urmare se considerau pe bună dreptate pierduţi în imensitatea
pustei siberiene, fără să ştie dacă vor mai ajunge vreodată acasă. În
aceste condiţii, în ciuda faptului că voluntarii români au rămas
disciplinaţi, colegii lor cehoslovaci au abandonat luptele şi au predat
toate sectoarele pe care le controlau trupelor bolşevice. Românii au
devenit ţinta bolşevicilor pentru că voluntarii controlau restul
oraşelor şi calea ferată. Atacurile s-au succedat cu repeziciune, au
devinit tot mai brutale. Cehii cereau tot mai puternic întoarcerea
acasă, înaintarea bolşevicilor nu mai putea fi oprită, în decembrie
1919 fiind ocupată şi localitatea Kalinsk. Soldaţii din armata lui
Kolceak dezertau în masă. Toată lumea se retrăgea în devălmăşie,
cehii abandonându-şi până şi armamentul din dotare. Singurii care
au rămas organizaţi au fost românii, care continuau să poarte lupte
cu bolşevicii, cu pierderi considerabile de ambele părţi. Corpurile de
voluntari iugoslavi, polonezi, letoni şi lituanieni s-au prăbuşit rând
pe rând, fiind prinse în ambuscade de către bolşevici. Din cei 3000
de iugoslavi şi peste 10 000 de polonezi au scăpat puţini, pierderile
fiind foarte mari. Bolşevicii s-au arătat a fi lipsiţi de îndurare,
voluntarii prinşi fiind împuşcaţi sau spânzuraţi de-a lungul căii
ferate şi a şoselei.
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La Irkutsk a izbucnit o revoltă, cehii l-au arestat pe amiralul
Kolceak şi l-au predat autorităţilor bolşevice, care l-au executat în
scurt timp. Conducerea rămăşiţelor armatei lui Kolceak a fost
preluată de generalul Kapel care, pe o iarnă cumplită a trebuit să
conducă trupele rămase în retragere spre Vladivostok. Din marea
armată rusă albă formată din sute de mii de oameni nu au mai
rămas decât circa 35-40 000 de soldaţi iar dezertările continuau.
Mulţi dintre ei nu au supravieţuit marşului. În cele din urmă
generalul Kapel a reuşit să ajungă la trupele române şi în dreapta
trenului blindat „Mărăşeşti” a decedat, fiind îngheţat în totalitate de
la brâu în jos.
Voluntarii români erau stăpâni pe un sector foarte larg, având
la dispoziţie două batalioane „Horia” şi „Mărăşeşti”, o companie de
pionieri, un escadron de cavalerişti, o companie de stat major şi
două trenuri blindate, iar la Irkutzk mai era un batalion de rezervă
şi un centru de triere pentru voluntari. La sfârşitul lunii ianuarie
1920, bolşevicii au ajuns la Şeragul, în apropiere de Irkutzk, cu o
armată mai mare decât cea a voluntarilor. În noaptea de 3-4
februarie 1920 bolşevicii au atacat prin surprindere trupele
românilor, rămase descoperite prin retragerea din zonă a cehilor,
fără să anunţe. A fost una dintre cele mai crunte bătălii la care au
participat voluntarii români, pierderile fiind considerabile de
ambele părţi. Cu toate acestea, armata bolşevică a fost respinsă, iar
românii au dinamitat toate obiectivele din zonă: uzina de apă,
semafoare, calea ferată pe o anumită porţiune, au incendiat trenuri
părăsite şi s-au retras spre est, considerând bătălia o victorie
deplină. A doua zi, bolşevicii au cerut armistiţiu, care le-a fost
acordat, iar înţelegerea prevedea o distanţă de circa 50 km între
voluntarii care se retrăgeau şi bolşevicii care avansau, cu
angajamentul voluntarilor că se vor abţine de la distrugeri asupra
căii ferate. Românii au fost păstraţi în ariergardă până la sosirea în
Vladivostok.
La Vladivostok, românii au fost îmbarcaţi pe două vapoare
transoceanice „Tras-os-Montes” şi „Huntsgreen”, iar la 26 mai 1920,
după.ce şi-au incendiat trenurile, au pornit în noul lor drum spre casă,
pe mare, prin Marea Chinei, Oceanul Indian, Marea Roşie până la
Constanţa, unde au ajuns la 6 iulie 1920, fiind primiţi cu toate
onorurile de către autorităţile civile şi militare ale României.12
Pentru o analiză amănunţită a experienţei voluntarilor români din Rusia
recomandăm următoarele lucrări şi studii de specialitate: Ioan I. Şerban, Voluntarii
transilvăneni şi bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului, Alba

12
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Traseul parcurs de voluntarii români în Siberia de-a lungul căii ferate
transsiberiene
Iulia, 2003; Cornel Ţucă, Prizonierii români din armata austro-ungară internaţi în
Rusia. Problemele repatrierii, Cluj Napoca, 2011; Simion Ghişa, Luptele românilor cu
bolşevicii în Siberia 1918-1920, Baia Mare, 2009; Elie Bufnea, Cruciaţi, tirani şi
bandiţi, Baia Mare, 2008; Cristina Ţineghe, Maramureşul istoric prin oamenii săi: Dr.
Găvrilă Iuga, memorii, note, însemnări 1911-1940, Baia Mare, 2013; Ioan I. Şerban,
Prizonierii români ardeleni din Rusia în anii neutralităţii regatului României 19141916, în ”Apulum”, nr. 39/2000, p. 509-526; Idem, Gazeta România Mare, organ de
presă al coprului voluntrailor români din Rusia (iulie-decembrie 1917) în ”Annales
Universitatis Apulensis, Seria Historica”, nr. 8/2004, p. 175-182; Idem, Românii în
armata austro-ungară în anii Primului Război Mondial, în ”Annales Universitatis
Apulensis”, nr. 2-3/1998-1999, p. 201-215; Idem, Semnificaţia memoriului-manifest
al voluntarilor români de la Darniţa kievului (13/26 aprilie 1917), în ”Annales
Universitatis Apulensis”, nr. 4-5/2000-2001, p. 145-149; Idem, Constituirea celui deal doilea corp al voluntarilor români din Rusia în ”Apulum” XXXVI/1999, p. 449-460
şi XXXVII/2000, p. 153-163; Idem, Primul corp al voluntarilor transilvăneni şi
bucovineni din Rusia, în ”Apulum”, XXV/1989, p.429-454 şi XXVI/1989, p. 534-559;
Idem, Din activitatea desfăşurată în Vechiul Regat de voluntarii şi refugiaţii ardeleni şi
bucovineni în slujba idealului naţional (iunie 1917-ianuarie 1918), în ”Annales
Universitatis Apulensis”, 1/1997, p. 101-111; Constantin I. Stan, Doru Goron,
Contribuţii aduse de voluntarii români transilvăneni şi bucovineni la realizarea
unităţii naţionale româneşti 1916-1918, în ”Acta Musei Porolissensis”, nr. XI/1987, p.
331-345; Liviu Botezan, Contribuţii la problema recrutării de voluntari dintre
românii transilvăneni ajunşi prizonieri în Rusia în primul război mondial, în ”Acta
Musei Napocensis”, nr. XX/1983, p. 273-291; Mihai Octavian Groza, Activitatea
Vicarului Iacob Popa în Rusia pentru cauza românească.Recrutarea voluntarilor
români transilvăneni 1917-1918, în ”Acta Musei Sabesiensis”, nr. 5/2013, p. 419427; Ioan I. Şerban, Un manuscris inedit despre activitatea lui Octavian Goga în
România în timpul Primului Război Mondial, în ”Annales Universitatis Apulensis”, nr.
6/1 din 2002, p. 187-196 şi nr. 7/2003, p. 337-350; Idem, Din lupta voluntarilor
transilvăneni pentru unire. Senatul central al ofiţerilor şi soldaţilor români, în
”Sargeţia”, nr. XV/1981, p. 269-286.
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Pentru vitejia de care a dat dovadă, corpul voluntarilor români din
Siberia a fost supranumit „Dikaia Divizia” (divizia sălbatică) de către
bolşevici, iar ruşii albi aduceau elogii modului în care erau organizaţi
românii. Acesta a fost „Anabasisul” românesc al Primului Război
Mondial, sau, după cum observă cunoscătorii, katabasis-ul, pentru că
este vorba de o retragere din interior spre coastă. Epopeea voluntarilor
români din Rusia a fost singulară în istoria României.
Trupe de voluntari s-au format şi în Italia, al doilea front ca
importanţă, unde au fost trimişi foarte mulţi români. Aici, primii
prizonieri români sunt consemnaţi încă din iunie 1915, dar numărul
acestora a crescut simţitor abia din anul 1916. Românii au fost
concentraţi în special în provincia L’Aquila, unde, în localitatea
Avezzano, s-a organizat un lagăr de 15 000 de prizonieri.

Vasile Lucaciu oficiind
slujba sfinţirii drapelelor la
festivitatea constituirii legiunii
române din Italia
http://marelerazboi.ro/razboicatalog-obiecte/item/legiunearomana-din-italia-2

În contextul în care, în ianuarie 1915, aici s-a produs un
cutremur foarte puternic, românii s-au făcut remarcaţi datorită
spiritului energic cu care au acţionat pentru a ajuta locuitorii, care
de altfel, comunicau foarte uşor şi bine cu românii. Încă din vara
anului 1916, prizonierii români din Italia au solicitat, prin
intermediul unor memorii, al căror număr a crescut în anii următori,
să fie eliberaţi şi încadraţi în armata italiană pentru a lupta
împotriva duşmanului comun.
În paralel, autorităţile din România, au solicitat acelaşi lucru
instituţiilor omoloage din Italia, care abia la începutul anului 1918
au dat curs acestor solicitări. Astfel, în luna aprilie 1918, un grup de
ofiţeri români din lagărul Cassino au luat iniţiativa formării viitoarei
legiuni române. În acel moment, în Italia se aflau 108 ofiţeri, 26 de
aspiranţi gradaţi şi peste 17500 de soldaţi români dispuşi în peste
50 de lagăre. În mai, autorităţile italiene au organizat o instruire
pentru o serie de ofiţeri români care urmau să treacă mai apoi la
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organizarea românilor. În iunie 1918, s-a format şi un for superior
administrativ al românilor din Italia, cu sediul la Roma, care se
ocupa de propagandă. Tot în iunie 1918, primii 10 ofiţeri
transilvăneni au fost trimişi pe front şi încadraţi în armata italiană,
ataşaţi Serviciului de Informaţii, scopul lor fiind de a convinge şi
recruta prizonierii români din zona frontului. În iulie 1918
autorităţile italiene au aprobat constituirea unei legiuni româneşti,
ce avea ca semn distinctiv, tricolorul românesc, ca parte a armatei
italiene.

Grup de militari din
legiunea română din
Italia
http://marelerazboi.ro/
razboi-catalogobiecte/item/voluntariromani-in-italia

Astfel, s-au format trei companii române cu 13 ofiţeri şi 830 de
militari cunoscuţi drept „Alpinii”, care au fost trimise imediat în
luptă. Cele trei companii s-au remarcat într-o serie de bătălii cum ar
fi cele dela Montello, Vittorio Veneto, Ponta di Brenta, Cimone,
Sisemoled, Valbella, Asiago, Monte Cengio. În contextul în care atât
militarii români din Italia cât şi autorităţile din România au făcut
presiuni asupra italienilor de a li se permite constituirea legiunii
române de sine stătătoare, în octombrie 1918, autorităţile italiene
au acceptat şi astfel s-a trecut de îndată la formarea unor regimente.
Primul regiment, „Horea”, a fost format în octombrie 1918 şi
cuprindea circa 2700 de militari români. A înrolat români în special
din lagărele Avezanno, Albano Laziale şi Cittaducale. Îşi avea
garnizoana la Pietralata. S-au mai înfiinţat încă două regimente:
„Cloşca” şi „Crişan”.
Din punct de vedere operaţional, regimentele române erau
conduse de generalul de brigadă, cavaler Luciano Ferigo, fost
diplomat în România, şi căsătorit cu o româncă. Regimentele aveau
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steag propriu şi erau dotate cu armament italian. Românii au intrat
în luptă pentru scurt timp, afirmându-se în bătălia de la Vittorio
Veneto după care a fost încheiat armistiţiul cu Austro-Ungaria.
Politicienii români au solicitat italienilor să permită repatrierea
legionarilor în România, motivând că era nevoie de ei pentru a face
faţă ameninţărilor dinspre Rusia bolşevică şi din partea Ungariei lui
Bela Kun. Regimentul 1 ”Horea” a părăsit Italia în 3 februarie 1919
cu destinaţia Constanţa, Regimentul 2 ”Cloşca” a plecat în martie
1919, iar Regimentul 3 ”Crişan” în aprilie 1919. Ultimii soldaţi
români din Italia au ajuns în România până în ianuarie 1920.13

Voluntari români din Italia sosiţi în Sibiu în 1919
https://ro.wikipedia.org/wiki/Legiunea_Voluntarilor_Rom%C3%A2ni_din_Italia

După sosirea în România, regimentele voluntarilor au fost
integrate în Armata Română. Astfel, Regimentul „Horea” şi-a stabilit
garnizoana la Deva, „Alpinii” s-au stabilit la Zalău unde era linia de
demarcaţie. O parte din voluntarii din Italia au fost mobilizaţi în
războiul contra Ungariei, în special în zona Bihor. Regimentele 2 şi 3
au fost demobilizate în anul 1920.

13 Dorel Buşe, Legiunea voluntarilor români din Italia, din Primul Război Mondial, în
„Eroi şi morminte. Studii şi comunicări susţinute la Sesiunea anuală a Oficiului
Naţional pentru Cultul Eroilor”, ediţia I, Bucureşti, 12.12.2007, p. 1-16; Ioan I.
Şerban, Istoricul Legiunii Române din Italia 1918-1919, în ”Apulum”, XVIII/19180, p.
495-528; Dumitru Zaharia, Simion Mândrescu şi Italia, în ”Carpica”, nr. 11/1979, p.
41-47.
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Un alt corp de soldaţi ardeleni a căzut prizonier pe frontul
francez. Aici, după ce au fost internaţi în lagăre, soldaţii şi
autorităţile române au făcut demersuri pentru a-i constitui pe
ardeleni în corp de voluntari integraţi în armata franceză. Astfel, s-a
format în octombrie 1918 Legiunea Română din Franţa inclusă în
regimentul de marş al Legiunii Franceze din Lyon. Temporar însă,
românii au fost reuniţi cu garnizoana din Paris în subordinea
batalionului 26 Vânători din Vincennes. Voluntarii români aveau
echipament identic cu cei din legiunea franceză, dar li s-a permis ca
semn distinct, să afişeze tricolorul. Pentru că războiul era pe
terminate, legiunea română din Franţa nu a mai putut participa
efectiv la lupte şi a fost repatriată în iunie 1919, până în iulie 1919
fiind aduşi şi bolnavii din spitalele franceze.14


Sosiţi în ţară, voluntarii au fost primiţi cu onoruri şi medaliaţi15.
S-au întors în localităţile de baştină şi unii şi-au întemeiat familii,
uneori chiar numeroase16. Pe parcursul perioadei interbelice, în
cadrul reformei agrare, foştilor soldaţi din primul Război Mondial
le-au fost distribuite prin împroprietărire, terenuri de pământ, care
nu le-a schimbat cu mult nivelul de viaţă de până atunci, marea lor
majoritate rămânând agricultori, plugari sau simpli muncitori.17 Era
totuşi o umilă recunoaştere a meritelor lor din timpul războiului.

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Corpul_Voluntarilor_Ardeleni, accesat in
luna iulie 2016.
15Imediat după sosirea în ţară, voluntarii au fost medaliaţi. De asemenea, în
perioada interbelică a continuat demersul de medaliere a foştilor voluntari. Dintre
principalele medalii primite de voluntari amintim: Crucea de Război cu baretă
specială Siberia, Crucea comemorativă de război cu bareta specială Siberia, Steaua
României, Coroana României, Virtutea Militară, Bărbăţie şi credinţă, Medalia
Ferdinand I etc.
16Acest aspect poate fi analizat prin prisma documentelor de arhivă. Fondul
Personal Dr. Gavril Oşianu, dos. 29/1934-1937 deţinut de SJAN MM conţine
informaţii cu privire la familiile foştilor voluntari.
17 De asemenea, şi acest aspect poate fi analizat prin prisma documentelor de
arhivă. Fondul Personal Dr. Gavril Oşianu, dos. 29/1934-1937 deţinut de SJAN MM
conţine informaţii cu privire la averea familiilor foştilor voluntari precum şi la
suprafeţele de teren primite prin împroprietărire. Nu am reprodus aceste informaţii
pentru că nu făceau obiectul studiului nostru, dar acestea pot să constituie o direcţie
de cercetare pentru alţi cercetători, în viitor.
14
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De asemenea, în vara anului 1922, cadrele superioare, foşti
legionari români, au decis înfiinţarea unei organizaţii care să
reprezinte interesele foştilor voluntari. Astfel, la iniţiativa
locotenent-colonelului C.G. Pietrariu, în zilele de 28-29 august 1922
s-a desfăşurat la Arad un congres al foştilor voluntari, la care au
participat circa 500 de foşti combatanţi. Cu această ocazie, s-a
înfiinţat Uniunea Foştilor Voluntari din Războiul pentru Întregirea
Neamului (U.F.V.R.), au fost votate statutele şi a fost aleasă
conducerea, Victor Deleu fiind preşedinte, iar Petre Nemoianu, prim
secretar. Încă de la început, noua organizaţie şi-a propus publicarea
unui organ de presă, care mai târziu va deveni „Gazeta
Voluntarilor”.18 Apartenenţa la UFVR cerea ca membrii săi să
dovedească faptul că au luptat ca voluntari. Scopurile UFVR erau:
mijlocirea continuităţii relaţiilor între foştii voluntari, întreţinerea
relaţiilor cu organizaţii similare din ţară şi străinătate, militarea
pentru întărirea statului naţional unitar, propagandă patriotică,
susţinerea şi apărarea intereselor economice ale voluntarilor.
UFVR şi-a constituit filiale, numite despărţăminte, în toate
judeţele unde existau voluntari.
La Satu Mare, spre exemplu, era preşedinte Dr. Gavril Oşianu19,
avocat, fost parlamentar, prefect. În Maramureş, Dr. Găvrilă Iuga20,
Radu Ardelean, Din activitatea Uniunii foştilor voluntari din războiul pentru
întregirea neamului, în ”Acta Musei Porolisensis”, nr. IV/1980, p. 736.
19 S-a născut la 28 martie 1885 în localitatea Bârsăul de Sus, comitatul Satu Mare. A
studiat la Baia Mare, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii din Budapesta. În anul 1908 absolvă aceste cursuri şi în acelaşi an
devine doctor în drept. Satisface stagiul militar la Viena iar în vara anului 1914 a fost
mobilizat pe front în Balcani, fiind luat prizonier în Albania. A fost internat în lagărul
francez din Salonic unde a organizat un grup de voluntari români din Ardeal şi
Bucovina cu care în mai 1919 s-a întors în România. A fost medaliat în repetate
rânduri. După război, a devenit juristul oraşului Baia Sprie din 1919 până în 1940. A
fost implicat politic, fiind membru PNR şi ulterior PNŢ, din partea cărora participă la
alegeri şi este ales parlamentar în trei rânduri: 1919-1920, 1927-1928, 1928-1930.
În perioada 1932-1933 a fost prefectul judeţului Satu Mare. După al doilea război
mondial a fost vicepreşedintele UDR Satu Mare. Rămâne avocat până în 1948 când
este exclus din barou pe motive politice. În anul 1951 se retrage la Fersig unde
deţinea un conac cumpărat de la familia Teleki dar în 1953 a fost mutat cu domiciliu
forţat la Fălticeni unde rămâne până în anul 1955. Revine apoi din nou la Fersig
unde rămâne până la sfârşitul vieţii. A murit în anul 1962 şi este înmormântat la
Baia Mare. A fost preşedinte AGRU, consilier juridic al fabricii Phonix, al
Cooperativei Dacia, membru în diferite organizaţii, societăţi etc.
20 S-a născut la 23 noiembrie 1880 în Săliştea de Sus, comitatul Maramureş. A
studiat în localitatea natală, Sighet, Năsăud şi Beiuş după care urmează cursurile
18
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avocat, parlamentar şi prefect al judeţului în cauză, a preluat
conducerea organizaţiei. Pentru că s-a observat că nu existau foarte
mulţi doritori pentru înscriere, conducerea a fost nevoită să facă
apeluri repetate în vederea afilierii de noi membri. Întrucât, ţăranii
formau marea majoritate a voluntarilor, care nu aveau timpul
necesar pentru a se implica în organizarea şi participarea la unele
evenimente, plătirea cotizaţiilor, abonamente etc, cei care au
dominat UFVR au fost avocaţii sau alte categorii de intelectuali liber
profesionişti, independenți din punct de vedere financiar şi care
dispuneau şi de timp pentru a se implica. Oricum, majoritatea
acestora fuseseră ofiţeri în timpul războiului, iar statutul
organizaţiei cerea şi respectarea gradelor superioare, astfel că era
normal ca aceştia să se implice. Dintre aceşti ofiţeri, unii urmăreau
chiar să se remarce şi în politică. UFVR nu a reuşit alcătuirea unui
anuar şi nici un istoric al corpurilor de voluntari nu a mai fost
realizat, iar congresele şi apariţia gazetei erau şi ele neregulate în
apariţie sau manifestare.21
Din totalul voluntarilor care au supravieţuit (estimările din
acele timpuri era de circa 26000 din 32 000) numai o parte s-au
implicat în funcţionarea UFVR. Din acest motiv, UFVR a făcut
recensăminte repetate ale voluntarilor, uneori pe cale oficială. Deşi
UFVR nu avea voie să facă politică, majoritatea liderilor săi erau
membri marcanţi ai PNR sau PNŢ, ceea ce a făcut ca şi uniunea să
sufere din cauza problemelor politice, a concurenţei dintre diferiţi
lideri etc. În unele situaţii, dincolo de discursul politic naţionalist, se
pot observa şi unele note xenofobe sau chiar antisemite.22
UFVR a avut o activitate modestă care se limita la ajutorarea
voluntarilor săraci, a văduvelor şi orfanilor, participare la diverse
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Budapesta, devenind doctor în drept.
A practicat avocatura la Lugoj şi Vişeu de Sus. În 1914 satisface stagiul militar, este
mobilizat pe front în Galiţia iar în iulie 1916 cade prizonier la ruşi. În lagărele prin
care a trecut, Iuga a organizat corpurile de voluntari, în iunie 1917 el conducând la
Iaşi primul eşalon de voluntari, care mai apoi vor participa la bătăliile de la
Mărăşeşti şi Oituz. Se întoarce în Rusia şi participă la întreaga epopee a voluntarilor
români până la Vladivostok, întorcându-se în ţară în octombrie 1919. A fost
medaliat. Este implicat în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris ca expert pentru
Maramureş. După război este ales deputat, iar în perioada 1928-1931 a fost
prefectul judeţului. Politic, a făcut parte din PNŢ. În 1940 în contextual cedării NV
Transilvaniei, Iuga se retrage la Vatra Dornei, unde a decedat în scurt timp.
21 Radu Ardelean, op. cit., p. 737.
22 Ibidem, p. 738
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festivităţi, inaugurări de monumente etc.23 Însă, de un mai mare
interes pentru UFVR a fost soluţionarea unor probleme de natură
economică a foştilor voluntari, în special împroprietărirea lor prin
reforma agrară. Iniţial, s-a pornit cu memorii către autorităţi, după
care deputaţii, foşti voluntari, au atras atenţia în parlament asupra
acestei probleme. În cele din urmă, deşi prin legea agrară, categoria
militarilor a fost favorizată, UFVR şi voluntarii s-au declarat tot
timpul nemulţumiţi de modul în care s-a făcut împroprietărirea.24
Încă de la începuturi, voluntarii preconizau înfiinţarea unei
bănci care să acorde credit accesibil şi ieftin foştilor combatanţi.
Această bancă s-a înfiinţat la Cluj, dar a desfăşurat o activitate
modestă în raport cu scopurile propuse, numărul beneficiarilor săi
fiind extrem de mic. În perioada existenţei sale, UFVR şi-a propus
înfiinţarea unor cooperative (realizate puţine), a militat pentru
acordarea de reduceri CFR, pensii IOVR pentru voluntarii invalizi,
pentru preferarea voluntarilor la acordarea brevetelor industriale şi
comerciale, licitarea localurilor comunale, ajutoare de stat pentru
întreprinderile iniţiate de voluntari.25O atenţie importantă a fost
acordată şi scopului naţional, UFVR militând prin intermediul
membrilor săi în favoarea întăririi Unirii şi a României Mari. De
asemenea, UFVR a întreţinut relaţii cu alte organizaţii ale soldaţilor
din Primul Război Mondial atât din ţară cât şi din străinătate. 26


După cum am precizat deja la începutul studiului nostru, scopul
acestuia nu este de a relua întreaga aventură a soldaţilor români din
Ardeal şi Bucovina. Cele mai mici detalii ale acestei aventuri au fost
deja expuse în lucrările unor cercetători dedicaţi acestui subiect.
Pentru spaţiul în care trăim noi, este relevantă cunoaşterea celor
care au participat în Primul Război Mondial ca voluntari români.
Astfel, pentru judeţul Maramureş, înţeles ca forma administrativteritorială formată în anul 1968 prin contopirea fostului judeţ
Maramureş cu părţi ale Sătmarului, Sălajului şi ale judeţului Someş,
au fost identificaţi 741 de militari. Probabil că acest număr nu este
23 Ibidem, p. 739.
24 Ibidem, p. 740.
25 Ibidem, p. 741.
26 Ibidem, p. 742-744.
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complet. Este ştiut faptul că nu toţi voluntarii s-au înregistrat în
UFVR, alţii au murit chiar acolo, în mijlocul acţiunii. Pe de altă parte
este posibil ca mulţi dintre voluntarii din actualul judeţ Maramureş
să fie înregistraţi în listele voluntarilor din judeţele existente în
perioada interbelică. Astfel, recunoaştem anumite limite în
reconstituirea exactă a listelor acestor militari, subiect ce rămâne
deschis cercetărilor ulterioare. În consecinţă, listele de mai jos au
fost reconstituite după documente de arhivă dar şi după lucrări de
specialitate apărute în ultimii ani. Pentru zona sătmăreană a fost
folosită lista voluntarilor din fondul Dr. Gavril Oşianu, preşedintele
UFVR Satu Mare, fost prefect al judeţului şi avocat renumit. Dintre
cei 896 de voluntari sătmăreni, au fost desprinşi voluntarii care pot
fi azi încadraţi în judeţul Maramureş. De asemenea, tot pentru zona
sătmăreană, dar şi pentru celelalte regiuni ale actulaului judeţ
Maramureş a fost utilizat albumul Corpul Voluntarilor Români din
Siberia, editat la Baia Mare, pe baza unor documente deţinute de
muzeul din Alba Iulia. La sfârşitul acestui album se regăseşte lista
voluntarilor din Rusia, luaţi în evidenţă chiar atunci, în timpul
războiului. Lista este nominală, fiind trecute şi localităţile şi judeţele
aparţinătoare. Din această listă au fost desprinşi doar acei militari
care nu se regăsesc în tabelul oficial din fondul Gavril Oşianu. Pentru
părţile sălăjene sau lăpuşene militarii au fost reproduşi în
integralitatea lor. În ceea ce priveşte lista militarilor din
Maramureşul Istoric, aceasta a fost reprodusă după lucrarea
apărută sub îngrijirea doamnei Cristina Ţineghe, Maramureşul
istoric prin oamenii săi: Dr. Găvrilă Iuga, memorii, note, însemnări
1911-1940, având la bază documentele fostului prefect al judeţului,
Găvrilă Iuga. De asemenea, această listă a fost îmbogăţită cu numele
celor luaţi în evidenţă în Primul Război Mondial, nume publicate în
albumul mai sus menţionat. Astfel, au rezultat pe baza coroborării
informaţiilor din cele trei surse, cei 741 de militari voluntari români
în Primul Război Mondial. Au fost lăsate de-o parte informaţiile
privind familiile acestor militari precum şi cele referitoare la averea
deţinută. Aceste aspecte pot constitui direcţii de cercetare în viitor.
Pe bazalistelor de mai jos se pot obţine următoarele date
statistice care ne pot ajuta să înţelegem mai bine situaţia militarilor
din primul război mondial:
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1. În funcţie de frontul pe care au luptat:

2. După gradele militare purtate în război:

• 184 •
https://biblioteca-digitala.ro

Voluntari români maramureşeni în Primul Război Mondial (1918-1920)

3. Domiciliul militarilor
a). Repartizare pe preturi

b. Repartizare mediu urban/mediu rural

4. După ocupaţie
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Listele voluntarilor din Primul Război Mondial.
Judeţul Maramureş27
A.

1. Părţile sătmărene28

1

Ghita Vasile

Baia Mare

Ardusat

agricultor

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Raţa Vasile
Ghita Ioan
Neamţ Ioan
Coţ Vasile
Ghita Gavril
Igna Gavril
Martocian Iosif
Lopată Vasile
Ilban Nicolae
Petruş Ioan
Pricop Gheorghe

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Ardusat
Ardusat
Ardusat
Ardusat
Ardusat
Ardusat
Ardusat
Buzeşti
Buzeşti
Buzeşti
Dumbrăviţa

porcar
pădurar
agricultor
Decedat
Decedat
agricultor
covător
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

soldat
soldat
Fruntaş
soldat
soldat
-

13

Măgurean Pintea

Baia Mare

Dumbrăviţa

agricultor

-

14

Cetăţean Simion

Baia Mare

Dumbrăviţa

agricultor

-

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Selişcan Vasile
Bondre Ioan
Gata Gheorghe
Cupar Gheorghe
Zete Gheorghe
Chiver Zaharie
Pricop Ioan
Cadar Gheorghe
Fărcaş Dumitru
Sabadoş Manuilă
Berindan Gh.
Pop Petru
Pop Gheorghe
Pop Demian
Rus Dănilă
Ciocotişan Ioan
Pop Gravril l.
Crăciun
Nichita Simion

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Dumbrăviţa
Chechiş
Chechiş
Chechiş
Chechiş
Unguraş
Unguraş
Unguraş
Unguraş
Rus
Rus
Rus
Rus
Rus
Rus
Şindreşti

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

Soldat
soldat
-

Legiunea din
care a facut
parte
Italia, Reg.
Crişana
Italia
Italia
Italia
Italia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Italia
Rusia Bat. 2
Rusia, Reg. I
Turda
Rusia, Reg.
Horea
Rusia
Rusia
Rusia
Italia
Italia
Rusia
Franţa
Rusia
Rusia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Baia Mare

Şindreşti

agricultor

-

Rusia

Baia Mare

Şindreşti

agricultor

-

Italia

Nr.
crt

31
32

Numele

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

27Este vorba de judeţul Maramureş din prezent.
28 SJAN MM, Fondul Personal Dr. Gavril Oşianu, dos. 29/1934-1937. Trebuie
precizat că în acest dosar se regăseşte lista completă a voluntarilor din fostul judeţ
Sătmar. Din acceastă listă reproducem doar voluntarii care au provenit din
localităţile incluse în judeţul Maramureş în forma administrativă din prezent.
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Nr.
crt

Numele

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Baia Mare
Baia Mare

37
38

Ciocotişan
Onisim
Ciocotişan
Gheorghe
Pop Vasile
Pop Vasile a
Cozmin
Chiuzbăian Mihai
Iluţ Gavril

Baia Mare
Baia Mare

Cicârlău
Cicârlău

39

Cozmuţa Vasile

Baia Mare

Cicârlău

40

Merluşa Simion

Baia Mare

Cicârlău

41

Cozmuţa
Gheorghe

Baia Mare

42

Vişcolţ Iosif

43
44

33
34
35
36

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Baia Mare

Şindreşti

agricultor

-

Italia

Baia Mare

Şindreşti

agricultor

-

Italia

Şindreşti

agricultor

-

Italia

Cicârlău

agricultor

Soldat

Rusia

Agricultor
agricultor
Cantonier
CFR
Muncitor
zilier

Soldat
-

Rusia
Rusia

soldat

Rusia

-

Rusia

Cicârlău

agricultor

soldat

Rusia

Baia Mare

Cicârlău

zilier

-

Franţa, Reg.
Făgăraş

Lazar Gherghel

Baia Mare

Cicârlău

Preot Grcat., elev
plut.

-

Italia

Pop Vasile l.
Simion

Baia Mare

Merişor

agricultor

-

45

Coţ Ioan

Baia Mare

Merişor

agricultor

soldat

46
47
48
49
50
51
52

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Bârgău
Fărcaşa
Fărcaşa
Fărcaşa
Fărcaşa
Fărcaşa
Fărcaşa

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

-

Baia Mare

Sârbi

agricultor

-

Franţa

Baia Mare
Baia Mare

Sârbi
Sârbi

agricultor
agricultor

-

Rusia
Rusia

61
62
63

Omota Gheorghe
Maxim Vasile
Ormoş Ioan
Maghiar Vasile
Bran Gheorghe
Dunca Gheorghe
Ghiman Vasile
Banc Gh a
Nuţului
Dragoş Ioan
Mureşan Indrei
Buşecan
Gheorghe
Duma vasile
Chiş Nuţ
Făt Nicolae
Vâlcan
Gheorghe
Longhin Lăuran
Leşe Vasile
Bran Dumitru

Italia, Reg.
Horea II
Italia, Reg.
Crişan
Rusia
Rusia
Franţa
Franţa
Italia
Franţa
Italia

64

Iluşarec Vasile

Baia Mare

Ferneziu

65

Bogdan Pavel

Baia Mare

Ferneziu

53
54
55
56
57
58
59
60

Baia Mare

Tămaia

agricultor

-

Rusia

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Tămaia
Tămaia
Tămaia

agricultor
Agricultor
agricultor

caporal
-

Rusia
Italia
Italia

Baia Mare

Tămaia

agricultor

-

Italia

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Tămaia
Tămaia
Tămaia

agricultor
agricultor
agricultor
Lucr. la
Topit. Stat.

-

plugar

-

Rusia
Rusia
Italia
Italia, Reg. III
Crişana
Italia, Reg. 81
Inf. Dej
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Nr.
crt
66

Numele
Bogdan Teodor

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Baia Mare

Ferneziu

plugar

soldat

Baia Mare

Ferneziu

plugar

soldat

Baia Mare

Ferneziu

plugar

soldat

Baia Mare

Ferneziu

cărăuş

soldat

Misaroş gavrilă

Baia Mare

Ferneziu

plugar

soldat

71

Dumitru Ioan

Baia Mare

Ferneziu

72

Lupşea Ştefan

Baia Mare

Ferneziu

73

Rusu Gheorghe

Baia Mare

Ferneziu

74

Buşecan Ioan

Baia Mare

75

Sas Nicolae

76

Săsăran Avram l.
Simion

77

68

Bogdan
Gheorghe
Ancea Gheorghe

69

Smical Gavril

70

67

Legiunea din
care a facut
parte
Rusia, Reg.
Avram iancu
Rusia, Reg.
Avram iancu
Franţa
Rusia, Reg.
Avram iancu
Reg. 2 Alba
Iulia
Rusia, Reg.
Avram Iancu
Rusia, Reg.
Turda I

Lucrător de
pădure
Lucr. la
Topit.Statului
Lucrător la
pădure

soldat

Ferneziu

Ocar la CFR

soldat

Baia Mare

Ferneziu

cărăuş

soldat

Baia Mare

Firiza

miner

soldat

Rusia, Bat. II

Pop Pavel

Baia Mare

Firiza

-

Italia Bat. III

78

Lupan Gheorghe

Baia Mare

Firiza

79

Sâncean
Gheorghe

Baia Mare

Firiza

80

Pop Ioan

Baia Mare

Firiza

81

Cherecheş
Vasile

Baia Mare

82

Gereben Mihai

Baia Mare

83

Iosipciuc Dumitru

Baia Mare

84

Otescu Ioan

Baia Mare

85

Torai Gheorghe

Baia Mare

86

Hidegcuti Gh. l.
Costan

Baia Mare

87

Vaida Gheorghe

Baia Mare

88

Ciolte Ştefan

Baia Mare

89

Costin Ioan

Baia Mare

90

Chinta Manuilă

Baia Mare

Tăuţii de
Sus
Tăuţii de
Sus
Satu Nou de
Sus
Satu Nou de
Sus
Satu Nou de
Sus
Satu Nou de
Sus
Satu Nou de
Sus
Satu Nou de
Sus
Satu Nou de
Sus
Chiuzbaia

Lucrător la
pădure
Lucrător la
pădure
Lucrător la
pădure,

soldat

-

-

Italia Bat. 8
Italia, REg. II
Crişan
Italia, Reg. III
Cloşca

Rusia, Reg. II
Turda
Rusia, Reg. II
Turda
Italia, Reg. III
Crişana, Bat. I,
Compania III

Lucrător la
pădure

soldat

agricultor

-

Siberia

zilier

soldat

Siberia

Lucr. de
fabr.

soldat

agricultor

soldat

agricultor

-

agricultor

-

agricultor

-

agricultor

-

agricultor

-

Miner

-
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Italia, Reg. III
Crişana
Italia, Reg. III
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103 Inf. Sighet
Rusia, Reg. 88
Inf. -Sighet
Siberia
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91
92
93

Pop Vasile
Breban Ioan
Babiciu Antoniu

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Chiuzbaia
Chiuzbaia
Chiuzbaia

miner
agricultor
Lucră la păd.

Soldat

94

Şerban Pavel

Baia Mare

Ferneziu

Lucr. la păd.

-

95

Sas Petru

Baia Mare

Ferneziu

pădurar

Soldat

Baia Mare

Ferneziu

Zilier

-

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Lăpuşel
Lăpuşel
Lăpuşel
Lăpuşel
Lăpuşel
Lăpuşel
Lăpuşel

agricultor
agricultor
Agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

Soldat
Soldat
Soldat

Legiunea din
care a facut
parte
Italia, Reg. I
Italia, Reg. I
Rusia
Rusia, Reg.
Avram Iancu
Italia, Reg. 3
Crişan, Bat. 2
Italia, Reg. 21,
Bat. 16
Rusia
Italia
Rusia
Italia
Italia
Italia
Italia

Baia Mare

Lăpuşel

agricultor

Soldat

Italia

Baia Mare
Baia Mare

Lăpuşel
Lăpuşel
Bozânta
Mică
Bozânta
Mică
Bozânta
Mică
Bozânta
Mică
Recea
Bozânta
Mică
Recea
Recea
Recea
Recea
Recea

agricultor
agricultor

soldat

Italia
Rusia

agricultor

-

Rusia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

Nr.
crt

Numele

Domiciliul
Plasa

105
106

Săsăran
Gheorghe
Mociran Vasile
Caraciuc Gavril
Onea Ioan
Buciuman Ioan
Culciar Carol
Bumbuţiu Vasile
Pavel Alexandru
Rogojan
Gheorghe
Condor Simion
Zăgrean Ioan

107

Ruşecan Ioan

Baia Mare

108

Botorce Simion

Baia Mare

109

Găvruş Dumitru

Baia Mare

Tămaş
Gheorghe
Cadar Nuţi

Baia Mare

96
97
98
99
100
101
102
103
104

110
111

Baia Mare

112

Sabou Ioan

Baia Mare

113
114
115
116
117

Bud Alexandru
Sabău Dumitru
Bălaş Ioan
Bud Ioan l. Gusti
Ardelean Simion
Mădăras
Gheorghe
Bud Dumitru
Bud Ioan
Nemeş Costan
Pop Ilie
Coltean
Gheorghe
Hotea Dumitru
Hotea Gheorghe
Ghirasin Mihai
Samoilă Mihaiu

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

agricultor

-

Franţa

agricultor

-

Franţa

agricultor

-

Franţa

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

caporal
-

Italia
Italia
Italia
Franţa
Italia

Baia Mare

Recea

agricultor

-

Franţa

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Recea
Recea
Săsar
Săsar

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

-

Italia
Italia
Italia
Italia

Baia Mare

Săsar

agricultor

-

Rusia

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Săsar
Săsar
Săsar
Săsar

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

-

Rusia
Italia
Italia
Italia
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Nr.
crt

Numele

Domiciliul
Plasa

Localitatea

128

Şerban Ioan

Baia Mare

129

Berindan Gh.

Baia Mare

130

Maxim Toma

Baia Mare

131

Filipan Ioan

Baia Mare

132

Hauşi Dumitru

Baia Mare

133

Paşca Ioan

Baia Mare

134

Drozman Ştefan

Baia Mare

135

Petea Petru

Baia Mare

136
137
138
139
140
141
142
143

Ardusătan Grig.
Bâta Gavril
Câmpan Alex.
Rohian Vasile
Brânduşan Ioan
Prelucan Dumitru
Horje Dumitru
Pop Leonte
Şandor
Gheorghe
Ardusătan
Dumitru

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Satu Nou de
Jos
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi

Baia Mare

Groşi

Baia Mare

Groşi

146

Voluntarul Turc

Baia Mare

Groşi

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Băban Vasile
Jigoveni Ioan
Băban Gavrilă
Brehaiţa Ioan
Halas M. Gh.
Băban Mihai
Bud Alexandru
Filip Gheorghe
Halas P. Gh.
Băban Avram
Brânzei Costan
Jente Ioan
Făt Ioan
Borcutean Ioan
Selejan Ilie
Cusco Gavrilă
Şerban Vasile
Şomcutean Flore
Motica Gheorghe

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Ocoliş
Ocoliş
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Mocira
Dăneşti
Dăneşti
Bontăieni
Negreia
Bontăieni
Tăuţii Măgh.
Tăuţii Măgh.

