
 1 

   
Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 
 Facultatea de Istorie și Filosofie 
 Școala Doctorală de Istorie 
 
 
 
 
 
 
 

Structuri social-economice în Maramureș  
  în sec. XVII 

 
      (Teză de doctorat) 
 

     REZUMAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducător științific: Prof. univ.dr. Ioan Aurel Pop 
   Membru al Academiei Române 
 
Doctorand: Livia Ardelean 
 
 
 
 
 
 
 
  Cluj-Napoca, 2011 



 2 

Cuprins 
 
 

Cuvânt introductiv 

 

Capitolul I. 

Stadiul cercetărilor asupra comitatului Maramureș, secolul XVII 

 

Capitolul II: Evoluția Maramureșului până în secolul al XVII-lea 

II.1. Istoria Maramureșului în secolele XIV-XVII 

II.2. Nobilimea maramureșeană în secolele XIV-XVII 

II.3. Țărănimea maramureșeană în secolele XIV-XVII 

II.4. Orașele și târgurile în secolele XIV-XVII 

 

Capitolul III: Structuri privilegiate în secolul XVII: 

III.1. Nobilimea mare 

III.2. Nobilimea mică de la sate 

III.3. Nobilimea din orașe 

III.4. Preoții și alți știutori de carte 

III.5. Orășenimea bogată 

 

Capitolul IV: Funcționarii (Slujbașii) 

IV.1. Funcționarii (slujbașii) comitatului 

IV.2. Funcționarii (slujbașii) domeniilor nobiliare  

IV.3. Funcționarii (slujbașii) domeniului sării 

 

Capitolul V: Biserica ortodoxă  

 

Capitolul VI: Structuri neprivilegiate 

VI.1. Țărănimea liberă, țărănimea dependentă, preoții iobagi 



 3 

VI.2. Negustorii și micii comercianți 

VI.3. Orășenimea săracă: locuitorii orașelor, meșteșugarii, darabanții, tăietorii de 

sare, negustorii mărunți 

VI.4. Dări, taxe și servicii. 

VI.4.1. Ajutoare la cetăți 

VI.5. Dările iobagilor 

 

Capitolul VII: Viața economică 

VII.1. Solul, subsolul, oamenii 

VII.2. Agricultura 

VII.3. Creșterea animalelor 

VII.4. Alte activități: vânat, pescuit, creșterea albinelor, exploatarea munților, 

pădurilor, mori, vămi, vigesime, tricesime 

VII.5. Domeniul sării 

 

Concluzii și considerații finale 

 

Bibliografie 

 

Anexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

Sinteza lucrării 
 
 
Cuvinte cheie: Maramureș, structuri economice și sociale, nobili 

mari, nobili mărun ți, domenii feudale, ale sării, nobiliare, func ționarii 
comitatului, ai domeniului, ai sării, or ășeni, preoți, călugări, țărani 
liberi, iobagi, agricultur ă, creșterea animalelor 

 
Teza noastră și-a propus să prezinte succint o sumă de informații necesare analizei 

evoluției economico-sociale a comitatului Maramureș în secolul XVII, acesta fiind unul 

din comitatele nordice ce a intrat în componența Transilvaniei după 1540. Privită 

retrospectiv, teza de față a încercat să completeze cu informații documentare un gol din 

istoriografia românească, care nu s-a aplecat în mod deosebit asupra secolului XVII, mai 

ales asupra părților nordice ale Transilveniei. 

Analizând evoluția economico-socială a comitatului Maramureș câteva aspecte se 

impun a fi analizate în mod preponderent: 

 -existența unui imens zăcământ de sare, exploatat din vechime la Coștiui, în jurul căruia 

s-a dezvoltat o viață economică și socială specifică acestui tip de economie. Colonizarea 

de muncitori specializați în exploatarea sării în 3 dintre orașele maramureșene, precum și 

dezvoltarea unor domenii fiscale menite să asigure autoadministrarea exploatării sării, la 

Hust, Coștiui și Bocicoi, au fost completate de folosirea unui număr mare de iobagi 

români și ruteni, ce locuiau pe domeniile menționate, ca forță de muncă auxiliară. 

-existența celor 5 orașe maramureșene, cu privilegii și drepturi proprii, cu drept de 

autoadministrare și autoguvernare. 

- intrarea în Maramureș a marilor familii nobiliare, cu interese de arendare a sării sau a 

unor domenii situate în vecinătatea acestui zăcământ de sare: Bethlen, Bornemisza, 

Teleki, Korda, Tököly, Bánffy etc. 

-existența unui număr impresionant de nobili maramureșeni mici, în toate satele 

maramureșene, cu excepția celor situate  în Plasa de Jos. 

Deoarece orice încercare de tip monografic pe secolul XVII ar fi incompletă fără 

scurta trecere în revistă a principalelor evenimente politice, economice, sociale din 

secolele anterioare, care și-au pus amprenta asupra evoluției ulterioare. prezentarea și-a 
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propus să înceapă tocmai cu acest aspect. Lucrarea prezintă la început modul de 

organizare a societății maramureșene, în Cnezatele de deal și de vale și Voievodatele de 

sus și de jos, precum și adunarea cnezilor, cu rolul ei administrativ și judiciar. Trecerea 

de la Cnezate și Voievodate la Plăși și de la adunarea cnezilor la Congregația nobiliară, 

precum și transformarea cnezimii ereditare într-o clasă feudală de tip apusean a fost un 

proces lung, caracterizat prin recunoașterea noilor nobili maramureșeni, ”prestatori de 

servicii fidele”  ca adevărați nobili ai regatului Ungariei. Începând de la sfârșitul secolului 

XIV și până în secolul XVII, Maramureșul a cunoscut o consolidare a autonomiei interne 

și o activitate neîntreruptă a instituțiilor sale, îmbunătățite treptat prin influențele de tip 

apusean introduse de Regatul maghiar și Principatul Transilvaniei. Rolul predominant al 

Congregației nobiliare, ca principal organism de autoguvernare, în intervalul de timp 

analizat, precum și al vicecomitelui și a juzilor nobililor din cele 4 plăși, a fost surprins 

atât în problemele administrative (economice, militare, de recrutare, impozite, 

întreținerea drumurilor, pensiile invalizilor de război) cât și în problemele de judecată; și 

