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Oraşul

medieval Baia Mare
Oraşul Baia Mare

s-a format şi s-a dezvoltat dintr-o veche aşezare
la poalele munţilor Gutâi.
Bogăţia subsolului în zăcăminte cu o mare concentraţie de metal
preţios, aur si argint, a determinat configurarea unui oraş în care cea mai
mare parte a locuitorilor a practicat, sute de ani la rând, meşteşugul
mineritului. Nivelul de trai al membrilor comunităţii urbane era strân legat
de evoluţia mineritului, cunoscând astfel atât prosperitatea, cât şi tagnarea
sau regresul economic.
Cele mai vechi documente scrise păstrate, care ne transmit valoroase
informaţii despre trecutul oraşului Baia Mare, sunt două diplome privilegiale
emise de cancelaria regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou (1307-1342), din
anul 1327, respectiv din anul 1329. În lumina acestor documente şi a altora
emise în secolul al XIV-iea şi în secolele următoare , Baia Mare a fost un oraş
bogat şi prosper, bine organizat, un oraş liber regesc, a cărui comunitate
beneficia de numeroase libertăţi şi privilegii . Astfel oraşul avea dreptul de a-şi
alege liber judele, juraţii şi parohul, avea dreptul de a judeca, de a pronunţa şi
aplica pedeapsa capitală, de a organiza anual târg de 15 zile, de a se apăra cu
ziduri trainice de piatră, precum şi alte privilegii, în special economice, care
asigurau locuitorilor o oarecare bunăstare şi o accentuată autonomie în
organizarea internă.
Baia Mare a beneficiat de statutul privilegiat acordat oraşelor libere
regeşti până în anul 1876 când pierde şi dreptul de judecată, trecând în
administraţiapublicăajudeţului Satu Mare.
Un document foarte impmtant şi reprezentativ pentru statutul deosebit
al oraşului este diploma privilegială emisă în anul 1347 de cancelaria regelui
Ungariei, Ludovic I de Anjou (Ludovic cel Mare, 1342-1382), la cererea
magistratului oraşului Baia Mare pentru reînnoirea unor privilegii acordate
anterior, oraşul fiind în suferinţă în urma unui puternic incendiu. Documentul
cuprinde şi valoroase informaţii cu privire la organizarea administrativă, la
organizarea şi dezvoltarea intensivă a mineritului şi comerţului în Baia Mare.
Privilegiile din acest document erau acordate doar oraşelor libere regeşti.
Oraşul medieval Baia Mare, cunoscut de-a lungul timpului sub mai
multe denumiri, precum Rivulus Dominarum, Nagy Banya, Assonypataka,
Frauenbach, are un trecut foarte bogat în evenimente consemnate documentar
care se costituie în istoria locală.
Un mesaj semnificativ transmis comunităţii băimărene din negura
timpurilor este cuprins în legenda vechiului tipar de sigiliu al oraşului Baia
Mare. Confecţionat din argint la mijlocul secolului al XIV-iea, probabil într-un
atelier clujean, tiparul de formă octogonală, unic în Europa, este şi el o mărturie
documentară de excepţie a vremurilor de mult trecute.
minieră situată pe malul râului Săsar,
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în câmpul central sunt re.erezentări stilizate ale activităţilor minereşti şi

simboluri specifice meşteşugului. In zona marginală a câmpului se află inscrip~a
cu majuscule în limba latină: MVTVVS;AMOR. CMV; OPTMV. E. CIVITATTS
FMAMETV. Textul completat este: Sigillum de Rivulo Dominarum. Mutuus
Amor Civium Optimum est Civitatis Firmamentum. În traducere: Sigiliul
(oraşului) Râul Doamnelor; Dragostea dintre
(suprema) tărie a oraşului

cetăţeni

este cea mai mare

Mărturii de necontestat ale trecutului istoric, mai îndepărtat sau mai
apropiat al oraşului Baia Mare, sunt şi vechile construcţii ridicate de membrii
comunităţii băimărene în diferite momente ale vieţii lor cotidiene legate de

nevoile economice, sociale, spirituale, culturale sau militare. Aceste edificii,
cu inerentele schimbări survenite în timp, sunt astăzi monumente istorice
emblematice pentru oraşul Baia Mare, sunt parte componentă a identităţii sale
culturale.