144
145

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

agricultor

soldat

Rusia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Italia

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
Agricultor
agricultor

-

Italia
Italia
Italia
Franţa
Italia
Italia
Italia
Italia

agricultor

-

Italia

-

Italia

-

Italia

-

Italia
Rusia
Rusia
Italia
Franţa
Italia
Italia
Italia
Franţa
Rusia
Rusia
Franţa
Italia, Bat. 5
Italia
Rusia
Franţa
Franţa
Franţa
Rusia

agricultor
decedat
Agricultor,
decedat
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
Agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
Miner
agricultor
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Domiciliul

Nr.
crt

Numele

166
167
168
169
170
171
172
173

Cirţ Vasile
Nedelea Dumitru
Dragoş martin
Crăcău Gavril
Ghişe Alexă
Rus Mihai
Micle Nuţ
Crăciun Nicolae

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

174

Nicoară Ioan

Baia Mare

Plasa

175

Ghişe Vasile

Baia Mare

176
177
178

Sitar Dumitru
Ţineghe Gh.
Ţineghe Ioan

179

Leş Alexandru

180

Botiş Vasile

181

Vasiac vasile

182

Roman Nicolae

Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Copalnic
Măn.
Copalnic
Măn.
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur

183

Măguţ Timofie

184

Mihalca Ioan

185

Mihalca Ştefan

186

Cozma Vasile

187

Paşca Timoftei

188

Trif Vasile

189

Tarţa Vasile

190

Petrehuş Avram

191

Ciceu Vasile

192

Petruş Ioan

193

Coaciu Vasile

194

Opriş Iacob

Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur

Localitatea

agricultor
agricultor
miner
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

Soldat
Soldat
-

Legiunea din
care a facut
parte
Italia
Salonic
Rusia
Franţa
Siberia
Italia
Italia
Italia

agricultor

-

Italia

agricultor

-

Rusia

Lucr. de păd.
-

Soldat
Soldat

Rusia
-

Ocupatia

Gradul
militar

Tăuţii Măgh.
Tăuţii Măgh.
Tăuţii Măgh.
Băiţa
Băiţa
Băiţa
Băiţa
Băiţa
Bozânta
Mare
Bozânta
Mare
Cavnic
Bontăieni
Şişeşti
Brebeni

agricultor

Fânaţe

agricultor

-

Rusia

Fânaţe

agricultor

-

Rusia

Fânaţe

agricultor

-

Rusia

Trestia,
cătunul
Bloaja

agricultor

-

Rusia

Berinţa

agricultor

-

Siberia

Berinţa

agricultor

-

Siberia

Berinţa

agricultor

soldat

Reg. Cloşca

Cărbunari

agricultor

-

Rusia

Cărbunari

agricultor

-

Reg. Cloşca

Cărbunari

agricultor

-

Rusia

Cărpiniş

agricultor

-

Reg. Cloşca

Cărpiniş

agricultor

-

Siberia

Curtuiuşul
Mic

agricultor

-

Reg. Cloşca

Berinţa

agricultor

-

Italia

Cărpiniş

agricultor

-

Italia
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Nr.
crt

Numele

Domiciliul
Plasa

195

Borcutan Gavril

Copalnic
Mănăştur

196

Ungur Ioan

Copalnic
Mănăştur

197

Bretan Toma

198

Pop Ştefan

199

Cardoş Costan

200

Mihalca Ştefan

201

Micle Mihai

202

Ciolte Ilie

203

Bobb Vasile

204

Tarţa Gheorghe

205

Seran Ştefan

206

Dragomir Mihai

207

Pop Gheorghe l.
Mihai

208

Bode nicolae

209

Tarba Vasile

210

Balaj Filip

211

Achim Ioan

212

Pop Alexandru

213

Moje Ilie

214

Lupşe Macovei

215

Lele Todor

216

Petrovan Indrei

217

Pop Gheorghe

218

Avram Ioan

Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Cărpiniş

agricultor

-

Italia

Cărpiniş

agricultor

-

Italia
Italia

Curtuiuşul
Mic

Agricultor

-

Agricultor,
decedat
Agricultor,
decedat

-

Rusia

agricultor

-

Rusia

agricultor

-

Franţa

agricultor

-

Franţa

agricultor

-

Franţa

Copalnic

agricultor

-

Rusia

Copalnic

agricultor

-

Italia

Copalnic

agricultor

-

Italia

Copalnic

agricultor

-

Italia

Vad

agricultor

-

Italia

Coaş

agricultor

-

Rusia

Coaş

agricultor

soldat

Coaş

agricultor

soldat

Coruia

agricultor

-

Italia

Coruia

agricultor

soldat

Rusia

Coruia

agricultor

-

Italia

Coruia

agricultor

-

Italia

Coruia

agricultor

-

Italia

Coruia

agricultor

-

Italia

Coruia

agricultor

-

Italia

Cărbunari
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
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Rusia

Reg. 2 Alba
Iulia
Reg. 2 Alba
Iulia

Voluntari români maramureşeni în Primul Război Mondial (1918-1920)
Nr.
crt

Numele

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte
Reg. I Avram
Iancu
Reg. I Avram
Iancu

225

Pop Avram

Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Copalnic
Mănăştur
Seini

Săbişa

agricultor

soldat

226

Abrudan Mihai

Seini

Săbişa

agricultor

-

227

Toma Teodor

Seini

Săbişa

agricultor

-

228

Ardelean Vasile

Seini

Ilba

agricultor

-

229

Iluţi Gheorghe

Seini

Ilba

agricultor

-

230

Seini

Ilba

agricultor

-

Seini

Seini

agricultor

-

Italia

232
233
234
235
236

Jurje Ioan
Ghebri George a
Nuţului
Paşca George
Dragoş Mihai
Pop Mihai
Tămaş Vasile
Bălan Gheorghe

Italia
Reg. I Avram
Iancu
Italia. Reg. 3
Crişan
Reg. 2 Alba
Iulia
Reg. 104 Inf.
Dej
Italia, Reg. I

Seini
Seini
Seini
Seini
Seini

Seini
Seini
Seini
Seini
Seini

soldat
-

Siberia
Franţa
Italia
Franţa
Italia

237

Feher Dumitru

Seini

Seini

-

Italia

238

Bogdan Ioan

Seini

Seini

-

Siberia

239

Nap Simion

Seini

Seini

-

Italia

240

Hontău
Gheorghe

Seini

Seini

-

Italia

241

Vaida Ioan

Seini

Seini

-

Italia

242

Dârle Gavrilă

Seini

Seini

-

Italia

243

Griga Gavrilă

Seini

Seini

-

Italia

244

Bărbuş Lazăr

Seini

Seini

-

Italia

245

Cătană Ştefan

Seini

Seini

-

Italia

246

Todoran Iuliu

Seini

Seini

agricultor
agricultor
agricultor
Lemnar
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Agricultor şi
lemnar
Învăţător
director

-

Italia, corpul
A.B

219

Avram Vasile

220

Cozmuţa Ştefan

221

Latiş Alexa

222

Cozmuţa Alexa

223

Bărbos Timoftei

224

Bărbos Dosoftei

231

Coruia

agricultor

-

Cerneşti

Agricultor
-

-

Cerneşti

Agricultor

-

Franţa

Cerneşti

agricultor

-

Italia

Ciocotiş

agricultor

-

Rusia

Ciocotiş

agricultor

-

Italia

• 193 •
https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Robert C. Tökölyi
Nr.
crt
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Numele
Vaida Gheorghe
Urmaşii lui
Iojiban Gheorghe
Apai Gheorghe
Danciu Alexandru
Sabău Pavel
Dârle Vasile
Fănăţan Toma
Ciolt Ioan
Costea
Alexandru

256

Costea Ioan

257

Raţiu Ioan

258

Agoşton Ioan

259

Agoston Vasile

260

Costan Florian

261

Orcan Ioan

262

Voisa Costan

263

Bucşa Andre

264

Bucşa Traian

265

Gheorghe
Nicolae

266

Pop Cornel

267

Pop Ioan l. Ioan

268

Tibil Ioan l. Tomi

269

Borbil Tămaş

270

Condor Ioan

271

Coteţ Ioan Costin

272

Dragoş Ioan

273

Ille Alexandru

Seini

Seini

agricultor

-

Legiunea din
care a facut
parte
Italia

Seini

Seini

Agricultor

-

Italia

Seini
Seini
Seini
Seini
Seini
Seini
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Seini
Seini
Seini
Seini
Seini
Seini

Agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

-

Franţa
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia

Berchez

Agricultor

soldat

Italia

Berchez

Funcţionar

-

Italia

Berchez

agricultor

-

Rusia

Berchezoaia

agricultor

-

Franţa

Berchezoaia

agricultor

-

Franţa

Berchezoaia

agricultor

-

Franţa

Berchezoaia

agricultor

-

Italia

Berchezoaia

Agricultor,

-

Franţa

Posta

Agricultor

-

Franţa

Posta

Agricultor

-

Rusia

Posta

Agricultor

-

Rusia

Posta

Agricultor,

-

Italia

Posta

Agricultor

soldat

Rusia

Posta

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Italia

Agricultor

soldat

Italia

Agricultor

soldat

Italia

Agricultor

soldat

Italia

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Finteuşu
Mare
Finteuşu
Mare
Finteuşu
Mare
Finteuşu
Mare
Finteuşu
Mare

Ocupatia
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Gradul
militar

Voluntari români maramureşeni în Primul Război Mondial (1918-1920)
Nr.
crt

Numele

274

Jurge Gheorghe
l. Ioan

275

Jurge Gavrilă

276

Achim Ioan l.
Gheorghe

277

Bonax Ioan

278

Marincaş
Gheorghe

279

Mărieş Vasile

280

Hagan Teodor

281

Indre Ioan

282

Pop Ioan l. Ioan
Iosif

283

Rus Teodor

284

Gheţie Vasile

285
286

Petru Gheorghe
l. Vasile
Brihan Petru l.
Ioan

287

Lupuţi Gheorghe

288

Neagotă Ioan

289
290
291
292
293
294

Onţi Vasile l.Ioan
Ghiţi Ioan l.
Gheorghe
Ghiţi Vasile l.
Ioan
Măgăriţă Ioan
Hăgan Ioan l.
Gheorghe
Petruş Ioan l.
Petru

295

Surduc Trifon

296

Hossu Vasile

297

Indre Vasile

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Hovrila

Agricultor

-

Rusia

Hovrila

Agricultor

-

Italia

Hovrila

Agricultor

-

Italia

Hovrila

Agricultor

-

Rusia

Hovrila

Agricultor

-

Rusia

Hovrila

Agricultor

-

Italia

Buciumi

Agricultor

-

Rusia

Buciumi

Agricultor

-

Rusia

Buciumi

Agricultor

soldat

Italia

Buteasa

Agricultor

-

Italia, Reg. I
Horea

Buteasa

Agricultor

-

Italia

Văleni

Agricultor

-

Văleni

Agricultor

-

Văleni

Agricultor

-

Văleni

Agricultor

-

Italia, Reg. III
Crişan
I Avram Iancu,
Reg. 21
Reg. 98 Inf
I Avram Iancu
Italia, Reg. I
Horea
Italia, Reg. I
Horea

Văleni

Agricultor

-

Văleni

Agricultor

-

Văleni

Agricultor

-

Italia idem

Văleni

Agricultor

-

Bat. 25

Văleni

Agricultor

-

Italia I Horea

Văleni

Agricultor

-

Reg. 88 Inf.
Bat 23

Văleni

Agricultor

soldat

Italia I Horea

Văleni

Agricultor

-

Italia Bat. 29

Curtuiuşu
Mare

Agricultor

-

Reg. Avram
Iancu
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Nr.
crt

Numele

298

Dan Gheorghe

299

Toma Ioan

300

Achim Nicolae

301

Avram Ilie

302

Lupşa Vasile

303

Avram Dumitru

304

Covaci Ioan

305

Avram Ioan

306

Achim Ioan

307

Uţă Ioan

308

Petruş Vasile

309

Mihaşca Iuon

310

Lupuţ Nicolae

311

Hote Teodor

312

Tămâian Vasile

313

Şchiop Mihai

314

Pop Ilie

315

Mărginaş Vasile

316

Topan Ioan

317

Fiţan Ioan

318

Boldijar Ioan

319

Ghiraş Ioan

320

Moldovan Onuţ

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Localitatea
Curtuiuşu
Mare
Curtuiuşu
Mare
Curtuiuşu
Mare
Curtuiuşu
Mare
Curtuiuşu
Mare
Curtuiuşu
Mare

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Agricultor

-

Bat. III

Agricultor

-

Avram Iancu

Agricultor

-

Avram Iancu

Agricultor

-

II Avram Iancu

Agricultor

-

Italia, I Horea

Agricultor

-

Italia, Bat. III

Fericea

Agricultor

-

I Avram Iancu

Curtuiuşu
Mare

Agricultor

-

Italia, I Horea
Italia, I Avram
iancu
Italia, I. Avram
Iancu

Fericea

Agricultor

-

Fericea

Agricultor

-

Iadăra

Agricultor

-

Reg. I

Văleni

Agricultor

-

Bat. 21

Văleni

Agricultor

-

Bat. 2

Văleni

Agricultor

-

Bat. 2

Văleni

Agricultor

-

Bat. 2

Mireşu Mare

Agricultor

-

Mireşu Mare

Agricultor

-

Mireşu Mare

Agricultor

-

Idem

Mireşu Mare

Agricultor

-

Idem

Mireşu Mare

Agricultor

soldat

Idem

Mireşu Mare

Agricultor

-

Siberia

Mireşu Mare

Agricultor

-

Italia

Mireşu Mare

Agricultor

-

Italia
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batalionul
legionarilor
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Nr.
crt

Numele

321

Buie Vasile

322

Mureşan
Gheorghe

323

Rus Grigore

324

Dorca Teodor

325

Dorca Teodor l.
Ioan l. Teodor

326

Pop Teodor

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Mireşu Mare

Agricultor

-

Mireşu Mare

Agricultor

-

Remeţi

Agricultor

-

Şomcuta
Mare

Remeţi

Agricultor

-

Remeţi

Agricultor

-

Italia, bat. 15
Bat. I Franţa

Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Remeţi

Italia
Bat. III Italia
Bat- I alpin Reg.
Cloşca, Italia
Italia, reg. 2
Cloşca. Comp.
6 mitralieri

Agricultor

-

Agricultor

-

Stejera

Agricultor

-

Rusia-Siberia,
Bat. II
Mărăşeşti

Stejera

Agricultor

-

Idem

Stejera

Agricultor

-

Idem

Stejera

Agricultor

-

Italia

Tulghieş

Agricultor

-

Franţa

Tulghieş

Agricultor

-

Tulghieş

Agricultor

-

Tulghieş

Agricultor

-

Italia

Tulghieş

Agricultor

-

Italia

Tulghieş

Agricultor

-

Italia

Tulghieş

Agricultor

soldat

Italia, Reg. I
Horea

Dăneştii
Chioarului

Secretar
comunal

-

Rusia-Siberia

Lucăceşti

Agricultor

-

Rusia

Dorca Vasile

328

Crişan Gheorghe

329

Buie Ioan

330

Buie Gheorghe

331

Buciuman
Gavrilă

332

Leş Zaharie

333

Bârle Ştefan

334

Bârle Ioan

335

Bârle Simion

336

Bârle Ioan

337

Bârle Artenie

338

Coza Gheorghe

339

Finkelstein
Mauriţiu

340

Moldovan Chifor

341

Boloş Vasile

Şomcuta
Mare

Lucăceşti

Agricultor

-

Bat. 17
voluntari din
Italia

342

Buciuman Ioan

Şomcuta
Mare

Lucăceşti

Agricultor

-

Idem

Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Remeţi

Italia, bat. XI

327
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Horea, Bat.
Din Italia
Italia, Bat.
Crişana
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Nr.
crt

Numele

343

Onea Ilie

344

Remeţean
Simion

345

Onea Ioan

346

Ionuţ Ioan

347

Sava Ioan

348

Onea Simion

349

Sava Vasile

350

Pop Ioan

351

Puşcaş Simion

352

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Fersig

Agricultor

Fersig

Agricultor

-

Italia

Fersig

Agricultor

soldat

Corp.
voluntarilor
români Reg. I
Avram Iancu

Fersig

Agricultor

soldat

Reg. I Turda

Fersig

Agricultor

-

Bat. 29 Italia

Fersig

Agricultor

-

Legiunea
Franceză în
luptele de la
Salonic

Fersig

Agricultor

-

Italia, bat. 6

Fersig

Agricultor

-

Italia, reg. 3

Şomcuta
Mare

Pribileşti

Agricultor

-

România,
legiunile Galaţi
şi Costeşti
Bendir

Hovrince
Gheorghe

Şomcuta
Mare

Pribileşti

Agricultor

-

Chiev-Rusia

353

Buie Ioan

Şomcuta
Mare

Pribileşti

Agricultor

-

Rusia şi a luat
parte în grupul
5 Aviaţie Sibiu

354

Buie Timofie

Pribileşti

Agricultor

-

Italia, Bat. 27

355

Buie Indrei

Pribileşti

Agricultor

-

Italia, Bat. 18

356

Cardoş Petru

Pribileşti

Agricultor

-

Idem

357

Cociş Nicolae

Culcea

Agricultor

-

Italia Bat. 19

358

Mureşan Vasile

Culcea

Agricultor

-

359

Mureşan Ioan

Culcea

Agricultor

-

360

Pop Triff

Culcea

Agricultor

-

Italia Bat. 12

361

Conţ Ioan

Culcea

Agricultor

-

Italia

362

Lupan Grigore

Culcea

Agricultor

soldat

363

Lacatâş Nicolae

Culcea

Agricultor

-

Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
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Italia

Italia, Reg. I
Alpini
Italia Reg.
Cloşca

Italia, Reg 2
alpini
Rusia Reg 2
Alba Iulia

Voluntari români maramureşeni în Primul Război Mondial (1918-1920)
Nr.
crt

Numele

364

Lăcătoş Andrei

365

Cap. Fănăţean
Nicolae

366

Medan Ioan

367

Dale Ioan

368

Pop Vasile

369

Burciulean Vasile

370

Grebleş Irimie

371

Filimon Găvrilă

372

Cozma Ignaţ

373

Popoviciu Ioan

374

Cardoş Vasile

375

Dalea Gheorghe

376

Brânduşa Ioan

377

Cerneştean
Simion

378

Berciu Vasile

379

Tomşe Ioan

380

Cheţe Emanuel

381

Trif Nuţ

382

Trif Gavrilă

383

Rad Nuţ

384

Pop Vasile a Nuţ

385

Rad Gheorghe

386

Berciu Vasile

387

Duruş Gheorghe

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte
Italia-Reg.
Horea
Italia Reg I
Horea

Culcea

Agricultor

-

Culcea

Agricultor

caporal

Culcea

Agricultor

-

Agricultor

-

Italia Reg. 2

Agricultor

-

Rusia, Reg.
Mărăşeşti, bat. 2

Agricultor

-

Italia Bat. 14

Agricultor

soldat

Rusia, Reg.
Horea

Agricultor

-

-

Agricultor

-

-

Agricultor

-

-

Agricultor

soldat

-

Agricultor

-

-

Zilier agricol

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

Săcălăşeni

Agricultor

-

Satulung

Agricultor

-

Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului
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Italia, bat. 27

Italia, Reg. II
Alpini
Rusia, reg. I
Alba Iulia
Rusia

Dr. Robert C. Tökölyi
Nr.
crt

Numele

388

Coteţ Dumitru

389

Petruţ Vasile

390

Sugar Vasile

391

Filip Toma

392

Canaloş Vasile

393

Varga Toma a
Alexi

394

Dărăban Toma

395

Raţ Grigore

396

Boldiş Ioan

397

Ionce Vasile

398

Buie Tănăsie

399

Pop Grigor

400

Buie Ioan

401

Coste Ioan

402

Tămâian
Gheorghe

403

Chiş Ioan

404

Cardoş Simion

405

Berbe Ioan

406

Buciuman Ioan l.
Ştefan

407

Vezendi Vasile

408

Ilban Simion

409

Miclăuş
Alexandru

410

Sălăgean Simion

411

Stan Andrei

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Satulung

Agricultor

-

Rusia

Satulung

Agricultor

-

Italia

Satulung

Agricultor

-

Rusia

Satulung

Agricultor

soldat

Franţa

Satulung

Cărămidar,

soldat

Rusia

Agricultor

-

Rusia

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Italia Reg. I
Bat I Horea

cărămidar

-

Idem

Agricultor

-

Franţa

Mogoşeşti

Agricultor

-

Rusia

Mogoşeşti

Agricultor

-

Italia

Mogoşeşti

Agricultor

-

Italia

Mogoşeşti

Agricultor

-

Rusia

Mogoşeşti

Agricultor

-

Italia

Mogoşeşti

Agricultor

-

Italia

Mogoşeşti

Agricultor

soldat

Italia

Hideaga

învăţător

-

Rusia

Hideaga

Agricultor

-

Franţa

Hideaga

Agricultor

-

Italia

Colţirea

Agricultor

-

Italia

Colţirea

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Rusia

Finteuşu
Mic
Finteuşu
Mic
Finteuşu
Mic
Finteuşu
Mic
Finteuşu
Mic

Arieşu de
Pădure
Arieşu de
Pădure
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Nr.
crt

Numele

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Legiunea din
care a facut
parte

Arieşu de
Pădure

Agricultor,

soldat

Rusia

Mogoşeşti

poliţer

-

Italia

Satulung

Agricultor

-

Italia

412

Bolte Pavel

413

Groşoş Vasile

414

Pop Vasile

415

Sergent Butean
Vasile

Şomcuta Mare

Agricultor

sergent

416

Matei Gheorghe

Şomcuta Mare

pantofar

-

Ciurdar
muncitor
Agricultor
Tăbăcar şi
agricultor

soldat

Şomcuta Mare

Agricultor

soldat

417

Onea Maftei

Şomcuta Mare

418

Vancea Ioan
Caporal Vancea
Ioan
Soldat Vancea
Ilie
Soldat Muntean
Vasile

Şomcuta Mare

Şomcuta Mare

Agricultor

soldat

Sold. Varga Ioan

Şomcuta Mare

Agricultor

soldat

Şomcuta Mare

muncitor

soldat

Şomcuta Mare

Agricultor

soldat

Şomcuta Mare
Şomcuta Mare

Agricultor
porcar

soldat

Şomcuta Mare

rotar

caporal

Franţa

Şomcuta Mare

Muncitor
agricol

soldat

Franţa

Duruşa

Agricultor

-

Italia

Duruşa

Agricultor

-

Rusia

Duruşa

Agricultor

soldat

Italia

Duruşa

Agricultor

soldat

Rusia

Prislop

Agricultor

-

Rusia

Prislop

Agricultor

-

Rusia

Prislop

Agricultor

-

Rusia

Prislop

Agricultor

-

Italia

419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

Soldat Mociran
Ioan
Sold. Sima
Vasile
Sold. Onea Ioan
Pop Simion
Caporal Frenţ
Gavril
Soldat Pop
Ştefan

429

Mureşan Ioan

430

Cencfalvan
Gheorghe

431

Duruş Ioan

432

Duruş Ioan

433

Oniga Găvriş

434

Mihaşca Ioan

435

Bucşe Vasile

436

Ilieş Teodor

Şomcuta Mare

Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
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-

Rusia, Reg. 2
Alba Iulia,
comp 5
Reg. I Avram
Iancu, Rusia
Reg. I Avram
Iancu, Rusia
Italia
Reg. I Avram
Iancu, Rusia
Reg. I Avram
Iancu, Rusia
Reg. I Avram
Iancu, Rusia
Italia, Reg. I
Horea
Rusia, Reg. I
Avram iancu
Rusia, Reg. I
Avram iancu

caporal

Franţa

Dr. Robert C. Tökölyi
Nr.
crt

Numele

437

Nemeş Vasile

438

Sima Ilie

439

Costin Gheorghe

440

Blaga Grigoraş

441

Sima Vasile

442

Blaga Vasile

443

Nemeş Ioan

444

Costin Vasile

445

Alb Gheorghe

446

Sima Ioan

447

Gheţie Gavril

448

Indreican Gavril

449

Ilie Simion

450

Indre Ioan

451

Toma Sabău

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare
Şomcuta
Mare

Italia

Agricultor

soldat

Rusia

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Franţa

Agricultor

-

Italia

Agricultor

-

Rusia

Agricultor

-

Rusia

Agricultor

-

Rusia

Agricultor

soldat

Rusia

Vărai

Agricultor

-

Italia

Vărai

Agricultor

-

Italia

Vărai

Agricultor

-

Italia

Vărai

Agricultor
căsătorit

-

Italia

Oraş Baia Mare

Muncitor
zilier

-

Oraş Baia Mare

Comerciant

-

Oraş Baia Mare

Hingher

-

Oraş Baia Mare

Rotar

-

Oraş Baia Mare

Camerier
Muncitor
zilier,
Muncitor
zilier
Muncitor
zilier
Muncitor
zilier
Avocat,
prefectul jud.
Satu Mare
poliţist

-

III Reg
Crişana, Bat. I,
comp. 3
Italia, Armata
VIII, comp. I
Italia, bat. 7
Italia, Bat. 11,
comp. 4
Italia, Bat. 27

-

Italia, Bat. 26

-

Italia, Bat. 7

-

Italia, Bat. 22

456

Ciocotişan Pavel

Oraş Baia Mare

457

Ţineghe
Gheorghe

Oraş Baia Mare

458

Covaciu Teodor

Oraş Baia Mare

459

Varga Gavril

Oraş Baia Mare

460

Căpitan în rez.
Dr. Oşianu Gavril

Oraş Baia Mare

461

Vereş Iosif

Oraş Baia Mare

454

Legiunea din
care a facut
parte

soldat

455

453

Gradul
militar

Agricultor

Alexandru
Negrea
Canaloş Ioan
Şeşterac
Edmund
Breban Gavril

452

Localitatea
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului
Valea
Chioarului

Ocupatia
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căpitan
-

Rusia, Bat. 2
comp. 1
Corpul
voluntarilor din
Salonic
Franţa

Voluntari români maramureşeni în Primul Război Mondial (1918-1920)
Nr.
crt

Numele

464

Medan
Gheorghe29
Manu
Alexandru30
Bărboş Ştefan

465
466

462
463

Domiciliul
Plasa

Localitatea

Ocupatia

Gradul
militar

Oraş Baia Mare

învăţător

-

Oraş Baia Mare

învăţător

-

Oraş Baia Mare

-

Pereni Gheorghe

Oraş Baia Mare

-

Şeran Ioan

Oraş Baia Mare

sergent

29Gheorghe Medan

Legiunea din
care a facut
parte
Rusia, Reg. I
Avram Iancu
Rusia, Reg.
Avram Iancu
Franţa
Reg. I Avram
Iancu
Reg. I Avram
Iancu

s-a născut la 5 mai 1887 în satul Măgureni în familia unui cantor
bisericesc. A studiat la Cerneşti, Tg-Lăpuş iar studiile medii la Năsăud, Gherla şi
Sarospatak, obţinând diploma de învăţător în 1905. Devine învăţător la Şişeşti, apoi
în Ţara Oaşului la Cămârzana, ulterior la Coaş. Participă la Primul Război Mondial în
Regimentul 63 Infanterie din Bistriţa, luptă în Galiţia, cade prizonier la ruşi şi este
internat în lagăr. În 1917 intră în corpul de voluntari români şi face parte chiar din
comisia de recrutare din regiunea în care se afla lagărul său. A fost decorat în mai
multe rânduri. Revenit acasă, în anul 1919 este numit director al Şcolii Primare nr. 3
Baia Mare, funcţie pe care o va deţine până în anul 1940, când se refugiază la Turda,
unde se pensionează în anul 1943. Pentru meritele sale deosebite în domeniul
educaţiei Medan a fost numit şi subrevizor şi subinspector pentru şcolile
minoritare, inspector pentru judeţele Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Bihor. A
îndeplinit de asemenea şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei învăţătorilor din
judeţul Satu Mare şi director al Băncii învăţătorilor precum şi al Casei de Ajutor
Reciproc etc. A fost căsătorit cu Ecaterina, învăţătoare. Gheorghe Medan a murit la
19 iulie 1978 în urma unui accident şi este înmormântat în cimitirul catedralei
ortodoxe de pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare.
30Alexandru Manu s-a născut la 7 februarie 1881 în familia învăţătorului Ioan Manu,
în actualul judeţ Bistriţa Năsăud, localitatea Căianul Mic. Nu ştim până la această
dată unde şi-a finalizat studiile Alexandru Manu, probabil pe plan local şi la Năsăud
sau Gherla, cert este că a devenit învăţător. A fost recrutat în armata austro-ungară,
mobilizat pe front, a căzut prizonier pe frontul rusesc şi a făcut parte din corpul
voluntarilor români din Rusia. Se pare că tânărul dascăl şi-a început cariera
didactică în localitatea Şoimuş, judeţul Sălaj, unde a fost învăţător circa 20 de ani. În
1919 se transferă la Baia Mare devenind învăţător şi director al Şcolii Primare de
Stat, nr. 2, în prezent Şcoala „Octavian Goga” de pe strada Vasile Lucaciu. Rămâne în
această poziţie până în anul 1937, când îşi încheie cariera, intrând în pensie. A fost
căsătorit, din anul 1905, cu Ana Pogăciaş (1886-1969) din Hideaga. Alexandru
Manu s-a stins din viaţă în anul 1948 şi este înmormântat la Hideaga. La 6 februarie
1933, Alexandru Manu, devine viceprimar, iar la 10 septembrie, într-o luni după
amiază, la orele 17, în prezenţa prefectului Oşianu este numit primar al oraşului
Baia Mare ca urmare a demisiei fostului primar Dr. Ioan Bohăţiel. Mandatul dat
noului primar Alexandru Manu a fost retras după circa două luni, în contextul
căderii de la putere a guvernului Vaida Voevod şi înlocuirea acestuia cu un guvern
liberal.
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Nr.
crt
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

Numele

agricultor
Funcţionar

soldat
soldat
soldat
soldat
segent
sergent
sergent
Soldat
Soldat
Sergent

Legiunea din
care a facut
parte
Italia, Bat. 14
Italia
Franţa

Oraş Baia Mare

Brutar

Caporal

Rusia

Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Baia Sprie
Ferneziu
Ferneziu
Firiza
Dăneşti

econom
econom
econom
Econom

Italia
Rusia
Rusia
Rusia

Econom

Caporal
Soldat
Soldat
soldat
Soldat
Soldat
soldat
Soldat

Şomcuta

Văleni

Econom

Caporal

Rusia

Şomcuta

Iadăra
Finteuşu
Mic
Dumbrăviţa
Şomcuta
Mare

Domiciliul
Plasa

Ocupatia

Localitatea

Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare
Oraş Baia Mare

tâmplar
croitor

497

Misner Ilie
Matiuţ Petru
Pop Gavril
Leş Vasile
Gula Ştefan
Libotean Avram
Mădăras Vasile
Hrişcă Simion
Vida Dumitru
Viman Dumitru
Pop Teodor
Pop Gavril
Purceilă Nicolae
Pop Nicolae
Vida Nicolae
Hidegcuti Pavel
Rodina Ioan
Pop Ioan
Meţac Petru
Băinţan Vasile
Boloş Bălcescu
Ştefan
Slusarec Vasile
Poran Gheorghe
Ungur Gheorghe
Sabău Toma
Sabău Gheorghe
Şerban Paul
Lupşa Ştefan
Cânţa Ioachim
Mihaşca
Gheorghe
Prună Gheorghe

498

Gherasin Teodor

Şomcuta

499

Prelucan Dumitru

Baia Mare

500

Sabău Vasile

Şomcuta

501

Hosu Ioan

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

502

Sima Ilie

Copalnic
Mănăştur
Şomcuta
Mare

Gradul
militar

Italia

Econom

Caporal

Italia

Econom

Soldat

Italia

Econom

Soldat

Italia

Econom

Soldat

Rusia

Ruşor

-

Soldat

-

Valea
Chioarului

-

Soldat

-
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Nr.
crt

Numele

503

Anca Ioan

504
505

Chiuzbăian Mihai
Ţineghe Nuţ
Cardoş
Gheorghe

506

Domiciliul
Plasa
Şomcuta
Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Ocupatia

Localitatea
Şomcuta
Mare
Şindreşti
Şişeşti
Tăuţii de
Sus

Legiunea din
care a facut
parte

Gradul
militar

-

Soldat

-

-

soldat
-

-

-

-

-

A. 2. Părţile sătmărene31
Nr.
Crt

Numele

Plasa

507
508

Horvat Ioan
Mureşan George

Şomcuta
Baia Mare

509

Buda Vasile

Şomcuta

510

Negreşti Ioan

511

Pop George

512
513
514
515
516
517

Boitor Vasile
Bonaţ George
Dan Ioan
Pop Pantilimon
Trif Grigorie
Verdeş Gheorghe

Şomcuta
Cehu
Silvaniei
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

518

Cioltea Alexandru

519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

Pop Alecsa
Bodea Ioan
Ungur George
Moldovan Ştefan
Sarcu Petru
Moisă Avram
Achim Gheorghe
Chirilă Dan
Gheţia vasile
Coteţ George

Seini
Copalnic
Mănăştur
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Seini
Baia Mare
Şomcuta
Baia Mare

Domiciliul
Localitatea

Gradul
militar

Ocupaţia

Buciumi
Sârbi
Vălenii
Somcutei
Şomcuta Mare

Soldat
Soldat

Plugar
Plugar

Rusia
Rusia

Soldat

Plugar

Rusia

Soldat

Plugar

Rusia

Corni

Soldat

Plugar

Rusia

Băiţa
Cicârlău
Negreia
Ruşi
Baia mare
Seini

Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Plugar
Plugar
Plugar
Plugar
Băieş
Plugar

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Coaş

Soldat

Soldat

Rusia

Cetăţele
Ocoliş

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Plugar
Plugar
Băieş
Plugar
Plugar
Plugar
Zidar
Plugar
Plugar
Plugar

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Firiza
Satu Nou
Şişeşti
Seini
Bontăieni
Mesteacăn
Satulung

31 Cf. Ioana.Rustoiu,.Gabriel.Rustoiu,.Cutean.Smaranda, op. cit.
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B. Ţara Lăpuşului şi părţile sălăjene32
Nr.
Crt
529
530
531

Numele
Filip Dumitru
Lazăr nicolae
Tăşculă
Gheorghe

Plasa

Domiciliul
localitatea

Gradul militar

Ocupaţia

Frontul

Lăpuş
Lăpuş

Cupşeni
Suciu de Jos

soldat
Soldat

Plugar
Plugar

Rusia
Rusia

Şomcuta

Boiu Mare

Plutornier

Plugar

Rusia

Oarţa de Jos

Sublocotenent

învăţător

Rusia

Berinţa
Dobric
Lăpuşul
Unguresc
Cormeniş

Soldat
Sergent

Faur
Plugar

Rusia
Rusia

Caporal

Plugar

Rusia

Fruntaş

ciobotar

Rusia

Băseşti

Caporal

Pantofar

Rusia

Rogoz
Cărbunari
Preluca
Preluca
Poiana
Botizii
Ungureni
Dobric
Libotin
Trestia
Cupşeni
Cupşeni
Tohat pe
Someş

Soldat
Soldat
caporal
Frntaş

Plugar
Plugar
Plugar
Plugar

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Soldat

Plugar

Rusia

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Fruntaş
Soldat

Plugar
Lemnar
Plugar
Plugar
Plugar
Plugar

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Fruntaş

Pantofar

Rusia

Bicaz

Fruntaş

Plugar

Rusia

532

Marchiş Petru

533
534

Gerebe mihail
Borodi Gheorghe

Cehu
Silvaniei
Lăpuş
Lăpuş

535

Răcean Petru

Lăpuş

536

Hossu Ioan

537

Chiril Roman

538
539
540
541

Şanta pavel
Simion Ioan
Miclea George
Nechita Petru

Lăpuş
Cehu
Silvaniei
Lăpuş
Baia Mare
Şomcuta
Şomcuta

542

Boga Ioan

Lăpuş

543
544
545
546
547
548

Buda Mihail
Moşiuţiu Dumitru
Boga Ioan
Şovrea Gavrilă
Hereş Ioan
Pătruţi Ilie

549

Crişan Ioan

550

Breban gherasim

Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Copalnic
Lăpuş
Lăpuş
Cehu
Silvaniei
Cehu
Silvaniei

C. 1. Maramureşul Istoric33
Nr.
Crt
551

Numele
Dr. Iuga Găvrilă

plasa

Domiciliul
localitatea

Vişeul de Sus

Gradul
militar
locotenent

Ocupaţia
Avocat,
prefectul
judeţului

Frontul
Rusia

32 Ibidem.

Conform listei din lucrarea Cristina Ţineghe, Maramureşul istoric prin oamenii
săi: Dr. Găvrilă Iuga, memorii, note, însemnări 1911-1940, Baia Mare, 2013, lucrare
întocmită pe baza documentelor fostului prefect, păstrate în prezent de
descendenţii acestuia.

33
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Nr.
Crt
552
553
554
555
556

Numele

Domiciliul
localitatea

Gradul
militar

Ocupaţia

Vişeul de Sus
Vişeul de Sus
Vişeul de Sus
Vişeul de Sus
Vişeul de Sus

Sergent
Plutonier
Soldat
Sergent
Soldat

muncitor
Muncitor
Muncitor
Brigadier
Muncitor

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Vişeul de Sus

Caporal

Agricultor

Rusia

Vişeul de Sus
Vişeul de Sus

Agricultor
Agricultor

Rusia
Rusia

-

Italia

-

Italia
Italia

plasa

Frontul

558
559

Andreica Gheorghe
Brana Toader
Covâza Ştefan
Grad Vasile
Vlasin Ion l. Vasile
Ciorneschi
Alexandru
Ciolpan Gheorghe
Năsui Ştefan

560

Andreica Ion l. Ilia

Vişeul de Sus

561
562

Hapca Iacob l.Ion
Brana Vasile
Bercheş Gheorghe
l. Gheorghe
Petrovai Gavrilă
Temniuc Dumitru
Ciolpan Andrei l.
Toader
Simon Gavrilă
Pogace

Vişeul de Sus
Vişeul de Sus

Plutonier
Plutonier
Plutonier
major
soldat
soldat

Vişeul de Sus

soldat

-

Italia

Vişeul de Sus
Vişeul de Sus

soldat
soldat

-

Italia
Italia

Vişeul de Sus

soldat

-

Rusia

Vişeul de Sus

Plutonier
major

-

Rusia

568

Patai Victor

Vişeul de Sus

569

Hapca Gheorghe l.
Ştefan

Vişeul de Sus

570

Wrabel Iuliu

Vişeul de Sus

571
572
573

Vişeul de Sus
Vişeul de Sus
Vişeul de Sus

575
576

Nagy Ilie
Pop Gheorghe
Burnar Simion
Hapca Gheorghe l.
Ştefan
Turc gavrilă
Pop Ilie

577

Năsui Ştefan

Vişeul de Sus

578

Tomoiagă Grigore
Ciuban Ion a
Odochii
Simon Gheorghe l.
Ştefan
Mleşniţă George
Roman Găvrilă
Hanţig Ioan
Şteţco Petru l
Gavrilă
Roman Grigore

557

563
564
565
566
567

574

579
580
581
582
583
584
585

Plutonier
major
Plutonier
major
caporal
soldat
soldat

-

Rusia
Rusia

-

Rusia

agricultor
agricultor

Rusia
Rusia
Rusia

Vişeul de Sus

soldat

-

Rusia

Vişeul de Jos
Vişeul de Jos

agricultor
agricultor

Italia
Rusia

agricultor

Italia

Vişeul de Sus

Caporal
Plutonier
Plutonier
major
Soldat

-

Italia

Vişeul de Mijloc

Soldat

-

Rusia

Vişeul de Mijloc

Soldat

-

Italia

Vişeul de Jos
Vişeu
Vişeu

Borşa
Borşa

Soldat
Soldat
Soldat

agricultor
agricultor

Italia
Rusia
Rusia

Vişeu

Borşa

Soldat

agricultor

Rusia

Vişeu

Borşa

Soldat

agricultor

Rusia
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Nr.
Crt
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

Domiciliul
localitatea

Gradul
militar

Numele

plasa

Timiş Ignat
Careluţiu Vasile l.
Andrei
Timiş Vasile Gârdan
Timiş George l.
George
Mihali Vasile
Gogotă
Mihali Nicoară Nede
Danci Ioan l.
Dumitru
Timiş Ioan l. Toad.
Gârdan
Timiş George l.
Vasile
Coman George l.
Ştefan
Bozga Vasile l.
Petru
Tomoiagă Maftei
Bolunda
Coman Toader a
Alexi
Roman Petru l. Ioan
Coman Ioan l.
Toad. Fulcaş
Coman George l.
Ion
Bizău Ion l. Vasile
Petrescu Simion
Danci Nicolae l.
Nicoară

Vişeu

Borşa

Soldat

agricultor

Rusia

Vişeu

Borşa

Soldat

agricultor

Rusia

Vişeu

Borşa

Soldat

agricultor

Rusia

Vişeu

Borşa

caporal

agricultor

Rusia

Vişeu

Borşa

caporal

agricultor

Rusia

Bercan Samoilă

Ocupaţia

Frontul

Vişeu

Borşa

caporal

muncitor

Rusia

Vişeu

Borşa

soldat

Muncitor

Rusia

Vişeu

Borşa

soldat

muncitor

Rusia

Vişeu

Borşa

caporal

Dulgher

Rusia

Vişeu

Moisei

soldat

agricultor

Rusia

Vişeu

Moisei

caporal

agricultor

Rusia

Vişeu

Moisei

caporal

Muncitor

Rusia

Vişeu

Moisei

caporal

agricultor

Rusia

Vişeu

Moisei

caporal

Muncitor

Rusia

Vişeu

Moisei

soldat

muncitor

Rusia

Vişeu

Moisei

Caporal

-

Rusia

Iza
Iza

Săcel
Săcel

Soldat
Soldat

agricultor
agricultor

Rusia
Rusia

Iza

Săcel

Caporal

agricultor

Rusia

Plutonier

agricultor

Rusia

Iza

606

Kiş Ioan

Iza

607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

Deac Ştefan
Zubaşcu Ion
Ardelean Vasile
Mariş Ion
Bidenci Vasile
Dăncuş Ion
Griguţă Zaharia
Miţiţi George
Hotico grigore
Ilea Dumitru l. Ion
Balea Ion
Kindriş Lazăr
Ţiplea Găvrilă

Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza

Săliştea de
Sus
Săliştea de
Sus
Dragomireşti
Dragomireşti
Dragomireşti
Dragomireşti
Cuhea
Cuhea
Cuhea
Cuhea
Ieud
Ieud
Ieud
Ieud
Ieud

Soldat

agricultor

Rusia

Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

agricultor
agricultor
agricultor
Zilier
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

Rusia
Rusia
Rusia
Franţa
Rusia
Rusia
Rusia
România
Rusia
Rusia
Rusia
Italia
Rusia
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Nr.
Crt

Numele

plasa

620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

Hruşcă Vasile
Kindriş Găvrilă
Pleş Gavrilă
Kindriş Ion
Dunca Dumitru
Balea Ion
Botiş Vasile
Costinar George
Conta Ion l. Dumitru
Ilieş Vasile l. Mihai
Jurj Ion
Vârvescu Ion
Simon Mihail
Lasciar Ioan
Rus Ilie

Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Iza
Vişeu
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet

635

Pop Ioan

Sighet

636
637
638
639
640

Popoviciu Mihai
Apan Ioan
Kindriş Grigore
Godja George
Simion Ştefan

Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet

641

Dan Dumitru

Sighet

642
643

Gava George l. Ion
Roşca Teodor
Bledea Ion l.
George
Stan Mihai
Pop Petru
Oros Petru
Sabadâş Petru
Ofrim Ştefan
Tămaş George
Pop Dumitru
Maruţ George
Bocăneţ George
Marina Ion
Ierima Pompiliu
Arba Ioan
Arba Dumitru
Totranş Andrei
Dăncuş Mihai
Borodi Alexandru
Ivanciuc Petru
Mărar Toader l.
Vasile
Apan George
Pop Vasile

Sighet
Sighet

644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

Domiciliul
localitatea

Gradul
militar

Ieud
Ieud
Ieud
Ieud
Ieud
Rozavlea
Bocicoel
Botiza
Botiza
Botiza
Poieni

Iapa

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Plutonier
Soldat
Soldat
Soldat
Sergent
Soldat
Soldat
Soldat
Plutonier
major
Soldat
Plutonier
Soldat
Caporal
Soldat
Plutonier
major
Soldat
Soldat

Ocupaţia

Frontul

agricultor
Agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
Funcţionar
Agricultor
Muncitor
Agricultor
Agent la
primărie
Agricultor
Funcţionar
agricultor
agricultor
-

Rusia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Italia
Italia
Rusia
Italia

-

Italia

Agricultor

Italia
Rusia

Rusia
Italia
Rusia
Rusia
Italia
România

Sighet

Iapa

Soldat

Agricultor

Rusia

Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Sighet
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag

Iapa
Iapa
Iapa
Sarasău
Sarasău
Sarasău
Săpânţa
Săpânţa
Sarasău
Sarasău
Sarasău
Vad
Vad
Bârsana
Bârsana
Bârsana
Bârsana

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Preot
soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Agricultor
Agricultor
agricultor
Agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
-

Rusia
Rusia
Rusia
Italia
Italia
Rusia
Rusia
Rusia
România
Italia
Rusia
Rusia
Rusia
Italia
Rusia
Rusia
Italia

Şugatag

Bârsana

Soldat

-

Italia

Şugatag
Şugatag

Bârsana
Valea

Soldat
Soldat

agricultor

Italia
Italia
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Nr.
Crt

Numele

plasa

Domiciliul
localitatea

665

Mihuca George

Şugatag

666
667
668
669

Codrea petru
Ţiplea Ioan
Baban Ioan
Ţiplea Ion l. Vasile
Florian Vasile l.
Vasile
Ţânţaş Vasile
Ţânţaş Mihai
Sacalâş Vasile l.
Vasile
Gogota Vasile
Tămaş Ion
Dunca George
Godja Ştefan
Vraja Petru
Bârlea Vasile
Pulcar Andrei
Tupiţă Vasile l.
Petru
Chira George
Tocai George
Hotea grigore
Pop Ioan
Sacalâş Vasile
Suchi
Roman George
Tămuş Ioan
Sandor Ioan
Jurca Ioan
Berci Ştefan
Şerba Vasile
Pop George
Pop Ioan
Şimonca Mihai
Băteală Ion
Dunca Ion
Vlenga Ştefan
Ţiplea George
Pop Ion l. Vasile
Petran Petru

Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag

Porcului
Valea
Porcului
Berbeşti
Berbeşti
Berbeşti
Fereşti

Şugatag

Fereşti

Şugatag
Şugatag

Sat Şugatag
Hărniceşti

Şugatag

Hărniceşti

Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag

670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

Gradul
militar

Ocupaţia

Frontul

Soldat

-

Italia

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

agricultor
econom
-

Rusia
Rusia
Italia
Italia

Soldat

agricultor

Italia

Soldat
Plutonier

agricultor
agricultor

Rusia
Rusia

Caporal

agricultor

Rusia

Hărniceşti
Hărniceşti
Hărniceşti
Hărniceşti
Giuleşti
Giuleşti
Crăceşti

Sergent
Soldat
Soldat
Caporal
Soldat
Soldat
Sergent

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Italia

Şugatag

Crăceşti

Sergent

agricultor

Rusia

Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag

Crăceşti
Deseşti
Hărniceşti
Deseşti

Soldat
Caporal
soldat
Soldat

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Şugatag

Deseşti

Soldat

agricultor

Rusia

Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Şugatag
Iza
Vişeu
Vişeu
Vişeu
Şugatag

Deseşti
Deseşti
Călineşti
Călineşti
Călineşti
Călineşti
Călineşti
Slatina
Slatina
Slatina
Şieu
Moisei
Vişeu de Sus
Vişeu de Jos
Breb

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Caporal
Sergent
soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
agricultor
-

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Franţa
Rusia
Rusia
Rusia
Franţa
Franţa
Franţa
Franţa
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Nr.
Crt

Numele

plasa

702

Laleser Ioan

-

703

Chiş Vasile

Vişeu

704

Toma Murgoi

Sighet

705
706

Dan Traian
Pop Dumitru

Sighet
Iza

Domiciliul
localitatea
Dragoş Vodă
Valea
Vişeului
Bocicoiu
Mare
Slătioara

Gradul
militar

Ocupaţia

Frontul

Plutonier

-

Italia

Caporal

-

Rusia

Soldat

-

România

Căpitan
soldat

-

România
Italia

C.2. Maramureşul Istoric34
Nr.
Crt

Numele

707
708

Vasile Bilasciu
Gheorghe Chira

709

Vasile Pop

Domiciliul
plasa

localitatea

Gradul
militar

715

Cudrici Vasile

716
717
718

Leordian Vasile
Trifoi Gavril
Hârb Grigore

Vişeu
Iza
Ocna
Şugatag
Ocna
Şugatag
Vişeu
Iza
Ocna
Şugatag
Vişu
Ocna
Şugatag
Vişeu
Vişeu
Iza

719

Murăşan Teodor

Sighet

Câmpulung

720

Bilţ Vasile

Vişeu

Vişeu de Jos

Soldat

721

Mihalea Vasile

Petrova

Soldat

722

Mândrean Petru

723
724

Pop Iosif
Tăut Vasile

725

Blaj Ioan

Vişeu
Ocna
Şugatag
Vişeu
Ocna
Şugatag

710

George Şerban

711
712

Nichita Şofron
Pop Petru l. Ioan

713

Fechete Grigorie

714

Bumbar Ioan

Ocupaţia

Frontul

Petrova
Săcel

Soldat
soldat

Plugar
Plugar

Rusia
Rusia

Budeşti

Fruntaş

plugar

Rusia

Poiana
Cosăului
Leordina
Glod

Fruntaş

Lemnar

Rusia

Soldat
Soldat

plugar
Plugar

Rusia
Rusia

Giuleşti

soldat

plugar

Rusia

Leordina

soldat

plugar

Rusia

Bârsana

Soldat

Plugar

Rusia

Leordina
Vişeu de Sus
Strâmtura

Soldat
soldat
soldat
Elev
sergent

Plugar
plugar
plugar
Funcţionar
cale ferată
Servitor la
hotel
plugar

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Sugatag

Soldat

plugar

Rusia

Vişeu de Sus
Biserica Albă

caporal
Soldat

pictor
plugar

Rusia
Rusia

Budeşti

Soldat

plugar

Rusia

Cf. Ioana Rustoiu, Gabriel Rustoiu, Smaranda Cutean, op. cit.. Menţionăm faptul în
lista noastră am păstrat doar acei militari care nu se regăsesc în celelalte liste de mai
sus sau ale căror localităţi de baştină se potrivesc cu cele din Maramureş. În lucrarea
citată sunt menţionaţi militari provenind dintr-o serie de localităţi care nu pot fi
identificate după denumirea transcrisă.
34
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Nr.
Crt

Numele

726
727

Precup George
Maciac Petru

728

Velca vasile

729

Covaci Florian

730

Apan Ioan

731
732

Creţu petru
Calenici Mihai

733

Duma Mihai

734
735
736
737
738
739

Luţu Ioan
Stanca Teodor
Chirian Gheorghe
Ilie Ioan
Ciornei Ioan
Puia Ioan

740

Vesel vasile

741

Bota Ilie

Domiciliul
plasa
Iza
Ocna
Şugatag
Ocna
Şugatag
Iza
Ocna
Şugatag
Iza
Iza
Vişeu
Vişeu
Iza
Iza
Ocna
Şugatag
-

localitatea

Gradul
militar

Ocupaţia

Frontul

Slatina
Botiza

Caporal
Soldat

plugar
plugar

Rusia
Rusia

Hărniceşti

Plutonier

plugar

Rusia

Slatina

Sergent

plugar

Rusia

Bârsana

Sergent

Proprietar

Rusia

Strâmtura
Apşa de Jos

Soldat
Soldat

Plugar
Plugar

Rusia
Rusia

Călineşti

Soldat

Plugar

Rusia

Ieud
Ieud
Leordina
Poieni
Rozavlea
Rozavlea

Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat
Soldat

Plugar
Plugar
Plugar
Plugar
Plugar
Plugar

Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia
Rusia

Sârbi

Soldat

Plugar

Rusia

Slatina

Soldat

Plugar

Rusia
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Voluntari români maramureşeni în Primul
Război Mondial
(1918-1920)
(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.
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Dr. Robert C. Tökölyi

Romanian Volunteers from Maramureş during
the World War I
(1918-1920)
(Summary)
Keywords: volunteer corps, Maramureş, Rusia, Italy, France, Dr.
Gavril Oşianu, Dr. Gavrilă Iuga

This study presents the great experience lived by thousands of
Romanian soldiers in World War I, in their attempt to escape from
Russian captivity through an epic withdrawal, considered by the
Romanian historian Alexander Kiriţescu a "Romanian anabasis",
after the epic withdrawal of the 10 000 Greeks in antiquity. The
purpose of the study is, not to tell again and again the entire story of
the Romanian volunteers expeditions through Siberia, Italy and
other conflict zones, but to highlight the participants from
Maramures county. We managed to identify 741 volunteers from all
over the county of Maramures and interpreting information in the
attached tables after a series of basic criteria: fronts they fought,
military ranks, residence, occupation.
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Situaţia etnică şi confesională a Maramureşului
în perioada interbelică
Dragoste Florin-Dorel
Licenţiat în istorie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, în prezent profesor de
istorie la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Sighetu-Marmaţiei. A
realizat un Masterat în Studii Medievale pe tema nobilimii
maramureşene în secolul al XV-lea. Este preocupat de probleme
legate de istoria Bisericii şi istoria locală din Evul Mediu până în
contemporaneitate.
Cuvinte cheie: Biserica Greco-Catolică, Biserica
demografie, structura etnică, mobilitate confesională.