în secolul XVII, la fel ca în secolele anterioare, cele două funcții nu au fost clar 

delimitate. Colonizarea minerilor de origine etnică diferită (maghiară) în comparație cu 

cea a locuitorilor din jur, în 3 dintre orașele maramureșene (Sighet, Câmpulung, Teceu), 

precum și mișcările sociale ale acestora, culminate cu marea răscoală din 1492, și-au pus 

amprenta asupra evoluției economico-sociale din primele secole analizate, organizarea 

profesională a acestora reprezentând un model unic în tabloul social al unui teritoriu altfel 

eminamente agrar. Răscoala din 1514, la care au participat aproape toți nobilii 

maramureșeni, nemulțumiți atât de reducerea lor la rangul de mici posesori de pământ cu 

sarcini foarte mari și mereu în creștere, precum și de măsurile de etatizare a pădurilor, 

minereurilor, a domeniului Bocicoi, nerespectarea obligațiilor Exarhatului din Peri a avut 

urmări deosebite în special pe plan social; încercărilor de confiscare ale bunurilor 

participanților la răscoală li s-au contrapus însă nobilii împricinați, reduși anterior la 

rangul de mici posesori cu  sarcini mari; ca urmare a răscoalei magnații s-au refugiat în 

cetatea Hust, bine apărată, cetate ce va juca de acum înainte un rol de apărare al 

comitatului foarte clar surprins de documente. Urmare directă a defecțiunii nobiliare, 

introducerea funcției de jude al nobililor, numit de judele plășii, a țintit la controlul 

acestor nobili mici, dar datorită etniei lor (fiind aleși cu vot majoritar de către populația 
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românească ), controlul efectiv s-a izbit de un tradiționalism și conservatorism marcant al 

societății. Ca urmare a răscoalei, pierderea vieții unui număr mare de nobili 

maramureșeni, legarea de glie a țăranilor, integrarea Maramureșului și a Partiumului la 

Transilvania după pacea de la Oradea din 1538, au fost evenimente remarcabile, cu efecte 

majore pentru evoluția economico-socială din sec. XVII. Fenomenul etatizării averilor 

erariale, prin arendarea acestora, introdus de către voievodul Ioan Zápolya, va juca și el 

un rol hotărâtor în secolul ce va urma. A doua jumătate a secolulul XVI, cu evenimentele 

tulburi consemnate, a marcat prima încercare a habsburgilor de ocupare a Maramureșului, 

între anii 1563-1566, precum și primele atacuri ale tătarilor, care prin desele lor 

incursiuni și numeroasele prăzi luate, vor determina o stagnare a evoluției economice a 

unui comitat socotit îndeobște foarte sărac. Încercarea reînnoită a habsburgilor de ocupare 

a Maramureșului, în anii 1599-1604, completată de evenimentele din timpul lui Mihai 

Viteazul, interesat și el de veniturile cetății Hust, pe care a cerut-o de la împărat pentru 

sine, a fost urmată de momente le acalmie, Dieta din 1609 recunoscând autonomia 

Maramureșului, iar anul 1611 a reprezentat încă un moment de ridicare a comitatului, 

împotriva habsburgilor și pentru demonstrarea fidelității față de principii ardeleni. 

Participarea Transilvaniei la războiul de 30 de ani a atras și participarea Maramureșului la 

unele dintre evenimente. În mod direct, anii 1657-1658 și 1661 au reprezentat momente 

de cumpănă în evoluția comitatului, a cărui echilibru fragil a fost din nou afectat. 

Ridicarea armatei comitatului, nevoită să participe la luptele lui Gheorghe Rákoczi II, 

pretendent la tronul Poloniei, impozitele uriașe impuse comitatului, devastarea acestuia 

de către armatele opozante au fost tot atâtea pietre de încercare. Sfârșitul secolului a adus 

o nouă ocupare a Maramureșului de către austrieci la 1685, cu devastări și pustiiri din 

partea armatei austriece ce ierna aici.  

Alături de evenimentele politice ce i-au marcat evoluția, evenimentele sociale au 

fost și ele prezente, prin prima grevă minieră din Europa, care a implicat pe de o parte pe 

minerii de la mina de sare din Coștiui, iar pe de altă parte pe rege și pe cele 5 orașe 

maramureșene, care au fost nevoite să se implice pentru readucerea minerilor.  

Numărul impresionant de mare de nobili români mici, prezenți în Plășile de Sus, 

Cosău și parțial în Plasa Sighet au fost elementul ce a imprimat specificitatea 

Maramureșului. Plasa de Jos a cunoscut o evoluție întrucâtva diferită, datorită 
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specificității ei. Restrângerea elementului românesc în defavoarea celui rutean s-a făcut 

prin colonizări masive de iobagi pe domenii ceva mai mari decât cele ale nobililor 

români. În plus scăderea populației, datorită unor valuri masive de ciumă  din 1570, 1571, 

1586 a determinat și ea colonizarea de populație ruteană, supusă, care a luat locul unei 

populații țărănești libere. Venirea în valuri a rutenilor este certă, primul val cunoscut, cel 

de la sfârșitul sec. XIV, sub ducele Teodor Koriatovici, fiind cel mai cunoscut.  

Privilegiile orașelor maramureșene, mai ales cel din 1329, extins și asupra 

orașului Sighet la 1352, au stat la baza evoluției acestora, garantând o viață orășenească 

unui număr de 5 așezări, formate în jurul zăcămintelor de sare de la Coștiui, din mineri și 

oaspeți colonizați pentru exploatarea acestor zăcăminte.  

În capitolul III au fost trecute, cronologic, momentele de intrare în Maramureș a 

marilor nobili ardeleni, care prin arendare, cumpărate, zălogire, au asigurat Fiscului o 

bază economică convenabilă. Ștefan Bethlen, Francisc Rhédei, familia Bánffy, Emeric 

Tököly, Maria Bárkoczi, născută Prinyi, Sigismund Korda, Anna Bornemisza, Mihai 

Teleki au determinat o schimbare serioasă în viața economică a comitatului, prin 

folosirea nediscreționară a bogăției de sare a comitatului, în detrimentul micii nobilimi și 

a comunităților locale, pe care le-au împins treptat la periferia societății. Desele decăderi 

de nobilitate, ce au avut loc pe parcursul secolului la inițiativa marilor magnați sau a 

Fiscului, au încercat să limiteze numărul celor scutiți de prestații. Analizând fenomenul 

putem concluziona că deși micii nobili maramureșeni nu dețineau întotdeauna acte pentru 

bunurile deținute, aceste decăderi de nobilitate și-au atins doar parțial scopul, în special 

bunurile, nu nobilii pierzându-și scutirile. Pe de altă parte puterea economică mare pe 

care  magnații au atins-o, au determinat autoritățile să încerce s-o limiteze, inclusiv prin 

ștergerea baronatului liber.  