•
Planul

oraşului

.„

Baia Mare

•

1783

1. Zidul oraşului
2. Bastionul Măcelarilor
3. Turnul „Sfântul Ştefan"
4. Monetăria

4
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Zidul de apărare

în anul 1469, Maria Corvin, rege al Ungariei (1458-1490),

acorda oraşului
Baia Mare la cererea conducerii acestuia (magistratului) privilegiul de aridica ziduri
puternice de apărare împotriva atacurilor venite din partea moldovenilor, în perioada
respectivă. Vechiul sistem de apărare, fonnat din valmi de pământ şi palănci
(întărituri făcute din trunchiuri de copaci aşezaţi orizontal), a fost înlocuit cu o
centură de zid trainic construit de către localnici, din piatră şi cărămidă, dublat în
exterior cu şanţuri adânci. Oraşul astfel înconjurat cu ziduri de apărare avea o formă
de „inimă" uşor alungită spre partea de sud. Accesul în interiorul oraşului, controlat
riguros de către autorităţi, era pennis prin mai multe po1ţi de intrare dintre care cele
mai importante erau: Poarta Maghiară (Poarta de Sud), costruită după anul 1500, în
zona Pieţei Izvoarele de astăzi şi Poarta Podului (Poarta de Nord), localizată la
capătul străzii Podul Viilor. Intrarea dinspre est se făcea printr-o poartă situată pe
strada Vasile Lucaciu (denumire actuală) în dreptul bisercii ortodoxe, iar dinspre vest
prin poarta situată în zona Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai".

Hotarele, care nu coincideau cu zidul împrejmuitor de apărare, erau
statornicite prin documente emise de cancelaria regelui şi cuprindeau satele din
împrejurimi care constituiau aşa numitele
domenii ale oraşului Baia Mare.
În inte1iorul zidurilor, poate mai dinamică
decât în alte oraşe medievale din Transilvania, se
des:faşura viaţa cotidiană a locuitorilor care, pe
lângă minerit, practicau diverse meşteşuguti care
le asigurau produsele necesare traiului zilnic.
Meşteşugarii erau orgartizaţi în asociapi numite
bresle care funcţionau pe baza unor regulamente
foarte severe şi aveau numeroase îndatoriri
economice, politice şi militare, importante pentru
oraş. Această organizare a dăinuit până în a doua
jwnătate a secolului al XIX-iea când locul
breslelor este luat de asociaţiile meşteşugăreşti.
Proiect de reconstrucţie a
sistemului de apărare