Ortodoxă,

Bogăţia resurselor naturale şi condiţiile geografice atractive au
favorizat locuirea încă din timpuri preistorice a Maramureşului şi
evoluţia lui în Evul Mediu spre multiculturalitate şi
pluriconfesionalism. Maramureşul este consemnat pentru prima
dată cu acest nume în perioada expansiunii maghiare în
Transilvania, într-un document din 11911, ca pădure de vânătoare a
regelui, însă preluarea controlului asupra acestei regiuni a durat
până la sfârşitul secolului al XIV-lea. O parte a procesului s-a
desfăşurat prin întemeierea celor 5 aşezări regale (Visc, Hust, Teceu,
Câmpulung şi Sighet) de către colonişti catolici saxoni şi maghiari
înainte de sfârşitul veacului al XIII-lea, când aceştia sunt plasaţi sub
jurisdicţia episcopului catolic de Alba Iulia, apoi a celui de Eger.
Pentru aceşti „oaspeţi regali”, în vremea lui Ludovic de Anjou s-a
înfiinţat un vicariat romano-catolic al Maramureşului, ce cuprindea
cele 5 aşezări şi Mănăstirea Paulicienilor de la Remeţi, ulterior şi
coloniile miniere de la Coştiui, Ocna Şugatag şi Slatina.
La acea vreme, foarte probabil că populaţia era românească în
întreg Maramureşul, precum şi în regiunile învecinate de la vest,
Ung şi Bereg. Pentru acestea din urmă, reginele Ungariei garantau
românilor dreptul de a-şi alege singuri voievodul şi de a fi judecaţi

1

Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 30.
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după "dreptul valah" până în secolul al XV-lea2. Similar, în primele
secole ale mileniului II, Maramureşul a fost condus de voievozi locali
şi organizat în cnezate de sat şi de vale. Din secolul al XIV-lea,
presiunea regilor Ungariei de a instaura şi aici feudalismul după
model occidental s-a intensificat prin înnobilarea conducătorilor
locali, aceştia încercând să înlocuiască titlurile autohtone cneziale
cu echivalentul în ierarhia feudală maghiară. În timp ce unii au
acceptat schimbarea, integrându-se în nobilimea regatului şi uneori
maghiarizându-se, alţii au opus rezistenţă, iar în final au trecut
munţii spre Polonia, spre Ţara Lăpuşului sau spre Moldova.
Urmaşii lui Dragoş Vodă, primul „descălecător” al Moldovei,
alungaţi de acolo de un alt maramureşean, Bogdan Vodă din Cuhea,
se vor întoarce în Maramureş unde vor primi titluri nobiliare şi
numeroase moşii. Ei vor cumula titlurile cneziale cu cele nobiliare,
iar Balc va fi timp de 30 de ani voievod şi comite de Maramureş,
făcând trecerea spre perioada comitatului regalien. Fiii lui Dragoş
Vodă şi-au dorit autonomia religioasă pentru maramureşenii lor
care aparţineau ritului răsăritean şi, în acest scop, în vara anului
1391, Balc şi Drag au străbătut drumul până la Constantinopol. Au
obţinut atunci titlul de Stavropighie pentru ctitoria lor, Mănăstirea
Sfântul Arhanghel Mihail din Peri, cu aproape aceleaşi drepturi ca o
episcopie, al cărei exarhat se întindea şi dincolo de pământurile
stăpânite de ei, până în părţile Beregului, în Sătmar, Sălaj, Ciceu şi
Bistriţa3. Cnezii locali aveau drept de patronat asupra propriilor
biserici parohiale şi asupra mănăstirilor4, rezultatul fiind ridicarea a
numeroase monumente religioase, cele mai vechi fiind biserica
Bogdăneştilor din Cuhea, construcţie din piatră, datată înainte de
anul 1342 şi ruinată în secolul al XVI-lea, bisericile de piatră din
Giuleşti şi Sarasău, cele de lemn din Ieud (1364) sau Bârsana
(1391), mănăstirile de la Peri, Bârsana, Ieud etc.5. Tot cu sprijinul
vechilor familii cneziale, la Peri s-au copiat vechi manuscrise, s-au
tradus texte religioase şi apocrife, care la început au circulat în copii
Ibidem, p. 9.
Alexandru Cziple, Documente privitoare la episcopia din Maramurăş, în
"Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice", s. II, tom XXXVIII,
Bucureşti, 1916, p. 250.
4 Ioan Drăgan, Individualitatea Maramureşului în cadrul regatului ungar în
secolele XV-XVI, în "Ambele Vişae", Baia Mare, IV, 2011, p. 48.
5 Ioan Mihalyi de Apşa, Diplóme maramureşene din secolul XIV şi XV, Sighet,
1900, p. 89, 104 şi 168.
2
3
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caligrafiate, iar mai târziu au fost tipărite (mănăstirea fiind
înzestrată ulterior şi cu tiparniţă). Prin mănăstirea Peri şi cea de la
Ieud, Maramureşul a dispus şi de învăţământ medieval monahal,
chiar dacă aici se iniţiau doar cei care copiau manuscrise sau
deveneau slujitori ai bisericii. Până la organizarea Mitropoliei
Moldovei, preoţii şi egumenii români erau, probabil, hirotoniţi de
episcopii ortodocşi din Galiţia6, apoi au trecut Carpaţii la Suceava
pentru rânduire.
În 1397, Teodor Koriatovici, cneazul Podoliei, înfrânt de ducele
Witold al Lituaniei, se refugiază în Ungaria şi primeşte domeniul
Muncaciului. El va aduce, mai întâi în Bereg, mii de familii de ruteni
de peste munţi, care mai târziu vor fi primiţi şi în Maramureş ca
lucrători pe domeniile nobiliare7. Blânzi şi muncitori, ei vor fi
favorizaţi şi de regalitate, iar prin rutenizarea unor sate româneşti şi
prin întemeierea unor sate noi vor ajunge majoritari în
Maramureşul de la nord de Tisa, dar şi pe valea Ruscovei, în bazinul
inferior al Vişeului, la Rona de Sus şi în câteva sate de pe malul sudic
al Tisei. Pentru trebuinţele lor religioase, cneazul Teodor întemeiase
pe la 1360 Mănăstirea ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Muncaci,
transformată în episcopie în anul 13878. La mijlocul secolului
al XV-lea, episcopii ruteni de la Muncaci şi-au extins jurisdicţia şi
spre Maramureş. A urmat un conflict confesional cu exarhii de la
mănăstirea din Peri care a durat până în 1570, când, prin Tratatul
de la Speyer, Maramureşul era cedat principatului ardelean. Din acel
an, Congregaţia comitatului Maramureş a recunoscut pe egumenii
de la Peri ca episcopi peste toate bisericile ortodoxe de aici9.
Episcopii Maramureşului erau sfinţiţi, de obicei, în Moldova şi erau
puşi de principii Transilvaniei sub ascultarea mitropoliţilor din Alba
Iulia, în mai multe cazuri mitropolitul fiind recunoscut şi ca episcop
maramureşean.
Ciudăţenia situaţiei este legată de contextul istoric al perioadei.
La mijlocul secolului al XVI-lea, protestantismul domina în Ardeal,
începând un proces de atragere a românilor la Reforma religioasă.
În 1556, toate bisericile catolice din Maramureş se aflau deja în
Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 41.
Ibidem, p. 62
8 Flaviu Vida, Biserică, şcoală şi societate la românii maramureşeni (1867-1914),
Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2011, p. 24.
9 Vasile Augustin, Episcopia Ortodoxă a Maramureşului de la 1391 la 1740, în
"Ortodoxia maramureşeană", III, 1998, p. 173-175.
6
7
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stăpânirea reformaţilor, la Sighet înfiinţându-se o şcoală calvină
pentru pregătirea viitorilor preoţi şi învăţători. Atât mitropoliţii
ardeleni, cât şi episcopii Maramureşului s-au aflat în secolele al XVIlea şi al XVII-lea sub controlul autorităţilor maghiare care le-au
impus condiţii calvinizante10.
La sfârşitul veacului al XVI-lea, Contrareforma catolică a
recâştigat teren în Estul Europei prin Uniunea de la Brest a
ortodocşilor din Polonia cu Roma. Apoi, prin Sinodul de la Ujgorod
din 1646, Episcopia de Muncaci a trecut la uniatism, începând
răspândirea greco-catolicismului printre rutenii din Maramureş.
După cucerirea Ungariei şi supunerea Transilvaniei de către
Habsburgi, în 1698 şi mitropolitul Ardealului, Atanasie Anghel, trece
împreună cu protopopii români la unire. La începutul secolului al
XVIII-lea, sub presiune calvină şi atraşi de uniaţie, unii episcopi ai
Maramureşului au rezistat şi au păstrat ortodoxia (Iosif Stoica şi
Dosoftei Teodorovici), alţii au încercat să se adapteze (Serafim de
Petrova).
Romano-catolicii îşi fac revenirea în zonă prin funcţionari ai
statului şi muncitori ai salinelor, dar mai ales prin aşezarea la Sighet
a 9 călugări piarişti, care – cu sprijinul guvernului imperial – au
deschis în 1731 o şcoală, au construit o biserică şi au readus la
catolicism mai mult de jumătate dintre calvinii de aici.
Pentru a se sustrage atât prozelitismului calvin, cât şi celui
rutean, unii clerici români maramureşeni au îmbrăţişat Unirea cu
Biserica Romei, cerând să fie sub ascultarea Episcopiei grecocatolice din Transilvania11, ceea ce explică intervenţiile episcopilor
Ioan Patachi şi Inocenţiu Micu-Klein în această zonă. Dar, în 1732,
comitatul Maramureşului a fost alipit administrativ la Ungaria,
românii uniţi de aici ajungând sub jurisdicţia Episcopiei rutene din
Muncaci pentru mai bine de un secol, episcopia Maramureşului fiind
desfiinţată în 1740.
Trecerea preoţilor şi a credincioşilor ortodocşi la uniaţie a fost
un proces de durată care nu a schimbat sentimentul religios al
românilor maramureşeni. Aceştia au continuat să-şi procure cărţi de
cult din Moldova şi Ţara Românească, au menţinut legăturile cu
mănăstirile moldovene, precum şi slujirile în acelaşi rit bizantin,
deşi erau acum încadraţi ierarhic Bisericii Catolice. Noua situaţie le10
11

Ibidem, p. 180, vezi şi restul articolului pentru lista tuturor episcopilor.
Flaviu Vida, op. cit., p. 21.
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a deschis accesul la şcoli şi posibilităţi de afirmare, un
maramureşean – Atanasie Rednic din Giuleşti – ajungând în 1764
chiar episcop greco-catolic la Blaj. La sfârşitul secolului al XVIII-lea
s-au înfiinţat în Maramureş primele şcoli confesionale, care se vor
răspândi în toate satele româneşti şi vor contribui la ridicarea din
rândul lor a elitei bisericeşti şi intelectuale ce a luptat pentru
drepturile naţionale şi bisericeşti ale românilor în secolul al XIX-lea.
După ce majoritatea coloniştilor saxoni veniţi în secolul al XIIIlea au ajuns, în timp, să se maghiarizeze, în a doua jumătate a
veacului al XVIII-lea, autorităţile habsburgice au adus, din motive
economice, noi colonişti germani originari din Zips („ţipţerii”) şi din
Tatra, din Austria şi Bavaria, majoritatea romano-catolici, dar şi
câţiva luterani. Aşezarea lor compactă în zone ca Vişeu de Sus,
Borşa-Handal şi Huta i-a ajutat să-şi păstreze limba şi obiceiurile.
Tot în această perioadă începe şi imigrarea evreilor în
Maramureş dinspre Bucovina, Galiţia, Polonia şi Rusia, unde erau
persecutaţi. Numărul lor va creşte spectaculos în cursul secolului al
XIX-lea, ajungând încă înainte de anul 1900 mai mulţi decât
maghiarii din zonă12, la fel sporind şi mulţimea sinagogilor şi a
caselor de rugăciune mozaice13.
Revenind la românii maramureşeni, de la jumătatea secolului al
XVIII-lea până la anul 1900, aceştia au ajuns să fie, din punct de
vedere confesional, compact greco-catolici, organizaţi într-un
vicariat foraneu cu reşedinţa la Sighet şi subordonaţi ierarhic până
în 1856 Episcopiei rutene de Muncaci, apoi Episcopiei române de
Gherla, nou-înfiinţată în 1853. În anul 1900, nivelul foarte ridicat al
taxelor de cult – comparativ cu starea precară a ţărănimii – şi
comportamentul rigid al autorităţilor bisericeşti de la Gherla, au
provocat nemulţumirea generală a sătenilor din Săcel care au cerut
mitropolitului ortodox din Sibiu să le trimită preot „neunit” care să
le slujească după taxele obişnuite în ţinutul Năsăudului, în caz
contrar fiind hotărâţi a trece la reformaţi sau la altă religie. Deşi
vicarul Maramureşului, Tit Bud, a depus eforturi mari pentru
rezolvarea situaţiei, iar autorităţile comitatense au deschis procese
împotriva celor care trecuseră la ortodoxie, ministerul maghiar al
Cultelor refuzând să recunoască trecerile, la Săcel s-a organizat, cu
ajutorul protopopului ortodox al Dejului, Teodor Herman, şi al
12

Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 138-139.

13 Ioan J. Popescu, O istorie a evreilor din Sighet, Sighetu Marmaţiei, 2009, p. 36-37.
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Mitropoliei de la Sibiu, o parohie ortodoxă. Aceasta s-a realizat în
condiţiile în care mai mult de jumătate dintre săteni au revenit
asupra deciziei, atât din cauza greutăţilor făcute de autorităţi, cât şi
mulţumită ajutorului ce li s-a dat pentru a-şi construi o biserică de
zid14. În anul 1903, s-a înfiinţat o filie a parohiei Săcel pentru 83 de
familii întoarse la „credinţa strămoşească” în comuna învecinată
Dragomireşti. Odată cu „defecţionarea” de la Săcel s-a declanşat aici
un fenomen de mobilitate confesională, numărul celor care treceau
la ortodoxie crescând constant, chiar dacă în limite numeric reduse,
până la Primul Război Mondial. În pofida tulburărilor şi
disensiunilor interconfesionale create, „ivirea ortodoxismului în
Maramureş” a avut – după cum se exprima protopopul Herman – un
rol benefic, întrucât a „zguduit” forurile politice şi bisericeşti unite şi
i-a conştientizat mai bine pe preoţii greco-catolici asupra rolului lor
în mişcarea naţională, dar şi asupra importanţei pastoraţiei
necontaminate de avariţie şi de interese materiale15. Apariţia
biconfesionalismului în câteva sate româneşti maramureşene
completa la începutul secolului al XX-lea tabloul multietnic şi
pluriconfesional al zonei, considerată până azi o Elveţie a României.
Numărul românilor maramureşeni a crescut constant în
secolele XIX-XX. La 1825, dieceza Muncaciului avea în Maramureş
43.397 români greco-catolici, iar în 1867 eparhia Gherlei număra
aici 59.670 de români. La recensământul din 1900, numărul celor
înregistraţi de recenzorii maghiari ca având limba maternă română
era de 76.150, iar în 1910 de 82.97016, din care 73.506 în comunele
de la sud de Tisa. Tendinţa autorităţilor statale din acea vreme de a
creşte ponderea naţiunii maghiare prin diverse tertipuri a făcut ca
procentul românilor, conform ultimei statistici amintite, să fie de

Pentru problema trecerilor la ortodoxie de la Săcel şi Dragomireşti, a se
vedea capitolul al V-lea din teza de doctorat mai sus citată a lui Flaviu Vida,
precum şi Macarie Drăgoi, Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (18671916). Convergenţe şi divergenţe, Cluj-Napoca, 2011, p. 179-205 şi Idem,
Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuţii documentare,
vol. I, partea 4 : Schimbarea identităţii confesionale: cazul Săcel cu filia
Dragomireşti, Cluj-Napoca, 2013.
15 Teodor Herman, Monografia istorică a Protopopiatului Ortodox Român Dej.
Lupte, treceri şi procese religioase, Cluj, 1925, p. 190, după Macarie Drăgoi,
Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Convergenţe şi
divergenţe, p. 206.
16 I. Dermer, I. Marin, Maramureşul românesc, Bucureşti, 1933, p. 56.
14
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doar 46,7 % din totalul populaţiei de aici, alături de 21,4% maghiari,
18% germani şi 13,5% ruteni.

Maramureşul
de la sud de
Tisa
Ponderea

Limba maternă în 1910
Maghiară
Germană
Ruteană

Total

Română

Alta

157.137

73.506

33.634

28.288

21.271

438

100%

46.7%

21.4%

18%

13.5%

0,4%

(Lipsa evreilor din acest tabel şi numărul relativ mare de maghiari
şi germani se explică prin faptul că evreii – 34.579 credincioşi mozaici,
adică 22% – au fost socotiţi ca având limba maternă maghiară sau
germană/cei care vorbeau idiş). Sursa: Traian Rotariu, Recensământul din
1910. Transilvania, vol. I, Bucureşti, 1999, p. 129.

Şematismul diecezei de Gherla din 1914 înregistra pentru
Maramureş circa 79.350 de români17, iar statistica realizată în 19251926 de autorităţile judeţene, la cererea episcopului ortodox de
Cluj, Nicolae Ivan, dădea 85.515 români18. Recensământul oficial
realizat de statul român în 1930 arăta în Maramureş 93.207 etnici
români, adică 57,7% din populaţia judeţului.
1930
Total
Români Maghiari Germani Ruteni
Evrei
Alţii
Judeţul
161.575
93.207
11.174
3.239
19.230 33.828
897
Maramureş
Ponderea
100%
57.7%
6.9%
2.0%
11.9%
20.9% 0.6%
Sursa: Sabin Manuilă, Recensământul general al populaţiei României din 29
decembrie 1930, Bucureşti, 1938, vol. II, p. 276.

Din şematismele eparhiei de Maramureş reiese un număr de
aproximativ 96.300 de români în 193219, respectiv de circa 95.400
în 193620, fără să ne putem explica scăderea evidentă (de exemplu
în Sighet) decât printr-o eroare de raportare ierarhică spre Baia
17

Şematismul veneratului cler al diecezei greco-catolice române de Gherla pe
anul 1914, p. 247-271.
18 Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naționale (în continuare SJAN
MM), Fond Prefectura judeţului Maramureş, dosarul 63/1926, filele 8, 13, 15, 16
şi 17, precum şi dosarul 91/1926, fila 1.
19 Şematismul veneratului cler al eparhiei Greco-catolice a Maramureşului pe
anul 1932, p. 74-89.
20 Şematismul veneratului cler al eparhiei Greco-catolice a Maramureşului pe
anul 1936, p. 100-120.
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Mare. În sfârşit, într-o expunere a situaţiei judeţului pe anul 1938,
realizată la 14 ianuarie 1939 de prefectul Maramureşului, col.
Eftimie Vasiliu, găsim „97.055 români sau 58%” din populaţie, în
realitate doar 57,36%. Comparând cifrele din tabelul de mai jos cu
cele de la 1930, se poate observa sporul demografic mai mare al
românilor (deşi ponderea lor scade uşor) şi evreilor, o creştere mai
mică a populaţiei rutene şi declinul maghiarilor.
1938
Total
Români Maghiari Germani
Ruteni
Evrei
Alţii
Judeţul
169.177 97.055
9.880
4.734
19.864
37.430
214
Maramureş
Ponderea
100%
57.36%
5.84%
2.79%
11.74% 22.12% 0.12%
Sursa: S.J.A.N. Maramureş, Fond Prefectura judeţului Maramureş, dosar
28/1939, fila 9.

Din punct de vedere confesional, la recensământul din 1910,
majoritatea populaţiei (64%) era de religie greco-catolică,
reprezentându-i pe români, ruteni şi, probabil, câţiva „maghiari”.
Ortodocşii erau doar un procent subunitar, având o singură parohie,
la Săcel (cu 880 de enoriaşi declaraţi, deşi trecerile lor nu au fost
recunoscute de autorităţi) şi alte grupuri de credincioşi la
Dragomireşti (filie cu 138 membri), Borşa (140 ortodocşi declaraţi),
Vişeu de Sus (12), Sighet (128) şi Teceul Mic (77), cei de pe văile Izei
şi Vişeului fiind români, iar cei din Sighet şi Teceu ruteni, fenomenul
mobilităţii confesionale apărând şi la acest grup etnic21. Făcând un
raport între cele două confesiuni, 98,64% dintre români şi ruteni
erau uniţi, iar 1,36% ortodocşi.
1910
Maramureşul
de la sud de
Tisa
Pondere

Total

Ortodocşi

Grecocatolici

Romanocatolici

Calvini
şi
luterani

Mozaici

Alte
religii

157.137

1.388

100.642

14.349

6.176

34.579

3

100%

0.88%

64.04%

9.13%

3.93%

22%

0.002%

Sursa: Traian Rotariu, op. cit., p. 129

Şematismul diecezei de Gherla din 1914 înregistrează doar o
zecime dintre ortodocşi (148 în total) în localităţile româneşti din
zonă, lăsând pe dinafară şi o parte a celor de alte confesiuni din
21

Flaviu Vida, op. cit., p. 473.
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satele rutene şi maghiare, astfel încât totalul populaţiei reiese mai
mic. De remarcat că raportul dintre principalele confesiuni nu se
schimbă semnificativ.
1914
Maramureşul de
la sud de Tisa
Pondere

Total

Ortodocşi

121.846

148

100%

0.1%

Greco-catolici

Romanocatolici

Calvini şi
luterani

Mozaici

9.765

2.589

28.226

8.01%

2.12%

23.16%

79.218 români
+1600ruteni
66.32%

Sursa: Şematismul veneratului cler al diecezei greco-catolice române de
Gherla pe anul 1914, p. 247-271.

Tabloul confesional al Maramureşului, alcătuit la cererea
episcopului Nicolae Ivan în 1925-1926 arată, în primul rând,
progresul făcut de ortodoxie după Unirea din 1918, în urma
trecerilor de la Remeţi, Virişmort, Valea Porcului, Fereşti şi Corneşti,
dar şi prin instalarea a numeroşi funcţionari şi militari veniţi din
vechiul regat în Sighet, reşedinţa judeţului. Scade procentul romanocatolicilor şi al reformaţilor, dar putem constata un salt surprinzător
al numărului evreilor, pe care nu-l vom regăsi în statistica oficială
din 1930.
1925-1926

Total

Ortodocşi

Grecocatolici

Romanocatolici

Calvini
şi
luterani

Mozaici

Alte
religii

85.515
români
166.815
4.490
10.815
3.983
44.398
614
+17.000
ruteni
Pondere
100%
2.69%
61.45%
6.48%
2.38% 26.61% 0.36%
Sursa: S.J.A.N. Maramureş, Fond Prefectura judeţului Maramureş, dosar
91/1926, fila 1.
Judeţul
Maramureş

Radiografia realizată de recensământul din 1930 arată dublarea
numărului ortodocşilor, mulţumită numirii de învăţători şi
funcţionari ortodocşi în aproape toate satele Maramureşului,
precum şi trecerii la religia dominantă a unor grupuri mai mari sau
mai mici de români din Borşa, Vişeu de Jos şi Vişeu de Sus, Cuhea,
Sighet şi Sarasău. Continuă şi progresul celor numiţi „pocăiţi” sau
sectari, observabil şi în tabelul anterior la rubrica „Alte religii”.
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1930

Total

Grecocatolici

Ortodocşi

Judeţul
161.575
8.489
104.132
Maramureş
Pondere
100%
5.3%
64.4%
Sursa: Sabin Manuilă, op. cit., p. 659.

Romanocatolici

Calvini
şi
luterani

Mozaici

Alte
religii
şi
secte

10.409

3109

34089

1347

6.4%

1.9%

21.1%

0.9%

În fine, ultimele statistici centralizate pe care le-am găsit, cele
din şematismele de la Baia Mare din 1932 şi 1936, prezintă
pierderea de către uniţi a celei mai mari părţi a credincioşilor din
comuna ruteană Poienile de sub Munte în favoarea ortodocşilor,
precum şi continuarea trecerilor din Vişeu de Jos, Vişeu de Sus şi
alte localităţi. În general, se observă totuşi o consolidare a poziţiilor
greco-catolice şi chiar recâştigarea parţială de credincioşi în câteva
sate. Calculând raportul dintre cele două confesiuni rivale, reiese
creşterea constantă a ortodocşilor la 9,2 % în 1932 şi la aproape
10% în 1936, procentul greco-catolicilor menţinându-se la încă
peste 90% din populaţia română şi ruteană în acest ultim an.
Şematismul din 1932
Judeţul Maramureş

Şematismul din 1936

Ortodocşi

Uniţi

Ortodocşi

Uniţi

10.647

105.363

12.027

108.822

Sursa: Şematismul veneratului cler al eparhiei Greco-catolice a
Maramureşului pe anul 1932, p. 74-89 şi Şematismul veneratului cler al eparhiei
Greco-catolice a Maramureşului pe anul 1936, p. 100-120.

În rapoartele şi statisticile oficiilor parohiale şi protopopeşti
ortodoxe putem observa adesea cifre diferite de cele recenzate de
autorităţile statului sau de cele din şematismele greco-catolice, însă
diferenţele nu sunt foarte mari22. Şi protoiereii ortodocşi şi-au făcut
totalizări ale credincioşilor: protopopul Mihail Muntean de la Sighet
socotea în 1933 circa 15.000 de ortodocşi în tot judeţul23, iar
De exemplu, la Dragomireşti, şematismul din 1936 (p. 102) înregistrează 281
ortodocşi, iar preotul ortodox local raporta că avea la 31 decembrie 1936 un
număr de 298 credincioşi (82 familii), că 12 uniţi trecuseră în anul anterior la
ortodoxie, dar şi că 12 ortodocşi reveniseră la uniţi (SJAN MM, Fond Oficiul
parohial ortodox Dragomireşti, dosar 1/1936, fila 1).
23 I. Dermer, op. cit., p. 67.
22
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protopopul Vişeului, Vasile Magdău, contabiliza la începutul anului
1939 în districtul său nou-înfiinţat 12.579 suflete24. Mobilitatea
confesională era mare în acei ani de creştere a activităţii misionare
din ambele părţi. Episcopia unită de la Baia Mare făcea eforturi de
recuperare a pierderilor suferite, dar şi clericii ortodocşi erau într-o
perioadă febrilă de demonstrare a necesităţii reînfiinţării episcopiei
ortodoxe a Maramureşului prin creşterea numărului de credincioşi.
A existat un spor incontestabil al ortodocşilor în anii 1930-1940,
însă trecerile n-au putut fi consolidate până la evacuarea Ardealului
de Nord de către autorităţile româneşti în septembrie 1940 din
cauza lipsei de preoţi ortodocşi pentru parohiile nou-înfiinţate şi a
greutăţilor de instalare a acestora în lipsă de salarii (până la
validarea parohiilor şi preoţilor de către Ministerul Cultelor) sau
alte venituri pentru întreţinere (trecuseră sătenii săraci tocmai
pentru promisiunile că nu vor trebui să plătească nimic preoţilor
ortodocşi), ceea ce a provocat instabilitate în pastoraţie25. Astfel că
din septembrie 1940 izgonirea preoţilor ortodocşi (atâţia câţi erau)
de către autorităţile maghiare a dus la un proces accentuat de
revenire a ortodocşilor la greco-catolici din necesitatea de a avea
preoţi pentru necesităţile spirituale26. Un raport asupra stării
Protopopiatului Greco-catolic Iza la 15 august 1941 nu mai
înregistra nici un preot sau călugăr ortodox în satele de pe valea
Izei27, situaţie confirmată la 29 iulie 1942 de Episcopia Ortodoxă de
Cluj28.
SJAN MM, Fond Protopopiatului ortodox Vişeu, dosar 8/1939, f. 2.
Idem, dosarul 10/1939, f. 1-4. În cele 11 parohii ale protopopiatului aveau
salariu de la stat doar 5 preoţi.
26 Datele le putem găsi doar în statisticile realizate de preoţii uniţi, întrucât
oficiile parohiale şi cele protopopeşti ortodoxe fuseseră desfiinţate. A se vedea
SJAN MM, Fond Protopopiatului greco-catolic Vişeu, dosarul 159/1946, filele 4445, 62, 78-81, 94-97, 112, 128-131, 148-149 şi dosarul 160/1940-1948, fila 17,
precum şi Fondul Protopopiatului greco-catolic Iza, dosarul 351/1941, filele 512, 19-22, 26-27 şi 30-31.
27 SJAN MM, Fond Protopopiatului greco-catolic Iza, dosarul 351/1941, filele 30-31,
situaţia putând fi observată şi din datele strânse în 1941 de autorităţile maghiare –
vezi Varga E. Árpád, Recensăminte ale populaţiei pe teritoriul Transilvaniei în
perioada
1850-1992,
pe
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/vallas.htm,
Máramaros.
28 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, dosarul III
25/1925, actul nr. 2578 din 7 august 1942. Pe teritoriul fostei Episcopii
Ortodoxe de la Sighet erau doar 12 preoţi ortodocşi salarizaţi de statul maghiar
şi încă 4 nesalarizaţi, cărora Episcopia Clujului le trimitea ajutoare, dar niciunul
24
25
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În concluzie, Maramureşul interbelic a continuat o situaţie
multietnică – în care românii erau majoritari – şi una
pluriconfesională. Românii au cunoscut o creştere demografică
importantă şi o împărţire din punct de vedere al jurisdicţiei între
biserica greco-catolică (scade ca pondere în rândul propriei etnii de
la 99% în 1918, la 90% în 1936 şi, probabil, ceva sub acest procent
la 1940) şi cea ortodoxă (într-un mare progres). Greco-catolicismul
îşi menţine o majoritate de peste 60% din întreaga populaţie a
judeţului în tot intervalul dintre cele două războaie, fiind
confesiunea celor mai mulţi români şi ruteni. Evreii şi religia
mozaică au fost pe locul secund cu peste 20% din totalul populaţiei,
de asemenea într-un spor demografic susţinut. Maghiarii împărţiţi
între Biserica romano-catolică şi cea reformată-calvină, precum şi
germanii catolici şi luterani au fost în scădere. A crescut numărul
sectarilor sau „pocăiţilor”.

nu era din judeţul Maramureş. Este amintit preotul Aurel Filip din parohia
Borşa I, însă situaţia lui nu e confirmată de Cluj, pe când despre Vasile Săpânţan
din Borşa II şi Gavril Mărcuş din Ocna Şugătag se afirmă că s-au mutat în alte
parohii din eparhie.
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Situaţia etnică şi confesională a Maramureşului în
perioada interbelică
(rezumat)
Cuvinte cheie: Biserica Greco-Catolică, Biserica
demografie, structura etnică, mobilitate confesională.

Ortodoxă,

Articolul reprezintă primul capitol al cărţii Dilemele
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 grecocatolică şi-a păstrat structura ecleziastică şi majoritatea aderenţilor
(în 1940 mai avea aproape 90% din totalul românilor şi rutenilor).
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Ethnic and Confessional Structure of Interwar
Maramures
(Summary)
Keywords: Greek Catholic Church, Orthodox Church, demography,
ethnic structure, confessional mobility.

The article represents the first chapter of the book “The
cohabitation dilemmas: Greek Catholics and Orthodox in interwar
Maramures” (Sighetu Marmatiei, Valea Verde Publishing House,
2015), with the author’s changes and additions. We refer to the
county of Maramures interwar period, which today is called The
Historic or Voivodal Maramures, a territory that has evolved
towards multiculturalism and multiconfessionalism over the
centuries, with the settlement of some groups of people – different
from the autochthonous Romanians – with diverse religious
traditions. After an introduction in the historical and ecclesiastic
context of the area, the ethnic and confessional structure of the
Maramures population is analyzed from the perspective of the
official census and church’s schematisms from 1910 to 1941,
focusing on the interwar period. The purpose is to highlight the
most important moments of change in the national and religious life
of the local people in the first half of the 20th century, especially the
appearance of a confessional mobility process amongst the
Romanians and Ruthenians (Ukrainians) who were Greek Catholic
in the 19th century. Thus, from the statistic data’s synthesizing some
aspects can be observed: the constant demographic increase of the
Romanians, the coming back in the area of the Orthodox Church and
the growth of the Orthodox believers’ weight – particularly after the
admission of Maramures within the Great Romania, although the
Greek Catholic Church kept its ecclesiastic structure and most of the
adherents (in 1940 it had almost 90% of the total of Romanians and
Ruthenians).
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Ion Diaconescu în documentele Securităţii
(1947-1989)
Dr. Marius Uglea
Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea
,,Babeş-Bolyai’’ Cluj-Napoca, secţia Istorie, specializarea Istorie
Contemporană (2006). Doctor în istorie cu teza Coloniile de muncă
din România (1950-1955). Studiu de caz: Coloniile din Regiunea
Maramureş susţinută la Institutul de Istorie ,,George Bariţiu’’ din
Cluj-Napoca, Academia Română (martie 2014). Arhivist la Arhivele
Naţionale Maramureş. Autor al volumului Coloniile de muncă de la
exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic şi Nistru (1950-1955), Baia
Mare, Editura Ethnologica, 2016 şi al unor lucrări privind coloniile
de muncă forţată şi evoluţia societăţii civile româneşti după 1989.
Domenii de interes: sistemul concentraţionar românesc, rezistenţa
armată anticomunistă, legislaţia represiunii comuniste, societatea
civilă din România.
Cuvinte cheie: Ion Diaconescu, colonie de muncă, Baia Sprie, Nistru,
Securitate, documente

,,N-am aspirat niciodată să devin un
scriitor în sensul obişnuit al cuvântului.
Dar mărturisesc că, în anii grei din
temniţă, m-am gândit adesea şi eu, ca
atâţia alţii, să aştern pe hârtie toate
întâmplările petrecute în cei 17 ani de
detenţie, fie că am fost părtaş direct la
ele, fie că numai am luat cunoştinţă
despre acestea. Considerăm acest lucru
ca o datorie sfântă faţă de jertfa zecilor
de mii de fii ai acestui neam care şi-au
dat viaţa în închisorile comuniste şi faţă
Ion Nelu Diaconescu
de chinurile celor care au supravieţuit
acestei tragedii. În ultimă analiză,
hotărârea de a consemna aceste amintiri provenea şi dintr-o nevoie
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sufletească personală, ele fiind un fel de spovedanie a mea faţă de
mine însumi.”1
Acestea sunt cuvintele cu care Ion Diaconescu îşi începea cartea
de memorii Temniţa, destinul generaţiei noastre, publicată în
Bucureşti la Editura Nemira în 1998. Pornind de la cele relatate în
acest volum, interesându-ne şi destinele unor personalităţi care au
cunoscut detenţia politică la coloniile de muncă de la exploatările
miniere din Baia Sprie, Cavnic şi Nistru, care alcătuiau aşa-numitul
,,triunghi al morţii”, continuăm şi în acest număr al Revistei Arhivei
Maramureşene seria informaţiilor desprinse din dosarele
instrumentate de către fostele structuri ale Securităţii, privind
urmărirea directă sau indirectă, atât din perioada detenţiei politice,
cât şi după eliberare, a unor persoane incomode regimului
,,democraţiei populare”, cum era şi Ion Diaconescu.2 Ofiţerii,
Ion Diaconescu, Temniţa, destinul generaţiei noastre, Bucureşti, Ed. Nemira,
1998, p. 7
2 Ion Diaconescu (n. 25 august1917, Boţeşti, Judeţul Dâmboviţa – d. 11
octombrie 2011, Bucureşti) om politic, care s-a remarcat în rezistenţa
împotriva comunismului instaurat în România; a fost membru al Partidului
Naţional Ţărănesc, începând cu anul 1936 până la desfiinţarea partidului de
către autorităţile comuniste, în 1947. Condamnat la 20 ani închisoare, a
cunoscut detenţia politică în penitenciarele şi coloniile de muncă de la Aiud,
Baia Sprie, Nistru şi Râmnicu Sărat. După eliberarea din detenţie a cunoscut
domiciliul obligatoriu în Bărăgan. Revenit în Bucureşti, a activat la întrunirile
clandestine ale ţărăniştilor. Familia sa era una cu tradiţie monahală, mulţi
dintre membrii ei fiind preoţi sau călugări. Era înrudit cu Ion Mihalache din
partea mamei care era verişoară cu omul politic ţărănist. De mic, Diaconescu a
crescut cu respect pentru Partidul Ţărănesc înfiinţat de Mihalache, pe care îl
cunoştea bine din familie. La vârsta de 19 ani s-a stabilit la Bucureşti, unde a
studiat la Universitatea Politehnica, Facultatea de Electromecanică, absolvită în
1942. După aceea, a lucrat în Ministerul Economiei Naţionale pe un post de
referent tehnic. Începând cu 1944, a fost ales în Biroul Central al organizaţiei de
tineret a PNŢ. În 1947 a fost concediat din postul de la Ministerul Economiei,
din cauza activităţii sale politice. După înscenarea de la Tămădău, liderii
partidului au fost arestaţi, iar Diaconescu, ca lider al grupării de tineret, era şi el
urmărit. În seara de 1 decembrie 1947, a fost arestat, luat din garsoniera în care
locuia în Bucureşti, de către Siguranţă din ordinele autorităţilor comuniste, în
baza unui mandat preştampilat şi completat ad-hoc. În 1948 a fost condamnat
la 20 ani închisoare şi confiscarea averii; în dosarele Securităţii, informative şi
de reţea, apare menţionată pedeapsa de 15 ani muncă silnică (m.s.). Iniţial
încarcerat la Jilava, Diaconescu a fost transferat la Aiud în 1949. În 1952-1954
îşi ispăşeşte în continuare pedeapsa la exploatările miniere din Baia Sprie şi
Nistru. Această scurtă biografie a fost realizată pe baza datelor generale
desprinse din dosarele păstrate în Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea
1
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subofiţerii şi informatorii Securităţii, în perioada urmăririi lui
Diaconescu (1947-1989), au întocmit un număr considerabil de
note informative, referate, rapoarte şi alte adrese, care au fost
cuprinse în opt dosare.
În ceea ce priveşte detenţia de la coloniile de muncă din cadrul
exploatărilor miniere din anii 1952-19543, Ion Diaconescu, la fel ca
majoritatea foştilor deţinuţi politici de la aceste colonii, a accentuat
condiţiile de muncă extreme din subteran. Tabloul conturat, era cu
atât mai sobru, mai apocaliptic, cu cât cei care erau obligaţi să
muncească, în cele mai multe cazuri nu aveau pregătirea teoretică şi
practică necesare exploatării mineritului, fiind o adevărată crimă din
partea autorităţilor să-i supună pe deţinuţi la pericolul reprezentat
doar de simpla parcurgere a galeriilor, abatajelor sau orizonturilor
miniere, nemaivorbind de muncile specifice mineritului (perforare,
confecţionare buraje, copturare, împingere vagonete, rambleare etc.).
Astfel, Diaconescu şi-a dat cu uşurinţă seama că toată atmosfera de
aparentă libertate de la suprafaţa minei din Baia Sprie4 venea în
contradicţie cu munca din subteran:
,,Amintirile despre teribilele condiţiuni de muncă de acolo sunt însă
permanent vii în mintea mea şi merită menţionate. La majoritatea
locurilor de muncă, din cauza adâncimii mari, căldura era
insuportabilă. Această căldură, asociată cu umezeala dată de picăturile
de apă din pânza freatică, ce curgea permanent din tavan şi cu praful
provocat de perforatoare creau o atmosferă înăbuşitoare, irespirabilă.