 Elementul de continuitate și specificitate pentru secolul și teritoriul analizat a fost 

nobilimea mică, conscrisă în unități colective, numite divissiones sau oszlás, care 

conțineau teoretic 10 unități economice; în realitate însă numărul acestora era mult mai 

mare. Numărul acestora a variat pe parcursul întregului secol între 100-109, prin ele, 

precum și prin porțile iobăgești, asigurându-se evoluția economică a comitatului, 

predarea dărilor, plata impozitelor, susținerea efortului militar. Aceste diviziuni nobiliare 

reprezentau o expresie a evoluției istorice, cele mai multe, 33, țineau de Plasa de Sus, 
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unde procentul populației nobile și mărimea satelor erau mult mai mari; Plasele Cosău și 

Sighet erau formate din câte 24 diviziuni fiecare, iar Plasa de Jos era formată dintr-un 

număr mai mic de diviziuni, numărul nobililor din această unitate administrativ-teritorială 

fiind mult mai mic, doar orașele Teceu și Visk făceau excepție, având fiecare câte 4 

diviziuni. În analiza evoluției acestei categorii, un aspect important a revenit punctării 

modului de judecată a micilor nobili, deselor conflicte cu bistrițenii, care duceau uneori la 

judecarea, condamnarea și executarea unor nobili maramureșeni pe teritoriul Districtului 

săsesc la Bistriței, a relațiilor economice și sociale, legate de căsătorii mixte, între cele 

două teritorii. Principalele obligații ale nobililor maramureșeni, legate de întreținerea 

militară a comitatului au fost analizate în funcționalitatea lor, nobilii fiind obligați să 

ridice oastea comitatului, de pedestrași sau călăreți, sub pedeapsa mică de 12 florini 

aplicată nobilului mic. Scutirea de participare la insurecția nobiliară, la 1637, prin 

principele Gheorghe Rákoczi II, nu a însemnat și încetarea acestei obligații, la 1675 

insurecția generală este din nou pe ordinea zilei. Participarea la oaste a iobagilor sau a 

altor categorii sociale a dus la recunoașterea de către principi a meritelor militare, prin 

înnobilările colective, în special a populației maghiare din orașele maramureșene, mai 

ales sub principele Gabriel Báthory. Armata nobiliară, adunată în momente de restriște, și 

cei 150 pedestrași și 50 călăreți înarmați și instruiți pentru a asigura paza comitatului, la 

Hust și Visk, în momentele de respiro cădeau în sarcina nobililor, sub pedeapsa a 24 

florini; în contul scutirii de la participarea la război, nobilii maramureșeni erau obligați la 

plata unei sume de bani ce reprezenta răscumpărarea obligației. Armaliștii condiționari în 

schimb erau obligați la participarea personală la apărarea militară a comitatului. Paza 

comitatului, urmărirea și prinderea hoților și răufăcătorilor, organizarea și susținerea 

juzilor circulatori, rezolvarea conflictelor de hotar cu bistrițenii și cu polonezii, mai ales 

cele legate de pășunatul oilor și treceri de animale pe poteci și drumuri oprite, fără plata 

tricesimelor, au reprezentat obligații colaterale la fel de importante. Purtarea 

corespondenței, poștăritul, ce reprezenta una dintre cele mai dificile sarcini ale nobililor 

maramureșeni, reprezintă un alt aspect important, prin numărul mare de nobili implicați, 

prin pagubele produse de poștași foarte des, prin confiscări ilegale de cai și harnașament; 

încercările de reglementare a abuzurilor prin introducerea salv conductului nu au avut 

rezultatele scontate, deși au limitat oarecum fenomenul. 
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 O categorie socială importantă în societatea maramureșeană, preoții nobili, deși 

reduși ca număr, au reprezentat o categorie socială intermediară, care adesea deținea 

nobilitate personală, dar care se ocupa în paralel și cu agricultura, deținând turme mari de 

vite cornute și oi, mai ales în satele românești mari din Plasa de Sus, avea sluji și jeleri, 

deținea mori de făină și funcția de morar, mai mult pământ. Nobilitatea personală nu le 

asigura acestora dreptul de a dobândi moșii proprii, prin zălogire. Pe lângă veniturile din 

agricultură și creșterea animalelor, acesștia dobândeau și venituri din practicarea 

meseriilor legate de întreținerea bisericii: zugravi, pictori, dieci, constructori de biserici, 

majoritatea acestor preoți fiind întreținuți de comunitate, prin stole și din plata serviciilor 

religioase. Pe de altă parte, la rândul lor, preoții erau obligați să cotizeze pentru 

întreținerea superiorilor, protopopi și episcopi. Numărul mare de preoți din unele sate, 

mai ales din Plasa de Sus, a determinat comitatul să încerce limitarea numărului acestora 

la maxim 2, care trebuiau acceptați atât de sat cât și de vlădică. În contextul acesta merită 

abordat cazul lui Vasile Szaplonczai, probabil fiu de preot nobil din Sarasău, trimis la 

1657 la studii la Nagyszambot( Trnava), de unde s-a întors, fără a fi consemnat ca fiind 

preot activ, doar un mare nobil implicat activ în viața administrativă și economică a 

comitatului. 

Obligațiile multiple la care erau supuși micii nobili maramureșeni, de naționalitate 

română într-o proporție covârșitoare, cu excepția armaliștilor din Sighet, Hust, Teceu și 

Câmpulung, ce erau maghiari, militare, economice, administrative, precum și lipsa unor 

surse de venit însemnate au determinat această categorie socială să preia funcții 

administrative în comitat, sau funcții mărunte (morar, preot), să se ocupe cu comerțul, în 

special cel de vite sau de produse importate din Transilvania, Bistrița, Moldova, Polonia, 

cu creșterea unui număr mare de vite pentru comercializare, mai ales în Plasa de Sus. 

Obligația asigurării funcțiilor administrative ale comitatului, cele de juzi ai nobililor din 

cele 4 plăși, ductor al nobililor din orașe, asesori, notari, juzi sătești, avocați în procese 

era urmărită prin Congregația nobiliară a comitatului, în fața căreia aceștia depuneau 

jurământul, preluarea acestor funcții fiind oblugatorie. Numeroasele obligații ordinare, 

legate de plata impozitului pe persoană, taxa capitis, erau completate de numeroase 

impozite extraordinare, pe care nobilii erau obligați să le predea oficialiilor comitatului. 

Obligația întreținerii drumurilor comitatului, susținerea materială a trimișilor comitatului, 
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participarea la Congregația nobiliară, participarea la punerea în posesie, hotărniciri, 

procese, împotriviri, ascultări de martori reprezintă tot atâtea sarcini nobiliare. 