În Baia Mare, în secolele al XVIII-iea şi
al XIX-iea au existat în jur de 20 de bresle
care prin produsele lor asigurau nevoile
cotidiene ale locuitorilor şi desfăşurarea
activităplor comerciale.

~~~iiilll._.____J Fragment din zidul de apărare
al oraşului aflat în vecinătatea
Muzeului Judeţean de Istorie
şi Arheologie Maramureş
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În Piaţa oraşului (Centrul vechi) se desfăşurau târgurile anuale, unde veneau
pentru a cumpăra, vinde şi tranzita mărfuri diferite, negustori şi comercianţi din
îndepărtate zone geografice (Galiţia, Dalmaţia,Turcia), Baia Mare fiind un
important şi cunoscut centru meşteşugăre c ş i comercial, dar şi un oraş ve tit
pentru bo găţiile sale.
Socoteala veniturilor
şi a cheltuielilor era
tinută cu strictete de
'
'
conducerea oraşului care
urmărea îndeaproape
respectarea, de către
locuitori, dar şi de către
oaspeţi , a regulilor şi
hotărârilor luate ,
încălcarea acestora fiind
aspru pedepsită.

Zi de târg în Baia Mare

=----------------------------------------------

Astăzi , din vechiu l
zid al cetăţii se păstrează
un fragment de
aproximativ 20 de metri
lungime în imediata
apropiere a foste i
monetăr ii din Baia
Mare, în prezent sediul
Muzeului Judeţean de
Istorie şi Arheologie
Maramureş.
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Bastionul Măcelarilor
Sistemul de fortificaţii al oraşului medieval Baia Mare începând cu secolul
al XV-iea era format din ziduri trainice de piatră şi cărămidă întrerupte din loc
în loc de turnuri (bastioane) puternice, care măreau considerabil capacitatea de
apărare în faţa unor atacuri venite din afara cetă.ţii, sporind astfel siguranţa
locuitorilor din interior.
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Documentele scrise, pă trate astăzi în patrimoniul arhivistic al judeţului ,
exi tenţa în structura vechii centuri de apărare a oraşului a mai
mul tor obiective strategice de acest fel: Bastionul Măcelarilor, Turnul Roşu,
Bastionul Dogarilor, Tumul de Sânge. Dintre acestea a dăinuit în timp până
astăz i Bastionul Măcelarilor, care a străjuit odinioară Poarta Maghiară sau
Poarta de Sud, una dintre porţi le importante de intrare în oraş.
Breasla măcelarilor, numeroasă şi puternică vreme îndelungată, avea
îndatorirea administrativă de a întreţine turnul şi obligaţia militară de a apăra
oraş ul când era atacat din ace t punct strategic. În caz de primejdie locuitorii
oraşului erau avertizaţi cu trei focuri de armă.
Construcţie specifică sistemelor de fortificaţii medievale, turnul , ridicat în
jurul anilor 1500, mai este cuno cut şi sub numele de Bastionul de Muniţii,
deoarece încăperea boltită aflată la primul nivel a servit într-o anumită perioadă
la depozitarea muniţiei folosite în apărare. Suprafaţa construită a turnului e te de
peste 330 metri pătraţi, grosimea zidurilor ajunge până la 1 metru, iar înăl~mea
coifului (acoperişu l ) este de 15 metri. Afectat de-a lungul timpului de
eve nimente consemnate în
documente, Bastionul Măcelarilor a
fost refăcut de mai multe ori. Pa~al a
fost deteriorat în anul 1567, iar
distrugeri mai mari a suferit,
asemenea celorlalte turnuri de apărare,
în anii 1672 şi 1689 când oraşul a fost
atacat de trupele imperiale austriece.
De Bastionul Măcelarilor este
asociată moa1tea vestitului haiduc
Grigore Pintea, cunoscut şi sub
numele de Pintea Viteazul, semnalat
în împrejurimile oraşului în jurul
anilor 1699.
În contextul răscoalei antihabsburgice, conduse de principele
Francisc Rakoczi al II-iea (170317 11 ), Pintea Grigore, care se număra
printre conducătorii militari din
armata acestuia, în timpul unui atac
asupra oraşului , este ucis prin
împuşcare la 14 august 1703, în zona
consemnează

Porţii de Sud.

Haiducul Pintea Viteazul
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Turnul „Sjăntul Ştefan"
În anul 1376 a fost finalizată. con trucţia monumentalei biserici gotice
iar zece ani mai târziu a fost inaugurată. Această biserică,
1idicată în zona pieţei centrale (Piaţa Cetăţii de astăzi), a dominat oraşul Baia Mare
sute de ani la rând ajungând, după succesiunea unor evenimente con emnate
documentar, în stare de paragină pentru a di părea cu totul la mijlocul ecolului al
XIX-iea.
Turnul-clopotniţă a fo t ridicat după finalizarea lucrărilor de construcţie a
bisericii luând numele acesteia de ,,Sjăntul Ştefan" şi păstrându-l până astăzi.
Istoria Turnului „Sjăntul Ştefan "începe cu vizita din anul 1446 în oraşul Baia
Mare a lui Ioan de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441-1446), guvernator
(regent 1446-1453) şi căpitan general al Regatului Ungariei