Arhivelor Securităţii Bucureşti (în continuare ACNSAS Bucureşti); a se vedea în
acest sens şi Ion Diaconescu, op. cit., Marius Uglea, Coloniile de muncă de la
exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic şi Nistru (1950-1955), Baia Mare, Ed.
Ethnologica, 2016, capitolele referitoare la coloniile de la Baia Sprie şi Nistru.
3 La Baia Sprie, dar şi la Nistru, Ion Diaconescu a fost încadrat la birourile
tehnice ale exploatărilor, unde a beneficiat de învăţămintele lui Alexandru Balş
şi Ion E. Bujoiu pe linia muncii de exploatare a mineritului. Cei doi au fost
condamnaţi la muncă silnică pe viaţă, sentinţa fiind pronunţată în 1947 pentru
lotul ,,Marii Finanţe’’. Au fost absolvenţi ai celebrei Universităţi din Paris, Şcoala
Normală Superioară, şi conduseseră Societatea Petroşani, proprietară a 200 de
mine în Transilvania. În anul 1939, inginerul Bujoiu fusese şi ministru al
economiei naţionale; Lucia Hossu-Longin, Memorialul Durerii: o istorie care nu
se învaţă la şcoală, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 224.
4 Diaconescu a fost trasferat la Baia Sprie de la Penitenciarul Aiud, fiind marcat,
la fel ca şi ceilalţi deţinuţi care ajungeau la această colonie, de impactul
schimbării de la celulele de izolare specifice închisorilor, la libertatea aparentă
indusă psihicului de peisajele de care era înconjurat la Baia Sprie.
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[…] Perforatoarele erau prevăzute cu injecţie de apă care trebuia să
preia praful, dar adesea apa nu funcţiona şi un perforator, lucrând pe
uscat, degaja nori de praf în întregul abataj, fără să mai vorbim de
praful rezultat prin rularea materialului excavat, spre rostogoale sau
pentru rambleeri. În asemenea locuri, foarte puţin aerisite, căldura era
înăbuşitoare, iar hainele, ude de sudoare şi de apa ce curgea din tavane,
nu mai puteau fi suportate pe piele. Oamenii aceştia care în mod
frecvent lucrau în pielea goală, în lumina palidă a lămpilor cu carbid,
cu pielea neagră lucind de sudoare, încovoiaţi de efortul depus,
reprezentau cel mai autentic tablou de infern. Atmosfera umedă şi
caldă, asociată cu praful şi murdăria, constituiau un mediu excelent
pentru tot felul de ciuperci, astfel că majoritatea deţinuţilor aveau
corpul invadat de eczeme. Desigur, se poate zice că asta este munca în
mină, că şi muncitorii liberi tot în aceste condiţiuni lucrează. Dar
lucrurile nu stau chiar aşa! Mai întâi, trebuie reţinut faptul că locurile
de muncă rezervate pentru deţinuţi erau cele mai rele din toată mina,
administraţia fiind foarte bucuroasă de ele.”5
Nu insistăm în acest articol asupra altor aspecte şi evenimente
petrecute la Exploatarea Minieră Baia Sprie, ele fiind tratate
amănunţit în numerele anterioare ale Revistei Arhivei Maramureşene
şi în alte publicaţii ale autorului, însă este suficient să amintim
faptul că acestor condiţii dificile de muncă li se mai adăugau şi
raţionalizarea alimentaţiei deţinuţilor în funcţie de îndeplinirea
unei norme zilnice, în special în perioada conducerii coloniei de
către Lt. Szabo Zoltan, dar şi a unor crime petrecute la Baia Sprie în
1953 (împuşcarea fără somaţie a preotului dobrogean Gheorghe
Şerban de către ,,ostaşul” Faur, moartea arhitectului Nicolae Frâncu)
sau grevele deţinuţilor din anii 1953-1954, finalizate cu ample
anchete ale procuraturii militare.

Ion Diaconescu – fotografii din fişa matricolă penală
5

Ion Diaconescu, op. cit., p. 89-90.
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În legătură cu Exploatarea Minieră Nistru, fostul deţinut Ion
Diaconescu îşi amintea de pedepsele pe care le primeau cei
consideraţi recalcitranţi, pedepse care, în realitate se primeau doar
pentru simplul fapt că unii dintre ei nu puteau sau refuzau să
muncească din cauza unor boli, sau pentru că făceau ,,propagandă’’
împotriva regimului, stând la simple discuţii unii cu ceilalţi, sau şi
mai grav, luând legătura cu minerii civili. Pentru aceste pedepse nu
lipsea camera specială, de izolare, groaznică în perioada iernilor
geroase. Camera ,,neagră’’ nu avea ferestre, era cimentată, fără
sistem de încălzire sau mobilier, fiind construită în 1952. Dacă
celulele de izolare specifice penitenciarelor erau amplasate în rând
cu celelalte, cea de la Nistru era izolată, având exact temperatura din
exterior. Pedepsirea deţinuţilor mineri în această încăpere însemna
atât îndurarea frigului şi a izolării propriu-zise, cât şi o alimentaţie
sub orice critică ce consta numai din pâine şi apă. Potrivit lui
Diaconescu cei mai mulţi rezistau acestui regim graţie umanităţii de
care dădeau dovadă unii gardieni care îi mai ajutau, lăsându-le
gamelele în cameră pentru a se mai putea aşeza pe acestea:
,,Îndeosebi frigul ne înnebunea: trebuie ţinut cont că eram îmbrăcaţi
cu hainele acelea vărgate de deţinut foarte puţin călduroase. Când
după trei zile şi trei nopţi de chinuri, a venit gardianul să ne elibereze,
mi s-a adresat cu cuvintele:,, - Hai moşule ieşi afară!’’’’6 În cazul
coloniei de la Mina Nistru, condiţiile de muncă erau mult diferite
faţă de cele de la Baia Sprie, deoarece aici ,,orizonturile mergeau în
sus, paralel, la câte 30 de metri unul de altul, pe când cele de la mina
Cavnic sau cea de la Baia Sprie erau de adâncime.’’7 Din această
cauză deţinuţii nu se mai confruntau cu temperaturi exagerate sau
cu lipsa oxigenului din subteran. Deşi era o mină de suprafaţă
existau aceleaşi meserii ca şi la Baia Sprie şi Cavnic, perforajul fiind
cel mai greu şi aici, la fel şi vagonetarii şi ceilalţi mineri deţinuţi
lucrând din greu la diversele orizonturi ascendente. Minereul era
scos din mină cu vagoane trase de cai, un sistem rudimentar dar
foarte practic deoarece necesita mai puţin timp şi personal pentru
efectuarea acestei operaţiuni, care la alte colonii miniere era printre
Ion Diaconescu, op. cit., p. 127-128.
de Istorie Orală a Centrului Internaţional de Studii asupra
Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi al
Rezistenţei Sighetul Marmaţiei (AIOCIMS), Fond ,,casete audio”, caseta nr. 178,
interviu cu Mihai Nour.

6

7Arhiva
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cele mai grele, deţinuţii depunând eforturi maxime pentru
împingerea vagoanelor grele, încărcate cu minereu brut.
Rememorând aceste condiţii de muncă de la Exploatarea
Minieră Nistru, nici în cazul acestei colonii nu ne vom opri asupra
întâmplărilor deosebite, ele fiind de asemenea tratate în alte studii
şi lucrări din numerele anterioare ale revistei8, şi vom trece la
expunerea şi analiza dosarelor instrumentate de cadrele Securităţii,
care au stat la baza urmăririi lui Ion Diaconescu, mai bine de o
jumătate de secol.
Conform dosarelor Securităţii aflate în păstrarea A.C.N.S.A.S.
Bucureşti, Diaconescu a intrat în vizorul Siguranţei încă din anul
1947, mai precis, în contextul episodului istoric petrecut pe
aerodromul din Tămădău în 14 iulie 1947, când au fost arestaţi
liderii ţărănişti (între care şi Ion Mihalache, Iuliu Maniu, Corneliu
Coposu), pe motivul încercării de a fugi într-o ţară străină, totul fiind
de fapt, după cum bine ştim, o înscenare mişelească pusă la punct de
către autorităţile comuniste, cu scopul de a-i aresta şi a-i scoate
astfel din viaţa politică românească. După 5 luni, în 1 decembrie
1947, a fost arestat şi liderul grupării de tineret a P.N.Ţ., Ion
Diaconescu.
Într-un referat din 28 septembrie 1947 al Direcţiei Generale a
Poliţiei, Inspectoratul de Siguranţă al Capitalei, Serviciul II, Brigada
I, semnat de către Cms. Aj. Georgescu Vasile, precum şi într-o serie
de note informative care l-au precedat (întocmite începând cu data
de 2 iulie 1947) se menţiona faptul că Ion Diaconescu,
vicepreşedinte al organizaţiei PNŢ Iuliu Maniu, încadrat la
Ministerul Industriei şi Comerţului, ducea zilnic la locul de muncă
,,broşuri şi adeziuni” pe care le dădea angajaţilor care se ocupau cu
întreţinerea, Volentiru Ioan şi Bridie Dumitru9. Mai mult decât atât,
,,...aceştia sunt arătaţi că duc o serioasă propagandă pe faţă în orele
de program, printre personalul de serviciu, înscriindu-i în P.N.T.
Vezi nr. 1/2008, 2/2009, 3/2010, 5/2012 ale Revistei Arhivei Maramureşene;
Marius Uglea, Consecinţele evadărilor din 1953 de la coloniile de muncă din
cadrul exploatărilor miniere Cavnic şi Nistru în ,,Pro Unione’’, Anul XV, nr. 1-2
(49-50), revistă a Fundaţiei Culturale ,,Pro Unione’’, Baia Mare, Editura Pro
Unione, 2012; Marius Uglea, Coloniile de muncă de la exploatările miniere Baia
Sprie, Cavnic şi Nistru (1950-1955), Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2016. În aceste
studii au fost abordate şi analizate şi celebrele evadări din 6 iunie 1953 de la
minele din Nistru şi Cavnic.
9ACNSAS Bucureşti, Fond Informativ, dosar nr. I. 217/1947-1966, f. 3.
8
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Maniu şi cărora le spunea că în curând se va prăbuşi actualul guvern
şi va fi bine de ei. – Se mai arăta că înjura şi bârfea pe faţă guvernul şi
organizaţia democratică agitând oamenii de serviciu contra
vârfurilor Ad-tive P.C.R. socotindu-i incapabili şi vinovaţi de lipsurile
economice. – În referatul datat la 18 iulie 1947, comisarul Zuza
Constantin desvoltă starea civilă a celor invinuiţi de reacţionarism şi
hotărăşte asupra susnumiţilor pe baza informaţiunilor culese dela
martorii propuşi, martori care fiind audiaţi de noi nu declară că au
auzit şi au văzut personal şi că li s-ai spus de oameni de încredere al
căror nume nu apare, cum că susnumiţii luau parte la sala din
Clemenceanu, Nr. 9, că bârfeau şi insultau guvernul etc... lucru pe care
singurul dintre cei acuzaţi anume Volentiru Ioan, fost camerier, azi
comprimat, fiind găsit, nu recunoaşte că ar fi juste acuzaţiile ce i se
aduc.”10
Acest referat constituie practic începutul urmăririi lui
Diaconescu şi a celor din jurul său, precum şi deschiderea primului
dosar pe numele acestuia, sistemul informativ funcţionând la
început deficitar, la fel şi adunarea probelor de ,,învinuire” a
tânărului lider ţărănist. Bineînţeles, nu au întârziat să apară şi
primele decizii ale conducerii Siguranţei de trecere la
supravegherea totală şi în amănunt a celor care se făceau vinovaţi,
în frunte cu Diaconescu, de propaganda împotriva regimului
comunist proaspăt instaurat în România, aceasta cu atât mai mult cu
cât la acest referat, precum şi la notele privind audierea martorilor,
nu a fost ataşat un raport de supraveghere. De asemenea, este
scoasă în evidenţă gravitatea celor înfăptuite de Diaconescu şi
ceilalţi angajaţi ai ministerului, care, potrivit cadrelor Siguranţei,
trebuiau pedepsiţi prin arestare:
,,Brigada III-a Siguranţă, pe nota informativă are dispoziţii prin
ordin rezolutiv ca indivizii în cauză să fie supravegheaţi şi probele să
se facă cu martori. – Cum în lucrare nu este nici un raport de
supraveghere prin care să reeasă întâlnirile şi participările numiţilor
la şedinţe, cum nici legăturile ce le avea cu oameni de serviciu, din
Minister, contra vârfurilor profesionale, cum se arată în referat. –
Surprinzător pare faptul că susnumiţii deşi lucrau pe faţă în Minister,
după cum se arată, deşi activau potrifnic măsurilor actualului guvern,
făcând înscrieri, propagandă, urzind agitaţii etc... nu s-a luat contra
10Ibidem.
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lor o măsură fermă de arestare, faţă de acuzaţiile atât de sdrobitoare.
– Doi din martori, arată vag în declaraţiile date că l-a auzit pe
Volentiru Ioan, insultând guvernul, dar nu precizează când şi nu ştie
dacă primea adeziuni pentru peneţişti de la Diaconescu Ioan, iar
despre Bridie Dumitru, camerist în acelaşi minister, arată că nu-l
cunosc. –Simplele afirmaţiuni că au fost înscrişi în P.N.Ţ. – Maniu,
pledează contra acestora, arătând reaua intenţie contra actualului
regim, ca nefiind dovezi suficiente pentru a se lua o măsură
suplimentară comprimării la care au fost supuşi, întrucât Brigada IVa nu a stabilit adresa exactă a numitului Diaconescu Ioan, şi Bridie
Dumitru, după cum se poate vedea din invitaţiile lansate anexate la
dosar, iar în ceea ce priveşte supravegherea lui Volentiru Ioan şi
ceilalţi, constatând că nu s-a executat conf. ordinului rezolutiv,
propun ca lucrarea să fie restituită brigăzii respective pentru
continuarea unei stricte supravegheri.-“11
Notele informative care au precedat întocmirea referatului de
mai sus, evidenţiau faptul că Diaconescu era unul dintre cei mai
activi reprezentanţi ai Partidului Naţional Ţărănesc Iuliu Maniu,
ţinând strânse legături cu seniorii ţărănişti, al căror scop declarat
era acela de a răsturna guvernarea comunistă. La locul de muncă,
împreună cu Volentiru Ioan şi Bridie Dumitru s-a dovedit a fi un
periculos agitator, fapt care a fost recunoscut de către mai mulţi
funcţionari ai Ministerului Industriei şi Comerţului, ale căror
declaraţii se păstrează la dosarul instrumentat de Siguranţă. În
urma audierilor, Ion Diaconescu, precum şi ceilalţi doi angajaţi ai
ministerului nu au recunoscut niciuna din faptele pentru care au
fost învinuţi (înscrieri în PNŢ ai angajaţilor sau împărţiri de broşuri
anticomuniste), ancheta cadrelor Siguranţei devenind din această
cauză mult mai dificilă.12 Potrivit aceloraşi documente ale Siguranţei
şi mai apoi ale Direcţiei Generale a Securităţii Poporului, înfiinţată în
1948, Ion Diaconescu s-ar fi încadrat într-o ,,organizaţie subversivă
teroristă” condusă de alţi ţărănişti, Puiu Ioan, Bratu Alexandru şi
Veniamin Virgil cu scopul ,,răsturnării regimului din ţara noastră
printr-un război civil”, motiv pentru care a fost arestat.13 Pentru
învinuirea că ar fi utilizat la dispoziţia organizaţiei mai sus
f. 3-4.
Ibidem, f. 9-17.
13 ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. I. 219/1947-1967, vol. I, f. 2.
11Ibidem,
12
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menţionată mari sume de bani cu scopul extinderii ei, cât şi pentru
construirea unor ascunzători, unde să se refugieze în caz de
urmărire, Tribunalul Militar Bucureşti a emis Sentinţa Penală nr.
289/1947, prin care îl condamna pe Ion Diaconescu la 15 ani muncă
silnică (m.s.) şi confiscarea averii.14
Ion Diaconescu nu a fost scutit nici de percheziţiile care se
efectuau la domiciliul celor care intrau în vizorul instituţiei de
urmărire, respectiv celor care urmau să li se emită o condamnare
pentru învinuirea de ,,uneltire” împotriva regimului ,,democraţiei
populare”. Astfel, referatul din 5 ianuarie 1948, pe lângă amănunţita
biografie a tânărului lider al PNŢ, face referire şi la câteva
percheziţii care au fost făcute în garsoniera în care locuia acesta, în
2, 5 şi 7 decembrie 1947. Cu această ocazie au fost ridicate de la
domiciliul său un buletin de populaţie pe numele vechi de Popescu
N. Ioan, precum şi o serie de ziare şi scrisori fără importanţă.
Cadrele Siguranţei l-au acuzat de folosirea numelui fals de Popescu
N. Ioan, în condiţiile în care numele primit după adoptarea de către
mătuşa sa, sora tatălui, era Diaconescu. Aceasta nu reprezenta o
problemă foarte mare pentru autorităţi, dacă tânărul Diaconescu, nu
s-ar fi înscris la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat sub vechiul
nume de Popescu, falsificându-şi buletinul tocmai pentru a se
sustrage urmăririi de către autorităţile comuniste, şi a se putea
înscrie la facultate. Toate aceste probe au fost adunate la dosarele
sale întocmite de către organele de urmărire ale Poliţiei din
perioada respectivă, constituind motive deosebit de grave, care
necesitau emiterea unei condamnări cât mai grele.15 La acestea s-a
mai adăugat şi activitatea ilegală a PNŢ-ului în jurul lui Ion
Diaconescu, acesta participând împreună cu alţi membri ai
tineretului ţărănist la şedinţe şi întruniri politice după desfiinţarea
PNŢ ca formaţiune politică legală. Diaconescu, împreună cu ing.
Puiu, N. Adămescu, N. Sergiu Macarie şi A. Herişescu, ar fi constituit
un nou comitet central de conducere al tineretului naţional ţărănist,
care nu au lăsat indiferente organele de urmărire comuniste.16.Pe
aceeaşi linie a activităţii politice, una din sursele de informare ale
Securităţii de această dată, referindu-se la perioada detenţiei
politice a tânărului Ion Diaconescu de la minele de plumb din Baia
14

Ibidem.
Ibidem, f. 25-28.
16 Ibidem.
15
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Sprie şi Nistru, menţiona într-o notă-raport faptul că acesta credea
atât de profund în ideologia ţărănistă şi în căderea de la putere a
comunismului, încât vocifera chiar şi la coloniile de muncă miniere
că va ajunge la putere, fixând atribuţiile fiecăruia în guvernul pe
care îl va conduce după eliberarea din detenţie.17
Continuând redarea cronologică a notelor, referatelor,
rapoartelor şi a celorlalte documente întocmite de către structurile
fostei Securităţi pe numele lui Ion Diaconescu, trebuie să evidenţiem
aici un referat din data de 1 noiembrie 1952, în care se făcea referire
la faptul că ,,deţinutul criminal” Ion Diaconescu, aflat la colonia de la
Baia Sprie, nu a putut fi recrutat ca şi informator de încredere al
organelor de Securitate întrucât acesta susţinea ,,că el are o
conştiinţă de clasă în el şi nu poate face acest lucru adică să dea
informaţii despre cei cu care el stă în această colonie.”18 Aşadar, toate
încercările organelor de Securitate s-au dovedit iluzorii în acest
sens, atât la Baia Sprie, cât şi la Nistru sau la celelalte închisori, Ion
Diaconescu crezând cu tărie în principiile nobile umane, precum şi
în doctrina politică ţărănistă. Conform aceloraşi documente,
Diaconescu a manifestat o atitudine repulsivă faţă de autorităţile
care îi obligau pe deţinuţi să muncească la exploatarea de la Mina
Nistru. În nota informativă a sursei ,,Marcel” din 30.09.1953 se
relata: ,,Deţinutul Diaconescu I. încă din 1951 (1952) s-a postat în
fruntea grupului de ţărănişti. Când era în Biroul Tehnic îndeplinea
rolul de organizator al elementelor ţărăniste şi legionare în cadrul
echipelor pentru o bună organizare a acestora pe tărâm politic. Fiind
în Biroul Tehnic la greva din 3 februarie 1953 a apărut ca delegat al
greviştilor. Scos din Biroul Tehnic a început o activitate politică mai
activă. Fiind un generator de scandaluri, tot timpul umplea capul
celor din jurul lui cu speranţe că în cel mai scurt timp îi vor scoate
americanii din închisoare. Alături de Mailat şi Gabrielescu făcea
instigări şi în producţie, căutând să impună curentul ,,celui mai mic
efort în muncă’’. Drept rezultat e atitudinea faţă de muncă a lui Moise
Burnea Burza, Mureşan Vasile, care la venirea în colonie erau
muncitori destul de buni, iar după intervenţia lui Diaconescu, nu ştiu
cum să se mai eschiveze de la muncă. Prin zvonurile pe care le lansa,
în legătură cu o serie întreagă de conferinţe, menţinea între deţinuţi o
17
18

Ibidem, f. 65.
ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. 1016/1951-1953, f. 3
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stare de spirit nesănătoasă atât faţă de muncă, cât şi faţă de
disciplină. Drept rezultat a fost sustragerea de la muncă şi
declanşarea grevei din 13-15 sept. 1953. Diaconescu a fost printre cei
care au dat semnalul grevei prin sustragerea de la muncă din 13.09.
a.c. Ataşându-se grupului de legionari a izbutit să atragă cca 140
deţinuţi sub masca revendicărilor. Diaconescu a contribuit în mod
evident la formarea grevei, creând acea rebeliune şi contribuind întrun raport destul de serios la neîndeplinirea planului de producţie pe
Colonie.”19 O altă notă din 1 octombrie 1953, sursa ,,Lucică”:
,,Diaconescu, care avea un loc de frunte în pregătirea ,,grevei foamei’’
şi refuzului de muncă în această Colonie din zilele de 13-17
septembrie a.c. Diaconescu ducea o activitate intensă de agitaţie
pentru a determina un număr cât se poate mai mare de deţinuţi spre
a se ataşa grevei; astfel deţinuţii Mureşan Vle, Gherga Crişan, Gherga
P. Cârciov; Bodescu Iustin şi alţi dintre ,,grevişti’’ mai simpli
(consideraţi ca ţărani), au participat la grevă din îndemnul lui
Diaconescu. Acesta desfăşura o progandă de tip ,,naţional-ţărănistă,
promiţând deţinuţilor de mentalitate mai simplă că ,,vor primi
pământ, pentru că în curând se va produce o schimbare radicală în
conducerea ţării, că Partidul lui Iuliu Maniu va avea din nou un rol
decisiv în viitorul guvern şi prima lui grijă va fi împroprietărirea
ţăranilor deposedaţi de actualul regim. Această agitaţie o menţinea
Diaconescu până la izolarea lui în Colonie.’’20
Nota informativă din 2 octombrie 1953 a unei surse cu autor
necunoscut (indescifrabil de fapt) de la Exploatarea Minieră Nistru
asupra deţinutului Diaconescu Ion, accentua aceeaşi conduită
recalcitrantă şi agitatoare, tânărul ţărănist instigându-i la refuzul de
a mai intra în mină şi pe ceilalţi deţinuţi mineri: ,,Deţinutul
Diaconescu I. a dus o propagandă de scoatere a deţinuţilor politici de
la munca de miner, spunând că Partidul Ţărănesc pe care el îl
reprezintă în Col. Nistru nu admite ca regimul comunist să distrugă
românii la munca forţată. ,,Să nu se lucreze cu normă’’ a spus
Diaconescu, să se dea drepturi egale tuturor indiferent cât munceşte
fiecare, în aceasta constă înţelepciunea Partidului Ţărănesc, că ajută
şi pe cel nevoiaş – neputiincios. În acest sens deţinutul Diaconescu,

19
20
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ajutat de deţinuţii Mailat Eugen, Teodosiu Darius, Popescu Pera şi de
o parte din legionari, a refuzat să primească o mâncare mai bună
(măsură luată de administraţie pentru cei ce se evidenţiaseră în
muncă) – au refuzat şi a iniţiat şi pe alţii să refuze mâncare mai bună,
spunând că să se dea la toţi aceiaşi mâncare. În urma acestui refuz, a
făcut o notă de cei care primeau mâncare de la administraţie,
ameninţându-i. Cât timp a fost în Biroul Tehnic ca şi tehnician,
deţinutul Diaconescu a refuzat să-şi facă norma şi să o depăşească,
împreună cu deţinuţii: Botez Sorin, Niţescu Emil, Ciobanu Vasile,
Gabrielescu (indescifrabil) şi pe alţii. Bun prieten cu Cocuia Radu, au
acţionat împreună la încetăţenirea şi convingerea că să terminăm
odată cu Colonia Nistru. Aici fiind pericol în caz de revoltă la imediata
cădere a comuniştilor – aici izolaţi în văile acestea, putem fi lichidaţi
de comunişti – acestea le spunea deţinutului Ciobanu Vasile, înainte
cu câteva zile de a trece la grevă. Timp de cca. o lună înainte de grevă,
deţinutul Diaconescu mergea pe galeria principală, întâmpinând
schimbul care urma să intre la lucru, oprea câţiva deţinuţi (tot alţii în
fiecare zi) şi-i iniţia privitor la grevă. De când a fost în mină, nu lucra
conştiincios’’21
Şeful Biroului Inspecţii de la Colonia MAI Nistru, Vântu ...
(indescifrabil), într-o notă nedatată: ,,Deţinutul Ursache Traian
afirmă următoarele: ,,Cunosc pe deţinutul Diaconescu Ioan de la
Penitenciarul Aiud şi am venit cu el odată la Colonia de muncă Baia
Sprie, unde a intrat direct la Biroul Tehnic al Coloniei, este un om care
îşi face conştiincios datoria, şi îşi îndeplineşte cu interes funcţia care i
s-a încredinţat, dar el este cel mai înfocat Ţărănist, fiincă este nepotul
lui ,,Mihalache’’ şi totuş caută să-şi facă prieteni din rândurile
deţinuţilor condamnaţi pentru aceeaşi faptă, în anturajul lui format
din filo americani; este omul lui Inginerul deţinu Balş Alexandru, după
cum se manifestă, ce înseamnă să nu fie periculos, şi fără nici o
manifestaţie.”22 Aşadar, legătura de familie pe care Diaconescu o
avea cu Ion Mihalache, dar şi prietenia cu Alexandru Balş erau
deconspirate încă din detenţia politică de la Exploatarea Minieră
Baia Sprie. Cu siguranţă, toţi ceilalţi deţinuţi de la această colonie de
muncă îl cunoşteau foarte bine pe Diaconescu, cunoşteau şi toate
ideile, respectiv doctrina sa influenţată de principiile politice ale
21
22
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Partidului Naţional Ţărănesc. Din notele informatorilor, deducem
printre altele sinceritatea lui Ion Diaconescu, care nu ascundea
absolut nimic legat de viaţa sa privată faţă de ceilalţi colegi de
detenţie, care, în multe cazuri, l-au trădat prin semnarea, pentru
condiţii mai bune de muncă sau de alimentaţie la coloniile miniere, a
angajamentelor că vor oferi informaţii despre el cadrelor Securităţii.
Această ultimă notă informativă pe care am expus-o în studiul
nostru, încheie înşiruirea aspectelor ,,negative” la adresa lui Ion
Diaconescu de la Exploatarea Minieră Nistru. Toate aceste note
relevă interesul Securităţii asupra atitudinii manifestată de către
Diaconescu, care, pe lângă vociferările şi refuzurile personale de a
mai munci în interiorul minei, dădea dovadă şi de calităţi
excepţionale de lider. Majoritatea deţinuţilor, cu excepţia celor
recrutaţi ca şi informatori ,,necalificaţi” ai structurilor de Securitate,
ascultau şi aveau încredere în tot ceea ce le spunea tânărul lider
ţărănist, ce reuşise să-şi atragă de partea lui în colonie şi foşti
membri sau simpatizanţi ai liberalilor sau chiar legionarilor, după
cum am putut observa în consemnările de mai sus. Căderea
comunismului propagată cu multă abnegaţie de către Diaconescu la
coloniile de muncă de la Baia Sprie şi Nistru, s-a adeverit în cele din
urmă, însă mult mai târziu, după aproape 50 de ani. Remarcăm în
cazul lui faptul că a şi reuşit să ajungă în structurile de conducere
ale României după 1989, astfel că a putut să-şi pună oarecum
planurile în aplicare şi să-şi manifeste calităţile de lider politic, nu
însă în forma şi cu oamenii cu care a fost înconjurat în detenţie.
Ion Diaconescu a fost urmărit şi interogat de către structurile
Securităţii şi în detenţia de la Penitenciarul Aiud şi în alte locaţii pe
care le-a cunoscut după episodul dramatic de la Baia Sprie şi Nistru.
Astfel, fiind bănuit că, împreună cu un alt deţinut politic, Rădulescu
Octavian, ar fi luat legătura prin intermediul unor scrisori, cu cei din
afara închisorii, a fost chemat de mai multe ori la interogatoriu.
Redăm mai jos un proces-verbal de interogatoriu din 21 iulie 1956,
întocmit în forma specifică Securităţii: ,,- Cine este Rădulescu
Octavian? - Rădulescu Octavian este un deţinut pe care îl cunosc din
detenţiune de la Colonia Baia Sprie, unde am fost împreună câteva
luni. Ne-am reîntâlnit în fabrica Penitenciarului Aiud în august 1954.
Stiu că afară a fost comerciant şi industriaş şi că este condamnat la
20 de ani, pentru participare la o organizaţie subversivă; - De ce
dumneata şi cu Rădulescu Octavian te-ai angajat să realizezi legătura
cu exteriorul? - Rădulescu Octavian îmi era apropiat şi aşa am ajuns
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să discutăm problemele lui personale, ca de exemplu rejudecarea
procesului său. Eu ştiam despre Cicirean Nicolae şi am considerat că
nu este un risc prea mare pentru a-i face propunerea. M-am angajat
să realizez această legătură deoarece eu îl cunoştem mai bine pe
Cicirean Nicolae, decât Rădulescu Octavian. În afară de aceasta eu
lucram la atelierul de electricitate unde contactul cu Cicirean se putea
stabili uşor; - Cicirean Nicolae, când a făcut primul drum la Bucureşti,
pentru a lua legătura cu familia deţinutului Rădulescu? - După câte
îmi amintesc, primul drum a lui Cicirean Nicolae la Bucureşti, pentru
a stabili legătura cu familia deţinutului Rădulescu, a fost la sfârşitul
lunii martie 1955. Cu o zi înainte de data fixată pentru plecare, i-am
cerut lui Rădulescu să-mi dea scrisoarea, ca la rândul meu să o
predau lui Cicirean Nicolae, aşa după cum am convenit cu el.
Scrisoarea i-am predat-o în magazia atelierului electric, însoţită de o
schiţă cu adresa exactă a soţiei lui; - A reuşit Cicirean Nicolae să
stabilească legătura cu familia deţinutului Rădulescu Octavian? - Da,
a reuşit. După două sau trei zile Cicirean Nicolae s-a înapoiat de la
Bucureşti, iar a doua zi a venit la mine la atelierul de electricitate,
spunându-mi că a dus scrisoarea la destinaţie şi că a fost primit bine.
Nu a adus scrisoare de răspuns deoarece soţia lui Rădulescu, era
foarte fricoasă şi nu a vrut să-i dea răspuns în scris, i-a spus numai
verbal că sunt bine toţi şi i-a dat un plic cu o fotografie, pe care mi-a
predat-o, iar eu în aceiaş zi i-am predat-o lui Rădulescu,
comunicându-i totodată ştirile aduse de Cicirean. - Atât dumneata, cât
şi Rădulescu Octavian, v-aţi mai folosit de această legătură? - Da, pe
Cicirean Nicolae, l-am folosit nu numai pentru legătura cu exteriorul
stabilită în luna martie 1955, l-am folosit în continuare de mai multe
ori până în luna decembrie 1955, când Rădulescu Octavian, a fost
prins cu o scrisoare.”23 Nu vom trage multe concluzii din acest
interogatoriu, însă putem observa sinceritatea deţinutului Ion
Diaconescu, dar şi spiritul său altruist, neinteresat de riscul că ar
putea fi pedepsit atât cu izolarea groaznică de la Aiud, dar şi cu
mărirea pedepsei de detenţie, pentru ajutorul acordat prietenului şi
colegului de suferinţă. Totodată, în urma acestui interogatoriu, ne
putem face o imagine tot mai clară, atât asupra funcţionalităţii
instituţiei represive a Securităţii, dar şi a mijloacelor folosite de
către deţinuţi în menţinerea legăturii cu cei din exterior.
Interogatorii aveau loc şi cu alţi deţinuţi care se aflau în preajma
23ACNSAS
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liderului ţărănist, sau a apropiaţilor acestuia, dovadă fiind
următorul proces-verbal de interogatoriu cu deţinutul Gligor Pavel,
fost lider legionar, datat 18 august 1956, care a avut loc tot la
închisoarea din Aiud: ,,Întrebare: Ce legături ai avut cu deţinutul
Diaconescu Ioan? Răspuns: Cu deţinutul Diaconescu Ioan am avut
legături ce se pot crea între doi deţinuţi: L-am cunoscut în anul 1952
la minele de plumb, unde am stat împreună până în 1954. În anul
1956 l-am reîntâlnit în Penitenciarul Aiud, unde subsemnatul fusesem
transferat în luna februarie din Penitenciarul Lugoj. Legături de altă
natură nu am avut cu Diaconescu Ioan. Întrebare: Pe angajatul civil
Cicirean Nicolae de la Penitenciarul Aiud, l-ai cunoscut? Răspuns: Nu
am cunoscut pe nici o persoană cu numele de Cicirean Nicoale;
Întrebare: De ce nu eşti sincer? Răspuns: Sunt sincer. Am declarat
adevărul. Întrebare: Pentru a-ţi demonstra că nu eşti sincer, ancheta
îţi reproduce un fragment din declaraţia mamei dumitale, Gligor Ana,
din ziua de 18.08.1956: ,,Cicirean Nicolae … ia adus circa 2-3 scrisori,
de la soţul ei Gligor Pavel care se află în Penitenciarul Aiud şi chiar
una din aceste scrisori mi-a fost predată mie personal …’’, Ce ai de
spus? Răspuns: Nu am trimis nici mamei, nici soţiei mele, nici o
scrisoare în afară de cele două cărţi poştale trimise din Penitenciarul
Lugoj, prin Administraţia Penitenciarului. Întrebare: Cum se explică
atunci declaraţia mamei dumitale? Răspuns: Eu nu-mi pot explica
această declaraţie. Întrebare: Pentru a-ţi demonstra că nici de data
aceasta nu ai fost sincer şi că ascumzi adevărul, îţi mai cităm un
fragment din declaraţia soţiei dumitale, Gligor Maria, din ziua de
18.08.1956: ,,După un timp oarecare am primit iar o scrisoare de la
deţinutul Gligor Pavel, la care am răspuns printr-o altă scrisoare …’’
Răspuns: Susţin că nu am trimis şi nici nu am primit nici o scrisoare în
afară de cele oficiale. După ce am citit prezentul proces-verbal de
interogatoriu cuvânt cu cuvânt şi am constatat că corespunde
întocmai cu cele declarate de mine, susţin şi semnez.”24 Întregul
episod al scrisorilor cu cei din afara penitenciarului s-a finalizat,
cum era de aşteptat, cu pedepsirea celor vinovaţi de încercarea de a
se sustrage regulamentului închisorii, inclusiv a lui Ion Diaconescu,
prin izolarea în celebra celulă a morţii, cum îi spuneau foştii deţinuţi
politici la celula de pedeapsă de la Aiud.25
Dintr-un referat al Serviciului ,,C” din cadrul MAI, nr. 14 –
799040 din 12.11.1962, semnat de colonelul de Securitate, Nedelcu
24
25
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Mihail şi întocmit pe numele lui Ion Diaconescu, pe lângă biografia
acestuia legată de viaţa parcursă până la arestare, şi faptele sale din
spatele gratiilor, aflăm că, în perioada 1947-1962, Diaconescu
acumulase un număr de 45 zile de pedeapsă în spaţiile de izolare
specifice coloniilor de muncă şi închisorilor. Tot în acest referat se
trasa şi dispoziţia prin care lui Diaconescu, după eliberare, să i se
fixeze domiciliul obligatoriu în comuna Rubla, Raionul Brăila: ,,În
timpul detenţiei a fost pedepsit cu 45 de zile izolare pentru
participare la refuzul de hrană organizat în masă, a luat legătura cu
alţi deţinuţi şi alte abateri de la regulament. Deoarece a constituit şi
condus o organizaţie subversivă teroristă şi ţinând cont că în timpul
detenţiei a avut o comportare rea, Propunem: La expirarea pedepsei –
30 noiembrie 1962 să i se fixeze domiciliu obligatoriu pe timp de 24 de
luni, în comuna Rubla, Raionul Brăila, Regiunea Galaţi.”26
Dosarul de urmărire a lui Ion Diaconescu instrumentat de către
fostele structuri ale Securităţii se îmbogăţea în continuare cu o serie
de note informative şi alte documente întocmite după ieşirea din
detenţie a acestuia, respectiv după ridicarea, începând cu luna
martie a anului 1964, a restricţiilor impuse de către autorităţi, şi
anume expirarea domiciliului obligatoriu fixat în localitatea Rubla,
Brăila. Agentul ,,Veniamin”, în nota din 16 oct. 1964: ,,fiind în vizită
la Corneliu Coposu a venit si Diaconescu Ion cu care ocazie a afirmat:
,,suntem puţini şi trebuie să rămânem, cel puţin atâţia. Va trebui să
menţinem un permanent contact. După ce te vei stabili definitiv în
Bucureşti, trebuie să ne întâlnim, cel putin o dată pe săptămână spre
a ne tine la curent cu noutăţile din ţară şi de peste hotare. Nu am
bănuit că în ţară este atâta mizerie. Nu putem face decât să rămânem
în afara acestei mizerii morale. Trebuie să ne influenţăm reciproc pe
această linie.”27 Diaconescu, eliberat din detenţia politică, nu a
renunţat niciun moment la restabilirea legăturilor cu foştii membri
ai partidului ţărănist, fapt anticipat de către ofiţerii de Securitate
prin infiltrarea în cadrul organizaţiei lor a unor informatori, cum
este sursa ,,Veniamin”, care şi-a adus un aport considerabil la
redeschiderea dosarului informativ după eliberarea din detenţie a
lui Ion Diaconescu. De fapt scopul redeschiderii acestui dosar de
către cadrele Securităţii, începând cu luna mai a anului 1964, a fost
acela dacă Diaconescu ,,continuă să se manifeste duşmănos la adresa

26
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regimului din ţara noastră”28 Una din notele semnate de către sursa
Avocatu Mihail consemna: ,,Constantinescu Toni, când l-a văzut pe
Diaconescu trecând prin faţa lor a spus: ,,Cu această lepră am stat
închis la Aiud. De câte ori veneau noi condamnaţi, în special ţărani,
imediat căuta să-i cunoască, începea să-i prelucreze spunându-le: ,,în
cel mai scurt timp se schimbă regimul şi vor veni la putere naţional –
ţărăniştii. Eu voi fi şeful partidului în locul lui Maniu.’’ Le promitea
diverse funcţii în care vor activa, îi împroprietărea după meritele lor.
De multe ori se certau, ţăranii nu erau mulţumiţi cu pământul ce le
promitea şi trebuie să le mărească numărul de pogoane. Lepră a fost
în închisoare, lepră e şi aici… Este o mare ruşine că în actualul regim,
astfel de elemente să fie numiţi în funcţii de răspundere şi să fie bine
plătiţi”29 Diaconescu, în urma activităţii sale politice de după ieşirea
din detenţie şi-a făcut şi câţiva noi duşmani, care nu ezitau să se
adreseze Securităţii, după cum putem deduce din această notă
informativă.
Notele informative întocmite pe numele lui Ion Diaconescu nu
s-au oprit aici, ele continuând a fi emise şi în anii ’70, şi mai apoi în
anii ’80 ai regimului comunist, cu referire la aspecte tot mai intime,
mai familiare ale acestuia. Nota din 11 noiembrie 1971 îl găseşte pe
Diaconescu total schimbat, fără puterea de a mai propaga credinţele
şi doctrinele naţional-ţărăniste: ,,De fapt Diaconescu, de când s-a
căsătorit, evită a se mai întâlni cu foşti membri ai PNŢ. Aceasta a
observat-o şi sursa, cât şi alţi naţional-ţărănişti la reînhumarea
osemintelor lui Ion Mihalache, cât şi la înmormântarea doamnei
Mihalache, la care nu a participat. Fiind întrebat, a răspuns că nu a
fost în Bucureşti şi a fost plecat în interes de serviciu în provincie.
Sursa l-a întrebat ce face, de nu se mai întâlneşte; a răspuns că este
preocupat cu serviciul, unde este apreciat şi caută să muncească cât
mai bine, întrucât a fost politician şi arestat, pentru a nu se trage
concluzii că nu munceşte şi datorită lui nu se îndeplineşte planul.”30
Cu toate acestea se ştia foarte bine faptul că Ion Diaconescu se
întâlnea în anii ’70 în secret cu Corneliu Coposu şi cu alţi lideri
ţărănişti pentru dezbateri legate de politică, precum şi de greutăţile
vieţii cotidiene, sociale a cetăţenilor de rând. În acest sens a fost
emisă şi nota informativă din 6 iunie 1971, sursa Popescu F. ,,În
discuţiile purtate cu el şi-a exprimat părerea că în tot ce se realizează
28
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în ţara noastră, sunt numai de natură să inducă în eroare opinia
publică mondială, căci în realitate pentru om luat ca individ în parte
nu s-a realizat nimic sau foarte puţin, deoarece la ora actuală sînt
foarte mulţi (marea majoritate) care nu realizează un cîştig încît să
ducă o viaţă civilizată.”31 Nu vom insista foarte mult asupra acestor
note informative, majoritatea relevând o activitate tot mai intensă a
lui Diaconescu pe linia de restabilire, chiar de reînfiinţare a
formaţiunii politice ţărăniste, fapt rezultat în primul rând din notele
informatorilor Securităţii din această perioadă.
Anii ’80 au adus în centrul atenţiei alte probleme, atât la nivelul
Securităţii care se confrunta cu dificultăţi de interceptare pe linie
politică a ţintei Diaconescu, cât şi în ceea ce-l priveşte pe acesta,
care, cunoscând deja mijloacele de acţiune ale cadrelor pentru
obţinerea informaţiilor, şi anume recrutarea informatorilor din
rândurile apropiaţilor săi, a început să fie tot mai distant, tot mai
sceptic în deschiderea discuţiilor politice cu cei din jurul său,
implicit cu informatorii Securităţii. În acest sens, relevantă este nota
de analiză a Departamentului Securităţii Statului, Direcţia I, din
15.12.1988: ,,În perioada care a trecut de la ultima analiză şi până în
prezent s-au obţinut unele informaţii de la sursele ,,Mişu’’, ,,Pix’’,
,,Costică’’, măsuri speciale de tip I.C.T., cele complexe de la ,,Utopicul’’,
,,S’’ şi investigaţii de la domiciliu. Contactarea lui anterioară de către
organele noastre a avut unele efecte pozitive, în sensul că în relaţiile
ocazionale avute cu foştii politicieni a manifestat prudenţă, excepţie
făcând Coposu Cornel, fost secretar general adjunct al PNŢ, cu care a
continuat să se informeze, în special asupra poziţiei ce trebuie s-o
adopte faţă de unele acţiuni ostile iniţiate în străinătate de Ion Raţiu,
preşedinte al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, despre care a luat
cunoştinţă la emisiunile postului de radio ,,Europa Liberă’’. De
menţionat că sursele informative respective, din cauza lipsei de
posibilităţi de penetrare pe lângă ,,Dinu’’, au furnizat note la intervale
mari de timp şi conţin aspecte generale (comportare, starea sănătăţii
etc.) şi nu se pot trage concluzii asupra poziţiei şi atitudinii politice
prezente a celui în cauză. Un neajuns constatat în lucrarea acestui
dosar, este şi acela că obiectivul în majoritatea timpului locuieşte
flotant în comuna Boţeşti, Judeţul Argeş, unde nu este încadrat
informativ, nu i se cunoaşte atitudinea politică pe care o are şi
eventualele legături suspecte. Cu toate că noul dosar este deschis din
anul 1977, în prezent nu ne putem pronunţa asupra încetării lucrării
31
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lui în această formă de evidenţă. Faţă de aprecierea situaţiei
operative descrisă mai sus, în etapa următoare se vor întreprinde noi
măsuri care să asigure urmărirea permanentă a acestuia.”32 Celelalte
documente care au fost întocmite după această notă de analiză
aveau în centru o serie de dispoziţii ale conducerii Securităţii din
Bucureşti pe linia înfiltrării unor noi informatori şi restabilirii unor
noi legături cu Ion Diaconescu, respectiv cu cei din jurul acestuia,
fapt tot mai greu de realizat în condiţiile în care majoritatea liderilor
ţărănişti erau conştienţi de existenţa informatorilor printre ei,
determinându-i să se manifeste tot mai reţinut, cu tot mai mult
scepticism în discuţiile privind viaţa politică a ţării, respectiv
propagarea doctrinei ţărăniste româneşti.