Nobilii din orașele maramureșene, proveniți din înnobilările individuale sau 

colective ale principilor ardeleni, precum și micii nobili de la sate, proveniți din vechile 

familii înnobilate în secolele anterioare sau din înnobilările armaliste pe baza meritelor 

militare au cunoscut fenomenul diviziunilor familiilor nobiliare.  

Din puținele date oferite de documente s-a încercat creionarea modului în care 

aceștia trăiau, educația, religia, îmbrăcămintea și comportamentul, precum și modul de 

împărțire a averii, locuirea într-o pâine a cel puțin două familii, testamentele, vânzările, 

comportament prin care treptat nobilii încercau să se asimileze nobilimii transilvănene 

fără a pierde din unicitatea și specificitatea veche a Maramureșului, peste care erau 

preluate noile legi. Deținerea unor loturi de pământ, a unui număr mic de iobagi, 

completa tabloul micului nobil maramureșean.  

Analizând conscrierile consecutive ale locuitorilor comitatului, cele din 1600-

1605, 1664, 1698, acolo unde acestea se păstrează, s-a încercat o apreciere a numărului 

locuitorilor comitatului în întregime și pe localități. Se remarcă dublarea populației pe 

parcursul secolului, de la 1200 porți erariale la 2500 astfel de porți. Sub rezerva unor 

conscrieri aproximative și a repartiției unui număr mai mare de porți în vederea 

perceperii unui impozit mereu în creștere, analizând datele oferite de documente 

îndrăznim să facem o apreciere a numărului locuitorilor comitatului, la 20000-350000.  

Nobilii din orașele maramureșene, proveniți din orășeni înnobilați, formau o 

autoguvernare, o comunitate nobiliară cu propriile reguli, care au început să introducă 

reguli orășenești apusene atât în construcția caselor, cât și în modul de folosire a 

fundușurilor orășenești, în modul de autoadministrare și păstrare a privilegiilor, deținând  

drept de jus gladi. O caracteristică importantă a acestora este creșterea semnificativă a 

numărului lor pe parcursul secolului, la sfârșitul secolului în orașul Sighet fiing 

înregistrat un număr foarte mic de cetățeni, majoritatea locuitorilor au devenit pe 

parcursul secolului nobili. 

Al ți locuitori privilegiați ai orașelor, profesorii de la Școala reformată din Sighet, 

alumnii sau elevii acelei școli, preoții reformați, orășenimea bogată, comitele celor 5 

orașe, vameșii, completau tabloul locuitorilor privilegiați din Maramureș. 
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Capitolul IV este rezervat analizării funcționarilor (slujbașilor) comitatului, mai 

exact a funcționarilor comitatului, a domeniilor nobiliare și a domeniului sării. Privind 

mai atent situația este imposibil de detectat o regulă conform căreia aceștia ar putea fi 

tratați unitar. Acceptând definiția conform căreia funcționarul presta o slujbă pentru care 

era remunerat am preluat această definiție, pe care am completat-o și cu cea de slujbaș, 

pentru a cuprinde întreaga paletă. Vicecomitele comitatului, în calitatea lui de înalt 

funcționar, confirmat de Congregația nobiliară a comitatului asigura continuitatea 

guvernării. Convocând și prezidând Congregațiile nobiliare, fiind trimis al comitatului în 

problemele de politică externă sau la Dieta Transilvaniei, acesta era cel mai important 

nobil local. Obligația perceperii dărilor, împreună cu juzii plășilor și alți oameni de 

încredere ai comitatului, eliberarea de chitanțe pentru sumele de bani primite, era una 

foarte importantă în secolul XVII. Folosirea oastei comitatului, așa numitul Brachium în 

sprijinul strângerii datoriilor, cercetarea și urmărirea răufăcătorilor, prin cele 3 inspecții 

anuale uzuale sau chiar de mai multe ori/an, prin juzii circulatori, erau sarcini importante 

ale vicecomitelui; alături de aceste obligații cele militare, de strângere a oastei 

comitatului, de pregătire a apărării comitatului, de administrare a banilor de soldă erau și 

ele foarte importante. Obligațiile economice, legate de cârciumărit, de execuții la fața 

locului, de limitare a abuzurilor juzilor circulatori, de cercetare a drumurilor și a 

podurilor, a unităților de măsură, de prindere și predare a iobagilor fugiți au fost 

completate de obligația păstrării bunei relații cu districtul vecin al Bistriței. Analiza 

relațiilor cu bistrițenii scoate în evidență relații politice și economice bune. Cele mai 

importante aspecte ale relației cu vecinii, soluționate de vicecomite erau cele legate de 

problemele de graniță, a furturilor de animale, a judecării hoților. 

Vicecomitele asigura și controlul asupra bisericii ortodoxe, prin numirea 

vlădicilor, acordarea de ajutor acestor vlădici și asigurarea conducerii scaunului de 

judecată al congregației. 

Juratul notar al comitatului, ales și el anual, odată cu ceilalți funcționari era 

principalul ajutor al vicecomitelui, ocupându-se de scrierea principalelor acte, a 

corespondenței comitatului, mai ales cu Magistratul orașului Bistrița, a verificării actelor 

de înnobilare și a publicării notelor tergale în Congregația nobiliară a comitatului, de 

ținerea evidenței diplomelor nobiliare.  



 12 

Cei mai importanți funcționari locali, juzii plășilor, asigurau împreună cu ceilalți 

funcționari și adjuncții lor, autoguvernarea comitatului, participând la Dieta țării, 

cercetarea porților pustii, la scaunul de judecată al comitatului, la cercetările  comune la 

fața locului, adunarea dării, ieșirea la inspecții ca cercetași sau juzi circulatori, fiind 

obligați să-și prezinte cheltuielile și salariile prin împuternicit, în fața Congregației, care 

le analiza activitatea. 

Jurații asesori, în număr variabil pe parcursul secolului, între 8-14, erau 

funcționarii ce asigurau mai ales justiția, fiind foarte importanți în ascultările de martori, 

mai ales în problemele legate de proprietate.  

Avocații sau împuterniciții în procese asigurau reprezentarea nobililor în toate 

problemele legate de procese.  

Juzii satelor realizau la nivelul satelor autoguvernarea. 

Funcționarii domeniilor feudale realizau administrarea domeniilor și curților 

nobiliare. Prin căpitanul suprem al cetății Hust, vicecăpitanul acesteia, administratorul, 

contabilul, pârcălabii, judele măieriștii, măierița, contramaestrul arăturii, vornicul, 

comitele celor 5 târguri, brutarul, temnicerul, păstorul porcilor, păstorul vitelor, a mieilor, 

oilor, privighetorii, tâmplarii, capelanul cetății Hust, învățătorii, elevii, militarii cetății, 

căruțașii, stuparii, berarii, cizmarul curții, poștașii, argații, șindrilerii, țiganii, sticlarul se 

realiza administrarea internă a domeniilor.  