( 1453-1456). Cu acest prilej, Ioan de Hunedoara dispune
începerea construcţiei care, după moartea sa neaşteptată în
anul 1456, a fost finalizată de fiul său, regele Ungariei, Matia
Corvin. Se presupune că, în conformitate cu obiceiurile
timpului, voievodul Ioan de Hunedoara p1in ridicarea acestui
,
turn a dorit să imortalizeze strălucita victorie împotriva
turcilor în luptele de pe râul Ialomiţa din anul 1442.
Turnul „Sjăntul Ştefan" a fost de la început o construcţie
temeinică din piatră având (astăzi) o înălţime de 40 de metri,
grosimea zidurilor ajungând în unele locuri pânăla2 m.
Accesul în turn, pe latura de sud, începe cu o scundă şi
veche uşă de lemn ferecat apoi scări de piatră în pirală (zona
în care zidul ajunge până la 2 m grosime), um1ate de scări de
lemn cu balustrade, duc la nivelele superioare unde se află
clopotele, orologiul şi, în final, foişorul cu arcade, adăugat
construcţiei în anul 1770.
Pe latura dinspre nord se află o încăpere boltită în care
lumina pătrunde printr-o minunată fereastră gotică (rozeta
amplasată pe latura de vest), încăpere care astăzi adăposteşte
fragmente de piatră din edificiul vechii biserici gotice.
în partea dreaptă a uşii de acces în încăperea boltită sunt
vizibile şi astăzi urme ale unor elemente arhitectonice din
portalul impunătoarei biserici .
Turnul „Sjăntul Şefan" a fost afectat de-a lungul timpului
de distrugeri repetate provocate de cele mai multe ori de
incendii, unele de mari proporţii , pricinuite de descărcările
electrice.
,,Sjăntul Ştefan",

Astfel s-a întâmplat în anii 1561 ,
1769, 1869, după fiecare dezastru
turnul fiind refăcut, uneori aceste
lucrări de reabilitare aducând
modificări în configuraţia edificiului.

__

Reconstituire

ipotetică

a Bisericii „Sf.

Ştefan"
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Cu ocazia refacerii din anul l 770, ca unnare a distrugerilor suferite în
anul precedent, turnului i-a fost adăugat foişorul cu arcade, iar terminaţia în
formă de coif a fost schimbată cu forma bulbului de ceapă care la rândul său a
fost modificată în um1ă cu aproximativ 100 de ani, acoperişul turnului primind
forma de astăzi. Amplasate la o di tanţă de tul de mare de la baza turnului două
basoreliefuri încastrate în edificiu atrag în mod deosebit atenţia. Pe latura de ud
ne priveşte de sus un cavaler medieval în armură, iar pe latura de vest se regăsesc
reprezentări stilizate de pe vechiul tipar de igiliu octogonal al oraşului Baia
Mare.
Turnul „Sfântul Ştefan" a avut în timp o importanţă deosebită pentru
comunitatea băimăreană. Pe lângă rosturile ale de clopotniţă „turnul mare" era
un loc ideal pentru observarea atentă a oraşului şi a împrejurimilor iar din primele
decenii ale secolului al XVII-iea funcţionalitatea şi utilitatea acestuia se amplifică
prin montarea primului
orologiu. Mecanismul,
l.
\„
montat în turn în anul 1628
de către meşterul ceh
Iacob, a fost acţionat de
greutăţi mari de piatră care
se păstrează şi astăzi la
muzeul de istorie din oraş.
Nu se ştie cât timp a
funcţionat vechiul
mecanism, dar cel de al
doilea orologiu, montat
probabil la sfârşitul
secolului al XIX-iea, a fost
recuperat şi supus
tratamentelor de
conservare aflându-se, de
asemenea,
în colecţiile
muzeale. Pe angrenajul
roţilor dinţate care
acţionează mecanismul
este inscripţionat numele
meşterului ceasornicar,
Daday Josef, anul 1895 şi
locul unde a fost
confecţionat, respectiv un
atelier de orologerie din ~~~~~
Oradea.
Iii
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Oaspeţi de seamă au vizitat oraşul de-a lungul timpului. Marele istoric
Nicolae [orga a fost unul dintre iluştrii vizitatori (în anul 1905) ai vechiului
edificiu fiind impre ionat de măreţia şi povestea lui cum, de altfel, a consemnat în
crierile sale.
Ultimele intervenţii de restaurare asupra acestui monument de
arhitectură medievală au fost efectuate în perioadele 1961-1977 şi 2008-2009.

Martor pre~os al trecutului oraşului Baia Mare, „Turnul Sfâ.ntul Ştefan"
este a tăzi un simbol pentru băimăreni, fiind cel mai important monument i toric
în care se întâlnesc valenţele arhitectonice cu semnificaţiile memoriale şi, alături
de celelalte edificii din centrul vechi, se costituie într-un patrimoniu imobil de o
importanţă covârşitoare.

Fereastră gotică

Cavaler medieval
(basorelief)
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Monetăria oraşului Baia Mare

OraşulBaiaMareşi localităţile din împrejwimi s-au format şi s-au dezvoltat
urmare a practicării mineritului fiind, la un moment dat, principala sursă de

ca
procurare a metalului preţios(aurşiargint)din regatul ungar. Aceste bogăţii au atras