Ion Diaconescu, prezidiul Camerei Deputaţilor

Având în vedere cele mai sus expuse, respectiv redarea notelor
informative, a referatelor, rapoartelor şi proceselor-verbale
întocmite de către serviciile fostei Securităţi pe numele lui Ion
Diaconescu, putem concluziona că toate aceste măsuri luate de către
autorităţile represive erau cu atât mai justificate, din perspectiva
lor, cu cât tânărul lider ţărănist al anilor ’40-50 a ajuns, după
căderea comunismului din decembrie 1989, în importante funcţii de
conducere a României, fiind deputat al PNŢ, chiar preşedinte al
Camerei Deputaţilor, în mai multe legislaturi. Astfel, Securitatea a
anticipat într-o oarecare măsură pericolul reprezentat de către Ion
Diaconescu pentru regimul comunist instaurat forţat în statul
român.

32

ACNSAS Bucureşti, Fond cit., dosar nr. I. 239/1986-1989, f. 5.
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Ion Diaconescu în documentele Securităţii
(1947-1989)
(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 memorialistice cele 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
Balş şi 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.
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Ion Diaconescu as Revealed by the Security
Documents (1947-1989)
(Summary)
Keywords: Ion Diaconescu, labor colony, Baia Sprie, Nistru,
Security, documents

The article contains an analysis of the documents produced by
former Security (the Romanian communist secret political police)
structures before and after the political imprisonment of Ion
Diaconescu (1947-1989), the author of one of the most notable
memoirs written in Romania after 1989, the renowned Temniţa,
destinul generaţiei noastre.
Ion Diaconescu knew political detention within the mining
forced labor/gulag camps from Baia Sprie and Nistru, where he
performed intense mining activities, moreover, contributing greatly
to organizing mining working procedures in the technical offices of
the two labor camps, together with Alexandru Balş and Ion E.
Bujoiu. The analyzed documents also relate to the period of time
following Diaconescu’s release. The aspects revealed are based on
unpublished documentation sources (regular informative files and
prosecution case files), stored and managed by The National Council
for the Study of Securitate Archives in Bucharest.
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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
Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Istorie Filosofie, promoţia 1991. Doctor în ştiinţe istorice al Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi (2002), cu teza „Maramureşul între Dictatul de
la Viena şi Conferinţa de Pace de la Paris (30 august 1940 - 10
februarie 1947)”. Profesor în învăţământul preuniversitar,
muzeograf, arhivist, iar în prezent este lector univ. la Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi cercetător - şef secţie la Muzeul
Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare. A publicat cărţi
şi numeroase articole în presa locală, naţională şi internaţională
despre istoria Maramureşului. În prezent este editorialist al revistei
lunare „Valahia - Dacia Nemuritoare”, Bucureşti.
Cuvinte cheie: diplomă, armalist, nobil netăgăduit, scut nobiliar,
moştenitori

Prestigioasa lucrare „Diplome maramureşene din secolele XIV
şi XV”, publicată la Sighet, în anul 1900, de către Dr. Ioan Mihalyi de
Apşa, cuprinde între cele 366 de documente, la numărul 23, o
diplomă în al cărei regest întocmit de către autorul maramureşean
se precizează: „1360, 24 Juniu. Regele Ludovic întăreşte pe românul
din Maramureş Stan, fiul lui Gurhes (Gherheş), în posesiunea a treia
parte a moşiei Sarasău, ce a dat lui şi soţiei sale, doamnei Magdalina,
socrul seu, Stan, fiul lui Ivan Kenezul din Sarasău”1. Nepreţuitul
document respectă întocmai diplomatica vremii şi este dat de către
regele Ungariei, Ludovic cel Mare (1342 - 1382), care hotărăşte „pe
bună dreptate să-şi îndrepte ochii delicaţi ai dumnezeirii sale
1 Mihalyi de Apşa, Dr. Ioan, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Ediţia
a IV a, coord. Vasile Iuga de Sălişte, traducere din limba latină: prof. univ. Dr.
Vasile Rus, Editura „Dragoş Vodă”, Cluj Napoca, 2009, p. 62.
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asupra persoanelor înzestrându-le”2. Dincolo de formularistica de
document remarcăm că: „Vrem să ajungă la cunoştinţa tuturor, prin
cuprinsul «scrisorii» de faţă, că Stan, fiul lui Gherheş, credinciosul
nostru român (s.l.m. I.G.) din Maramureş…”3.

Blazonul şi Diploma

Acest inestimabil document precizează faptul că nobilul român
a dat dovadă „de credinţă şi plăcute slujbe”, și respectând
ceremonialul vremii „credinciosul nostru român din Maramureş,
prăvălindu-se la pământ înaintea luminăţiei noastre ne-a cerut, cu
smerită şi credincioasă stăruinţă a rugăminţilor…”4. În mod cu totul
firesc se face precizarea că respectiva „scrisoare” a fost „dată prin
mâinile venerabilului întru Cristos părinte, domnul Nicolae,
punându-se înainte favoarea apostolică a arhiepiscopului de
Strigonium (Esztergom, Ungaria) şi comite perpetuu al aceluiaşi loc,
cancelarul curţii noastre, iubitul şi credinciosul nostru”5.
Fiind pe deplin încredinţat că gloria străbună pe strămoşi
cinsteşte, ne mai permitem să reţinem din acest document una
dintre „notele” pe care acelaşi Dr. Ioan Mihalyi de Apşa a crezut de
cuviinţă să o insereze, referitoare la expresia „filius kenezius”: „Aici
2

Ibidem.
Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 63.
3
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vedem un alt document la aceea că între moşiile cu drept de
kenesiat şi cele cu drept nobilitar nu se făcea deosebire; într-un act
din anul 1468 kenesiatul se traduce în limba latină prin cuventul
«Nobilitas». O ramură a acestei familii trăieşte în satul Cuhea. Alta,
sub nume Birtoc (asfeliu numit după Bartholomei), în satul Serbi, a
treia în Poienile Şieului sub nume Giurgiu”6.
Făcând precizarea că între documentele publicate de către
inegalabilul Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, locul preponderent îl deţin
cele care se referă la familia Gherheş de Sarasău, aspect care a
impus această familie, în istoriografia de specialitate, drept una de
„procesomani”, mai amintim că potrivit aceleiaşi tradiţii istorice, ni
s-a păstrat şi informaţia că în campania sa din Moldova, culminând
cu bătălia de la Baia, din 15 decembrie 1467, cu Ştefan cel Mare
(1457 - 1504), regele Matia Corvin al Ungariei (1458 - 1490), ar fi
dus războiul pe spesele nobilului Petru Gherheş din Sarasău.
Rămânând credincios şi recunoscător cărturarului Dr. Ioan
Mihalyi de Apşa pentru prezentarea şi precizările genealogice
făcute de-a lungul colecţiei sale despre familia Gherheş de Sarasău
ne vom opri, în continuare, la un alt document medieval, de
imediată valoare. Este vorba, de o diplomă armalistă dată de Gabriel
(Bethlen), principele Transilvaniei (1613 - 1629), unui alt vlăstar al
numitei familii. Cu toate că am făcut o cuvenită precizare că nu este
vorba despre o diplomă nobiliară, documentul, pe lângă faptul că
onorează şi recunoaşte virtuţile militare ale „distinsului Grigore
Gherheş de Szarvaszo”, respectiv „credinţa şi credincioasele slujbe”,
„pe care el însuşi a arătat-o şi le-a înfăptuit încă de la început, mai
întâi pentru această Ţară a Noastră, a Transilvaniei şi pentru
Principii acesteia, predecesorii noştri, şi în sfârşit şi pentru
Luminăţia noastră, în toate împrejurările şi în campaniile militare,
după putinţa sa şi în funcţie de diversitatea locurilor şi timpurilor,
nu mai puţin cu credinţă cât şi cu cea mai mare statornicie a
sufletului său, cu vitejie şi promptitudine”7. Enumerând acest
buchet de virtuţi dovedite de către nobilul Grigore Gherheş, iar în
trecut şi de către înaintaşii lui, dovedind astfel tărie de caracter şi
„cea mai mare statornicie a sufletului său”, măritul principe este
încredinţat că „nu ne îndoim că şi în viitor o va arăta şi le va
Ibidem, p. 64.
Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, Familia Gherheş din
Sarasău, 1/1625 (document tradus de către prof. univ. Dr. Vasile Rus), f. 1
6
7
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săvârşi…”După înșirarea acestor calităţi ale titularului nepreţuitului
document, principele transilvan îi numeşte apoi cu numele lor pe
membrii respectivei familii, adică pe „nobila doamnă Margareta
Ritti, soţia acestuia”, apoi pe „Luca, Mihail, Matei, Francisc, Ladislau,
Francisc şi Iona, fiii săi, moştenitorii şi urmaşii lor de ambele sexe,
cu toţii, să fie ţinuţi şi socotiţi drept adevăraţi şi de netăgăduit nobili
(s.l.m. I.G.)”8.
Vrând parcă să sublinieze îndătinarea acestor raporturi, prin
invocarea trecutului, diploma armalistă ne mai prezintă un detaliu,
ne descrie şi blazonul acestui nobil, aşezat „în capul sau la începutul
scrisorii de faţă - , încuviinţând şi îngăduind ca ei să poarte şi să
folosească aceste arme sau însemne ale nobleţei, după obiceiul
celorlalţi adevăraţi şi blazonaţi nobili purtători de arme”9. Făcând
aceste precizări repetitive pentru cercetătorul avizat, cu siguranţă,
formularistica de document, obligatorie de altfel, ne prezintă
totodată tabloul, scena unde se puteau expune şi prevala aceste
demnităţi, faptul că nobilii maramureşeni, cei „adevăraţi şi
blazonaţi”, le era îngăduit să le poarte.
Precizând evantaiul demnităţilor la care aveau dreptul să
acceadă, cu tot respectul faţă de expresia savantului Nicolae Iorga,
cum că în Maramureş ar fi vorba de „nobili de opincă”, nu ni se pare
că astfel de nobili ar fi putut pătrunde pe palierele sociale medievale
enumerate: „pretutindeni în luptă, întreceri cu suliţa, turniruri,
dueluri, lupte corp la corp, şi alte exerciţii militare şi nobiliare de
orice fel, după cum să poată şi să fie în măsură să poarte şi să
folosească peceţile, stindardele, draperiile, pânzele, inelele,
scuturile, corturile, casele şi mormintele, în general orice feluri de
lucruri şi expediţii sub titlul adevăratei şi desăvârşitei nobleţe, cu
care vrem ca ei să fie zişi, ţinuţi şi numiţi a fi însemnaţi de către toţi
oamenii indiferent de stare, ordin, demnitate, rang şi condiţie înaltă
şi să fie în măsură şi să poată să se folosească, să beneficieze şi să se
bucure în veci de toate acele onoruri, favoruri, privilegii, îngăduinţe,
libertăţi, imunităţi şi prerogative, şi de fiecare în parte, de care se
folosesc, beneficiază şi se bucură fie de drept, fie prin străvechea
obişnuinţă ceilalţi adevăraţi, născuţi şi netăgăduiţi nobili şi militari

8
9

Ibidem.
Ibidem, f. 2.
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din Ţara noastră a Transilvaniei şi din Părţile Ungariei alipite
acesteia”10.
Convins fiind, în totalitate, de necesitatea reconsiderării
nivelului de cunoaştere a istoriei medievale, mai ales sub aspectul
interrelaţionării la nivelul clasei medievale, am mai adăuga că şi din
acest document reiese statutul de reşedinţă feudală puternică a
localităţii Sarasău, nivelul de cunoaştere a realităţii locului, precum
şi al complexităţii sistemului invocat. Astfel, în acest sens
documentul mai precizează că: „Şi nu mai puţin, pentru a ne arăta şi
mai mult bunătatea şi dărnicia noastră faţă de ei, am socotit că casa
acestora avută în posesiunea Szarvaszo din Comitatul Maramureş şi
situată în vecinătatea caselor nobililor Dan Gogos, pe de o parte, iar
pe de alta a lui Ioan Bank trebuie scutită în veci, cu îndurare,
susţinută, emancipată şi înnobilată, după cum şi scutim, susţinem,
emancipăm şi înnobilăm prin tăria scrisorii de faţă aceeaşi casă de
întreaga plată a censurilor, taxelor şi contribuţiilor noastre, atât a
celor ordinare cât şi a celor extraordinare, precum şi a sprijinului şi
câştigului Cămării noastre, de prestarea oricăror slujbe iobăgeşti şi
cetăţeneşti, de suportarea oricăror corvezi nenobile, de găzduirea
de oaspeţi, după cum am socotit ca şi viile, de asemenea
semănăturile, ogoarele, ţarinile, precum şi alte baştine ale lor, de
orice fel, care privesc şi care trebuie să ţină de drept şi din vechime
de aceeaşi casă să fie scutite de plata zeciuielilor, nonelor, clăilor,
precum şi a dreptului şi censului mineritului, taxe care trebuie să
parvină în fiecare an Fiscului nostru”11. Cu siguranţă că mare
trebuia să fi fost recunoştinţa principelui faţă de numitul nobil
Gherheş căci, aşa cum se ştie, această familie deţinea o treime din
moşia Sarasăului.
Deschizând, în şi peste timp, această acoladă de excelenţe
nobiliare am vrut să reiterăm anvergura nobilimii maramureşene
de origine română, pusă în slujba principatului dar şi a regalităţii,
rolul militar jucat de aceasta în economia disputelor medievale, atât
din interiorul regatului dar şi în confruntările sale externe; în fapt,
ingredientul valah, care a însemnat o primenire a timpului istoric
medieval, aspect invocat şi recunoscut de către majoritatea
principilor transilvăneni şi/sau regilor maghiari.

10
11

Ibidem.
Ibidem.
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Familia Gherheş de Sarasău - de la diploma
angevină din 24 iunie 1360 la diploma armalistă din
1 mai 1625 (inedită).
Primenirea timpului istoric
(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 ambele sexe,
calitatea de nobil armalist.
De asemenea, sunt precizate scutirile de taxe şi contribuţii
ordinare sau extraordinare, precum şi protecţie, specifice rangului
nobiliar.
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Gherheş de Sarasău Family - from the Angevin
Diploma from June 24, 1360 to the Military
Diploma from May 1, 1625 (unpublished).
Renewal of Historical Time
(Summary)
Keywords: diploma, military, undeniable noble, noble shield, heirs

The unpublished military diploma was issued by Gabor Bethlen,
Prince of Transylvania, on the first day of May, 1625, in the city of
Alba Iulia.
With this degree, it concedes graciously the quality of noble
military to the "truly noble" Gerheş Gregory and Margaret Ritti and
their seven sons along with all the heirs and descendants of both
sexes.
Also, they are given tax exemptions and ordinary or
extraordinary contributions and protection specific to the rank of
nobility.
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Blazoane individualizând familii nobile româneşti
din Maramureş1
(1560-1608)
Dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics
Absolvent al Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureş. În prezent îşi desfăşoară
activitatea la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti. Este
doctor în istorie, membru în Comisia Naţională de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, membru al
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi,
membru în Comisia de Însemne Heraldice a Ministerului Afacerilor
Interne, membru corespondent al Societăţii Franceze de Heraldică şi
Sigilografie. Autor a 15 cărţi, între care Matrice sigilare aparţinând
Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931),
București, 2012; Blazoane individualizând familii nobile de origine
română din Transilvania (secolele XVI-XIX), Bucureşti, 2014;
Documente cu sigilii ale unor puncte de frontieră (1859-1866),
Bucureşti, 2015; Steme din emblemele unor matrice sigilare care au
aparţinut suveranilor României (1867-1947), Brăila, 2015; Istoricul
Companiei de Pompieri Craiova (1907-1976), Bucureşti, 2015;
Documente de la Constantin Brâncoveanu pentru unele mănăstiri şi
persoane din judeţul Gorj (1688-1712), Târgu-Jiu, 2015; precum şi a
peste 130 de studii şi articole din domeniul istoriei şi al ştiinţelor
auxiliare ale istoriei, arhivistică, heraldică, sigilografie şi vexilologie,
publicate în mai multe reviste.
Cuvinte cheie: Arhivele Naţionale, blazoane, Maramureş,
heraldica, nobili români

Scopul acestei prezentări este de a face cunoscute blazoane
care, în perioada 1560-1608, au fost conferite de Ioan al II-lea
Sigismund Zápolya (2), Christofor Báthori (5), Sigismund Báthori
(3), Maria Christierna (1), Gabriel Báthori (4) unor familii sau
persoane cu merite deosebite din localități aflate astăzi pe
teritoriul Maramureşului, provenind din: Cerneşti, Copalnic,
1

Din localități aflate astăzi pe teritoriul județului Maramureș
• 261 •
https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics

Coroieni, Coruia, Lăpuş, Moftinul Mare, Prislop, Remetea
Chioarului, Rogoz, Şieu, Vărai şi Vişeu.
Blazoanele au fost cercetate de pe unele diplome originale cu
blazon aflate la Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor
Naţionale, fondul „Prefectura judeţului Maramureş” (seria Diplome
privilegiale, seria Familii nobile maramureşene) şi fondul „Familia
Kis Tivadar (din Remetea Chioarului)”, precum şi din descrieri de
blazoane preluate din diferite lucrări edite şi din registrele Liber
Regius aflate pe role de microfilm în colecţia „Microfilme
Ungaria” de la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti.
Vom structura studiul nostru în două părţi: prima va
cuprinde analiza propriu-zisă a elementelor care compun
blazoanele, iar în cea de-a doua vom prezenta, apelând la
heraldică, descrierile blazoanelor, însoţite, acolo unde este cazul,
de textul original în limba latină, de cotă, de bibliografie şi de
reproducerile acestora.
Blazonul este ansamblul elementelor dispuse în conformitate
cu normele heraldice, astfel încât să-l individualizeze pe posesor
şi să-i exprime plastic atribuţiile acestuia. Termenul de blazon
are ca echivalent în limba latină arma (arme), iar armales
desemnează actul solemn (diploma de înnobilare cu blazon) prin
care se conferea unor persoane şi dreptul de a purta blazon ca
atribut al nobilităţii2. La descrierea blazonului am ţinut seama de
principalele sale componente: scutul şi diviziunile sale; mobilele
cuprinse în câmpul său; elementele exterioare ale scutului.
Scutul este partea centrală a unui blazon, simbolizând arma
de apărare a cavalerilor medievali, suprafaţă pe care luptătorii îşi
reprezentau propriul însemn heraldic. După forma lor, întânim
următoarele scuturi (III, IV, V, VII, VIII, IX, X): cu marginea de
sus bombată, colţurile superioare retezate, concavităţi pe
flancuri, talpa în arc trilobat (II); de tip „Renaştere” (I); militar
(X); oval (VI); triunghiular (XII, XIII, XIV, XV).
Câmpul scutului apare în culorile: albastru (II, III, IV, V, VIII,
IX, X, XII, XIII, XIV, XV); argint (VI); roşu (I, X).
La compoziţiile heraldice analizate, am întâlnit două
categorii de figuri heraldice: naturale şi artificiale.

2

Ölyvedi Vad Imre, Nemességi köniyv, Szeged, 1910, p. 57.
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Figurile heraldice naturale sunt, aşa cum reiese şi din
denumire, luate din natură. În cazul de faţă le-am grupat pe
domenii: a) din domeniul formelor de relief – câmpie verde pe care
stă un călăreţ (XIII); câmpie verde, pe care stă un cavaler (XII);
câmpie verde, pe care stă un om (XIV); deal verde (IX); munte cu
trei vârfuri (XV); b) din domeniul florei – cununa verde în braţul
drept al unui urs (X); cunună de lauri verde (II); c) din domeniul
faunei – bărbat cu sabia înfiptă într-un cap de turc (X); bărbat cu
sabia scoasă (V); braţ de tătar, amputat de curând (XIV); cal
îndreptat cu mâna stângă de un om (VIII); cal pe care stă un
călăreţ (XIII); cap de turc înfipt în sabie (X); cavaler cu sclopetul
(III); cavaler, cu cizme galbene, ţintuite roşu, cu veşminte verzi, cu
platoşă pe piept, purtând coif aurit, ţinând în mâna dreaptă o lance
(XII); călăreţ, cu cizme galbene, ţintuite roşu, cu veşminte verzi, platoşă
pe piept şi purtând coif, ţinând în mâna dreaptă o sabie aurită, în stânga
frâul calului şi o lance (XIII); cerb înfipt cu săgeţi (XI); mână cu sabia
(IV); om îmbrăcat în alb, ţinând în mâna dreaptă puşca, cu stânga
îndreaptă calul (VIII); om, privind spre dreapta, cu haina şi
căciula roşii, ţinând cu mâna dreaptă o sabie, pe cea stângă
sprijinind-o pe şold, ieşind dintr-o coroană de aur (VI); om, redat
în întregime, având platoşă pe piept şi purtând coif, ţinând în
mâna dreaptă o sabie fără teacă (XIV); şoim ţinând în gheare o
turturea (IX); turturea ţinută în gheare de un şoim (IX); uliu
natural, cu aripile deschise, stând pe vârful cel mai înalt al unui
munte (XV); urs cu cununa verde în braţul drept (X); urs
rampant, de aur, ţinând în laba dreaptă anterioară o sabie (II).
În categoria figurilor heraldice artificiale se includ
totalitatea lucrurilor create de oameni în decursul timpului, fiind,
deci, rezultatul muncii lor. În cazul de faţă, am întânit: cizme
galbene, ţintuite roşu (XII, XIII); coif purtat pe cap (XII, XIII, XIV);
coif de aur, fără vizieră, cu vârful ascuţit, străpuns oblic de o
săgeată de argint (I); coroană din care iese un cerb (XI); frâul
calului ţinut în mâna stângă de un călăreţ (XIII); haina şi căciula
roşii (VI); lance, cu diferite linii şi figuri, ţinută în mâna dreaptă de
un cavaler (XII, XIII); platoşă pe piept (XII, XIII, XIV); puşca ţinută
în mâna dreaptă de un om (VIII); sabie (V, VII); aurită, ţinută în
mâna dreaptă de un călăreţ (XIII); de argint, cu mânerul de aur şi
cu o cunună de lauri verde agăţată de partea de sus (II); fără
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teacă, ţinută în mâna dreaptă de un om, broşând peste un braţ de
tătar (XIV); înfiptă într-un cap de turc (X); ţinută cu mâna
dreaptă de un om (VI); ţinută de o mână (IV); săgeată de argint
străpunge un coif de aur (I); săgeţi înfipte în cerb (XI); sclopetul
ţinut de cavaler (III).
Analizând ornamentele exterioare ale scutului, am remarcat
că elementul care urmează ca importanţă scutului, din ansamblul
unui blazon, este timbrul. La blazoanele studiate, timbrul
reuneşte următoarele elemente: coiful, coroana plasată peste
acesta, cimierul sau creştetul, lambrechinii, deviza.
Coiful, atestând originea militară a heraldicii, aminteşte de
protecţia capului războinicului în luptă. În aceste compoziţii, el
este militar închis, aşezat pe scut, având în vârf o coroană regală
(II, VI, XII, XIII, XIV, XV).
Coroana, plasată peste coifuri, este regală, împodobită cu
pietre preţioase (II, VI, XI, XII, XIII, XIV, XV).
Cimierul (creştetul) este elementul aşezat în partea cea mai
de sus a unui blazon. În majoritatea cazurilor, figura sau figurile
plasate în creştet sunt preluate din câmpul scutului, putând fi
chiar mobila principală a acestuia. Întâlnim în cimier: cerb (XI);
uliu cu aripile deschise (XV).
Lambrechinii sunt ornamente exterioare ale scutului redate
sub forma unor fâşii de stofă sau frunze de acant răsucite care
cad din vârful coifului pe flancurile scutului. Ei au fost înfăţişaţi,
ca şi întreaga compoziţie, în conformitate cu stilul epocii,
amintind de acoperământul coifului sfâşiat în luptă. Culorile
lambrechinilor s-au realizat după anumite norme, respectiv
părţile lor exterioare să reproducă smaltul principal al scutului,
iar cele interioare cromatica mobilei mai importantă din scut.
Astfel, întâlnim lambrechini: argintii şi verzi la dreapta, roşii şi
verzi la stânga (VI); aurii şi albaştri la dreapta, argintii şi roşii la
stânga (II); de diferite culori (XII, XIII, XIV, XV).
Devizele sunt texte succinte ce însoţesc, uneori, o stemă, un
blazon. După regretata cercetătoare Maria Dogaru, „Menite a
perpetua amintirea unei fapte, sau a evoca un anume eveniment,
devizele ne permit să cunoaştem gândurile posesorului stemei,
concepţiile unor comunităţi. Conţinutul devizelor poate fi în
legătură cu conţinutul stemei pe care-l lămureşte sau reliefează, ori
poate fi în corelaţie cu numele posesorului. Numeroase devize
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cuprind maxime, precepte morale, îndemnuri eroice. Textul
devizelor, scris pe o eşarfă, se plasează în partea inferioară a
compoziţiei”3. În compoziţiile analizate am întâlnit o deviză plasată
în partea inferioară, sub scut: INGENIO ET VIRTUTE (II).
I. 1560 octombrie 19, Alba Iulia. Ioan al II-lea Sigismund
Zápolya, rege ales al Ungariei, îi conferă titlul de nobil şi blazon
nobiliar lui Andrei Kothech de Şieu (Sayo, MM), familiei şi
urmaşilor acestuia. Armele: în scut de tip „Renaştere”, simetric,
pe roşu, un coif de aur, fără vizieră, cu vârful ascuţit, străpuns
oblic de o săgeată de argint, de la stânga la dreapta şi de sus în
jos. Blazonul este încadrat într-un pătrat de aur, având pe
margine şi puţin la interior două fâşii subţiri, roşii, care urmăresc
conturul acestuia.
„Scutum videlicet rubeum triangulare galeam aurei coloris
sagitta trajectam in medio sui continentem”.4

Maria Dogaru, Din heraldica României. Album, JIF, 1994, p. 31.
Serviciul Județean al Arhivelor Naţionale Maramureş (în continuare SJAN
MM), Prefectura judeţului Maramureş, seria Diplome privilegiale, doc. 13;
Ibidem, seria Familii nobile maramureşene, doc. 389, f. 1-2; Constantin
Reichenauer von Reichenau, Géza von Csergheö, Oscar von Bárczay, Adel von
Siebenbürgen, în „J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch”, Band
IV, Theil XII, Heft 8, Nürnberg, 1898, pl. 119; Petrovay György, Czímeres
nemeslevelek Máramaros Vármegye levéltárában (Diplomele de înnobilare cu
blazon în Arhiva comitatului Maramureş), în „Turul”, XXVIII, 1910, p. 162;
Schönherr Gyula, Czímeres nemeslevelek a máramarosi levéltárakban (Scrisori
nobiliare cu blazon în Arhivele din Maramureş), în „Turul”, VII, 1889, p. 194;
Jóody Pál, Máramaros vármegye 1749-1769 évi nemesség vizsgálata (Cercetarea
nobilimii comitatului Maramureş între anii 1749-1769), Sighet, 1943, p. 113114; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Blazoane de pe diplome de înnobilare din
secolele XV-XIX aflate în fondurile Direcţiei Judeţene Maramureş a Arhivelor
Naţionale (I), în „Revista Arhivelor”, LXXVII, 2000, nr. 1-2, p. 113-114; idem,
Blazoane individualizând familii nobile de origine română din Transilvania
(secolele XVI-XIX), Editura Moroşan, Bucureşti, 2014, p. 67.
3
4
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II. 1560. Ioan al II-lea Sigismund Zápolya, rege ales al
Ungariei, îi conferă lui Andreica de Vişeu (MM) diploma de
înnobilare; cu confirmare din 1594 de la Sigismund Bátori.
Armele: în scut cu marginea de sus bombată, colţurile superioare
retezate, concavităţi pe flancuri, talpa în arc trilobat (lobul
central mai mare), pe câmp albastru, un urs rampant, de aur,
ţinând în laba dreaptă anterioară o sabie de argint, cu mânerul de
aur şi cu o cunună de lauri verde agăţată de partea de sus; pe scut
un coif, surmontat de o coroană deschisă, cu trei fleuroane, de
aur. Lambrechini: pe dreapta, aurii şi albaştri, iar pe stânga,
argintii şi roşii. Sub scut, deviza: INGENIO ET VIRTUTE.5
III. 1575. Christofor Báthori îi conferă lui Pap (Papp), alias
Horváth de Prislop (Kis-Buny, MM), diplomă de înnobilare,
recunoscută şi de G. Báthori la 8 aprilie 1609. Armele: pe scut
ceruleu un cavaler cu sclopetul.6

5 Ioan Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, I,
Sibiu, 1892, p. 9, 13, 14, 37; II, 1895, p. 5, 499; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
op. cit., p. 67.
6 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 28, 31, 122; II, p. 283; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, op. cit., p. 67.
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IV. 1578. Christofor Báthori îi
conferă lui Kis (Kiss) de Vărai (Váralja,
MM) diplomă de înnobilare, iar în 1608
Gabriel Báthori îi conferă blazon, având
ca însemne: pe scut celestin, o mână cu
sabia.7

V. 1579 iulie 3. Christofor Báthori îi conferă lui Mikle de
Copalnic (Szurdok-Kápolnok, MM) diplomă de înnobilare. Acesta a
mai primit diplome de la Mihail Apafi, în 1672 şi de la Ferdinand la
5 ianuarie 1836, având ca însemne: pe scut ceruleu un bărbat cu
sabia scoasă.8
VI. 1579 august 12,
Alba
Iulia.
Christofor
Báthori conferă nobilitatea
şi blazon lui Wolfgang
Petru şi Ioan Kis Tivadar
din Remetea Chioarului
(MM). Armele: în scut oval,
pe argint, dintr-o coroană
de aur, încrustată cu pietre
preţioase, iese, pe jumătate,
un om, privind spre dreapta,
cu haina şi căciula roşii,
ţinând cu mâna dreaptă o
sabie, pe cea stângă sprijinind-o pe şold. Coif cu
viziera închisă, tarat spre dreapta. Lambrechini: argintii şi verzi la
dreapta, roşii şi verzi la stânga. Blazonul este închis într-un pătrat
având marginea de culoare violet-şters.9
7 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 17, 24, 30, 32, 34; II, p. 184; Jóody Pál,
op. cit., p. 106; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op. cit., p. 68.
8 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 24, 27, 33, 37, 87, 88, 89; II, p. 240;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op. cit., p. 68.
9 SJAN MM, Familia Kis Tivadar (din Remetea Chioarului), doc. 1; Tagányi
Károly, Jegyzéke az Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udv. Kanczelláriák
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VII. 1579. Christofor Báthori îi conferă diploma de înnobilare
cu blazon lui Bota (Botha, Botta) de Cerneşti (Cernefalva, MM), cu
litere şi de la Andrea Báthori, din 1599.
Armele: scut pe care se vede o sabie.10
VIII. 1590. Sigismund Báthori conferă nobilitate lui Páska
(Pasca) de Lăpuş (Oláh-Lápos, MM), având ca arme: pe scut vânăt,
un om îmbrăcat în alb, ţinând în mâna dreaptă puşca, cu stânga
îndreaptă calul; cu reconfirmări din 1650, de la Gheorghe
Rákoczi, 1674, de la Mihail Apafi, 1846, de la Ferdinand.11
IX. 1595. Sigismund Báthori conferă lui Biltz şi Bora de Vişeu
(Vissó, MM) diplomă şi blazon, recunoscute şi de Reday Francisc în
1658. Armele: pe scut albastru se vede un deal verde peste care
un şoim ţine în gheare o turturea.12
X. 1598 mai 8. Maria Christierna conferă nobilitate şi blazon
lui Pop (Popp, Pap, Papp) alias Siska de Rogoz (MM). Armele: pe
scut militar de culoare roşie, un bărbat cu sabia înfiptă într-un
cap de turc; cu confirmări din 1607 august 3, de la Sigismund
Rákoczi; 1609, de la Gabriel Báthori; 1676 aprilie 28 şi 1698 de la

fölállitásáig található herczegi, grófi, bárói, honossági és nemesi oklevelnek,
Budapest, 1886, p. 38; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Blazoane de pe diplome de
înnobilare, p. 114; idem, Blazoane individualizând familii nobile, p. 68.
10 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 3, 10, 16, 17, 24, 26, 34, 61, 71, 74,
77; II, p. 43; Kádár József, Szolnok-Doboka varmegye monographiája
(Monografia comitatului Solnok-Dăbâca), vol. II, Deés, 1900, p. 366-367; Vasile
Lechinţan, Puşcaşi români din ţinuturile chiorene şi sălăjene în slujba principilor
şi Ţării Transilvaniei în secolul al XVII-lea, în „Acta Muzei Porolisensis”, XIV-XV,
Zalău, 1990-1991, p. 259; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op. cit., p. 68.
11 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 36, 62, 72, 79, 89, 122; II, p. 289;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op.cit., p. 69.
12 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 13; II, p. 25, 40; Illéssy János, Pettkó
Béla, A Királyi Könyvek. Jégyzéke a bennük foglalt nemesség czím, czímer, elónev
és honosság adományozásoknak 1527-1867 (Registrele regale. Lista conferirilor
titlului de nobilitate, a stemei, predicatului şi cetăţeniei cuprinse în ele 15271867), Budapest, 1895, p. 32; Jóody Pál, op. cit., p. 52; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, op.cit., p. 71.
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Mihail Apafi. Altă ramură are armele: pe scut albastru, un urs cu
cununa verde în braţul drept.13
XI. 1601. Sigismund Báthori conferă nobilitate şi blazon lui
Siska Papp de Rogoz (MM). Sigiliul: un cerb în coroană, alt cerb în
sigiliu, înfipt cu săgeţi.14
XII. 1608 aprilie 10, Cluj (Colosvar). Gabriel Báthori conferă
nobilitate şi blazon lui Martin Bokor de Moftinul Mare (Maytin, MM).
Armele: scut triunghiular, de culoare albastră, în al cărui vârf este o
câmpie verde, pe care stă un cavaler, cu cizme galbene, ţintuite roşu,
cu veşminte verzi, cu platoşă pe piept, purtând coif aurit, ţinând în
mâna dreaptă o lance cu diferite linii şi figuri. Deasupra scutului
este un coif militar închis pe care stă o coroană regală, împodobită
cu pietre preţioase. Din vârful coifului pornesc lambrechini de
diferite culori care cad pe marginile scutului, împodobindu-l.
„Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius fundo
super cespite viridi eques cothurno flavo caligis rubeis veste viridi
thorace lorica et galea indutus esse deaurato succintus, dextra
hastam diversis linearum figuris celatam sursum vibrare conspicitur.
Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema
regia gemmis atque unionibus variegatum. Ex cono autem galeae
teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utramque
oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant”.15
XIII. 1608 aprilie 11. Gabriel Báthori conferă nobilitate şi
blazon lui Petri Kerekes de Moftinul Mare (Maytin, MM). Armele: scut
triunghiular, de culoare albastră, în al cărui câmp, deasupra unei
câmpii verzi, stă un călăreţ, cu cizme galbene, ţintuite roşu, cu
veşminte verzi, cu platoşă pe piept şi purtând coif, ţinând în mâna
dreaptă o sabie aurită, iar în stânga frâul calului şi o lance cu diferite

Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 23, 25, 74, 91, 96, 97; II, p. 302-303;
Illéssy János, Pettkó Béla, op. cit., p. 162; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op.cit.,
p. 71-72.
14 Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I, p. 25; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
op.cit., p. 73.
15 Liber Regius, V, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva Capitlului din
Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naționale Istorice Centrale Bucureşti,
Microfilme Ungaria, rola 872, cadrele 676-677; Tagányi Károly, op. cit., p. 13;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op.cit., p. 76-77.
13
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linii şi figuri. Deasupra scutului este un coif militar închis pe care stă
o coroană regală, împodobită cu pietre preţioase. Din vârful coifului
pornesc lambrechini de diferite culori care cad pe marginile
scutului, împodobindu-l.
„Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo
super cespite viridi eques cothurno flavo caligis rubeis veste viridi
thorace lorica et galea indutus, ense deaurata succintus dextra
hastam diversis linearum figuris celatam sursum vibrare sinistra
autem equuo genero frenum dirigere conspicitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regia gemmis atque
unionibus variegatum; ex cono autem galeae teniae sive lemnisci
variorum colorum hinc inde defluentes utramque oras seu margines
ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant”.16
XIV. 1608 mai 26, Alba Iulia. Gabriel Báthori conferă
nobilitate şi blazon lui Boldi de Coruia (Karoly, MM). Armele: scut
triunghiular, de culoare albastră, al cărui vârf este ocupat de o
câmpie verde pe care stă drept un om redat în întregime, având
platoşă pe piept şi purtând coif, ţinând în mâna dreaptă o sabie
fără teacă broşând peste un braţ de tătar, amputat de curând.
Peste scut este un coif militar închis pe care stă o coroană regală
împodobită cu pietre preţioase. Lambrechini de diferite culori.
„Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, cuius fundum
cespes viridis occupat, in cujus campo sive area homo integer
thorace lorica et galea indutus erectus stare, dextra manu ensem
nudum, rursum porrectum atque brachium tartaricum transfixum
recenter amputatum vibrare conspicitur. Supra scutum galea
militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis
unionibusque variegatum exornat ex cono galeae teniae sive lemnisci
varior. color. …”.17

Liber Regius, V, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva Capitlului din
Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naționale Istorice Centrale Bucureşti,
Microfilme Ungaria, rola 872, cadrele 678-680; Tagányi Károly, op. cit., p. 36;
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op.cit., p. 77.
17 Liber Regius, VI, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva Capitlului din
Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naționale Istorice Centrale Bucureşti,
Microfilme Ungaria, rola 873, cadrul 79; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op.cit.,
p. 78.
16
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XV. 1608 octombrie 3, Alba Iulia. Gabriel Báthori conferă
nobilitatea şi blazon lui Simion Karuly de Coroieni (Korulyfalva,
MM) şi fratelui său, Theodor Karuly. Armele: scut triunghiular, în
azur, în câmp se află un munte cu trei vârfuri, pe vârful cel mai
înalt se află un uliu pictat în culoarea sa naturală, cu aripile
deschise ca şi cum ar voi să zboare. Pe scut este aşezat un coif
militar închis care are în vârf o coroană regală, împodobită cu
pietre scumpe, din care iese un uliu identic cu cel din scut. Din
vârful coifului curg lambrechini de diverse culori. Reproducerea
blazonului realizată după Siebmacher.
„Scutum videlicet triangulare
coelestini coloris, cuius fundum
trijugis rupes occupat super cujus
eminentiori nisus, naturali sua
colore depictus, expansis alis volare
volenti similis stare cernitur. Super
quo galea militaris clausa est posita,
quam contegit corona regia, gemmis
et unionibus, ornata, ex qua nisus,
priori per omnia similis eminere
visitur. Ex cono autem galeae teniae
sive lemnisci variorum colorum hinc
inde defluentes oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et
exornant”.18

Liber Regius, IV, în Arhiva Naţională Maghiară, fond „Arhiva Capitlului din
Alba Iulia”, găsibil şi la Arhivele Naționale Istorice Centrale Bucureşti,
Microfilme Ungaria, rola 872, cadrul 777; Ioan Cavaler de Puşcariu, op. cit., I,
p. 283; Kádár József, op. cit., IV, p. 228-229; VII, p. 85; Constantin Reichenauer
von Reichenau, Géza von Csergheö, Oscar von Bárczay, op. cit., p. 175, pl. 113;
Sándor Imre, Czimerlevelek (Scrisori cu blazon), vol. I (1551-1629), Kolozsvár,
1910, nr. 47, p. 34; Repertorium nobilitatis Transsilvanicae, în Biblioteca
Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, colecția Kémény József, manuscris KJ 421,
vol. VI, f. 196; Vasile Lechinţan, Nobili şi preoţi români la Scaunul comitatului
Solnocul Interior în secolul al XVII-lea, în „Anuar”, II (1992-1994), Edit.
Arhidiecesană, Cluj, 1999, p. 96-97; Victor baron de Coroianu, Familii nobile din
Transilvania: aristocraţia rurală a Maramureşului şi Făgăraşului: diplome şi
blazoane, Meckenheim/Bonn, 1999, Edit. Gutinul, Baia Mare, 2001, p. 87, 125,
tab. 14; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, op.cit., p. 82.