Domeniile feudale mici nu necesitau un număr atât de mare de angajați, 

majoritatea muncilor fiind prestate de supuși, conduși de comiți, juzi ai curții sau 

palernași, prefecți, provizori, inspectori.  

Nobilii mici beneficiau de sprijinul supușilor în administrarea propriilor moșii, 

relațiile de familiaritate jucând un rol important. 

Funcționarii domeniului sării, comitele cămării, lucrătorii de sare, miliariștii, 

mașiniștii, fierarii, administratorii sării, măglașii, scribii, asesorii, lopătarii, băieșii, pitarii 

realizau exploatarea zăcământului de sare de la Coștiui, asigurând cel mai important venit 

al Maramureșului. 

În capitolul V s-a încercat creionarea câtorva aspecte importante din evoluția 

bisericii ortodoxe din Maramureș, tratată ca o structură socială separată, reprezentând 

principala organizație a românilor și rutenilor maramureșeni. Atât episcopatul, soboarele 
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de preoți, mari și mici cât și protopopiatele, au fost principalele forme de existență ale 

bisericii ortodoxe, marcate în mod covârșitor de influența calvină asupra lor și chiar de 

încercările de la mijlocul secolului de alipire a bisericii Maramureșului la cea calvină, sub 

Gheorghe Keleji. Datorită presiunii calvine, toate aceste instituții au cunoscut mici 

simplificări și modernizări, iar tot ca urmare a  acestei presiuni episcopii erau controlați 

prin Congregația nobiliară a comitatului. Preoții maramureșeni au asigurat supraviețuirea 

bisericii, dar nu se poate identifica cu siguranță care a fost impactul presiunii calvine 

asupra acestora și asupra bisericilor sătești. Câteva dispoziții legale trădează starea de 

fapt a acestor preoți, numărul mare al acestora, fenomenul locuirii într-o pâine, abuzurile 

preoților, mai ales la înmormântări, prezența preoților bețivi, persistarea în ceea ce 

calvinii numeau “boscoane”. Deoarece întreținerea bisericii și a preotului cădea în 

sarcina comunității, aceasta reprezenta adesea o povară pentru comunitate. Un aspect mai 

puțin studiat de către istoriografie și asupra cărora ne-am aplecat încercând schimbarea 

unor stereotipii este cel legat de raportul dintre timpul de lucru și sărbători, în secolul 

XVII; aproximativ 37% din an erau sărbători, una din cele mai serioase preocupări ale 

bisericii calvine îndreptându-se tocmai spre reducerea numărului de zile în care nu se 

putea lucra, doar la sfârșitul secolului reușindu-se o asemenea reducere. Presiunea 

bisericii calvine spre simplificarea obiceiurilor păgâne a fost și ea constantă pe parcursul 

secolului. 

Influența calvină asupra vieții spirituale s-a realizat și prin susținerea din bani 

publici a Școlii calvine din Sighet, de a cărei funcționare răspundea Magistratul orașului, 

iar preoții ortodocși beneficiau de o educație locală din partea călugărilor moldoveni, în 

propriile curți. 

Numărul mare de mănăstiri, 12, ce au existat în Maramureș au imprimat un 

caracter religios profund comunităților locale, multe din bisericile de lemn, situate în 

jurul mănăstirilor rezistând până astăzi. Numărul mare de cărți religioase găsite în 

bisericile maramureșene denotă relațiile comitatului cu Tările române și cu centrele 

tipografice din Principat; icoanele și pictura bisericească din Maramureș au provenit din 

centrele de iconari de la Moisei, Budești-Sârbi-Șieu, iar o a treia pe Valea Marei și 

Cosăului. 
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Analizând evoluția bisericii calvine se constată în primul rând influența și 

presiunea acesteia asupra bisericii ordodoxe, precum și rolul predominant al acesteia la 

nivelul elitelor, ca religie a principilor Transilvaniei. În secolul XVII aceasta primea 

subvenții de la mina de sare din Coștiui, prin bursa instituită de principele Gabriel 

Bethlen, iar locuitorii orașelor maramureșene asigurau repararea și construcția bisericilor. 

Preoții acestei religii, prin poziția lor privilegiată, au făcut parte din categoria orășenilor 

bogați, beneficiind nu doar de scutiri importante de la plata taxelor și impozitelor, ci și de 

subvenții serioase. Prezența spitalului, pe lângă biserica din Sighet, aspect insuficient 

deslușit datorită lipsei isvoarelor scrise, ridică problema modului de administrare a 

fondului necesar întreținerii acestuia, fond din care se acordau împrumuturi cu dobândă 

de 8-10%, funcționarea acestuia presupunem că s-a circumscris funcționării instituțiilor 

similare din Ardeal, care au beneficiat în ultimul timp de o atenție sporită din partea 

istoricilor. 

În capitolul VI, dedicat analizei structurilor neprivilegiate, se încearcă o scurtă 

trecere în revistă a categoriilor sociale socotite îndeobște neprivilegiate, țărănimea liberă, 

cea dependentă, preoții iobagi, negustorii și micii comercianți, orășenimea săracă 

(locuitorii simpli, meșteșugarii, darabanții, tăietorii de sare), precum și obligațiile 

acestora legate de ajutoarele la cetăți și dările la care erau supuși.  

Evoluția istorică a Maramureșului pe parcursul sec. XIV-XVII a determinat 

reducerea constantă a numărului țăranilor liberi, în detrimentul celor supuși. Din 

nefericire documentele păstrate nu ne oferă posibilitatea încadrării și delimitării corecte a 

acestei categorii. Totuși ascultările de martori și Urbariile de la sfârșitul secolului înscriu 

această categorie separat; Se remarcă existența unor sate quasi-țărănești: Rozavlea, Brebi, 

Văleni, Hărnicești, Valea Mare, Botiza, Hoteni, Vadu Izei, unde impozitul pe care 

trebuiau să-l plătească țăranii era trecut separat de impozitul satului, și era diferit. Această 

categorie se supunea și ea juzilor sătești, cărora le preda impozitul, iar principala 

caracteristică de oameni liberi era folosită în modul de folosire și înstrăinare a bunurilor 

imobiliare, unde acționau în mod asemănător nobililor. Diferența față de nobili reieșea și 

din lipsa scutirilor de la plata vămilor și tricesimelor pentru produsele cumpărate pe 

seama lor, iar faptul că nu erau supuși îi scutea de la plata daturilor. Prezența acestei 

categorii (providus) în ascultările de martori legate de proprietate, precum și pe piețele 
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săptămânale din Baia Mare atestă o poziție socială superioară iobagilor, poziție care 

permitea o ascensiune mai ușoară în rândul privilegiaților, mai ales prin căsătorie. 