atenţia şi interesul principilor, despoţilor, regi lor şi împăraţilor din acele timpuri dar
şi a nobililor de rând, provocând deseori neînţelegeri a căror soluţionare de către
institutiile abilitate era transmisă chiar din generaţie în generaţie.
'Beneficiul indirect pentru comunitatea oraşului şi a satelor din jur a fost
paleta largăaprivilegiilordecare, însă, se bucw·au cu prioritate cei bogaţi ş i înstăriţi.
O mare parte a locuitorilor, cei care asigurau forţa de muncă în subteran, trudea în
conditii foarte grele pentru extragerea şi prelucrarea acestor meta le preţioase.
' Unul di11tre cele mai importante privilegii de care oraşul a beneficiat de
timpuriu a fost dreptul de a bate monedă. Exploatarea organizată şi intensă a
zăcămintelor neferoase, bogate în aur şi argint, a determinat înfiinţarea şi
funcţionarea, timp de peste 450 de ani a Monetăriei în Baia Mare.
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Se pare că primele monede au fost bătute la sfârşitul secolului al XIV-lea
dar monetăria ca institutie a fost atestată documentar în primele decenii ale
secolului al Xv-lea. Probabil că edificiile vechii monetării se aflau pe malul
~
Săsamlui, în zona străzilor Mihai Viteazul şi Monetăriei, de astăzi.
incinta
In
complexă.
de
deosebit
Activitatea de batere a monedelor era
monetăriei se aflau atelierele de separare a metalelor, de ardere, topitoriile, casa de
batere, de preschimbare, locul de depozitare şi alte anexe care formau aşa nwnita
cămară, care era condusă de un comite.
Structura organizatorică a monetătiei era extrem de riguroasă,
responsabilităţile şi respectarea lor fiind minuţios următ·ite şi controlate de
persoane abilitate, desemnate de autorităţi.
Fiecare monetărie avea însemnele proprii care erau imprimate în timpul
etapelor tehnologice pe monede, fiind astfel recunoscut locul de batere în aria lor de
circulatie.
' Primele însemne ale monetăriei băimărene e presupune că au fost „R-1"
şi „R-P", „R" de Ia Rivulus Dominarum (Râul Doamnelor),
cum se nwnea oraşul într-o perioadă, iar „/" respectiv „P" erau
iniţialele persoanei autorizate să conducă monetăria.
Foarte frecvente erau şi însemnele „N-B" care veneau de
la munele oraşului în limba maghiară Nagy Bânya.
În secolul al XVIII-iea, împăratul austriac Iosif al II-lea a
impus uniformizarea însemnelor monetare în ordinea literelor din
alfabet, respectiv ,,A, B, C. .. ". Astfel monetăriei din Baia Mare i-a
revenit litera „ G".
Un moment important din istoria monetăriei dar şi a
oraşului este emiterea în anul 1600 a WJei medalii de aur cu efigia
voievodului românilor, Mihai Viteazul. Se presupune că,
guvernatorul de atunci al monetăriei, Felician Herberstein, a bătut
această medalie ca mulţumire pentru iertarea unor datorii
financiare de către voievod.
La monetăria din Baia Mare s-au bătut monede de aur şi
de argint (ducaţi şi taleri) pentru regii Ungariei, pentru voievozii şi
principii Transilvaniei, pentru imperialii habsburgi, cunoscând o
activitate aproape neîntreruptă.
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Bibliografi e sel ectivă

La mijlocul secolului al XVIII-iea s-au construit clădiri noi pentru
monetărie şi pentru institu~i miniere nou înfiinţate. Edificiile ridicate în perioada
1734-1739 au fost extinse în anul L782. Din anul I 748 activitatea minieră din Baia
Mare, Baia Sprie şi împrejurimi a fost condusă de Inspectoratul superior minier,
în subordinea căruia se afla şi Monetăria. În jurul anilor I 850- L860, în urma unui
puternic incendiu, monetăria îşi încetează activitatea, în clădirile respective
funcţionând în continuare instituţiile de coordonare a mineritului până în a doua
jumătate a secolului
şi

I. Chiorean, K. Guşeth, M. Mănescu, V. Mociran, L. Pop, V. Rusu, 680 de
ani de istorie Baia Mare. 80 de ani de istorie Rotary, Baia Mare, 2009;
V. Achim, I. Cădariu, A. Feştilă, I. Pintilie, I. Sabău, Monografia
municipiului Baia Mare, voi. I, Baia Mare, 1972;
Csoma Gh., Baia Mare-670, voi. I, Baia Mare, 2000;

al XX-iea. Astăzi aici îşi are sediul Muzeul Judeţean de Istorie

Arheologie

Maramureş.
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Poarta Podului
(Poarta de Nord)
în primele decenii
ale secolului
al XIX-iea

Acest material este publicat în cadrul proiectului „ 4 your cultu re - 4 Monumente
medievale din oraşul În care trăiesc şi învăţ" derulat de către Asocia/ia HISTARCH
Baia Mare cu sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei municipiului
Baia Mare, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2010. Con/inutul
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