18
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Blazoane individualizând familii nobile româneşti
din Maramureş
(1560-1608)
(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.
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Coat of Arms Individualizing Romanian Noble
Families from Maramures
(1560-1608)
(Summary)
Keywords: National Archives, coats of arms, Maramures, heraldry,
Romanian nobles

The presentation aims to bring back to light coats of arms
granted in 1560-1608, by the sovereigns of the time to Romanian
families or people from Maramures, individually or in groups, for
deeds or other merits in their service.
First, the study includes the analysis of the components of the
coat of arms, namely the shield, the chromatic field, natural and
artificial heraldic figures, as well as the exterior elements of the
shield: the helmet, Crown which is above the helm, the crest, the
lambrequins, and the devise.
In the second part, we described the coat of arms, taking into
account in each case the date, the place, the person granting the coat
of arms, the holder, the blazon of the insignia in accordance with the
standards of heraldic science, and, as appropriate, original
descriptions in Latin, heraldic reproductions, quota and
bibliographical references.
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Un act privind trecutul păşunatului din Maramureş
în veacul al XVII-lea
Dr. Eilhart Anton Dörner
Absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (1970-1974). Doctor în istorie al
Facultăţii de Istorie şi Filosofie (1993-1999), cu teza Reformismul
austriac şi administraţia din Transilvania din veacul al XVIII-lea,
conducător ştiinţific Prof. dr. Ládislau Gyémánt. A participat la
numeroase specializări în ţară şi străinătate, fiind implicat în
importante proiecte externe de cercetare. Cercetător ştiinţific la
Institutul de Istorie ,,George Bariţiu” Cluj-Napoca, Filială a
Academiei Române. Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului
de Istorie ,,George Bariţiu” Cluj-Napoca. Autor şi coautor al mai
multor volume referitoare la reformismul austriac şi
administraţia din Transilvania, confesiunile din Transilvania,
masoneria Transilvaniei etc.
Cuvinte cheie: oier, berbec, lână, Maramureş, Bocicoi, Slatina, Ana
Bornemisza

Alături de agricultură, o ramură de bază a economiei rurale a
constituit-o în toate perioadele istorice şi creşterea animalelor.
Acest sector asigura oamenilor necesarul de hrană, îmbrăcăminte şi
uşura mult posibilitatea transportului terestru. Prezenţa animalelor
în corpurile de documente de-a lungul secolelor diferă. De o atenţie
mai mare s-au bucurat întotdeauna specia cabalinelor, apoi aceea a
cornutelor mari, urmat de porci şi, în sfârşit, de diversele varietăţi
de păsări de casă. Ovinele apar rar menționate în actele timpului.
Vechimea tradiţiei la români este însă străveche în acest domeniu,
se pierde chiar în negura istoriei, fapt ce o demonstrează şi
păstrarea în lexic al termenului latin dat oii (ovem sau ovis), limba
română fiind singura limbă de sorginte romanică care nu a eliminat
cuvântul din glosarul ei, ci l-a conservat. În etapa medievală şi
premodernă exportul turmelor de oi se făcea în mod curent, ovinele
fiind o marfă cunoscută şi căutată a Transilvaniei pe toate pieţele
externe europene sau asiatice. Motivele acestei absenţe din textele
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vremii le putem găsi în zonele pastorale în care vieţuiau oierii şi
care aveau prea puţine contacte cu diverse autorităţi administrative
centrale sau locale. Doar în aşezări statornice mai accesibile din
ţinuturile colinare se ivesc atestări documentare cu preocupări
legate de creşterea oilor. Tot la fel de discret apar menţiunile în
actele timpului privind şi cunoscutul fenomen al transhumanţei,
proces tipic al satelor de munte în anumite perioade ale anului
calendaristic.
Cu certitudine se ştie, însă, că preparatele din ovine erau
deosebit de agreate la mesele princiare de la curtea de la Alba Iulia
pe tot parcursul secolelor XVI-XVII. Aici, din carnea de berbec
bucătarii principelui aveau un reţetar de 45 de specialităţi diverse1,
iar pentru cele din miel un număr de 28 de alte feluri diferite2.
Pentru satisfacerea necesarului de animale achizitorii de alimente
apelau atât la târgurile săptămânale organizate, cât şi la şeptelurile
proprii de pe domeniile fiscale3 ale Transilvaniei. Nu de puţine ori
însă, aceştia luau legătura direct şi cu proprietarii de turme din
regiunile muntoase cu care încheiau înţelegeri pe termen lung.
Prezentul act propus spre publicare aflat în păstrarea secţiei de
manuscrise a Academiei Maghiare de Ştiinţă din Budapesta4 este
chiar un asemenea act ce vizează o înţelegere încheiată de instituţia
princiară, reprezentată de forurile înalte ale comitatului, cu un grup
de oieri din zonele montane maramureşene. Înscrisul prezintă
câteva caracteristici interesante demne de a fi semnalate. Poate nu
atât de surprinzător pare faptul că documentul are în centrul său pe
principesa Transilvaniei, Ana Bornemisza, care încheie o înţelegere
verbală cu nişte proprietari de oi din Maramureş, principesa fiind
deja o figură cunoscută în lumea administraţiei ţării prin implicarea
ei în contracte economice sau chiar de angajare de personal în
diverse servicii. Mai epatant pare renunţarea de către curtea
princiară la dijma oilor din Bocicoiu Mare şi a celor care păşteau pe
Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból, Bucureşti, 1983, p. 99-104.
Ibidem, p. 104-107.
3 I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása, I, Budapesta, 1911, p. 288, 291, 297,
308, 332.
4 Biblioteca Academiei Maghiare de Ştiinţă. Colecţia
de carte veche şi
manuscrise. Cota exactă a prezentului act nu poate fi precizat cu exactitate,
întrucât există în păstrarea instituţiei mai multe serii de manuscrise
reorganizate succesiv şi pe alte criterii; prezentul act a fost depistat în seria
aranjată cronologic.
1
2
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platoul ocnei de sare din Slatina, o impunere aducătoare de mare
venit la visteria ţării şi o obligaţie seculară a tuturor păstorilor din
Transilvania. Termenul de plată tradiţional a birului în întreaga
Transilvanie era stabilit de două ori pe an: primăvara, de
sărbătoarea Sfântului Gheorghe5, zi tradiţională pentru păstoritul
din întreaga Europă creştină, vremea ieşirii animalelor la păşune
(23 aprilie) şi toamna, de ziua Sfântului Mihail6, ziua coborârii
turmelor de la munte (29 septembrie). Motivul renunţării la cota de
ovine o putem găsi în depărtarea ţinutului maramureşean de
capitala ţării, Alba Iulia. Mânarea unui număr mare de oi pe
parcursul a mai multor sute de kilometri se lăsa întotdeauna cu
pierderi considerabile. De fapt, la o citire mai atentă, deducem că nu
se renunţă decât la forma de percepere: nu în natură, precum a fost
până acum, ci în bani. Aşa se explică de ce deţinătorii de turme
promit plata aceleiaşi cote pe care o achitau şi în perioada
perceperii dijmei, chiar se obligă acum să o majoreze cu un număr
de 145 de capete anual. Din păcate, actul nu menţionează şi
numărul de berbeci pe care trebuiau să o plătească cele două
aşezări în contul impunerii obligatorii, dar dacă ”cadoul” făcut de
posesorii de turme maramureşeni se ridică la cifra menţionată, ne
face să ne gândim la o sarcină economică extrem de serioasă7.

Ibidem, p. 460.
Ibidem, p. 462.
7 Dacă cota dijmei a rămas precum în secolele anterioare, această obligaţie
trebuia să fi fost de 10% din numărul total al animalelor din turma unui oier.
5
6
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Mÿ Máramaros vármegyében Bocskoi es as Aknákhoz tartozo
Joszágbeli Juhos emberek, adgyuk emlekezetöl mindeneknek a kiknek
illik ez Levelönknek rendiben, magunk, és ez után következendöknek
képekben, hogy mivel az mi Kegyelmes Asszonyunk á Méltosságos
Bornemisza Anna Erdélyi Fejedelem Aszszony eő Nagysága, nékünk,
az minden esztendönként valo Juhainknak dezmáltatását
Kegyelmessen elengedte. Ehhez képest igértünk miis, magun, és
maradékink eő Nagyságának, és maradékinakis esztendöröl
esztendöre ( az Havasi esztenárol járni szokot berbécseken kivöl) száz
negyvenöt berbécseket. Melynek nyolvanötét az Bocskoi Joszágbeli,
Hatvanat peniglen, az Aknához tartozo joszágbeli Juhos emberek,
minden fogyatkozás nélkül esztendöröl esztendöre, tartoznak
egjszersmind megadni.Ezen kivül negyvenött gyapjat, melynekis
harminczát az Bocskoi, Tizenötét penig az Aknai Jószágbeliek
tartoznak megadni. Melynek magyub bizonyságára adtunk ezen
levelönket illyen böcsülletes Nemes Szemelyek elött, ugy mint: Ezen
vármegyénknek Vicze Ispánnya Pogány Menyhárt, Szegedi Sigmond
hites Assessor, és hites Notarius Ványai János Uraimék eő Kegyelmek
elött. Dátum in Sziget die 20 Junii Anno Domini 1679.
Pogány Menyhart
Maramaros Varmegye Vice Ispannya
Én elöttem
Szegedi Sigmond elött [m. pria] [l.s.]
[m. pria] [l.s.]
Csibi Pogány Boldisár[m.pria] [l.s.]
Cora me Joanes
Ványai, iuratus notarius, comitatus Marmarosiensis [m. pria]
[l.s.]
[Pe vesro adresa]
Maramaros Vármegÿében Juh Tarto embereknek Annuatim
Bizonÿos szamu Berbécseknek igereteröl valo Level, Hozzá gyapjú
1679. die 29 Junÿ 1679.
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[Traducerea ]
Noi proprietarii de oi din Bocicoi şi ţinuturile aparţinătoare
Ocnei [Slatina] din comitatul Maramureş facem cunoscut prin
această scrisoare tuturor celor cărora se cuvine, că din milostenia
Doamnei Noastre, preamărita Anna Bornemisza, principesa
Transilvaniei, mărinimia sa, ne-a scutit milos pe noi şi pe urmaşii
noştrii de dijma anuală a oilor noastre. Datorită acestui fapt, şi noi la
rându-ne am promis mărinimiei sale şi urmaşilor ei, atât în numele
nostru, cât şi a moştenitorilor noştrii, să oferim în fiecare an 145 de
berbeci (înafara numărului obişnuit de berbeci de pe păşunile
alpine). Din această sumă 85 să provină din posesiune acelor din
Bocicoi şi restul de 65 să le dea posesorii de oi aparţinători Ocnei
[Slatina]; [cele menţionate] ne obligăm să le dăm anual, odată
pentru totdeauna, fără vreo lipsă. În afară de aceasta ne angajăm să
dăm şi 45 [baloturi] de lână, din care 30 de la oierii din Bocicoi, 15
de la cei din Ocna.
Pentru o mai mare credibilitate dăm această scrisoare de
mărturie înaintea unor oameni nobili miloşi şi cinstiţi precum:
vicecomitele acestui comitat Pogány Menyhárt, asesorul Szegedi
Sigmond şi notarul Ványai János.
Redactat în Sighet în ziua de 20 iunie anul domnului 1679
Pogány Menyhart
Vicecomitele comitatului Maramureş
În faţa mra Szegedi
Sigmond [m. pria]
[l.s.]
[m. pria] [l.s.]
Csibi Pogány Boldisár[m.pria] [l.s.]
În faţa mea Joanes
Ványai, juratul notar al comitatului Maramureş [m. pria]
[Rezumat pe verso]
Scrisoare privitoare la promisiunea proprietarilor de oi
din comitatul Maramureş de a da anual un număr stabilit de
berbeci, alături de lână
1679. die 29 Junÿ 1679.
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Un act privind trecutul păşunatului din Maramureş
în veacul al XVII-lea
(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.
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A Note on the Past Grazing in Maramures in the
Eighteenth Century
(Summary)
Keywords: shepherd, ram, wool, Maramures, Bocicoi, Slatina, Ana
Bornemisza

Besides agriculture, a main branch of the rural economy was, in
all historical periods, the livestock. This sector has ensured people's
food, clothing and eased further the possibility of land transport.
The sheep were rarely mentioned in the documents of time,
although the tradition is old in Romanian. This document is kept by
the Manuscript Department from Hungarian Academy of Sciences in
Budapest, and it is about an agreement between Transylvanian
princess Ana Bornemisza and a group of cattle owners in the county
of Maramures.
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Dr. Viorel Ciubotă
Studii universitare la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca între anii 1972-1976. Teza de doctorat şi-a susţinut-o tot la
Universitatea Babeş-Bolyai, în anul 2002 cu teza Lupta populaţiei
sătmărene pentru unire. Director al Muzeului Judeţean Satu Mare în
perioada 1992-2012. Actualmente cercetător ştiinţific I la aceeaşi
instituţie. În decursul activităţii sale a scris sau a coordonat circa 25
de cărţi, monografii, culegeri de studii şi peste 150 de articole
ştiinţifice şi de popularizare publicate în reviste de specialitate şi de
cultură
Cuvinte cheie: mănăstiri
desfiinţare, Andrei Bacsinszky

baziliene,

Boroneavo,

Bârsana,

În anul 2012 publicam, împreună cu o colegă, o descriere a
celor 14 mănăstiri baziliene din fostul comitat Maramureş datând
din anul 1749: Boroneavo, Dragovo, Kriciovo, Uglea, Vilhivtsi,
Bedevlea, Hruşevo, Biserica Albă (toate din Ucraina), Giuleşti,
Bârsana, Ieud, Moisei, Vişeu de Jos (din România).1 Constatam
atunci că majoritatea acestor mănăstiri au fost de dimensiuni mici,
cu un inventar sărac şi cu un număr redus de călugări, fiind mai
mult ctitorii familiale, având caracter de schituri. Aceste mănăstiri,
după cum bine remarca arheologul Radu Popa, erau „lăcaşuri de
mică importanţă, probabil schituri modeste cu câţiva călugări,
întemeiate în locuri retrase şi patronate de familiile de feudali
(români n.n.) din împrejurimi.”2
Cele două mănăstiri despre care vom face referire, Boroneavo şi
Bârsana, au multe caracteristici comune, începând cu aşezarea lor în
mijlocul unor păduri, destul de departe de sate, până la datele de
întemeiere. Astfel mănăstirea Boroneavo apare într-o diplomă din 2
V. Ciubotă, L. Horvat, Un document din anul 1749 despre mănăstirile din
Maramureş, în ”Satu Mare Studii şi comunicări” Seria istorie, etnografie, artă,
XXVIII/II, 2012, p. 21-32.
2 Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 218.
1
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februarie 1389, iar Bârsana într-un document din 21 iulie 1390
(...viam duplicatam, quarum una ducit ad Monostor...).3 Amândouă
făceau parte din moşiile comitelui Drag, întemeietorul, împreună cu
fratele lui Drag, şi al mănăstirilor din Perii Maramureşului
(Hruşevo), Biserica Albă. Probabil că toate aceste mănăstiri sunt mai
vechi decât anii în care apar în documente, pentru că nu trebuie să
uităm că atunci când sunt amintite ele intraseră în mentalul colectiv,
fiind utilizate în mod curent de către locuitorii din satele din jur:
Mănăstire, Valea Mănăstirii, Drumul Mănăstirii, Dealul Popii etc.
Şi localităţile sunt pomenite documentar tot în veacul al XIVlea: Boroneavo în anul 1389 sub forma Berenoy,4 iar Bârsana în anul
1326 sub forma „terram Zurduky”, pentru ca în anul 1408
documentele să o amintească „Zurdok alio nomine Barczanfalva.”5
Despre mănăstirea Boroneavo avem câteva informaţii din
veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea. Probabil că aici trăia acel episcop
Antoniu de la Hust, amintit în anul 1557 într-o însemnare pe un
Liturghier manuscris şi care a circulat în Maramureş şi apoi în
localitatea Hirip din judeţul Satu Mare. Acest Antoniu este cel mai
vechi episcop maramureşean atestat documentar. Pentru importanţa deosebită a acestui fapt redăm în întregime conţinutul
însemnării: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvârşirea
Sfântului Duh am scris această carte cu numele Slujebnic în satul
Sozani6 şi a fost pus la biserica cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail.7
Şi a fost terminată în luna aprilie prima zi a Sfintei Maria Egipteanca
în anul 7056 (1557) în timpul păstoririi episcopului Antoniu din Hust
şi a fost terminată... de păcătosul robul lui Dumnezeu Gavril prin

3 I. Mihályi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, MaramureşSziget, 1900, p. 91 şi 106.
4 A. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 87 şi Máramaros megye
Honismereti írások a Monarchia korábol, Budapest-Beregszasz, 1997, p. 97.
5 I. Mihályi de Apşa, op. cit., p. 6; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 100 şi R. Popa, op. cit.,
p. 68.
6 Multe localităţi din Maramureş erau împărţite în partea de sus (Susani, Suseni
, Sozani) şi partea de jos (Joseni, Josani): Budeşti, Călineşti, Sârbi, Sălişte, Apşa
de Jos, Apşa de Mijloc.
7 Sunt destul de multe biserici care au hramul Sfântul Arhanghel Mihail:
Giuleşti, Vad, Crăciuneşti, Breb, Văleni, Onceşti, Surduc, Rozavlea, Borşa,
Sarasău, Apşa de Sus, Kalini, Dubove, Novoseliţa, Bucoveţ, Sinevir etc. Cf.
Episcopia greco-catolică de Mukacevo Documente, II, Satu Mare, 2012, p. 185210 şi Episcopia..., III, Satu Mare, 2015, p. 196-232
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milostivirea fratelui. Şi domnii preoţi şi dieci care vor citi să
corecteze şi dacă pe unele pagini am scris cuvânt necioplit voi mă
corectaţi pe mine păcătosul, nu mă judecaţi că am greşit fiindcă eu
m-am trudit şi mi-au venit în minte tot felul de lucruri pământeşti
care m-au rătăcit de la Sfânta Scriere şi să nu ne fie de mirare că nu
am descris pe cei care trăiesc departe de ţară şi că ne-am gândit la
rudele noastre. Amin. Amin. Pentru rugăciunile sfinţilor părinţi din
cele şapte ceruri ale lui Dumnezeu. Milueşte-ne pe noi. Slavă
Domnului Dumnezeului nostru.”8 Lucru extrem de interesant, pe
coperta 1 verso se află un pomelnic care ne îndreptăţeşte să
afirmăm că manuscrisul a fost scris pentru un sat şi nu pentru o
mănăstire, deşi începe cu numele unor călugări: ieromonahul Iacov,
ieromonahul Pafnutie, ieromonahul Dumitru, ieromonahul Matei,
ieromonahul Moise, ieromonahul Ioan, monahul Marta, monahul
Anghelină, monahul Fereleta, preotul Ilie, preotul Grigore, preotul
Andrei, preotul Iacov, preotul Pavel, preotul Matei, preotul Artiom,
urmând apoi 50 de nume de persoane laice.9
Episcopul Iosif Stoica (1690-1711) a petrecut perioade mai
lungi în această mănăstire în apropierea căreia avea o moşie şi o
reşedinţă estimată de autorităţile comitatense, în anul 1705, la suma
de 2000 florini.10 În inventarul din anul 1749 apărea un antimis de
la episcopul Ioanichie Zeikan (1652-1686), ceea ce demonstrează că
mănăstirea funcţiona deja în perioada respectivă.11
Istoricii ucraineni consultaţi dau ca an de înfiinţare a mănăstirii
Boroneavo anul 1716, acceptând informaţia cuprinsă în Descrierea
mănăstirilor vechi şi celor de azi din Maramureş, document datat în
anul 1749 şi publicat parţial de istoricul A. Petrov în anul 1905,12
republicat în forma completă în anul 200013 iar în România a apărut
în 2012, după cum am menţionat deja. Arhimandritul Vasili Pronin
8 G. Ştrempel, V. Ciubotă, L. Horvat, A. Veheş, Manuscrise slavone şi româneşti din
Biblioteca Universităţii Naţionale din Ujgorod: catalog, Satu Mare, 2012, p. 139.
9 Ibidem, p. 138.
10 Dr. A. Cziple, Documente privitoare la episcopia din Maramureş, Bucureşti,
1916 şi Tit Budu, Disertaţiune despre episcopii şi vicarii români din Maramureş,
Gherla, 1891, p. 19.
11 V. Ciubotă, L. Horvat, op. cit., p. 24.
12 A. Petrov, Materiali dlia istorii Ugorskoi Rusi, I, Sankt-Petersburg, 1905, p. 15-17.
13 T. Svenina, Pokraini napisi v rukopisnih knigah i starodrukah XV-XIX st. V
kolekţii fondiv Zakarpatskovo Kraiznaciovo Muzeiu, în ”Naukovii Zakarpatskovo
Kraiznaciovo Muzeiu”, IV, 2000.
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care a scris o istorie a bisericii din Transcarpatia a folosit din plin
documentul, reproducând pasaje lungi din el.14 Acelaşi lucru îl face
şi istoricul de artă Mihailo Sirohman, care, la descrierea bisericii
mănăstirii Boroneavo, foloseşte datele din documentul din 1749.15
La 11 aprilie 1721 trei fraţi dăruiesc mănăstirii, în fruntea
căreia se afla egumenul Ioan Kozak, întemeietorul aşezământului,
nişte lazuri (terenuri defrişate). În 27 februarie 1727 contele Mihail
Teleki dă mănăstirii dreptul să construiască o moară pe oricare din
cele două râuri care curg pe lângă ea. La 22 iulie 1763 familia Puica
îi vinde un laz pentru suma de 9 florini. Egumen era Meletie. La
1777 avea doar doi călugări Benedict Varjanka care se găsea acolo
de 9 ani şi Nechifor, de şapte ani în mănăstire.16
Dorim să subliniem un fapt extrem de important pe care unii
istorici ai bisericii ortodoxe îl ignoră, şi anume că în anul 1732
comitatul Maramureş a fost integrat Ungariei iar credincioşii
ortodocşi de aici au fost puşi sub jurisdicţia episcopiei de Mukacevo,
fiind obligaţi să treacă la greco-catolicism, iar mănăstirile ortodoxe
au fost înglobate în ordinul călugăresc Sfântul Vasile cel Mare şi
supuse protoegumenului mănăstirii Sfântul Nicolae din Mukacevo,
dar şi vicarului greco-catolic de Maramureş.17
Imediat după această anexare avem un document din anul 1733
care înşiră mănăstirile baziliene din Maramureş: Boroneavo,
Kriciovo, Dragovo, Uglea, Ripine, Vilhivtsi, Bedevlea, Biserica Albă,
Veliki Bicikiv, Giuleşti, Bârsana, Ieud, Moisei, Vişeu şi Perii
Maramureşului, azi Hruşevo, notată ca părăsită.18 Cândva, în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, Episcopia greco-catolică unifică
cele 14 mănăstiri din Maramureş sub un singur egumen şi astfel în
documente apar doar opt mănăstiri pe cuprinsul episcopiei de
Mukacevo: Mukacevo, Máriapocs, Krasny Brid, Berezinska,
Imsticevo, Bukoveţ, Bixad şi Maramureş. Oricum evenimentul
intervine în timpul episcopatului lui Mihail Olszavszki (1743-1767)
care s-a făcut remarcat prin multe măsuri de îmbunătăţire a
administraţiei episcopale, subordonându-şi mănăstirile baziliene
Arh. V. Pronin, Istoria ţerkvi na Zakarpate, Mukacevo, 2005, p. 131-132, 276290.
15 M. Sirohman, Ţerkvi Ukraini Zakarpattia, Liviv, 2000, p. 399-401.
16 Z. Pâclişanu, Mărunţişuri istorice, în ”Cultura Creştină”, XVI, 1936, nr. 7-8, p.
396.
17 A. Filipaşcu, op. cit., p. 153.
18 Arhiva de Stat a Regiunii Transcarpatia, fond 151, opis 1, dos. 533.
14
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din episcopie şi în primul rînd a celei din Mukacevo. Într-o listă a
mănăstirilor baziliene din episcopia de Mukacevo, datând din anul
1760, apar deja mai puţine mănăstiri: Mukacevo, Imsticevo, Krasny
Brid, Berezinska, Máriapócs, Bukoveţ, Maramureş, Bârsana, Bixad.19
Mănăstirea Maramureş, de fapt mănăstirea Uglea (Uhlia, Ucraina),
avea 7 monahi, aici fiind cuprinşi şi monahii din Bedevlia,
Boroneavo, Giuleşti, Biserica Albă (probabil câte un monah): Isaac
Cirski, egumen, Iona Turoţi, locţiitor, Artemie Kurtiak, Sebastian
Malik, Valerian Artimovici, Gherasim Salniţki, Ilarion Vâsoţki. La
mănăstirea Bârsana sunt notaţi doar doi călugări: Atanasi Grudniak
şi diaconul Iona Grudniak.20 .Deja în lista din anul 1762 nu mai apare
mănăstirea Bârsana.21.În anul 1769 apare doar o singură mănăstire a
Maramureşului care avea 7 monahi: Iosif Seg, egumen, Ambrosi
Teliaciak, locţiitor, Dositei Pram, Benedict Varianka şi fraţii
Spiridon, Ieremkia şi Victor.22 În anul 1775 la Maramureş sunt
trecuţi următorii călugări: Ierotei Şarkadi, egumen, Martin Popoviak
locţiitor, Benedict Varianka, Ilarion Pleşa, Serapion Oros, Benedict
Ribovku, Kostan Ciceri, Ioan Budiak, Iulian Praghi, Simion Lupeş,
frate.23 Ei provin din toate mănăstirile maramureşene. Din anul
1780 lunile septembrie şi octombrie, provin două chitanţe prin care
mănăstirile din Maramureş recunoşteau că au primit repartiţia de
sare anuală. Astfel, în cea semnată de Ieroteu Şarkadi, egumenul
mănăstirii Maramureş, mănăstirea de la Biserica Albă (Ucraina)
primea 4 măji de sare. În chitanţa din 3 octombrie 1780 mănăstirile
Bârsana, Moisei, Ieud şi Giuleşti primeau 16 măji de sare. Chitanţa
era semnată de părintele Anastasie Andrejkovics de la Mănăstirea
Bârsana, părintele Metodius Olsai de la mănăstirea Ieud, părintele
Sofronie Lipcsai de la mănăstirea Moisei, părintele Ionas
Cernokovics de la mănăstirea Giuleşti.24 Se impun două constatări,
în primul rând în mănăstirile româneşti din Maramureş funcţionau
monahi ruteni şi nici un român, iar în al doilea rând mănăstirile
aveau doar câte un monah, şi poate în cazul Bârsanei doi monahi,

Idem, fond 64, opis 1, dos. 570, f. 1-2. Publicat în ”Episcopia greco-catolică de
Mukacevo Documente”, III, Satu Mare, 2015, p. 393-394.
20 Ibidem.
21 Ibidem, fond 64, opis 1, dos. 594.
22 Ibidem, fond 64, opis 1, f. 2.
23 Ibidem, fond 64, opis 4, dos. 148, f. 2 şi 4.
24 Ibidem, fond 64, opis 1, dos. 938, f. 9-10.
19
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ceea ce ne arată decăderea lor accentuată de după anul 1780 care a
dus în cele din urmă la desfiinţarea lor.
În 1784 la Maramureş sunt trecuţi următorii călugări: Ilie Lazai,
egumen, Benedict Varianka, locţiitor, Galaction Popik, Serapion
Oros, Iustin Ciceri, Spiridon, Iov, Ieronim, Augustin, Ghenadi, frate,
Parteni, frate.25 Din acelaşi an se păstrează un inventar în care sunt
enumerate mănăstirile maramureşene, bunurile lor mobile şi
imobile precum şi numărul călugărilor care mai vieţuiau în ele.
Astfel la mănăstirea Boroneavo trăia doar un călugăr care era slujit
de 4 servitori şi avea 8 vite. Pământul care era în proprietatea
mănăstirii este extrem de vast. Enumerăm suprafeţele şi la ce
slujeau: 6 iugăre şi 1412 orgii în jurul mănăstirii pe care erau 90 de
pomi fructiferi, grădină de 4 iugăre şi 1502 orgii, grădină de 3 iugăre
şi 446 orgii, arabil de 8 iugăre şi 944 orgii, arabil de 9 iugăre şi 355
orgii, arabil de 12 iugăre şi 1054 orgii, păşune de 8 iugăre şi 906
orgii, fâneaţă de 1 iugăr şi 100 orgii, păşune de 4 iugăre şi 34 orgii.26
Inventarul bunurilor imobile ale mănăstirii a fost făcut în 16
iulie 1791 de Leopold Dombrady, provizor cameral şi Ioanichie
Basilovits, protoegumenul mănăstirilor baziliene din eparhia de
Mukacevo. Biserica era din lemn având turn, iconostas şi altar. Erau
mai multe edificii: casă pentru un călugăr acoperită cu paie,
deteriorată, casă familială dintr-o cameră şi bucătărie, din lemn,
acoperită cu paie în stare mediocră, altă casă din lemn în stare bună,
formată din cameră şi bucătărie, pălincie în stare bună, grajd,
hambar vechi, toate din lemn şi acoperite cu paie. Toate erau
înconjurate de un gard de nuiele vechi.
Inventarul bunurilor mobile ale mănăstirii datează din 18
martie 1790 şi a fost întocmit la Ujgorod, unde fuseseră
transportate bunurile, de către Anton Gyerometa, administrator
cameral regal, actuar al districtului Mukacevo şi Grigore Tarkovits,
prefect al Seminarului Teologic de la Ujgorod, deputat din partea
episcopului Bacsinszky. Au fost notate următoarele bunuri:27

Ibidem, fond 151, opis 1, dos. 3257, f. 7.
Ibidem, fond 64, opis 1 , dos. 1143, f. 6 şi 1291, f.45. Stânjenul numit în
Transilvania orgie valora după Tripartitum 2,88 metri, dar ar putea să fie folosit
şi stânjenul nemţesc care avea 1,896 metri. Cf. Instituţii feudale din Ţările
Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988, p. 455.
27 Ibidem, fond 151, opis 5, dos. 419, f. 3-3v.
25
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Bucăţi
1. Potir din staniu cu patenulă şi linguriţă din
plumb împreună cu steluţa, deasemenea din plumb
2. Cupă din staniu cu capac
3. Felon de culoare roşie din mătase, pictat cu flori de culori
diferite, înfăşurat cu şnur de mătase, cu accesoriile sale
4. Felon variat colorat sau mai bine de culoare galbenă
din materialul numit popular rasa
5. Pelerine două
6. Batiste diaconale
7. Stihare trei
8. Brâie două
9. Feţe de masă două
10. Şervete trei
11. Feţe de masă mici sau şervete pentru ostii trei
12. Şervet de şters mâna opt
13. Feţe de masă în culori diferite trei
14. Brăţară din cupru
15. Panglici de mătase patru
16. Clopoţele două
17. Liturghier
18. Liturghier in 4°
19. Octoih
20. Triodion în 2 volume
21. Triodion în 2 volume
22. Psaltire una
23. Irmologhion
24. Clopotul din mănăstire
25. Sfânta Biblie Vechiul Testament partea întâi
(partea a doua se află La Bedevlia)28
26. Interpres Evangeliorum Authore Cyrillo Monacho,
seu sermones ejusdem
27. Noul Testament rutean
28. Disputatio Hri<sti>am cum Iudei de Mesia
29. Euhologhion in 8°
30. Interpres seu Expositio Evangeliorum in Dominicas
31. Două clopote de bronz aparţinând bisericii

4
1
3
2
2
1
3
2
2
3
3
8
3
1
4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Probabil este vorba de ediţia apărută la Kiev în anul 1758. Volumul I avea
49+213 pagini, volumul II avea paginile de la 214 la 574. cf.

28

• 291 •
https://biblioteca-digitala.ro

Dr. Viorel Ciubotă

32. Candelabru din staniu puţin valoros
33. Un perşeu din bronz bun pentru ţinut relicve

1
1

Dacă facem o comparaţie cu inventarul din anul 1749 situaţia
mănăstirii se schimbase mult în bine, începând de la pămâturile
deţinute de mănăstire până la bunurile mobile, folosite în cultul
religios. De exemplu, dacă în 1749 în mănăstire se aflau 9 cărţi
folosite exclusiv în serviciul divin, în anul 1790 existau 15 cărţi, din
care unele de interpretare teologică, ceea ce ne arată că nivelul
intelectual al călugărilor se schimbase în cei 40 de ani care
trecuseră.
După desfiinţarea mănăstirii în urma ordinului Consiliului
Locumtenenţial Regal nr. 4622/42211 din 4 noiembrie 1789, se
pare că activitatea aici nu a încetat, biserica fiind folosită în
continuare de sătenii din Boroneavo. Astfel, în 1803 ieromonahul
Nazarie Tabakovici a ridicat cu ajutorul sătenilor turnul de 8 metri
pentru care a cumpărat un clopot de 200 kilograme. În 1893 aici
trăiau din nou monahi bazilieni. A urmat o nouă închidere a
mănăstirii odată cu instaurarea comunismului sovietic în zonă şi
desfiinţarea greco-catolicismului în anul 1946. Călugării au fost
arestaţi, unii au fost deportaţi în Siberia iar stareţul a fost
condamnat la 25 de ani de închisoare. Căderea comunismului a dus
la o nouă viaţă şi pentru mănăstire. Lucrările de reparaţii încep în
anul 1990 sub stareţul Bogdan Todorovici iar în anul 1992
mănăstirea a fost redeschisă.29
Mănăstirea din Bârsana s-a bucurat de-a lungul timpului de
destul de multă atenţie din partea istoricilor, deşi informaţiile
despre funcţionarea ei în veacurile XV-XVII lipsesc aproape cu
desăvârşire, după cum, cinstit recunoaşte istoricul Livia Ardelean
într-o lucrare aproape exhaustivă în ceea ce priveşte sursele de
informare asupra Maramureşului veacului al XVII-lea.30 Chiar şi
autorul monografiei închinate mănăstirii Bârsana în anul 2008 îşi
bazează discursul istoric pe tradiţia locală şi pe interpretările de

M. Sirohman, op. cit., p. 401.
L. Ardelean, Istoria economică şi socială a Maramureşului între 1600-1700,
Baia Mare, 2012, p. 242.
29
30
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cele mai multe ori fanteziste ale puţinelor documente rămase din
veacul al XVIII-lea.31
O dovadă indirectă a funcţionării mănăstirii Bârsana în veacul
al XVII-lea ar putea fi însemnarea de pe un Minei manuscris, datând
din veacul al XVI-lea, care la fila 559 are următoarea însemnare:
„Ieromonah Serafim de la Maramureş în anul 1679.”32 Subliniem
încă odată că acest Serafim ar putea fi stareţul mănăstirii din
Bârsana. Dar ar putea tot aşa de bine să fie stareţul de la Uglea sau
de la Biserica Albă, mai puţin de la mănăstirea din Peri care atunci,
după părerea noastră, era părăsită şi distrusă.33
Primele date despre mănăstirea de la Bârsana din secolul al
XVIII-lea le avem tot din documentul din anul 1749. Documentul
pune înfiinţarea mănăstirii pe seama preotului Ioan Ştefanco,
parohul din Bârsana, drept mulţumire pentru trecerea ciumii din
anii 1710-1711. La 1749 este menţionat că aici există o „biserică
sănătoasă de lemn”, mai mult ca sigur biserica ridicată în anii 17111720.34 Tot aici, menţionează documentul, a trăit episcopul
Serafim35: „Episcopul Serafim care nu avea drept, a rămas episcop în
această mănăstire.”36 După cum aminteam în prima parte a lucrării
mănăstirea a trecut din anul 1732 în subordinea episcopiei grecocatolice de Mukacevo, fiind pomenită pe locul unu între cele 14
mănăstiri baziliene greco-catolice din Maramureş. Pentru a-şi
impune autoritatea şi a introduce greco-catolicismul episcopii de la
Mukacevo au trimis călugări bazilieni ruteni din mănăstirile cu o
mai veche tradiţie greco-catolică, probabil cunoscători de limba
română. Tit Bud dă numele unui astfel de călugăr. La 1739
administratorul mănăstirii Sfântul Vasile din Bârsana şi al averilor
ei, Anastasie Andreikovics, dă în judecată pe Mihai Ştefanca şi
George Roman, probabil urmaşii întemeietorului de la 1711, pentru
că aceştia în zilele egumenului Barnaba au luat de la mănăstire 4 boi
31 Nuţu Roşca, Mănăstirea Bârsana, Sighetu Marmaţiei, 2008, p. 14-83. Reia
unele teorii într-o lucrare masivă intitulată Istoria bisericii ortodoxe române din
Maramureş, Baia Mare, 2015, p. 241-248.
32 G. Ştrempel, V. Ciubotă, L. Horvat, A. Veheş, op. cit., p. 68-69. Manuscrisul care
are 654 de file se află în Biblioteca Universităţii Naţionale din Ujgorod.
33 V. Ciubotă, L. Horvat, op. cit., p. 29.
34 Victor Brătulescu, Biserici din Maramureş, în ”Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice”, XXXIV, Bucureşti, 1941, p. 60-73 şi Alexandru Baboş,
Tracing a Sacred Building Tradition, Lund, 2004, p. 140.
35 M. Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe române, Bucureşti, 1981, p.198-199.
36 V. Ciubotă, L. Horvat, op. cit., p. 29.
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de jug, 6 vaci cu viţei, 6 juninci de trei ani, un cal de înşeuat, 25 de oi,
8 berbecei, 20 de miei, un car, un plug, un lanţ, o secure, o căldare,
30 de stupi.37 Este mai mult ca sigur că aceasta s-a întâmplat prin
anii 1732-1733, deoarece prin trecerea la greco-catolicism nu s-a
respectat dorinţa testatorului Ioan Ştefanca care a dorit să înfiinţeze
o mănăstire ortodoxă şi nu una catolică şi astfel familia şi-a
recuperat bunurile. Probabil că familia a rămas încă o perioadă de
timp la ortodoxie, deoarece la anul 1739 este amintit în actele
comitatului episcopul ortodox Gavril Ştefanca care trăia în
mănăstirea Bârsana.38 În documentul din 1749 se mai pomeneşte
numele primului călugăr, Sava, al mănăstirii, precum şi numele
ieromonahului Pahomie care a murit în mănăstire în anul 1747.39
Documentul din 1749 dă şi inventarul mobil şi imobil al
mănăstirii: potir, ciboriu de lemn, cruce de lemn pictată, Evanghelie
manuscris, Liturghier de Lvov, Minei sârbesc tipărit, Apostol tipărit,
Psaltire românească, două Trebnice, românesc și rusesc, Orologhion
manuscris, Triod de post tipărit, Minei românesc, case mai sus de
biserică părăsite, 2 case sub acelaşi acoperiş mai jos de biserică,
dintre care una bună, o chilie după ele, două coşuri mari de porumb,
6 boi, 5 vaci de lapte, 4 viţei, o iapă, 15 stupi vechi, 6 gâşte, 5 găini,
şură, fierăstrău, plug, 2 topoare, un lanţ, o căruţă, un fier de plug,
lăzi de făină. Pământurile erau situate în locul Capul Câmpului (de
două câble), o păşune de 10 care de fân situată În Vârvu Secăturii.
Călugării erau slujiţi de patru jeleri care locuia fiecare în casa lui şi
erau scutiţi de dări. La data când se redacta documentul în
mănăstire locuia peotul văduv Grigore Hodor, fratele lui cu soţia
care erau slujiţi de doi jeleri şi două slujitoare.40
Am amintit mai sus cum episcopii greco-catolici de la Mukacevo
au acţionat pentru slăbirea elementului românesc din aceste
mănăstiri româneşti maramureşene, contribuind în mod decisiv la
decăderea şi închiderea lor. Probabil că aceste mănăstiri n-au fost
unite niciodată cu adevărat în veacul al XVIII-lea, rămânând în
strânsă legătură cu ortodocşii din Moldova, de unde primeau cărţi
sau de unde veneau călugări care să-i cerceteze pe maramureşeni.
Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parochiile şi mănăstirile române
din Maramureş din timpurile vechi până în anul 1911, Gherla, 1911, p. 101.
38 Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936,
p. 157 şi Arh. V. Pronin, op. cit., p. 285.
39 V. Ciubotă, L. Horvat, op. cit., p. 29.
40 Ibidem.
37
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Ioan Bârlea consemnează trei cazuri în care cartea românească de la
Râmnic, Bucureşti şi Iaşi este găsită la mănăstirea Bârsana şi de care
călugării bazilieni ruteni scapă prin vânzare, cum este cazul
Antologhionului de la Râmnic din anul 1737, vândut jupânesei
Marta în anul 1745 sau în anul 1786 când popa Ioan Balţan din
Bârsana dă un alt Liturghier rusesc mare în schimbul unui
Liturghier apărut la Iaşi în anul 1759.41
Zenovie Pâclişanu consemnează pentru anul 1777 că în
mănăstire trăiau patru călugări, grecul Barnaba, Atanasie, Partenie,
veniţi aici în anul 1776 iar Ieronim era sosit de curând.42
În 1787 în mănăstirea Bârsana trăiau 2 călugări, 4 servitori.
Aveau 10 vite.43
Desfinţarea mănăstirii Bârsana are loc în anii 1790-1791 când
bunurile imobile ajung pe mâna fiscului iar obiectele de cult ajung
pe mâna episcopiei greco-catolice de la Ujgorod. Odată cu această
desfinţare se întocmesc inventare amănunţite în care sunt descrise
detaliat aceste bunuri. Mănăstirea era aşezată între localitatea
Bârsana şi Surduc, de fapt un loc situat pe drumul care ducea spre
Moldova şi Transilvania: Principale aedificium hujus monasterij intra
Possessionem Barczanfalva et Szurdok situati a Coronali opido
Szigeth duobus Milliaribus dessiti ab oriente sylvas quaercinas, a
meridie vallem, et viam re<gal>am versus Moldoviam et
Transylvaniam ducentem ac fluvium Iza dictum, ab occidente et
septentrione sylvas faginas habenter est. În incinta mănăstirii erau
notate: biserica de lemn de stejar construită, casa călugărilor
construită deasemenea din lemn de stejar cu trei camere, o casă
veche, părăsită, situată înspre munte, o altă casă veche în ruină
situată în apropierea casei călugărilor, grajd pentru 10 cai, alt grajd
pentru 8 cai, o cămară pentru fructe, alta edificată recent din lemne
de stejar, hambar situat în grădină, o casă pentru jeleri situată
aproape de drum, altă casă construită din vechime. Descrierea
datează din 11 iulie 1791 şi este semnată de Ioan Kaszáll,
tricesimator regal în Sighetu Marmaţiei, iar din partea locuitorilor
de Ioan Barczan, preot greco-catolic, Ştefan Barczan, Lupu Barczan,
I. Bârlea; Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909, p. 26, 181,
183.
42 Z. Pâclişanu, Mărunţişuri istorice, în ”Cultura Creştină”, XVI, 1936, nr. 7-8,
p. 394.
43 Arhiva de Stat a Regiunii Transcarpatia, fond 64, opis 1, dos. 1143, f. 9.
41
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Teodor Balya, Simion Pap, Simion Papp, Lupu Cora, ductorul
nobililor, Ioan Cora, George Hodor, Andrei Barczan, Gabriel Barczan,
Teodor Rednic, Alexa Cora, Teodor Barczan, Niceta Hodor, Gabriel
Junior Barczan, Andrei Hodor, Roman Nicolae, Andrei Stopei, Vasile
Berce.44 Între timp locuitorii din Bârsana s-au mobilizat şi înainte,
în data de 3 aprilie 1791, Composesoratul din Bârsana a cumpărat
de la mănăstire terenurile arabile şi fâneţele iar unii locuitori au
„luat” ferestrele de la unele edificii. Alte bunuri au fost
răscumpărate de la fiscul din Sighet (chitanţă din 4 aprilie 1791).45
Enumerăm şi câteva terenuri pe care mănăstirea le poseda: teren
defrişat pe care preotul Ioan Ștefanca şi soţia sa Ioana Puica l-au
donat, în valoare de 30 câble de Cassovia46 şi 7 care de fân, păşune
în locul Surduc învecinată cu fraţii Banias, fâneaţă de 2 care de fân
dată de Iacob Bartzan, fâneaţă în locul numit Mociar de la Codra
Teodor în valoare de 8 care de fân, de la Roman Miron un teren în
locul numit Laz, locul Broncul situat pe teritoriul localităţii Văleni
etc.47 Din vânzarea bunurilor ficul a realizat suma de 239 florini şi
14 creiţari din care s-au cheltuit printre altele şi sumele de 10 florini
pentru mutarea monahului de la Bărsana la Máriapócs şi 5 florini
pentru mutarea celui din Giuleşti la mănăstirea Imsticevo.48 Nici
vorbă ca monahii să fi plecat în Moldova cu documentele
mănăstirilor, aşa cum se acreditează ideea în unele lucrări.
Documentele mănăstirilor au fost confiscate de fisc după cum
rezultă din documente!
Inventarul bunurilor cu caracter religios a fost întocmit în 18
martie 1790 la Ujgorod la Seminarul Teologic unde au fost depuse
spre valorificare.
Inventarul obiectelor sacre a suprimatei mănăstiri Bârsana
din Marmaţia a părinţilor bazilieni
1. Potir de argint aurit
2. Steluţă de argint la fel aurită
3. Linguriţă mică din argint aurit
Ibidem, dos.1291, f. 28.
Ibidem, f. 6 şi 7.
46 Era echivalentul a 30 de iugăre de pământ. Cf. Instituţii feudale..., p. 205.
47 Arhiva de Stat a Regiunii Transcarpatia, fond 64, opis 1, dos. 1291, f. 24.
48 Ibidem, f. 41.
44
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4. Patenă din argint aurit
5. Potir din argint aurit
6. Patenă din plumb
7. Steluţe din plumb distruse
8. Cupă din plumb vopsită în galben
9. Feţe de masă pentru ostie
10. Purificator
11. Aer cu acoperământul discului şi potirului
12. Acoperăminte pentru potir, două mari şi două mici
13. Pelerine două
14. Stihare două împreună cu două brâie
15. Antimis dat pe degeaba, avut în stăpânire
înaintea evaluării
16. Felon de mătase cu motive aurite
17. Felon din mătase verde împreună cu
acoperământul verde care înconjoară mătasea
18. Patrafir din mătase, Epitrahil cu motive
aurite de jur împrejur
19. Patrafir din mătase de culoare cenuşie şi albă
20. Mănuşi de mătase cu motive aurite
21. Felon din lână
22. Patrafir din mătase uzat
23. Patrafir din lână uzat
24. Feţe de masă în stare foarte bună
25. Şervet împreună cu o acoperitoare mică de in
26. Catapeteasmă albă la poarta Regelui
27. Rasă din bumbac
28. Rasă din lână cu flori verzi şi roşii
29. Vas de tămâiat din aramă
30. Trifologhion împreună cu vieţile sfinţilor
31. Octoih
32. Triod de patruzeci de zile
33. Penticostarion
34. Apostolier
35. Liturghier in folio
36. Liturghier in 4°
37. Evangheliar pe care localitatea Surduc
pretinde că-i al său
38. Psaltiri
39. Euhologhioane, unul mare de nefolosit, două mici
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40.Tetraevangheliar manuscris49
41. Liturghier românesc in 4°
42. Octoih românesc in 4°
43. Euhologhion românesc in 4°
44. Ceaslov scris pe pergament
45. Penticostarion manuscris sau Trifologhion
46. Ceaslov manuscris
47. Liturghier manuscris nefolosit
48. Candelabre din bronz
49. Cruci din lemn
50. Toc pentru tămâie (navicula) împreună cu linguriţa
51. Icoane numite prăznicare
52. Alte opt icoane pe lemn
54. Tractatus Theologicus Antoin Thomi patru
55. Catehism în două exemplare
56. Clavus Concinator Domicalis
57. Boldog Sz<ent> Mátiának Iletye
58. Cura medica animae50
59. Icoane mari şi mici
60. Icoane din pânză mici, fără valoare
61. Candelabru din lemn atârnat în mijlocul bisericii
62. Candele
63. Volume
64. Clopot de 40 sau 50 libre51