Complementari nobililor mici, iobagii maramureșeni asigurau atât subzistența 

domeniilor feudale Hust, Bocicoi, Coștiui, a domeniului sării de la Coștiui și a nobililor 

mici și mari pe care-i slujeau. Numărul acestora a rămas relativ constant pe parcursul 

secolului, care nu a cunoscut fenomene masive de iobăgire, ci dimpotrivă fenomene de 

înnobilare a iobagilor pe baza slujbelor credincioase arătate stăpânilor. Supuși unei 

presiuni sociale în creștere, datorită creșterii succesive ale obligațiilor acestora pe 

parcursul secolului, iobagii au urmărit adesea eliberarea din jugul asupririi, calea cea mai 

simplă fiind fuga de pe domenii în Polonia, Moldova, Ardeal, sau de pe un domeniu pe 

altul, de la un stăpân la altul. Needucați și profund îndatorați, aceștia nu au cunoscut un 

progres intelectual semnificativ, singura educație pe care unii au primit-o fiind cea 

religioasă. Lipsa acestei culturi a determinat și păstrarea unei credințe ortodoxe aproape 

pure, pe care toată presiunea calvină n-a reușit s-o modifice în mod real, indiferent că era 

vorba de rituri, superstiții, sărbători sau doctrină. Obligațiile la care erau supuși au fost 

studiate în mod excelent de istoricul David Prodan, iar obiectul analizei noastre s-a 

îndreptat spre punctarea concretă a unora din aspectele evoluției iobagilor maramureșeni. 

Maramureșul a fost conscris pe parcursul secolului cu un număr de 108-109 porți 

iobăgești, respectiv un număr de 1080-1090 gospodării iobăgești, o creștere de 20% față 

de începutul secolului. Numărul iobagilor ce locuiau la sfârșitul secolului în Maramureș 

era sub 50%, din care cel puțin pe domeniul Cămării de sare din Coștiui un procent de 

20% din populație locuia într-o pâine. Analizând componența socială a celor 4 plăși, 

constatăm că Plasa de Jos era locuită în mod predominant de iobagi, cu un număr de 58 

porți, mai mult de jumătate din totalul iobagilor locuind în această plasă. În Plasa Sighet 

erau un număr de 21 porți, situate mai ales la nord de Tisa, pe actualul teritoriu al 

Ucrainei, iar plășile Cosău și de Sus erau aproximativ la fel de dense, cu câte 15 porți. 

Analizând obligațiile acestei categorii sociale am costatat că acestea erau cantonate în 

jurul economiei domeniale, asigurând supraviețuirea acesteia, prin muncile prestate în 

agricultură, creșterea animalelor, la Cămară. În afara domeniilor fiscale, iobagii de pe 

părțile de moșie ce aparțineau marilor familii nobiliare prezente în Maramureș prestau 

cam aceleași obligații față de stăpânul feudal, căruia-i dădeau dări anuale, produse pentru 
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întreținerea curții, prestând toate muncile agricole. Unul din cele mai interesante obiceiuri 

ale maramureșenilor, ce a rezistat până în zilele noastre este surprins la începuturile sale 

în secolul XVII, și anume plecarea unui număr de cosași și lucrători din satele 

maramureșene, pe moșiile din Transilvania ale familiei Teleki la muncile agricole, vara.  

Iobagii micilor nobili maramureșeni, deși în număr mic, erau și ei prezenți în 

Maramureș, mai multe decizii ale Congregației nobiliare referindu-se la aceștia. Creșterea 

numărului iobagilor din sate pe parcursul secolului a avut loc în detrimentul nobilimii, 

secolul consemnînd de regulă prezența acelorași mici familii de nobili ce dețineau iobagi 

ereditari în aceleași sate. Erau supuși jurisdicției stăpânului de pământ, fiind zălogiți, 

vânduți, luați sub chezășie, iar asprimea obligațiilor feudale a determinat pe parcursul 

întregului secol  sporirea fenomenului fugii de pe moșii, readucerea iobagilor fugiți 

reprezentând o preocupare majoră a nobilimii și Dietelor ardelene. Judecarea, 

întemnițarea iobagului erau atribuțiile scaunului de judecată al satului, a juzilor 

orășenești, a scaunului stăpânului, a scaunului prefectului și a judelui curții. Amenzile 

aplicate iobagilor pentru diferite pricini erau de regulă duble ca valoare, mărturiile, 

întemnițarea și condamnarea iobagului fiind mult mai ușor de aplicat în cazul lor. Deși 

dețineau gospodărie proprie, pământ propriu și din defrișare, se ocupau de creșterea 

animalelor, asemenea nobililor, deținând mori proprii, fiind uneori la fel de înstăriți ca 

nobilii mici din sate, trăind împreună cu aceștia și împărțind pământurile comune, aceștia 

erau obligați să plătească vămi și tricesime pentru produsele importate, fiind scutiți de la 

plata acestora doar în cazul revenirii la vechii stăpâni, după fuga de pe moșii. Datorită 

slujbelor credincioase prestate stăpânului de pământ unii iobagii erau eliberați și apoi 

înnobilați, intrând la rândul lor în categoria celor privilegiați. Analizând cele mai 

importante sarcini fiscale ale iobagilor constatăm că obligațiile militare, de prezentare la 

oaste, împreună cu plata dărilor țării, ordinare și extraordinare, mereu în creștere, au fost 

principalele și cele mai grele sarcini iobăgești. Foarte interesant în contextul studierii 

comportamentului iobagilor vizavi de stăpâni a fost analiza îmbrăcămintei, ca simbol al 

stării sociale, a timpului de lucru, religiei, școlii, naționalității, colonizării iobagilor 

ruteni, fenomen pe care-l socotim încheiat în secolul XVII. 