1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
15
1
4
2
1
1
1
10
1
2
16
2

Actul nu este semnat, dar mai mult ca sigur sunt cei doi care
semnează şi inventarul de la Boroneavo: Antoniu Gerometa şi
Grigore Tarkovits.
Dacă facem comparaţie între inventarele mănăstirii Bârsana din
anii 1749 şi 1790 putem trage câteva concluzii în ceea ce priveşte
aşezământul religios. În primul rând surprinde relativa bogăţie a
mănăstirii care deţinea pământuri arabile, fâneţe, veşminte
bisericeşti din mătase, obiecte din argint precum şi un număr relativ
Manuscrisul îl regăsim în colecţia de carte rară a episcopului Andrei
Bacsinszky şi datează din veacul al XVI-lea. Are două însemnări, prima pe f. 4
Smeritul stareţ Pahomie Starichok, cel care moare la 1747 şi la f. 3 Ex libris
monasterii Barczanfalvensis (Dintre cărţile mănăstirii Bârsana). G. Ştrempel, V.
Ciubotă, L. Horvat, A. Veheş, op. cit., p. 95-96.
50 Adalbert Tilkowski, Cura medica animae, Tyrnaviae, 1752.
51 Sau font care avea în jur de 500-638 grame. cf. Instituţii feudale..., p. 200.
49
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mare de cărţi, atât din cele folosite în serviciul religios cât şi de
teologie, ceea ce înseamnă că nivelul intelectual al călugărilor care sau perindat pe aici era destul de ridicat. Vom da câteva exemple de
călugări care s-au perindat prin Maramureş. Primul este Galaction
Popik care era născut în 30 ianuarie 1739. A intrat în mănăstire în
20 martie 1759 iar în 24 martie 1767 a depus profesiunea de
credinţă. S-a perindat prin mănăstirile Krasny Brid din 20 martie
1759, din 24 martie 1761 ajunge la Bârsana unde stă până 29 iunie
1772 când se mută la Imsticevo, ajungând în 20 noiembrie 1774
capelan la egumenul Desko. Un alt călugăr Serapion Orosz, era
născut în 2 august 1715 la Sighetu Marmaţiei. Intră în mănăstire în 9
mai 1740 unde este ordinat subdiacon şi diacon în 4 martie 1741.
Lucru extrem de interesant este sfinţit preot în Moldova de către
episcopul Varlaam în 23 iunie 1741! Vorbea maghiara şi româna. În
26 iunie a venit la Ieud de unde pleacă în 1764 în Silvania. În 1766
revine la mănăstirea Giuleşti iar din 1767 îl găsim la mănăstirea
Bârsana.52
Surprinde de asemenea numărul mare de edificii din incinta
mănăstirii, ceea ce ne arată că avem de-a face cu o obşte
călugărească destul de înstărită care avea la dispoziţie inclusiv
servitori. În documentele epocii se menționează mereu că
mănăstirile maramureşene nu se puteau întreţine singure, fiind
nevoie să fie ajutate de către episcopie, ceea ce nu pare să fie
adevărat dacă ne uităm la numărul mic de călugări şi la averile pe
care le deţineau mănăstirile. Mai degrabă se pare că episcopul
Bacsinszky a vrut să scape de nişte mănăstiri care mai mult i-au
creat probleme şi în al doilea rând să poată spolia averile mobile şi
imobile a lor!
Oricum în anul 1792, la 20 august, în tabloul mănăstirilor din
episcopia de Mukacevo apar doar cele tradiţionale, rutene:
Mukacevo cu 14 monahi, Máriapócs cu 14 monahi, Krasny Brid cu
13 monahi, Malii Berezni cu 8 monahi, Imsticeve cu 7 monahi,
Bukoveţ cu 7 monahi, Bixad cu 5 monahi .53
Este extrem de important că se păstrează listele unde au fost
împărţite obiectele din cele două mănăstiri desfiinţate în anii 17901791:54
Arhiva de Stat a Regiunii Transcarpatia, fond 64, opis 1, dos. 1187, f. 13 şi 21.
Ibidem, dos. 1323, f. 1-2v.
54 Ibidem, fond 151, opis 1, f. 1-2.
52
53
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-13 mai 1791 parohia Minai (Ucraina) primeşte un potir cu
capac argintat, discul cu steluţa din cupru argintat, o linguriţă aurită,
deasemenea un potir şi o patenă de plumb
-1 decembrie 1791 parohul din Bohareviţa (Ucraina) primeşte
un Apostol rutean
-29 martie 1792 Iosif Kutka paroh în Kalnik (Ucraina) primeşte
1 Triod înflorat şi un Euchologhion (Trebnic) apărut la Lvov în 1688
-29 martie 1792 preotul Petru Bovankovits primeşte un clopot
-9 octombrie 1792 parohia Jarok primeşte un Euchologhion în
4° mare, uzat puţin, cu o prefaţă de editorul Balaban
-19 octombrie 1792 Ioan Basilovits, egumenul mănăstirii din
Mukacevo primeşte un Minei slavon in folio în 12 volume, apărut la
Moscova
- 20 octombrie 1792 canonicul Mihai Schavnitzki, deputat
regnicolar, primeşte pentru studenţii de la Seminarul din Bratislava
1 Slujebnic in 4°, editat la Lvov, 1 Irmologhion în cirilică,
1Euchologhion sau Trebnic in 12° editat la Uniev
- 7 noiembrie 1792 Iosif Kutka parohul Din Kalnik primeşte un
felon cu motive florale, un epitrahil colorat, mănuşi mari, un aer şi
capac pentru disc
- 1 martie 1793 arhidiaconul Ioan Sustay primeşte pentru nou
înfiinţata parohie Tahyňa (Slovacia) 1 Orologhion sau Ceaslov, 1
Psaltire in 4°, 1 Octoih in folio, 1 Liturghier sau Slujebnic in
4°,pelerină, stihar, cingătoare, epitrahil, felon, cruciuliţă de lemn în
formă octogonală, vas de tămâiat din cupru, ciboriu din staniu fără
capac, 2 icoane
- 16 martie 1793 episcopului Bacsinszky i s-a dat un
Euchologhion românesc pentru grupa română de la Seminarul
Teologic
-martie 1793 vicearhidiaconul Ioan Sustay primeşte pentru
biserica din Tahyňa un clopot de 30 libre
- 20 iunie 1793 Petru Bovankovics primeşte pentru parohia
Cernik (Ucraina) un felon cu toate accesoriile
- 15 iulie 1793 Ştefan Zabvorniczky parohul din Varhaňovce
(Slovacia) primeşte un Liturghier
- 24 octombrie 1793 preotul Andrei Gojda, parohia nouă
Kenezlő a primit un potir, 1 patenulă de argint, 1 steluţă, 1 linguriţă
din aramă argintată, 1 epitrahil, 1 cămaşă, 1 cingătoare, 1
purificator, 1 Slujebnic, 1 Trebnic, 1 Octoih, 1 Psaltire
- 24 septembrie 1794 preotul din Kenezlő primeşte un clopot
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- 30 ianuarie 1795 preotul George Demjanovits din Németh
primeşte două clopote mici
- 7 februarie 1795 preotul Ioan Keşt aprimit un epitrahil, 1 aer
şi 2 pocroviţe
- 15 martie 1795 Ioan Telesniczky economul episcopiei din
Ujgorod primeşte 1 felon, 1 patrafir, 2 mănuşi, 1 cămaşă
- 25 iunie 1795 Ioan Telesniczky primeşte 1 felon de mătase
albă cu flori, 1 patrafir şi un aer pentru biseric din Napkor (Ungaria)
- 15 iunie 1796 Ioan Jamborszky primeşte pentru parohia Vilok
(Ucraina) 1 potir din argint, 1 patenă ,1 steluţă şi 1 linguriţă din
cupru argintat
- 16 iunie 1790 Ioan Zombory paroh în Porumbeşti (România)
primeşte 1 Nou Testament şi 1 Octoih, probabil rutene
- 2 septembrie 1796 biserica din Vel'ká Čierna primeşte 1
Trifologhion
- 24 octombrie 1796 biserica din Damocz primeşte 2 pelerine, 2
cămăşi, 1 cingătoare, 1 felon, 2 mănuşi, 1 epitrahil, 1 potir din cupru
cu accesorii
- 29 noiembrie 1796 Ioan Pasztelyi a luat pentru Seminarul din
Ujgorod un potir sacru cu accesorii
- 6 septembrie 1796 Mihai Simoga preot în Michalovce
(Slovacia) primeşte 2 pelerine, 2 cămăşi, 1 cingătoare, 1 felon, 1
pereche de mănuşi, 1 epitrahil, 1 potir din cupru argintat cu
accesorii
- Ioan Ortutay paroh în Agard (Ungaria) primeşte un potir cu
patenă şi steluţă.
Bineînţeles că episcopul Andrei Bacsinszky a profitat din plin de
desfiinţarea mănăstirilor baziliene maramureşene, deoarece şi-a
păstrat pentru biblioteca sa o bună parte din unicatele pe care le
păstrau acestea. Pe această cale dar şi prin alte mijloace episcopul a
reuşit ca până la moartea sa, întâmplată în 7 octombrie 1809, să
adune o bibliotecă impresionantă formată din peste 9000 de
volume, din care 41 de incunabule. Astăzi biblioteca episcopală
aparţine Universităţii Naţionale din Ujgorod, iar o parte a cărţilor şi
manuscriselor slavone şi româneşti fiind păstrate la Muzeul de
istorie a Regiunii Transcarpatia.55

55

G. Ştrempel, V. Ciubotă, L. Horvat, A. Veheş, op. cit., p. 9-12.
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Două inventare inedite ale mănăstirilor Bârsana şi
Boroneavo (Ucraina) din anul 1791
(Rezumat)
Cuvinte cheie: mănăstiri
desfiinţare, Andrei Bacsinszky

baziliene,

Boroneavo,

Bârsana,

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.
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Two inventories of the Saint Basil the Great Order
monasteries from Bârsana and Boroneavo (Ukraine)
in 1791
(Summary)
Keywords: basilitan monasteries, Boroneavo, Bârsana, abrogation,
Andrei Bacsinszky

This work presents two inventories of the Saint Basil the Great
Order monasteries from Bârsana and Boroneavo (Maramureş, that
today is in Ukraine), made by secular and ecclesiastical authorities
with the occasion of the abrogation of the basilitan monasteries
from historic Maramureş in the years 1790 – 1791. Also, there is a
short history of the two monasteries in which are used the most
recent historical works and unpublished documents from the
archivistical fonds kept at the State Archive from Transcarpathia
region.
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Fond Familia Ciocaş din Cărbunari
Dr. Anca Ramona Hapca
Absolventă a Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea
„Babeș-Bolyai”, secția Arhivistică-Istorie (2008), a Facultății de
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, secția
Administrație Publică (2008), a masteratului - Comunicare Socială și
Relații Publice, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea „Babeș-Bolyai” (2009). Doctor în istorie la
Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca (2012), cu teza „Aspecte
ale relaţiilor dintre maramureşeni şi bistriţeni în secolele al XV-lea
și al XVI-lea”, coordonator științific Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel
Pop. Din anul 2016, arhivist în cadrul SJAN MM, autoare a unor
articole cu privire la istoria Maramureșului, la relațiile dintre
Maramureș și regiunile învecinate.
Cuvinte cheie: familia Ciocaş, zălogiri, Cărbunari, Cărpiniş, nobili,
Districtul Chioar

Familia Ciocaş, originară din Districtul Chioar, a reprezentat de-a
lungul secolelor una din familiile care a jucat un rol însemnat în
istoria acestui ţinut.
Studiul de faţă reprezintă o succintă prezentare a unui fond mai
puţin cunoscut, dar care conţine informaţii valoroase despre istoria
socială a acestei regiuni, relaţiile dintre nobili, precum şi informaţii
despre familiile vechi din zonă. Fondul a fost achiziţionat de
Arhivele Naționale în anul 19721 de la Augustin şi Alexandru Ciocaş,
și conform informațiilor oferite de aceștia documentele au fost
păstrate în cadrul familiei, provenind de la strămoşii lor.
Familia Ciocaş a fost înnobilată în anul 1659 de către principele
Transilvaniei, Acaţiu Barcsay. Conform transumptului diplomei de
înnobilare a reprezentanţilor Conventului din Cluj-Mănăştur, în 23
mai 18292, principele a înnobilat cinci familii din Coruia (Luca
1 Conform procesului verbal din 25 septembrie 1972, Serviciul Județean al
Arhivelor Naționale Maramureș, Fond nr. 97, Familia Ciocaş din Cărbunari
(1774-1944), dosarul fondului (în continuare, SJANMM, Familia Ciocaș).
2 SJANMM, Familia Ciocaș, inventar nr. 210, document nr. 24 din 23 mai 1829
respectiv nr. 25 (numele în documentul transumptat apar în felul următor:
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Petru, Ştefan Cont, Petre Cont, Ioan Copşa, Ioan Nagy), cinci familii
din Cărbunari (Teodor Tarta, Damian Tarta, George Triff, George
Cristan, Volfgang Petru), două familii din Făureşti (Gregoriu Cozma,
Vasile Paşca) şi patru familii din Cărpiniş (Luca Cont, Filip Cont,
Simion Cont, Simion Ciocaş). Cererea a fost făcută de către fraţii
Zaharia, Ştefan, Simion, Gabriel, Moise şi Nichita Ciocaş din Cărpiniş.
Fondul conţine un număr de 104 unități arhivistice, ordonate
cronologic din perioada 1774-1944 şi include documente cu privire
la raporturile sociale dintre nobili, probleme agricole, diferite
procese de moştenire, împrumuturi, ipoteci, mişcarea averilor în
cadrul aceleiaşi familii sau între diferite familii prin zălogiri, ca
urmare a neplăţii datoriilor, delimitări de hotar a proprietăţilor
(uneori prin audierea unui număr mare de oameni, de exemplu
procesul în care sunt audiate 29 de persoane cu descrierea stării
sociale a acestora, cu privire la dreptul de proprietate asupra unor
terenuri din hotarul localităţii Cărpiniş3), împărţiri de bunuri,
conscrieri de terenuri, etc.
Documentele surprind frânturi din viaţa cotidiană pentru
această lungă perioadă de timp, problemele cu care se confrunta
comunitatea. Viaţa nu a decurs lin şi uniform ci a fost perturbată de
anumite evenimente, probleme sociale, documentele surprinzând
aceste elemente ce schimbă raporturile între membrii comunităţii,
precum şi evoluţia sau decăderea anumitor familii.
Important de remarcat este faptul că actele relevă şi o serie de
denumiri toponimice din hotarele localităţilor (pentru o perioadă de
un secol şi jumătate se poate observa evoluţia diferitelor denumiri
din punct de vedere a toponimiei şi onomasticii).
Raporturile sociale dintre nobili surprind diferenţele care au
aparut în timp între nobilii cu o stare materială foarte bună şi o altă
serie de nobili sărăciţi ce recurg în mod frecvent la cei înstăriţi
pentru obţinerea de împrumuturi băneşti în schimbul cărora îşi
ipotechează/zălogesc averile ce le posedă sau chiar libertatea. Un
act elocvent în acest sens îl reprezintă cel din 17974, prin care
Zaharia Ardelean şi soţia sa se obligau ca, până la restituirea unui
„Lucas Peter, Stephanus Koncz, Petrus Koncz, Ioanne Kopsa, Ioanne Nagy,
Theodorus Tarcza, Dimien Tarcza, Georgius Triff, Georgius Krisztan, Volfgangus
Peter, Gregorius Kozma, Ladislaus Paska, Lucas Koncz, Philippus et Simion
Koncz et Simion Csokas [...]”).
3 Ibidem, doc. nr. 12, din 22 ianuarie 1808.
4 Ibidem, doc. nr. 7 din 9 iulie, 1797.
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împrumut de 31 florini să servească ca jeleri creditorului Lupuţ
Ciocaş căruia îi cedează şi dreptul de folosire a pământului. Un
contract din 18205 dintre Andrei Butuza din Berinţa şi Zaharia
Ciocaş din Cărpiniş, aminteşte despre tipul de dobândă percepută
de către familia Ciocaş şi anume 4 zile de coasă pentru cei 10 florini
împrumutaţi. Se pare că suma împrumutată nu a fost restituită nici
în 1848 cand a mai contractat încă un împrumut de 10 florini,
pentru cei 20 de florini zălogind un pământ din Cărpiniş6. O altă
dobândă prestată în zile de lucru o consemnează un contract din 2
august 18467 prin care Todor Ciocaş a lui Gavrilă se obligă ca pentru
împrumutul de 58 florini luat de la Zaharia Ciocaş din Cărpiniş să-i
efectueze anual acestuia 30 zile de lucru, iar pentru fiecare zi de
lucru neefectuată să-i plătească 30 creiţari, cedând până la
restituirea împrumutului folosinţa unui pământ. O legătură clară
între zilele de lucru și suma împrumutată nu s-a putut identifica, un
alt document din 18578 consemnând obligaţia debitorului de a
presta 8 zile de lucru pentru 6 florini împrumutaţi de la Zaharia
Ciocaş.
Se pare că familia lui Zaharia Ciocaş a fost una foarte înstărită,
reprezentând pentru zona Chioar principalul creditor. Un act din
18449 vorbeşte despre mai multe împrumuturi contractate de nişte
locuitori din Baia Sprie de la Zaharia Ciocaş. Conform actului de
atestare în faţa martorilor, pe lângă împrumuturile din 1835 şi
1842, în 1844 s-au contractat noi datorii oferindu-se ca zălog timp
de 50 ani, trei terenuri (arabile şi fâneţe) din hotarul localităţii.Cărpiniş10.
Documentele amintesc şi date privitoare la vechi familii
româneşti din mai multe sate ale Districtului Chioar, odată cu
verificarea titlurilor de nobleţe a acestora (actul emis de Cancelaria
Transilvaniei în 183211 prin care este atestată şi verificarea din
1702 a titlului de nobil pentru familiile înnobilate de principele
Acaţiu Barcsay în 1659), inclusiv urmărirea perioadelor de afirmare
sau regres a acestor familii.

Ibidem, doc. nr. 19 din 12 martie 1820.
Ibidem.
7 Ibidem, doc. nr. 58 din 2 august 1846.
8 Ibidem, doc. nr. 71 din 11 ianuarie 1857.
9 Ibidem, doc. nr. 53 din 29 martie 1844, Copalnic Mănăştur.
10 Ibidem.
11 Ibidem, doc. nr. 38 din 9 iunie 1832.
5
6
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Actele existente în fondul Ciocaş privesc localităţi ca: Berinţa,
Cărpiniş, Curtuiuşu Mic, Remetea Chioarului, Cărbunari, Coruia,
Copalnic Mănăştur, unele consemnând existenţa unor debitori aflaţi
chiar și în Dragomireşti. În cadrul fondului se mai găsesc şi: scrisori
personale ale unor membri ai familiei12; poezii româneşti transcrise
Remarcăm o scrisoare a lui Augustin Ciocaş adresată familiei, trimisă de pe
front, în cel de-al Doilea Război Mondial: „Azi la 1 Aprilie am scris mai devreme
ca să o am gata.
Iubiţi mei părinţi şi soţioară şi Liviuţă.
Până în ziua de azi mă aflu bine şi sănătos care asemenea vă poftesc şi
d-voastre. Cărţiile câte mi le-aţi trimis toate le-am primit de care m-am bucurat
foarte mult văzând barem că sunteţi sănătoşi lucru ştiu că este mult însă nu avem
ce face câte puteţi veţi face căte nu or rămânea. În ziua de 31 Martie Duminecă
am primit aviz că mă chiamă un sătean venit de acasă la Comp. 4 Diocheţi. Mi-am
făcut bilet şi am plecat la Diocheţi cu Todor împreună vreo 4 kilometri am umblat
în sus în jos, abia am găsit pe Pop Vasile lui Ilie în Cantonamentul lui la un civil şi
îndată s-a pregătit ca să ne facă să mâncăm au fript slănină au spart vreo 6 ouă
cu 2 lei bucata au luat 2 deţi şi jumate rachiu am băut am mâncat au luat vreo 2
litre vin au fost total 52 lei rachiu cu 10 vin iar cu 10 litra n-au voit să ia nici un
ban de la noi pe urmă am plecat toţi şi ne-am întâlnit cu Pop Vasile lui Ion de la
Gheorghe şi cu Piticu ni-a părut foarte bine la toţi. Piticu mi-a dat tat ce mi-aţi
trimis şi bani 100 lei de părere de bine că ne vedem împreună ne-om pus taţi ias
la petrecere am băut mult vin şi am mâncat toţi din plăcintele ce mi-aţi trimis dar

12
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nu de bucurie ne-am pus la petrecere însă Toder şi Vasile lui Ilie având nădejde că
vin acasă şi noi că nu venim acum cu asta serie şi pe lângă ace să nu vă supăraţi
este vorba că plecăm de aici tăt Reg. la Basarabia însă ne va ajuta bunul
Dumnezeu şi de acolo dacă om fii vrednici n-avem ce face nimic eu din câte am
stiut am probat la Compania 8 nu dă drumu la nici unu care au fost venit din 15
Febr. am prabat cu majoru i-am şi promis ceva mi-a spus că nu poate nici cum.
M-am fost bucurat odată ni-o luat la o parte pe cei cari avem de la 10 jugăre în
sus ni-o pus pe toţi pe un tablou a fost vorba că ne dă drumul acasă pe o lună ca
să arăm pe urmă m-am înteresat la cancelarie şi ne-a spus că să trimite ordin la
primării ca să ni se dea oameni ca să ne lucre acasă aşa că după cum mi-aţi scris
că vă mână după ştimţi şi poate în alte corvezi nu mergeţi că aveţi ce lucra şi nuşi eu dreptu de aici aşa mi-se spune cereţi Dvoastre ca să vă dea oameni să puteţi
lucra câte ceva şi îmi mai scrieţi despre ori ce fel aţi avea să nu credeţi că mă
supăr că mai rău tot nu moi supăra ori ce visar întâmpla şi din cât veţi putea nu
vă nici prea tare daţi cu lucru numai aşa cu socoteală la caz că va ţinea tot aşa
concentrările aceste trebuie a da şi-n parte a scădea din lucruri fiindcă dacă-i aşa
situaţia n-avem ce face şi deocamdată carte nu mi-ţi şi scrie până voiu mai scrie
eu până ce vom vedea că plecăm şi ne vom aşeza ca să stiu că ce cre să mai fie
voiu scrie eu toate din cele ce voiu stii vă viu mai scrie ceva de care poate că veţi
avea şi bucurie însă eu sunt foarte neliniştit aproape vreo 2 saptămâni am fost tot
visat în fiecare noapte foarte multe visuri n-am stiut în ce formă pot fi însă la
urmă mi-o făcut o tulburare şi o nelinişte de n-am mai ştiut cum să mai fac fiindcă
am prins o veste cam târzie că Domnul Maior Comd. Bat. II din Reg. 60 este din
Ciocotiş şi că este o Mătuşita îl chiamă Bărbos Ioan şi după cum veţi vedea i-am
scris o scrisoare care vă trimit copie de care să o cetiţi i-am Trimis-o în plic D-lui
Maior n-am stiut cum să mă prezint chiar în faţă mi-a fost cam greu să mă
prezint până acum n-am primit nici un răspuns şi el este cam îngândurat cu
plecarea Reg. adică nu îngândurat fără este o greutate cu mersu şi cu aşezarea în
locul numit care încă sigur nu-l stiu. Dacă mergeţi la Mănăştur şi la caz că te vei
întâlni cu uncheşu sau mătuşa atunci să-i spui de acest caz şi să bine-voiască ai
trimite o scrisoare de acasă şi să-l roage pe D. Maior să bine voiască a interveni
pentru mine dar să nu scrie acum şi să nu-mi trimiteţi până când eu voiu scrie ca
sa-mi trimiteţi fiindcă poate nu vom ştii adresa. D. locotenent ni-o spus că după ce
vom instala unde mergem să va mai face o serie de conced pentru agricultori
poate că atunci de-mi va ajuta bunul Dzău oiu veni dar vorba a fost că din 15
April. vom mai vedea însă câte va ajuta Dzău faceţi dacă îmi va ajuta bunul Dzău
să vin acasă atunci voiu pleca la Ciocotiş pentru cele de mai sus. bani mai am 250.
din cari am adus când am venit şi 100 de acum total 350 lei. Vă poftesc voaie
bună la toţi până la râvidere şi la cumătru Ianoş şi la cumătra împreună la toţi
voaie bună şi cartea care mi-a scris-o cumătru încă o am primit de care îi
mulţumesc frumos căci nu-ş uită de mine si-i mulţumesc că ne ajută şi la lucru.
acum sunt cam supărat că n-am putut veni acasă ca să pot muta pomi cei mai
mari faceţi cumva şi îi mutaţi acei cari sunt mai mari barem 6-8 chemaţi în clacă
2 oameni şi îi rătunzaţi frumos şi îi puneţi unde îţi socoti. De la Todor am luat
împrumut 200 lei ca să am mai mulţi bani la mine m-am socotit ca să trimit din
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în 1918 de Augustin Ciocaş13; diferite cărţi ale familiei (care se
păstrează în biblioteca SJANMM, cum ar fi Amicul Soldatului14 din
1916); copia procesului verbal de constituire a Partidului Naţional
Creştin, președinţi A.C. Cuza şi Octavian Goga, din comuna
Cărbunari, cu 108 membrii15; manifestul electoral al Partidul Liberal
(Brătianu) adresat ”tinerimii” satelor16.
Dintre membrii familiei Ciocaş o ramură a acestora a avut
tradiţii preoţeşti, dintre care amintim pe: Gregoriu Ciocaş,17
protopop de Cărpiniş; Vasile Ciocaş, preot18; Ioan Ciocaş, preot 19
din Cărbunari, ulterior Cărpiniş20; Alexandru Ciocaş, preot în
localitatea Plopiş21, ulterior Cărbunari22. Printre documentele
fondului Ciocaş se găseşte şi permisul de port armă23 eliberat
preotului Vasile Ciocaş din Cărbunari. Conform informațiilor oferite
de Cristian Ioan Marţian24 unul din protopresbiterii care s-au
succedat la conducerea protopopiatului Cetăţii de Piatră a fost
haine acasă ca să nu să piardă trimit cioareci, căputu, bocancii, mânuşi, şalu, 2
sticle, mânecările, şi pieptar cana în care mi-aţi trimis-o pe Piticu. 1 Ştergar.
Altceva nu ştiu ce să mai scriu vă poftesc voaie bună sănătate la toţi şi ajutor de
la bunul Dzău. şi nu vă supăraţi nimic că ne va ajuta bunul Dzău şi iar vom fii
împreună. ce am uitat să vă mai scriu va mai spune şi Todor cu atât cu cât am fost
împreună amândoi ne-am mai trecut de năcaz cu acieste rămân sănătos să vă
găsească aciastă scrisoare în pace şi sănătoşi pe toţii mie dor ca să vin acasă şi
mie dor de dvoastre de toţi şi de Liviuţa încă mie dor dar cu cât am fotografiile
mă mă uit din când în când la ele ...”
13 SJANMM, Familia Ciocaș, doc nr. 89, contine un caiet de poezii transcrise.
14 Cartea conține și unele adnotări făcute de Augustin Ciocaș (unele poezii,
povestiri, începuturi de scrisori etc).
15 SJANMM, Familia Ciocaș, doc. nr. 99/1938.
16 Ibidem, doc. nr. 102.
17 Ibidem, doc. nr. 63/1853.
18 Ibidem; Cristian Ioan Marţian, Credinţă şi cultură în Protopopiatul Ortodox
Român Chioar (Cetatea de Piatră) 1850-1906, rezumat teză de doctorat, p. 7.
19 SJANMM, Familia Ciocaș, doc. nr. 83/1883; Conform Matricolei confesionale a
Bisericii Ortodoxe Cărbunari nr. 1040, Ioan Ciocaș a fost preot paroh din 5 iulie
1879.
20 Ibidem, doc. nr. 86/1903. Episcopia Ortodoxă din Sibiu cere preotului Ioan
Ciocaş din Cărbunari înaintarea diferenţei de cotizaţie la fondul de pensii ca
urmare a administrării a parohiei vacante Cărpiniş pe perioada 1895-1899.
21 A se vedea în acest sens și SJAN MM, Colecția de stare civilă, matricolele
confesionale pentru localitatea Plopiș, Cărbunari, respectiv, Cărpiniș.
22 SJANMM, Familia Ciocaș, doc nr. 93/1932.
23 Ibidem, doc. nr 75/1860.
24 Cristian Ioan Marţian, op. cit, p. 7.
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Grigore Ciocaş (1846/47-1869), urmat de Ioan Greblea – ginerele
său (1869-1874), ambii protopopi având studiile făcute la Sibiu. O
parte a familiei Ciocaș a avut și funcții administrative în conducerea
localității (probabil primari).25
Augustin Ciocaş26 (cel care a deţinut fondul familiei) s-a născut
în 15 iunie 1905, în Cărbunari având părinţii Vasile Ciocaş şi Todora
Berinţan. Tatăl acestuia, Vasilie Ciocaşiu, s-a născut în 26 martie
1878 şi a fost fiul lui Ioan Ciocaşiu paroh al localităţii Cărbunari şi
Terezia. Tatăl a avut 2 fraţi Alexandru (născut în 12 aprilie 1879, a
urmat cariera de preot a tatălui şi s-a căsătorit cu Maria Berinţan) şi
Ioan (născut în 28 iulie 1881- moare în război)27.

Fondul conţine şi adrese privind convocarea primarilor la conferinţele de
plasă (SJANMM, Familia Ciocaș, doc. nr. 94/1932, 1936), circulare către
primării (doc. nr. 95 din 31 iulie 1936), scrisoare adresată primarului comunei
Cărbunari (doc. nr. 98 din 17 decembrie 1937).
26 SJANMM, Colecţia Matricole Confesionale, nr. 19, inventar 24, Matricola nr.
1040 privind naşterile din localitatea Cărbunari (1876-1939).
27 Ibidem; Matricola nr. 1041 privind căsătoriile din localitatea Cărbunari
(1825-1903).
25
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Fond Familia Ciocaş din Cărbunari
(Rezumat)
Cuvinte cheie: familia Ciocaş, zălogiri, Cărbunari, Cărpiniş, nobili,
Districtul Chioar

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 ale 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
războiului, etc.
În cadrul fondului se mai găsesc şi poezii româneşti transcrise
în 1918 de Augustin Ciocaş, scrisori personale ale unor membri ai
familiei, respectiv cărţi care se păstrează în biblioteca documentară
a Arhivelor Naționale Maramureș
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Ciocaş Family from Cărbunari
(Summary)
Keywords: Ciocaș family, pledge, Cărbunari, Cărpiniș, noble, Chioar
District

Elevated to the status of nobles in 1659, Ciocaş family had an
important part to play in the history of Chioar district for many
centuries. The National Archives, the county of Maramureș branch,
got hold of the Ciocaş family archive in 1972 keeping documents
from 1774 to 1944.
The documents belonging to the Ciocaş family collection bear
information regarding old Romanian families from several villages
in the Chioar district revealing data on each family’s rise and
decline. The documents present both the social relations between
noblemen and scenes of everyday life in that period of time as well,
most of them concerning community issues: heritage trials, loans for
which some people traded in wealth or even individual freedom,
property limits, witness hearings, goods settlements, land
registration, personal letters of some of the Ciocaș family members
during the war. Moreover, the collection includes Romanian poems
written in 1918 by Augustin Ciocaş, family letters and books
currently being kept in the research library.
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Mihai Dan,

Istoria ce am petrecut în crâncenul război,
Ediţie îngrijită de Viorel Ciubotă şi Ion M. Botoş, Satu Mare,
Editura Muzeului Sătmărean, 2008, 199 p.
Dr. Robert C. Tökölyi
Volumul
ales
spre
recenzare a fost editat de Dr.
Viorel Ciubotă şi Ion M. Botoş,
cei doi editori menţionând că
manuscrisul le-a fost pus la
dispoziţie de către un nepot al
personajului principal, Dan
Vasile a lui Mihai al lui Toader
al Domnului, cantorul bisericii
greco-catolice din Apşa de
Mijloc.
Fiind un volum memorialistic, nu are o structură
laborioasă însă sunt respectate
normele
academice
privind caracterul ştiinţific.
Astfel, după o scurtă Prefaţă în
care editorii prezintă oportunitatea publicării manuscrisului, o scurtă trecere în revistă a vieţii şi
activităţii autorului şi personajului principal Mihai Dan, precum şi a
modului în care au intrat în posesia manuscrisului, este reprodus
textul integral al documentului. Întrucât acesta din urmă a fost scris
de către Mihai Dan într-un limbaj românesc arhaic, impregnat cu
foarte multe expresii sau cuvinte evreieşti, maghiare, germane,
ruseşti, editorii au întocmit un glosar în care este explicat în bună
parte sensul acestora, mai degrabă pentru cititorii tineri cărora le
sunt cu totul străine.
De asemenea, deoarece în lucrarea sa, autorul a amintit
numeroase locuri ale căror denumiri au fost transcrise de către
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acesta după ureche, editorii au întocmit un Indice de locuri în care
este redată denumirea corectă.
Despre autorul-erou al povestirii în sine,
ştim că numele complet al acestuia era Dan
Mihai al lui Ileş al lui Nicoară al Crâznicului,
cunoscut şi sub porecla „Mihai al lui Ileş al lui
Dumnezău” dată de localnici datorită vastei
culturi pe care Mihai Dan o avea şi dragostea
acestuia pentru lectură. S-a născut la 17
octombrie 18841 în localitatea Apşa de Mijloc,
într-o familie modestă, fapt pentru care
ulterior nu a reuşit să facă multă şcoală,
finalizând doar cursurile şcolii primare din
satul natal. Dragostea pentru școală și pentru
lectură nu l-a părăsit niciodată, devenind un autodidact veritabil
„am cetit multe cărţi, multe istorii”, pentru că deşi „am rămas la
plug, cartea nu am părăsit-o.” Cultura dobândită prin lectură a fost
în permanenţă completată şi cu informaţii primite de la cei pe care i-a
cunoscut sau din locurile în care a umblat. Nu trebuie uitat nici
radioul, pe care atât de triumfător scria că şi l-a achiziţionat în anul
1934.
În 1907 s-a căsătorit, iar la 1 august..1914 a fost mobilizat pe
fronturile din Serbia şi Italia, unde în anul 1917 cade rănit grav în
bătălia de la Doberto, din 14 august 1917. Întors în Maramureş, Dan
Mihai ia parte la adunarea electorală de la Slatina a românilor din
cercul electoral al Sighetului în vederea desemnării delegaţilor la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, făcând parte din delegaţia
oficială care a reprezentat Maramureşul formată din Dr. Vasile
Chindriş din Sighet, Dr. George Bârlea din Sighet, Ilie Filip din Apşa
de Jos, Văsălie Mic din Iapa, Mihai Dan din Apşa de Mijloc. Ulterior,
în perioada 1923-1927, Mihai Dan a fost numit primar în localitatea
sa natală.
Dan Mihai a continuat să consemneze în jurnalul său
evenimentele trăite până în anul 1954, cutremurătoare fiind în
În duplicatele matricolelor confesionale Greco-catolice ale localităţii Apşa de
Mijloc nr. 9/1843-1895, înregistrarea naşterii lui Dan Mihai, fiul lui Dan Ileşiu şi
Şimon Elena, este consemnată la 24 octombrie 1884, iar botezul în aceeaşi zi.
Probabil diferenţa se datorează utilizării calendarului vechi.
1
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special notiţele sale despre viaţa în primii ani ai comunismului.
Bătrân, bolnav şi văduv de 3 ani, Mihai Dan moare în anul 1969, în
prezent doar două cruci fără inscripţie din curtea bisericii de lemn
din satul natal amintind de el şi familia sa.
În ceea ce priveşte „jurnalul” lui Mihai Dan, acesta cuprinde 160
de pagini, iar după parcurgerea lui, i se poate stabili o structură în 4
părţi, în funcţie de perioada la care autorul face referire. Astfel,
experienţele trăite în Primul Război Mondial sunt descrise în cea
mai mare parte a jurnalului, fiind cuprinse între paginile 9-136;
perioadei interbelice îi sunt alocate paginile 137-141; cel de-Al
Doilea Război Mondial este descris în paginile 141-156, iar traumele
din perioada comunistă în paginile 156-162. În finalul jurnalului,
este redată o scrisoare-testament a autorului către soţia sa, scrisă
„încă fiind sănătos şi în toată mintea”, cu privire la înmormântarea
sa în cazul în care el urma să moară primul. Scrisoarea conţine
instrucţiuni clare cu privire la modul de organizare a întregii
înmormântări, ce şi câtă băutură să fie servită, din ce bani să fie
organizat totul, cum să-şi gestioneze posibila văduvă averea rămasă,
în cine să aibă încredere şi în cine nu privind gestionarea averii etc.
În finalul testamentului său, Mihai Dan mărturiseşte că toate
cele scrise, acele sfaturi date soţiei sale „ţi le-am spus pentru că tete-am iubit, tu nu ai văzut aşa iubire în mine cum am avut-o eu către
tine, pentru că de la Natură am fost cam nărăvos şi nu s-o putut vedea
pe faţă ceia ce am avut în inimă pentru tine”.
Revenind la prima parte a jurnalului său, dacă ar fi fost vorba de
un intelectual care a fost mobilizat pe front în primul război
mondial, probabil şi-ar fi descris experienţele apelând şi la
contextualizări preţioase pentru a crea cititorului o..vedere de
ansamblu asupra situaţiei descrise. În cazul lui Mihai Dan, acesta îşi
exprimă gândurile şi trăirile scurt şi simplu, întotdeauna făcând
apel la activităţile sale de bază, acelea de ţăran-plugar, singurele sale
contextualizări.
În vara anului 1914, în luna iulie, Mihai Dan cosea iarba pe unul
din pământurile sale, vesel, cu clopul pe-o ureche, fluierând şi cu
gândurile spre frumoasa sa soţie cu care era căsătorit de 7 ani.
Nimic nu părea a strica starea de beatitudine lăuntrică a plugarului
din Apşa de Mijloc, însă exact în aceea zi frumoasă şi lipsită de griji
reale, unul din bătrânii satului l-a avertizat în legătură cu asasinarea
arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo previzionând „să ştii că va fi
război, săracii de voi cei mai tineri”. Aceste vorbe aveau să-i schimbe
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viaţa, inconştient, dar pentru totdeauna, tânărului Dan Mihai.
Autorul jurnalului se concentrează în următoarele câteva pagini
asupra evenimentelor care au urmat declanşării războiului, reuşind
să surprindă foarte bine starea de spirit a localnicilor din satul lui
natal la sosirea ordinului de mobilizare: „şi ştii cum sunt oamenii,
erau pline crâşmele de ei… să bem că merem la bătaie..şi vom muri. La
crâşmă se sărutau unul pe altul şi plângeau, dar sfadă nu ai auzit.
Toţi se rugau unul de altul de iertare..că nu se vor vedea mai mult (…)
S-au făcut multe testamenturi. Eu am făcut testament pe averea mea
femeii ½ şi bisericii ½ dar tot folosească femeia mea până va trăi.”
Sâmbătă, 1 august 1914, toţi bărbaţii au fost încorporaţi. Ziua
respectivă va rămâne adânc întipărită în memoria autorului
„supărarea de sâmbătă 1 august nu este pană să o poată scrie, nici
limbă să o vorbească.” Om paşnic şi iubitor ai semenilor săi, Dan
Mihai mărturiseşte şi recunoaşte sentimentele umane care l-au
încercat încă de la încorporare, gândindu-se inclusiv la dezertare „eu
cât am putut m-am ferit de marşuri şi tot gândeam cum pot scăpa de
bătaie că de bătaie m-am temut. Mai totdeauna când se alegea
marşuri eu mergeam la marodvizită, îmi făceam ceva beteşig,
mâncam tabacă şi altele şi mă rugam lui Dumnezău să-mi deie o
boală şi numai pe cei de moarte betegi îi numeam fericiţi. Dar oricât
m-am silit să fiu beteag, n-am putut fi!” Divinitatea nu i-a ascultat
rugile având alte planuri pentru plugarul din Apşa de Mijloc, şi
anume să trăiască toate evenimentele pe viu, să le consemneze şi
mai ales să lase scris jurnalul său, generaţiilor ulterioare.
Evenimentele s-au succedat cu repeziciune între anii 19141918. Mihai Dan a fost trimis în Serbia şi Italia trăind pe viu toate
ororile războiului. Vorbeşte rând pe rând, despre păduchii care îi
colonizaseră pe soldaţi, despre cum se ascundeau de ceilalţi atunci
când primeau pachet de acasă pentru a putea mânca în tihnă
merindea, despre bucuria care-i încerca atunci când erau vizitaţi de
soţiile lor, precum şi despre cum plângeau ei, bărbaţi-eroi, atunci
când conştientizau prezenţa sau iminenţa morţii, existând
posibilitatea să nu se mai întoarcă niciodată acasă la cei dragi.
Moartea personală era văzută de mulţi soldaţi, inclusiv de autor, ca
o eliberare, soarta lor în crâncenul război fiindu-le oricum ambiguă.
Le era milă de ei înşişi, de starea deplorabilă în care ajunseseră
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(păduchi, haine murdare şi putrede de la umezeală, lipsa hranei2,
frigul şi umezeala îndurată, moarte la tot pasul) „săracul de mine, că
în multe focuri am fost şi tot n-am murit şi tare de multe ori mi-am
rugat moartea deşi erau greţoase tunurile, dar nu mă temeam de
moarte, că ziceam că dacă oi muri n-oi bidi mai mult”. Moartea
camarazilor este descrisă oarecum natural, firesc, aşa firească era şi
prezenţa morţii printre ostaşi. Redăm în acest sens un pasaj în care
se descrie moartea a doi camarazi, moarte la care Mihai Dan a
asistat.. neputincios. Primul era „un jid din Budeşti, Muskaly la care ii-aucrăpatcapulîndouă şii-o şi dus o latură de cap. Celălalt a fost
Anderco din Vişeu la care i-o luat capul hăt, dar nici unul nu o apucat
a zice nici un cuvânt, dar capul lui Anderco au jucat jos oleacă”.
Relaţia sa cu soţia, interacţiunea cu alte femei din locurile în
care a umblat, descoperirea sexualităţii, revine în mod obsesiv pe
parcursul jurnalului său. Prins între dragostea faţă de soţia sa,
autorul mărturisind în mod repetat sentimentele profunde ce i le
purta, şi tentaţiile carnale apărute în calea sa în cei patru ani de
război, Mihai Dan se străduieşte să-şi păstreze principiile morale,
credinţa sa în Dumnezeu şi loialitatea faţă de soţie, marea lui grijă
fiind aceea de a se păstra curat şi de a nu muri în păcat. Astfel, la un
moment dat povestind despre o femeie care îl ademenea frecvent în
pivniţa sa şi îl îndemna la băut, autorul concluzionează „ea poate
gândea ceva, dar a mea minte nu era acolo, mă feream de ea ca să nu
mă prindă în zmâg, că era bătaie şi mă temeam să nu mor păcătos.”
În alt loc, Mihai Dan remarcă că „erau tare frumoase femei şi mai
toate umblau cu sumna ridicată… şi cu picioarele albe…” Alte femei
„ne aduceau vin din pivniţă şi se jucau cu noi, ziceau că şi bărbaţii lor
se joacă cu femeile noastre, ca ele cu noi, că aşa-i lumea amu, să se
împrumute unul cu altul, dar pe mine Dumnezeu m-au ferit de aceea
minte că beat n-am umblat.” Măcinat pe de-o parte de dragostea
pentru soţia sa, de frica de a nu greşi în faţa lui Dumnezeu comiţând
2 Motiv care revine de asemenea obsedant, Mihai Dan arătând situaţia
deplorabilă în care se aflau soldaţii, reduşi de multe ori la statutul de slugă sau
cerşetori. Emoţionantă în acest sens, este scena în care autorul descrie cum
plângând în hohote, soldaţii mâncau scoarţă de copac pentru a-şi potoli foamea.
De asemenea, sunt numeroase secvenţe în care soldaţii erau ajutaţi cu mâncare
de localnicii de prin locurile în care mergeau, ei, militari şi bărbaţi trecuţi prin
focul războiului, plângând şi mulţumind pentru îndurarea de care dădeau
dovadă oamenii simpli.
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un păcat atât de mare şi pe de altă parte de propriile nevoi
fiziologice, Mihai Dan are şi momente de cădere în ispită,
consemnând sincer situaţiile în care unele femei, dispuse la mai
mult decât o apropriere amicală, l-au ajutat.
Pe de altă parte, autorul, om cucernic, cu frică de Dumnezeu şi
cu respect nespus faţă de feţele bisericeşti trăieşte experienţe care îi
arată că imaginea sa imaculată asupra oamenilor nu era chiar atât
de curată. Astfel, în anul 1917, pe când se afla internat în spital, rănit
fiind, se afla în grija călugăriţelor. La un moment dat, una dintre
acestea observându-i o stare de „tulburare” fiziologică bărbătească,
intenţionat şi în mod repetat l-a dezvelit de pătura cu care era
învelit, lăsându-i la vedere „tulburarea”, spre amuzamentul ei
personal. Ruşinat, cu mult bun simţ dar şi cu o naivitate dusă în
extrem, Mihai Dan concluziona „apoi am văzut eu că nu toate
călugăriţele îs cinstite.”
Dincolo de experienţele personale, amuzant-caraghioase,
uneori penibile sau educative în acest domeniu al descoperirii
sexualităţii (trimiterile fiind foarte multe în cuprinsul jurnalului
său) Mihai Dan prezintă de fapt, o stare generală de degradare,
tipică vremurilor tulburi, în care principiile şi moravurile au fost
date la o parte. Autorul vorbeşte şi despre violuri, despre modul în
care soldaţii aflaţi în permisie făceau tot posibilul întru satisfacerea
nevoilor fiziologice, despre cum femeile din locurile în care a umblat
îşi arătau disponibilitatea faţă de soldaţi, despre ravagiile sifilisului
printre bărbaţi şi femei. Această stare generalizată, făcea ca sosirea
veştilor despre încheierea războiului să nu provoace prea multă
bucurie în rândurile femeilor „că dacă s-au făcut pace cu Rusia, vin
tare mulţi bărbaţi acasă din Rusia ce au fost prizonieri şi tare jib le
bat. Săracele femei, că numai Cristos au fost aşa bătut de jizi ca
femeile aici, că le leagă şi aşa le bat. Şi acele femei la care încă n-au
venit bărbaţii acasă ar dori să nu fie pace şohan că ar dori să nu vie
bărbaţii lor şohan acasă. Am grăit cu vreo câteva şi au zîs să deie
Dumnezău să nu fie pace că se tem de bărbaţii ca de dracul.”
Personal, Mihai Dan era fericit că merge acasă „îs tot cu gândul
acasă, că nici noaptea nu puteam dormi de gândul de acasă.”
A doua parte a jurnalului său este dedicată perioadei
interbelice. Spaţiul alocat este scurt, informaţiile fiind transmise
lapidar. Aflăm spre exemplu că viaţa a reintrat în normal, Mihai Dan
devenind totuşi o personalitate a comunităţii sale rurale. În
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perioada 1923-1927 a devenit primarul satului său, după care s-a
reîntors la viaţa sa simplă de ţăran plugar, motiv pentru care toate
notiţele au în prim plan starea vremii, starea recoltelor de care viaţa
rurală este atât de dependentă. Setea de cunoaştere nu dispare,
Mihai Dan anunţând oarecum triumfător achiziţionarea unui aparat
de radio în anul 1934 „aşa dară pentru mine acest an este mai
răzbun.”
Din notiţele sale răzbat şi o serie de probleme familiale, în
special cu fraţii autorului, pentru pământuri, avere. De fapt,
proastele relaţii cu ceilalţi membrii ai familiei reies şi din textul
testamentului de care am vorbit mai sus, Mihai Dan povăţuindu-şi
soţia să nu aibă încredere în neamuri ci mai degrabă în străini, să nu
lase înscrisuri familiei întrucât „că ai tăi vor dori cât mai iute să
mori.” Începând cu anul 1938, Mihai Dan notează informaţii
îngrijorătoare cu privire la starea politică şi militară internaţională,
o dată cu declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial, jurnalul
său intrând de fapt în partea a III-a.
Al Doilea Război Mondial nu ocupă un spaţiu atât de vast ca şi
precedentul, însă informaţiile transmise de Mihai Dan despre starea
de spirit a populaţiei, despre mişcările de trupe din zonă, despre
lipsa alimentelor, preschimbarea banilor, starea politico-militară
internaţională, sunt valoroase şi inedite pentru că până la urmă este
vorba de mărturia sinceră a unui martor ocular, trăitor al acelor
evenimente.
Ultima parte a jurnalului, referitoare la anii 1946-1954 este cea
mai sumbră. Mihai Dan, bătrân deja, priveşte neputincios la
instaurarea unui nou regim, cu reguli foarte ciudate. Din nou,
autorul transmite foarte multe informaţii despre starea vremii, a
recoltelor, despre foamete şi sărăcie „foamea este mare, îi musai să
închizi poarta de colduşi şi mulţi dintre gazde suferesc. De foame
mănâncă buriene fără pită.” De asemenea, Mihai Dan ne furnizează
informaţii privind organizarea primelor colhozuri, teroarea impusă
în localitate de noile autorităţi pentru a-i forţa pe ţărani să se înscrie
etc. Pentru că ştia carte, autorul a fost angajat la colhoz (bineînţeles
după ce s-a înscris) la „cănţelarie” însă în scurt timp fiind declarat
chiabur „kurkul” a fost dat afară şi i s-au confiscat bunurile. Bătrân,
bolnav şi neputincios să mai facă faţă acestei realităţi, Mihai Dan s-a
bucurat totuşi de ajutorul unor oameni cumsecade care-l cunoşteau
deşi erau reprezentanţii noului regim, fapt pentru care a fost şters
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din lista chiaburilor şi reprimit în slujbă, de unde în anul 1954 se
pensionează.
În toată această ultimă parte a jurnalului său, Mihai Dan redă un
peisaj sumbru, apocaliptic în care parcă datorită schimbărilor de
regim, nici natura nu se mai comporta la fel ca înainte, autorul
consemnând lungi perioade fie de secetă, fie de frig siberian.
Inutilitatea banilor, foametea şi sărăcia sunt de asemenea laitmotive
ale acestei ultime părţi, cititorul putând uşor sesiza în scrisul lui
Mihai Dan o stare de dezamăgire profundă, de depresie, stare în
totală contradicţie cu cea pe care tânărul de 29-30 de ani o avea în
vara lui 1914, când cosea, cu clopul pe-o ureche, fluierând şi
aşteptându-şi soţia iubitoare cu merindea, ani ai tinereţii pe care „i„i-am petrecut în cea mai mare fericire.”
În finalul acestei prezentări trebuie subliniat şi faptul că lectura
este una extrem de simplă şi plăcută, limbajul folosit (un amestec de
cuvinte româneşti, maghiare, germane şi ruseşti) dând savoare
textului. Instantaneu cititorul este teleportat în aceea lume, talentul
ţăranului Mihai Dan făcând ca jurnalul său să fie mai degrabă un
scenariu de film de aventuri decât un simplu caiet de notiţe despre
timpuri tulburi.
Lăudabil demersul domnului Viorel Ciubotă, fost director al
Muzeului Județean Satu-Mare. Acesta, intrând în contact cu medicul
Ion M. Botoş, un lider important al românilor din Ucraina, a
valorizat manuscrisul lui „Dan Mihai al lui Ileş al lui Nicoară al
Cârznicului, poreclit Mihai al lui Ileş al lui Dumnezău, care au cetit
multe cărţi, multe istorii…” acţionând astfel, în favoarea şi interesul
autorului, a memoriei sale postume precum şi a moştenirii lăsate de
acesta în ceea ce priveşte lucrările memorialistice. Publicând
jurnalul unui om simplu din Maramureşul istoric, editorii dau chip şi
viaţă unui personaj trăitor şi făcător de istorie care, întreaga lui
existenţă nu a dorit altceva decât să îşi facă un renume printre
oameni şi să dobândească un nume bun în faţa lui Dumnezeu.
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Marius Uglea – Coloniile de muncă de la

exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic şi Nistru
(1950-1955),
Baia Mare, Editura Ethnologica,
Colecţia Historia, 2016, 258 p.
Ioan Vasile Rogozsan
Coloniile de muncă de la
exploatările miniere Baia Sprie,
Cavnic
şi
Nistru
(1950-1955),
reprezintă una din ultimele apariţii
editoriale din România referitoare la
represiunea comunistă din lagărele şi
penitenciarele care au funcţionat pe
teritoriul României, mai precis, în
zona Maramureşului. Volumul lui
Marius Uglea a fost publicat în acest
an la Editura Ethnologica, Colecţia
Historia din Baia Mare, fiind printre
puţinele lucrări de acest gen apărute
în Maramureş, exceptând cele cu
caracter memorialistic sau articolele
şi studiile publicate în reviste de
specialitate, amintite de autor în
partea introductivă a acestei cărţi.1
Lansarea volumului, în luna septembrie 2016 la Memorialul
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighetu Marmaţiei, într-un
cadru științific, a beneficiat de prezenţa unor profesori ai
Universităţii clujene (dr. Virgiliu Ţârău, dr. Ionuţ Virgil Costea) și
reprezentanți ai istoriei locale maramureşene (dr. Gheorghe Mihai
Dan V. Achim, Ing. Aurel Ciolte, Prof. Dr. Valeriu Achim Triunghiul Morţii, Baia
Sprie, Cavnic, Nistru 1950-1954, Baia Mare, Editura Gutinul, 2000; Ştefan Bellu,
Triunghiul morţii. Baia Sprie, Nistru, Cavnic 1950-1955, Târgu Lăpuş, Editura
Galaxia Gutenberg, 2009; articole publicate pe această temă de către Marius
Uglea în ,,Revista Arhivei Maramureşene” pe parcursul anilor 2007-2015.
1
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Bârlea, dr. Andrea Dobeş, cercetător Robert Fürtos, dr. Klara Guşeth,
dr. Ilie Gherheş, dr. Ştefan Mariş etc.). De asemenea, la lansare a
participat şi un public larg, cu o paletă intelectuală diversificată,
interesat de problema tratată de Marius Uglea în lucrarea sa.
Din punct de vedere structural autorul împarte volumul de faţă
în şase capitole (Istoriografia coloniilor de muncă de la minele din
Baia Sprie, Cavnic şi Nistru; Reglementări legislative; Zona
Maramureşului-centru de detenţie politică; Colonia de muncă de la
Exploatarea Minieră Baia Sprie-Formaţiunea 0627; Colonia de muncă
de la Exploatarea Minieră Cavnic-Formaţiunea 0979; Colonia de
muncă de la Exploatarea Minieră Nistru- Formaţiunea 0630), cu
subcapitolele aferente, reuşind încă din cuprins să atragă atenţia şi
interesul asupra acestui subiect, exploatările miniere fiind
prezentate cu indicativele formaţiunilor atribuite de către
administraţia lagărelor şi penitenciarelor din România, fapt care nu
ne poate duce cu gândul la altceva, decât la o documentare
temeinică, pe care autorul a avut-o în vedere la elaborarea cărţii. Nu
insistăm foarte mult asupra aspectului formal al volumului, însă
existenţa unei liste de abrevieri la început, respectiv indicele
numelor proprii de la sfârşit sunt de mare importanţă pentru
cititorul de rând, dar şi pentru istoricul şi cercetătorul interesat de
asemenea lucrări. Unul din minusurile pe care dorim să le scoatem
în evidenţă, ţinând cont de aspectul formal al lucrării domnului
Marius Uglea, este acela că prefaţa, cuvântul înainte al cărţii
aparţine exclusiv autorului, acesta evitând, nu ştim dacă intenţionat
sau nu, ca acest cuvânt înainte să fie prezentat sub forma unei
aprecieri pertinente din partea unui istoric sau cercetător consacrat
în cercetarea sau studierea temelor privind represiunea comunistă
din România. Cu toate acestea, coperta a IV-a cuprinde aprecierea
domnului cercetător Gheorghe Iancu de la Institutul de Istorie
,,George Bariţiu”, filială a Academiei Române, care reuşeşte să
suplinească într-o oarecare măsură lipsa mai sus amintită. Nu sunt
neglijate nici mulţumirile aduse de către Marius Uglea tuturor celor
care i-au facilitat cercetarea documentelor, respectiv publicarea
cărţii.
Nu ne vom opri asupra fiecărui capitol al volumului, însă fără o
analiză profundă, este evident faptul că la baza întocmirii acestei
cărţi se află o documentare extraordinară, varietatea surselor
utilizate, cu accent pe documentele inedite emise de instituţii ca
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, respectiv documente din
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fondurile arhivistice ale Arhivelor Naţionale Maramureş sau Arhiva
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, nu fac
altceva decât să aducă la lumină adevărul istoric, aici aducându-şi
contribuţia şi foştii deţinuţi politici cărora autorul le-a utilizat
mărturiile directe, orale atât prin extragerea lor din Arhiva de
Istorie Orală a Centrului Internaţional de Studii asupra
Comunismului, fie luate de autorul însuşi persoanelor care au
cunoscut detenţia politică la exploatările miniere din sudul
Maramureşului. Nu au fost neglijate nici volumele memorialistice
ale foştilor deţinuţi mineri: Ion Ioanid – Închisoarea noastră cea de
toate zilele, Ion Pantazi – Am trecut prin iad, Cornel Onaca – Martori
şi martiri, Ion Diaconescu – Temniţa, destinul generaţiei noastre,
Gabriel Bălănescu – Din Împărăţia Morţii, de la care, bănuim că
autorul a pornit în acest demers al cercetării finalizate prin
susţinerea tezei de doctorat la Institutul de Istorie ,,George Bariţiu”,
anterior adus în discuţie şi publicarea unei prime ediţii a volumului
pe care îl recenzăm.
Cum îi stă foarte bine oricărei lucrări istorice, în cazul nostru,
de istorie contemporană, nu lipseşte capitolul de istoriografie a
problemei tratată de Marius Uglea în lucrarea sa, istoriografie care
într-o măsură sau alta se referă la coloniile de muncă miniere de la
Baia Sprie, Cavnic şi Nistru. Concluzia trasă de noi, după citirea
capitolului ,,Istoriografia coloniilor de muncă de la minele din Baia
Sprie, Cavnic şi Nistru”, nefiind alta decât aceea că autorul a reuşit,
nu cu minime eforturi, să umple un gol existent după 1989 pe tema
coloniilor de muncă miniere. Până la această dată, suntem convinşi,
nu mulţi au auzit de întâmplările petrecute în subsolurile acestor
mine în perioada 1950-1955, şi cu siguranţă şi mai puţini au
cercetat documentele referitoare la ,,braţele speciale de muncă”,
titulatură pe care autorul o regăseşte în documentele cercetate
pentru deţinuţii politici.
Pentru înţelegerea mecanismelor de funcţionare a coloniilor de
muncă, Marius Uglea ne face o amănunţită prezentare a legilor şi
decretelor care s-au aflat în spatele mecanismului funcţionării
acestor locuri de detenţie politică, dar şi a instituţiilor represive
care puneau în aplicare toate reglementările prevăzute de ordinele
şi decretele autorităţilor comuniste. Sistemul prezentat se
caracterizează prin abilitate, întreaga represiune fiind coordonată
de un conglomerat de ministere, de la cel al Afacerilor Interne, până
la Ministerul Justiţiei, scopul nefiind altul decât exterminarea celor
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consideraţi ,,duşmănoşi” cu regimul democraţiei populare nou
instituite în România: ,,Sistemul Justiţiei comuniste s-a dovedit a fi un
bun colaborator al Ministerului de Interne, respectiv al Partidului,
fapt devenit tot mai evident în momentul când coloniile de muncă
intrau în subordinea Internelor, un număr însemnat de persoane fiind
atunci condamnate la muncă silnică. Până la emiterea sentinţelor
penale de condamnare a deţinuţilor politici de către judecătorii
tribunalelor militare, în cazul nostru, existau o serie de proceduri
specifice. Amintim aici rolul procuraturii, Ministerul Public fiind
implicat în efectuarea cercetărilor şi începerea întregii acţiuni penale.
Prin Legea nr. 6 din 1952 procurorul era cel care «controla şi
îndruma activitatea organelor de cercetare şi anchetă penală, având
dreptul să ceară de la acestea dosarele penale, în orice fază s-ar afla
lucrările de urmărire penală, să ia cunoştinţă de conţinutul lor, să dea
dispoziţiuni obligatorii cu privire la desfăşurarea cercetărilor şi
anchetei penale, să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire
penală sau să-l efectueze singur.»”2
Depăşind partea dedicată legislaţiei, autorul ne transpune în
mijlocul coloniilor de muncă miniere de la Baia Sprie, Cavnic şi
Nistru, reuşind să creioneze cu ajutorul documentelor, dar şi al
celorlalte surse mai sus amintite, dimensiunea represiunii din
aceste lagăre, prezentându-ne evenimente incitante petrecute atât
la suprafaţa coloniilor, dar şi în subteran. Nu insistăm asupra
personalităţilor care s-au aflat la aceste exploatări, oferind
cititorului prilejul să ia contact cu aceştia în lucrarea lui Marius
Uglea, însă este obligaţia noastră să apreciem pozitiv încercarea de a
surprinde în cele trei tabele aferente fiecărei formaţiuni, numărul
deţinuţilor care au trecut pe la aceste colonii în perioada 19501956, autorul făcând şi o analiză pertinentă asupra profesiilor
deţinuţilor, dar şi a apartenenţei lor politice, respectiv a perioadei la
care au fost condamnaţi pentru încălcări ale unor articole prevăzute
în codurile penale publicate şi republicate în această perioadă.
Interesante sunt şi analizele unor ,,torţionari”, comandanţi ai
coloniilor, cum este Szabo Zoltan, căruia autorul, alunecând uşor pe
latura beletristicii, reuşeşte să-i contureze şi un profil psihologic
amănunţit. Unul din evenimentele bine descrise cu apel la aceleaşi
surse documentare, este cel referitor la celebrele evadări de la
2

Vezi p. 18 a volumului.
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Cavnic şi Nistru, petrecute aproape simultan în data de 6 iunie 1953,
evadări care s-au petrecut în contextul unei înrăutăţiri majore a
regimului general al detenţiei la aceste colonii, şi mergând mai
departe, fără a interveni foarte mult în reflecţii, trebuie să remarcăm
că aceste evadări au avut loc la doar trei luni de la moartea lui Stalin,
lider sovietic cu vastă influenţă asupra politicii adoptată de regimul
comunist din România.
Revenind la aspectele de formă ale volumului publicat de
Marius Uglea, trebuie să remarcăm un aparat critic bine întocmit, cu
trimiteri precise atât la fonduri documentare, cât şi la lucrări
generale şi de specialitate, la interviuri şi chiar la pagini de internet.
Aparatul critic este completat de o bibliografie vastă utilizată la
elaborarea acestei cărţi, care poate fi considerată pe bună dreptate o
lucrare cu înaltă ţinută ştiinţifică, întocmită după toate normele
academice în vigoare.
Sperăm, chiar îi recomandăm autorului publicarea unui volum
viitor, în care am dori să surprindă şi alte aspecte sau probleme
specifice coloniilor de muncă de la Baia Sprie, Cavnic şi Nistru,
precum şi analize asupra mai multor comandanţi sau gardieni care
au încercat să facă viaţa imposibilă deţinuţilor care nu aveau nicio
pregătire în domeniul extragerii minereului neferos din subteran,
scopul acestora nefiind altul decât de ai trimite în mină pentru a-i
ucide lent şi sigur.3 De asemenea, documentele păstrate la CNSAS,
referindu-ne aici la dosarele informative şi penale citate de autor,
pentru fiecare dintre deţinuţii suprinşi de acesta în vastele tabele
ale celor internaţi la colonii, ar putea ascunde în filele lor şi alte
informaţii care ar oferi informaţii pentru un nou volum, pe care,
autorul îl are deja în vedere.

De văzut capitolul în care sunt prezentate o serie de afecţiuni specifice celor
care lucrau în subteran la Exploatarea Minieră Cavnic (cap. 5, p. 152-154).

3
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eram nişte uriaşi. Extraordinara poveste a piticilor
din Rozavlea,
Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2015, 234 p.

Dr. Robert C. Tökölyi
Semnalăm apariţia unei cărţi
extraordinare care vine să umple un
gol existent în istoriografia locală
maramureşeană. Este vorba de
lucrarea „În inimile noastre eram
nişte uriaşi. Extraordinara poveste a
piticilor din Rozavlea” lansată de
curând la Satu Mare (13 octombrie
2016) şi Baia Mare (18 octombrie
2016), prin amabilitatea Fundaţiei
Tarbut Sighet Cultură şi Educaţie
Iudaică.
Editura clujeană Grinta face cunoscută publicului din România
şi Maramureş, în traducerea poetei Petruţa Şerban, volumul
jurnaliştilor israelieni Yehuda Koren şi Eilat Negev publicată în anul
2004 şi reeditată în 20131
Cartea spune povestea faimoasei Trupe Liliput, formaţie de
actori de vodevil ambulanţi, formată din şapte fraţi (2 băieţi şi 5
fete) din localitatea Rozavlea, tărâmul de legendă al ultimilor uriaşi.
Cei şapte fraţi: Avram (1903-1972), Miki (1909-1972), Rozsika
(1886-1984), Franciska (1889-1980), Frida (1905-1975), Erzsike
(1914-1992), Perla (1921- 2001) au fost copii familiei Ovitz din
Rozavlea. Familia mai era compusă şi din alţi trei copii de statură
normală: Sarah (1907-1993), Leah (1911) Arie (1917-1944). Cei 10
copii erau fraţi vitregi, rod al celor două căsătorii ale tatălui lor,
În anul 2004 a apărut prima ediţie a cărţii cu titlul In our hearts we were
giants, după care în anul 2013 cei doi jurnalişti au reeditat lucrarea cu titlul
Giants. The dwarfs of Auschwitz.

1
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Shimshon Eizik (1868-1923), al treilea copil şi singurul liliputan al
familiei sale. El a fost căsătorit cu două femei de statură normală
Blanka (Brana Fruchter) şi Berta (Batia Husz). Decedând în anul
1923, cea de-a doua soţie, Berta, o femeie înaltă şi foarte puternică,
a rămas văduvă cu cei 10 copii. Confruntându-se cu probleme de tot
felul, mama celor 7 pitici a luat decizia de a le asigura la Sighet o
pregătire muzicală, înființând în 1930, Trupa Liliput. În scurt timp,
trupa a căpătat un mare renume în întreaga Europă, fiind
recunoscuţi pentru programele lor de vodevil în limbile idiş,
germană, maghiară, română şi rusă, textele fiind scrise de unul
dintre fraţi, Avram Ovitz.
Iniţial nimeni nu ştia
faptul că sunt evrei. Însă,
în contextul izbucnirii
celui de-Al Doilea Război
Mondial, autorităţile le-au
aflat originea şi pe baza
unor denunţuri, au fost
arestaţi la 17 mai 1944 şi
duşi la Auschwitz. Unul
dintre fraţi, care nu era
pitic, a reuşit să stea
ascuns o vreme, însă în
urma unor denunţuri, a fost prins şi executat, iar soţia şi fiica
acestuia au fost ucise în lagărul morţii.
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În lagăr, prezenţa celor 7 liliputani a atras atenţia faimosului
medic Mengele supranumit „Îngerul Morţii”, care, ca o ironie a sorţii,
îi salvează de la gazare şi le asigură condiţii de viaţă superioare
celorlalţi deţinuţi, însă doar pentru a întreprinde pe ei numeroase
experimente medicale legate de ereditate, genetică.
După eliberare, au fost preluaţi de Armata Roşie, duşi pentru o
vreme în Uniunea Sovietică în tabere pentru refugiaţi, de unde
încearcă să revină la Rozavlea dar, văzându-şi casa familiei
devastată şi ocupată de localnici, liliputanii se retrag la Sighet, de
unde mai apoi pleacă în Belgia. În anul 1949 emigrează în Israel şi se
stabilesc la Haifa unde, pentru o scurtă perioadă de timp, au refăcut
trupa Liliput. Cu banii strânşi, fraţii s-au retras din viaţa artistică în
anul 1955, şi-au cumpărat două cinematografe şi o cafenea, pe care
le-au administrat împreună.
Încet, încet, bolnavi în urma experimentelor la care au fost
supuşi, fraţii Ovitz au
trecut în nefiinţă, ultima
membră a familiei care a
decedat fiind Perla, în
anul 2001, ea fiind şi cea
care a apucat în cursul
vieţii sale să povestească
jurnaliştilor din întreaga
lume, experienţele trăite
de familia sa.
Pe
baza
acestor
mărturii, coroborate şi cu documente de arhivă sau mărturii ale
celor care i-au cunoscut pe liliputanii din Rozavlea, au fost realizate
numeroase reportaje, documentare, filme artistice, s-au scris cărţi şi
alte astfel de materiale care le-au făcut cunoscută povestea
pretutindeni în lume.
În România, în judeţul Maramureş sau la Rozavlea, locul de
baştină al liliputanilor evrei, deşi este cunoscută povestea şi
aventurile trăite, în contextul în care, încă, asistăm la o negare, mai
mult sau mai puţin vehementă a Holocaustului, istoria celor 7 pitici
a fost mai degrabă trecută la note de subsol, ca o curiozitate. Este
adevărat că menţiuni ale familiei de pitici evrei din Rozavlea au
existat şi în ţara noastră, însă cartea celor doi jurnalişti israelieni,
tradusă de poeta Petruţa Şerban, reprezintă primul demers relevant
de cunoaştere a unui segment de istorie locală, o istorie impregnată
cu experienţe umane, trăite de nişte făpturi delicate care au bucurat
multe suflete în perioada interbelică.
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Din punct de vedere structural, traducerea lucrării celor doi
jurnalişti, respectă variantele publicate în limba engleză. Astfel, cartea
este împărţită în 21 de capitole în care sunt tratate diferite momente şi
perioade din istoria familiei de liliputani, fiind accentuată perioada
detenţiei lor în lagăr, în 9 capitole. Aceste capitole sunt precedate de un
prolog al autorilor, iar la sfârşit cartea se încheie cu un epilog despre
satul lor natal, aşa cum a fost el perceput de autori, în anul 2000, ei
reuşind să surprindă o oarecare tendinţă de disculpare din partea
comunităţii referitor la chestiunea evreilor şi mai ales a piticilor. Nu în
ultimul rând, trebuie menţionat faptul că, la ediţia română a acestei
lucrări, textul original este precedat de o Prefaţă, semnată de Vasile
Gogea, prozator, poet şi eseist născut la Sighetu Marmaţiei, în prezent
trăitor pe meleaguri clujene.
Lectura cărţii „În inimile noastre eram nişte uriaşi.
Extraordinara poveste a piticilor din Rozavlea” este una plăcută.
Cartea se citeşte uşor, stil specific celor care provin din mediul
jurnalistic, dar şi istoricilor de factură occidentală, adepţi ai unui fel
de a scrie care apropie, ajutând cititorul să pătrundă uşor în lumea
descrisă în paginile cărţii şi empatizarea cu principalele personaje.
Cu toate acestea, cartea îşi păstrează şi un aspect științific, autorii
apelând la o vastă bibliografie, formată atât din surse inedite, cât şi
din surse edite.
În final, recomandăm, celor interesaţi, cu cea mai mare
deschidere această lucrare, îndelung aşteptată şi care contribuie la
dezvoltarea istoriografiei locale şi regionale, apreciem demersul
fundaţiei sighetene de a promova această carte şi mărturisim
dorinţa sinceră de lecturare ale unor astfel de produse literaristoriografice şi pe viitor.
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Dilemele convieţuirii: greco-catolici şi ortodocşi în
Maramureşul interbelic,
Sighetu Marmaţiei, Editura Valea Verde, 2015, 123 p.
Diana Mureşan (Elischer)
Convieţuirea greco-catolicilor şi
ortodocşilor a constituit un subiect
mult dezbătut în istoriografia
românească, cu predilecţie după
anul 1989, când perspectivele
cercetării istorice au început să fie
din ce în ce mai extinse. O cantitate
importantă de documente ecleziastice au ajuns în păstrarea
Arhivelor Naţionale ale României,
fapt care a înlesnit valorificarea
acestora prin publicarea unor lucrări
valoroase atât ca şi conţinut, dar şi
ca modalitate de abordare, iar o altă
cantitate se regăseşte încă în
păstrarea şi administrarea instituţiilor bisericeşti din România, care
vin tot mai mult în sprijinul istoricilor, punându-le la dispoziţie
documente inedite. Un factor important al acestor deschideri înspre
cunoaşterea adevărului istoric, l-a constituit şi dorinţa tinerilor
teologi, a preoţilor sau înalţilor prelaţi de a îmbrăca tot mai mult
mantia cercetătorului, a istoricului, de a susţine teze de doctorat în
domeniu şi de a publica cărţi şi studii de istorie privind cele două
religii pe baza cercetării documentelor create în diverse perioade de
timp.
Profesorul de istorie Florin Dragoste ne propune prin cartea sa,
Dilemele convieţuirii: greco-catolici şi ortodocşi în Maramureşul
interbelic, publicată în 2015 la Editura Valea Verde din Sighetu
Marmaţiei, o abordare tematică îndrăzneaţă şi în acelaşi timp
sinceră, care a reuşit să aducă oarecare lumină între faptele,
evenimentele la care au luat parte atât cei implicaţi direct în viaţa
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confesională a tradiţionalelor comunităţi maramureşene (episcopi,
preoţi, călugări), cât şi omul de rând, credinciosul, fie el intelectual
(învăţător, profesor, diriginte de poştă, notar etc.) sau ţăran,
muncitor de rând. Asupra tuturor acestora, indiferent de perioada
istorică, bisericile au avut o importantă influenţă, fapt relevat şi în
paginile cărţii a cărei apariţie o semnalăm în acest număr al Revistei
Arhivei Maramureşene. Volumul, prefaţat de Conf. univ. dr. Ion Cârja
de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie
şi Filosofie are o structură clasică, fiind compus din: Introducere,
Capitolul I – Situaţia etnică şi confesională a Maramureşului în
perioada interbelică, Capitolul II – Organizarea bisericească în
Maramureşul interbelic, Capitolul III – Dilemele convieţuirii: grecocatolici şi ortodocşi în Maramureşul interbelic, care este şi cel mai
amplu, având opt subcapitole şi Concluzii. Din punct de vedere
cronologic cartea lui Florin Dragoste se referă la evoluţia celor două
confesiuni în intervalul decembrie 1918 – august 1940, ,,o etapă de
reaşezare a structurilor sociale şi politico-naţionale”, cum o numeşte
însuşi autorul.
În prima parte a volumului, Florin Dragoste, pe lângă faptul că
ne plasează în contextul temporal la care se referă tema abordată,
încearcă, şi chiar reuşeşte foarte bine să evidenţieze structura
Maramureşului din punct de vedere etnic şi confesional, prin apelul
la lucrări consacrate din istoriografia românească, la documente
inedite, dar şi prin utilizarea unor instrumente de lucru
indispensabile, cu referire în special la recensăminte, şematisme,
periodice sau volume de documente edite. Treptat autorul ajunge la
subiectul propriu-zis al cărţii (capitolul III) şi anume relaţiile
interconfesionale din localităţile Maramureşului, oprindu-se detaliat
asupra unor aspecte importante ca trecerea de la o confesiune la
alta, problema învăţământului, căsătoriile dintre enoriaşii grecocatolici şi ortodocşi. Ultimul subcapitol al cărţii lui Florin Dragoste
ne invită să luăm parte la o descriere a pacifismului dintre cele două
confesiuni, existând şi în localităţile Maramureşului interbelic
momente de linişte şi chiar de slujire în comun a preoţilor cu ocazia
unor sărbători religioase sau naţionale.
Nu în ultimul rând, apreciem pozitiv diversitatea bibliografiei
consultate de către autor, fără a insista foarte mult, ne-a atras
atenţia în special cantitatea însemnată de documente utilizate, ceea
ce are o importantă relevanţă asupra ineditului lucrării. Florin
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Dragoste, pentru a veni în sprijinul cercetătorului, istoricului dar şi
celor interesaţi de tematica abordată în acest volum, ne propune la
final o serie de fotocopii după documentele cele mai relevante, care
au fost valorificate, dar şi anexe tehnoredactate după recensământul
populaţiei Maramureşului, preluate din recensământul general al
Transilvaniei, precum şi din şematisme sau documente păstrate în
fondurile ecleziastice ale Arhivelor Naţionale Maramureş.
Prin toate cele mai sus menţionate, considerăm Dilemele
convieţuirii: greco-catolici şi ortodocşi în Maramureşul interbelic a lui
Florin Dragoste, pe lângă un instrument de lucru excepţional pentru
cercetătorul pasionat de această problematică, o adevărată lucrare
de istorie, necesară şi venită la timp pentru a umple un gol în istoria
confesională a Maramureşului.
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SIMION RETEGAN
la împlinirea vârstei de 75 de ani,
Cluj-Napoca, Editura Mega şi Argonaut, 2014, 611 p.
Ana-Maria Buciuman
Semnalăm apariţia volumului
FASCINAŢIA TRECUTULUI Omagiu
istoricului SIMION RETEGAN la
împlinirea vârstei de 75 de ani,
coordonat de cercetătorii ştiinţifici
Daniela Deteşan, Mirela Pop-Andrei,
Mádly Loránd. Lucrarea a apărut în
anul 2014, la editurile Mega şi
Argonaut din Cluj Napoca şi este
dedicată reputatului specialist în
domeniul ...istoriei ...moderne... româneşti, . ..cu . precădere ... al ... mişcării
naţionale
a
românilor
din
Transilvania şi al satului românesc
ardelean modern, Cercetător ştiinţific
I dr. Simion Retegan, care desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică de
mai bine de 50 de ani.
Volumul omagial cuprinde studii şi materiale ştiinţifice semnate
de cercetători, muzeografi şi arhivişti din ţară, împărţite în şapte
secţiuni ordonate tematic şi cronologic, şi anume: Istoriografie şi
ştiinţe auxiliare; Viaţă politică şi mişcare naţională; Demografie
istorică şi istoria familiei; Biserică şi societate; Şcoală, şcolarizare,
dezvoltare; Evoluţie administrativă şi economică; Identitate şi
alteritate. Acestea sunt precedate de un omagiu semnat de
Cercetătorul ştiinţific I dr. Dumitru Suciu, o Bibliografia selectivă a
operei ştiinţifice, întocmită de Mihaela Bedecean şi o Introducere
redactată de coordonatorii volumului.
Dintre studiile şi materialele ştiinţifice reunite în acest volum, un
număr de şase prezintă explicit sau fac trimiteri la teritoriul actual al
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Maramureşului. Astfel, dr. Vasile Lucaciu este analizat dintr-o dublă
postură, de omul-idee şi omul-statuie de către prof. univ. dr. Doru
Radosav în Cele două chipuri ale Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922): omulidee şi omul-statuie. D-na Paula Virag în studiul Evenimentele de la
finalul anului 1918 şi prima jumătate a anului 1920 din regiunea Satu
Mare şi impactul asupra populaţiei analizează schimbările politice,
militate, administrative şi sociale din Sătmar, în contextul finalizării
Primului Război Mondial, subliniind puternica încărcătură
sentimentală pe care anul 1918 l-a avut atât pentru românii, cât şi
pentru maghiarii din regiune. Muzeograful Marius Câmpeanu
prezintă în Situaţia învăţământului confesional în Protopopiatul grecocatolic Cosău din Vicariatul Maramureşului în deceniul opt al secolului
al XIX-lea informaţii inedite, bazate pe documente de arhivă, despre
patrimoniul, cadrele didactice şi activitatea şcolară în general, din
protopopiatul mai sus amintit. În studiul intitulat Medici români
transilvăneni stabiliţi în două centre universitare de prestigiu ale
Monarhiei Austro-Ungare: Viena şi Budapesta (sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea), autoarea, Oana Habor,
recompune cariera unor medici români ardeleni, care au studiat în
capitalele fostului imperiu austro-ungar. Datorită faptului că
stomatologia reprezenta o ramură nouă a medicinii pentru românii
transilvăneni, studiul prezintă şi pe unul dintre pionierii acestui
domeniu, dr. Gheorghe Bilaşcu, originar din Petrova, comitatul
Maramureş. Secţiunea a VI-a a volumului, dedicată evoluţiei
administrative şi economice a societăţii transilvănene în epoca
modernă, se deschide cu studiul d-nei Klara Guşeth Organizarea
magistratului oraşului liber regesc montanistic Baia Mare la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, în care autoarea analizează evoluţia acestei
instituţii la sfârşitul secolului al XVIII-lea, evidenţiind modul de
organizare, atribuţiile şi funcţionarii acelor timpuri. Lucrarea se
încheie cu studiul d-nei Aura Comănescu Pintea, Convieţuirea între
evrei şi creştini în Maramureşul interbelic. Studiu de istorie orală, care
pe lângă detaliile privind convieţuirea la nivelul vieţii cotidiene,
analizează şi raporturile pe plan confesional între mozaici şi creştini,
apariţia şi dezvoltarea percepţiilor antisemite.
Având în vedere conţinutul acestui volum, considerăm oportună
apariţia sa şi recomandăm celor interesaţi de istoria Maramureşului
sau a Transilvaniei în general, studiile mai sus amintite.
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Soica, Sergiu - Cardinalul Iuliu Hossu în dosarele
Securităţii: note informative,
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 782 p.
Dr. Marius Uglea
Consiliul
Naţional
pentru
Studierea
Arhivelor
Securităţii
păstrează şi gestionează o vastă
arhivă creată de fostele structuri ale
Siguranţei, Serviciului Special de
Informaţii (S.S.I.) şi cea mai mare
parte a documentelor create de
direcţia generală şi direcţiile
regionale ale Securităţii din perioada
regimului comunist. Astfel, prin
cercetarea şi valorificarea documentelor din Arhiva C.N.S.A.S. se pot
reconstitui aspecte importante ale
vieţii sociale, economice, politice,
chiar şi culturale româneşti din
secolul XX. După 1989 cea mai mare parte a studiilor referitoare la
represiunea comunistă puneau Securitatea pe primul loc între
instituţiile cu caracter represiv din România şi aceasta cu atât mai
mult cu cât Securitatea, alături de Miliţie, înfiinţate în 1948-1949, au
avut o importantă contribuţie la punerea în practică a actelor
legislative cu caracter represiv, instituţii fără de care nu s-ar putea
înţelege complexul sistem al terorii comuniste exercitate atât în
spaţiul concentraţionar cât şi în cel al vieţii cotidiene, sociale
româneşti. În spatele unor personalităţi politice, culturale, inclusiv
religioase din România perioadei interbelice dar şi comuniste se
ascund mii, poate zeci de mii de dosare păstrate în depozitele de
arhivă ale C.N.S.A.S. din Bucureşti.
Sergiu Soica, istoric bănăţean, doctor în istorie al Institului de
Istorie ,,George Bariţiu” din Cluj-Napoca, face dovada valorificării
minuţioase a documentelor create de fostele structuri ale Securităţii
pe marginea activităţii celui care a fost episcop de Gherla şi mai apoi
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cardinal, Iuliu Hossu1, prin publicarea în
cursul acestui an (2016), la Editura Mega din
Cluj-Napoca a volumului Cardinalul Iuliu
Hossu în dosarele Securităţii – Note
informative. Încă din prefaţa volumului,
realizată de către Liviu Ţăranu, aflăm că
dosarul de urmărire al cardinalului a fost
instrumentat de către 54 de ofiţeri şi
subofiţeri, 72 de informatori, care au emis
nici mai mult, nici mai puţin de 338 note
informative. Interesul oficialităţilor comuniste pentru activitatea lui Iuliu Hossu a fost
cu atât mai mare cu cât acesta a reprezentat un etalon al rezistenţei
Bisericii Greco-Catolice la deciziile regimului de trecere obligatorie la
confesiunea ortodoxă. Au urmat, bineînţeles, începând cu anul 1948,
episoade nefaste Episcopului Iuliu Hossu, care a fost întemniţat,
ajungând în 1950 la Penitenciarul Sighet, alături de alţi episcopi
români.
În cele 782 de pagini ale volumului Cardinalul Iuliu Hossu în
dosarele Securităţii – Note informative au fost valorificate notele
informative privind pe Iuliu Hossu din dosarul de urmărire al
acestuia. Din punct de vedere structural autorul ne propune în
1 Iuliu Hossu s-a născut la 30 ianuarie 1885 în satul Milaş, judeţul BistriţaNăsăud, cu părinţii Ioan, preot, şi Victoria. În 1904 îşi începe studiile teologice,
fiind trimis la Colegiul De Propaganda Fide din Roma. În 1906 este promovat
doctor în Filosofie, iar în 1910 doctor în Teologie. În ultimul an de studii, la 27
martie 1910, este hirotonit preot de Episcopul Vasile Hossu. Revine în Lugoj
unde activează pe rând ca protocolist, arhivar, bibliotecar, apoi Vicar şi secretar
episcopesc. La 3 martie 1917 este numit Episcop în scaunul Eparhiei Gherla,
rămas vacant, numirea găsindu-l preot militar. La 1 decembrie 1918 Episcopul
Iuliu Hossu citeşte Declaraţia Unirii pe Câmpia Blajului.
În 1930 Eparhia de Gherla devine de Cluj-Gherla, mutându-şi centrul în oraşul
Cluj, Iuliu Hossu devenind Episcop de Cluj-Gherla. Aici îl prinde perioada de
ocupaţie horthystă (1940-1944) şi începutul regimului comunist.
La 28 octombrie 1948 este arestat şi dus la Dragoslavele. Este transferat mai
apoi la Mănăstirea Căldăruşani, iar în 1950 la Penitenciarul din Sighet. În 1955
ajunge la Curtea de Argeş, în 1956 la Mănăstirea din Ciorogârla, apoi din nou la
Căldăruşani, unde a stat izolat până la sfârşitul vieţii. La 28 aprilie 1969 este
numit Cardinal „in pectore”. Moare la 28 mai 1970 în Spitalul Colentina din
Bucureşti. (a se vedea că nici înmormântarea sa nu a fost lăsată la voia
întâmplării de către Securitate, p. 104-105).
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prima parte a cărţii, pe lângă Prefaţă şi Cuvânt înainte, un amplu
Studiu introductiv în care facem cunoştinţă cu personalitatea
episcopului şi cu principalele
evenimente istorice la care
acesta a luat parte, cu perioada
detenţiei, precum şi cu aspecte
legate de viaţa episcopului după
eliberarea din detenţia politică.
Nu lipsesc detaliile referitoare la
planurile de măsuri privind
supravegherea lui Iuliu Hossu,
precum şi la cadrele şi
informatorii care au intrat în
legătură directă cu acesta. Cea
Episcopul Iuliu Hossu fotografie
de-a doua parte a volumului
din fişa matricolă penală
cuprinde editarea propriu-zisă a
notelor informative, care sunt
uşor de identificat datorită unei liste a documentelor, pe care
autorul ne-o expune în cadrul volumului, cu rol de ghid/îndreptar.
Notele informative sunt prezentate cititorului firesc, în ordinea
cronologică a emiterii lor, începând cu anul 1955 şi finalizând cu
ultima notă din 1971.
De asemenea, remarcăm bibliografia parcursă de către Sergiu
Soica pentru publicarea cărţii de faţă, volumele de documente edite,
precum şi fondurile arhivistice cercetate, constituind la rândul lor
un îndrumător incontestabil atât pentru cititorul de rând, dar mai
ales pentru cercetătorul interesat de personalitatea Episcopului
Iuliu Hossu. La toate acestea se adaugă şi indicele de nume şi
localităţi de la sfârşitul cărţii, care, în cazul nostru, ne-a sprijinit în
identificarea acelor pagini în care se face referire la ,,Sighet”,
respectiv la cunoscutul penitenciar al elitei politice româneşti
interbelice, dar şi al celei religioase, din care se remarcă Episcopul
Iuliu Hossu.
Având în vedere toate aceste aspecte, fără a intra în subiectul
propriu-zis al cărţii, considerăm remarcabil demersul lui Sergiu
Soica, care şi-a adus o contribuţie importantă la îmbogăţirea
istoriografiei româneşti dedicată represiunii comuniste, respectiv
funcţionării instituţiei Securităţii din România, cu toate cadrele şi
informatorii ei.
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