Negustorii și micii comercianți din comitat importau o serie de produse necesare 

vieții cotidiene. 
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Unul din aspectele care ne-au solicitat în mod deosebit atenția a fost modul de 

funcționare a societății orășenești, în care alături de privilegiați trăiau militari, orășeni, 

negustori, breslași, meșteșugari, țigani, a căror coviețuire în orașe se baza pe drepturi și 

libertăți specifice fiecărei categorii. S-au analizat câteva din hotărnicirile orașelor 

maramureșene, obligațiile acestora, precum și tabloul social al locuitorilor proveniți mai 

ales din coloniștii cu rol în susținerea exploatării de sare de la Coștiui. Obligațiile 

acestora reprezentau sarcini colaterale legate de exploatarea și transportul sării. S-a 

încercat creionarea modului de transfer, pe parcursul secolului, de la o categorie de 

orășeni neprivilegiați, prin prestarea de slujbe credincioase Fiscului, la o categorie de 

nobili armaliști, proveniți din înnobilări individuale și colective. Această transformare a 

orașelor maramureșene, mai ales a Sighetului, a fost încă un element de specificitate a 

Maramureșului. Desele „depuneri”  de nobili, precum și reglementarea relației orășeni-

nobili, pe baza Articolelor dietale de la Bistrița din 1622, au stat la baza evoluției 

economico-sociale a orașelor maramureșene. Unul din cele mai importante aspecte ale 

evoluției interne, pe care am încercat să-l analizăm aici a fost modul de autoadministrare 

al orașelor, prin producerea unui procent semnificativ din bunurile necesare vieții 

cotidiene, prin intermediul meșterilor locali. Se pare că organizarea în bresle a acestor 

meșteri, cu Statute proprii, a fost ceva mai târzie, secolul XVII cunoscând evoluția unor 

categorii socio-profesionale importante, măcelarii, cizmarii, pielarii, croitorii, 

comercianții, negustorii, samsarii, fierarii, olarii, blănarii, curelarii, năsturarii, pantofarii, 

brutarii, rotarii, dogarii, lăcătușii, bărbierii etc., care jucau un rol important în evoluția 

economico-socială. Cei mai importanți și adesea prezenți în fața Congregației nobiliare 

erau meșterii care se ocupau de confecționarea hainelor și încălțămintei, limitațiile 

întocmite de principii transilvăneni și Congregația nobiliară a comitatului demonstrând o 

preocupare constantă de limitare a prețurilor produselor de bază, mereu în creștere pe 

parcursul secolului, creștere ce a dus la o inflație de 100% la produsele de bază. S-a 

creionat succint și relația foarte bună, dar în afara legii dintre acești meșteri din orașele 

maramureșene, mai ales din Sighet și locuitorii români din satele comitatului, care 

ofereau materia primă, eludând adesea limitațiile legale. Transportatorii sării 

maramureșene, pe apă și pe uscat, asigurau contra cost desfacerea acestui produs; 

cârciumarii desfăceau vinul, a cărui preț era și el stabilit, iar darabanții ce locuiau în orașe 
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constituiau paza permanentă a acestora și erau folosiți și la supravegherea muncilor legate 

de transportul sării, fiind adesea un fel de miliție locală, având ca sarcină și poștăritul. 

Reprezentau o categorie intermediară între orășeni și nobili, provenind din localitățile 

învecinate cetății Hust, fiind organizați în Ordinul darabanților. 

Micii megustori și comercianții din orașe erau prezenți și ei; mai ales cei din 

Sighet sunt prezenți în documentele epocii. Analizând aceste documente constatăm 

prezența unui număr mare de negustori din orașele maramureșene pe piața din Baia Mare, 

unde vindeau, alături de produse agricole, mai multe produse meșteșugărești, căciuli de 

blană, cojoace din blană de iepure sau berbec, opinci, piei de animale, vin etc. 

Analizând ocupațiile orășenilor, aceștia se ocupau în primul rând de exploatarea 

sării, de transportul acesteia, de asigurarea plutelor și a corăbiilor, fiind antrenați și în 

muncile de la Cămara de sare, alături de practicarea unei agriculturi de subzistență, care 

asigura necesarul de alimente și animale.  

Țiganii din comitatul Maramureș și din orașele maramureșene, foarte puțini la 

număr, au fost surprinși și ei de documente, în special de Urbarii, ca practicând meseriile 

legate de prelucrarea metalelor, mai ales a fierului, fiind supuși plătiți ai Fiscului. 

 Analizând multitudinea de dări, taxe, servicii, ajutoare la cetăți, toate obligații 

împovărătoare ale comitatului, documentele de arhivă ne oferă cifre clare privind 

creșterea constantă a acestora pe parcursul secolului. Impozitele ordinare, dar mai ales 

cele extraordinare, au dus la o decădere constantă a economiei comitatului, nevoit să 

asigure sume uriașe de bani, un număr mereu în creștere de animale de tăiat, precum și 

produse agricole pe seama comitelui comitatului, a principelui, turcilor și spre sfârșitul 

secolului pe seama austriecilor. Media anuală a impozitului plătit pe parcursul secolului a 

fost apreciată la 85000 florini, ceea ce reprezenta o pătrime din darea extraordinară plătită 

de întreaga Transilvanie. Cea mai împovărătoare sarcină era însă de departe  impozitul în 

natură. Ajutoarele militare la cetățile Hust, Oradea, Ineu erau și ele sarcini grele. 

Dările iobagilor, principalii purtători ai sarcinilor feudale, în bani și în natură, au 

cunoscut o creștere constantă pe parcursul secolului, de la 1 florin și 40 dinari la 1600 la 

35 florini la 1695. Acestora li se adăugau obligațiile legate de predarea căruțelor cu 

victualii, de mai myulte ori/an, ceea ce plasa iobăgimea la un nivel extraordinar de mare a 

sărăciei. 
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În capitolul VII s-a încercat analiza vieții economice a comitatului pe parcursul 

secolului XVII. Pornind de la analiza factorului geografic, al solului și subsolului, 

reprezentat de existența unui număr mare de munți ce înconjoară Depresiunea 

Maramureșului și au impregnat caracterul de crescători de animale locuitorilor din satele 

din apropiere, de situarea într-o depresiune ce nu oferea decât posibilități restrânse 

agriculturii, s-a încercat în primul analiza raportului dintre comitatul Maramureș și 

ținuturile învecinate. Fără aceste teritorii (Bistrița, Moldova, Polonia) viața economico-

socială ar fi arătat cu siguranță altfel. Nu doar comunicarea cu teritoriile menționate, dar 

mai ales relațiile economice și comerciale bune au asigurat Maramureșului un echilibru 

foarte necesar dezvoltării sale. Drumurile istorice au asigurat practicarea unui comerț 

înfloritor și mișcări de populație semnificative, Maramureșul fiind în secolul XVII un 

izvor demografic important pentru zonele învecinate, Ardeal, Moldova și Polonia. Am 

încercat să stabilim care au fost rutele de mișcare ale populației, pe baza documentelor 

păstrate, fără a se reuși stabilirea exactă a domensiunii fenomenului.  

Practicând agricultura de subzistență maramureșenii își asigurau prin aceasta 

traiul zilnic. Terenul sterp nu reușea să hrănească un teritoriu cu o populațuie în creștere, 

iar agricultura practicată îndeosebi pe terase era insuficientă. Cultivarea grâului, secării, 

ovăzului, meiului, alacului, lintei, mai târziu și a porumbului era adesea completată de 

importul sămânței din Ardeal. Alternarea regulată, gunoirea pământului, prin gunoi de 

grajd sau prin păscutul animalelor, creștea puțin productivitatea solului. Măieriștile 

asigurau produsele de bază necesare întreținerii domeniului, acestea fiind completate de 

darurile supușilor. Importul de produse agricole suplinea și el o parte a necesităților în 

creștere. Unul din fenomenele cu care secolul s-a confruntat și care a dus la sporirea 

teritoriului cultivat, analizat de noi aici, era cel al defrișărilor și desțelenirilor, ce asigurau 

o anume prosperitate locuitorilor. Pomii fructiferi pomeniți de documente asigurau 

necesarul de prune albe și albastre, mai ales uscate, mere, pere, nuci, care se și vindeau. 

 Întrucât agricultura, datorită condițiilor geografice, era prea puțin dezvoltată, 

caracteristic pentru Maramureșul secolului XVII a fost creșterea animalelor, mai ales în 

Plășile de Sus, situate în apropierea pășunilor montane. Numărul foarte mare de animale 

deținute de nobili și supuși demonstrează acest lucru. Turmele mari de oi aparținând 

nobililor din Plasa de Sus le asigura un venit necesar subzistenței familiei. Creșterea 
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animalelor de tracțiune mari, boi și cai, era necasară mai ales datorită obligațiilor legate 

de transportul sării. Jefuirea maramureșenilor în munții comuni cu Bistrița, conflictele de 

graniță cu bistrițenii, au fost analizate și ele, mai ales pe baza documentelor din fondul 

Primăria orașului Bistrița. obligația plății dijmei din porci, specifică românilor a 

determinat creșterea unui număr însemnat de animale, care erau scoase la pășunat în 

pădurile de ghindă, care asigurau indirect și un venit din ghindărit, mai ales pentru 

turmele de porci scoase la îngrășat, în vederea vânzării. Aceste venituri se împărțeau între 

proprietari, în funcție de suprafața de pădure deținută. 

 Analizând celelalte activități specifice, exploatarea pădurilor, a munților, creșterea 

albinelor, vânatul, pescuitul, ghindăritu, exploatarea morilor, a vămilor, a tricesimelor, a 

comerțului cu vite câteva concluzii se impun cu claritate. În primul rând s-a încercat 

stabiliarea raportului între exploatarea munților pentru pășunat, mai ales de către 

locuitorii nobili din Plasa de Sus, descrierea stânilor, a obligațiilor legate de creșterea 

oilor (cași, berbeci, miei), și exploatarea munților pentru confecționarea plutelor. Tot aici 

s-a încercat creionarea unor aspecte legate de vagabondajul pe munți și înțelegerile 

bilaterale cu bistrițenii și polonezii, nemulțumiți de prezența unui număr mare de hoți 

prin munții comuni, inclusiv a hoților ce-l însoțeau pe Pintea. Interzicerea exportului de 

vite din comitat, intrarea spre comercializare a unor turme de vite aduse de negustori 

greci din Moldova, pe cărări oprite, fără plata vămilor și tricesimelor, vânzarea de vite 

crescute în măieriștile micilor nobili maramureșeni din Plășile de Sus și Cosău au fost și 

ele constante ale veacului. Conflictul cu bistrițenii, care a mocnit pe parcursul secolului, 

cu un moment de maximă răbufnire în deceniul al IV-lea, a marcat și el relația cu vecinii 

din Districtul săsesc al Bistriței, analizată aici. 

 Ramuri mai puțin surprinse de documente, dar prezente pe parcursul secolului, 

creșterea albinelor, vânatul, pescuitul, transportul diverselor produse au reprezentat 

ocupații auxiliare. 

 Unele din cele mai bine dezvoltate activități aducătoare de profit au fost cele 

legate de exploatarea pădurilor. Confecționarea plutelor, butinăritul, cărbunăritul, au 

reprezentat, împreună cu construcția caselor de lemn și a bisericilor maramureșene, 

principalele ocupații de care ne-am ocupat. Rămase până azi bisericile de lemn de gorun 

reprezintă culmea artei exploatării lemnului, iar pictura murală păstrată în cîteva din 
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aceste biserici, renovată în ultimii ani trădează preocupări serioase în acest domeniu, la 

nivelul societății. Aceleași preocupări pot fi desprinse și din analiza modului de 

construcție a caselor, multe exemplare fiind păstrate în Muzeele în aer liber, în special în 

cel din Sighetu Marmației. Exportul lemnului în Ungaria și a dranițelor pentru acoperiș în 

Ardeal, mai ales în Baia Mare, trădează și alte ocupații. Aceste ocupații au determinat 

însă și apariția îngrijorărilor legate de exploatarea sălbatică a pădurilor, care se răreau pe 

parcursul secolului XVII. 

 Una din cele mai importante ramuri economice, morăritul, este surprins și el pe 

baza documentelor de arhivă. Poziția morarilor în societate era una relativ privilegiată, 

prezența juzilor circulatori la morile Fiscului și la morile private din comitat fiind o 

constantă a secolului. 

Foarte importante pentru venitul oferit, vămile și tricesimele au fost și ele 

analizate, pe baza legilor și a scutirilor de la plata acestora, deținute mai ales de nobili, 

dar și de locuitorii orașelor maramureșene, mai ales din Sighet. Conflictul între scutiți și 

vameși, veniturile vămilor din Sighet, Visk, Hust, încălcări și abuzuri la intrarea în 

Maramureș dinspre Bistrița, la Telciu, la Bocicoi, spre Polonia, precum și plângerile 

constante ale locuitorilor comitatului și a vameșilor au fost analizate pe baza documen 

telor de arhivă. Importul unor produse în Maramureș, mier, vin, piper, mirodenii, seu, 

frânghii pentru mină, semințe, folosirea meșterilor constructori bistrițeni este și ea 

prezentată succint. La fel sunt prezentate succint și comerțul cu vite, exportul unor 

produse din Maramureș, precum și îndeletnicirile localnicilor legate de confecționarea 

unor produse de îmbrăcăminte, sau a produselor necesare în gospodărie. 

Ultima ramură economică prezentată, și care aducea veniturile în bani ale  

comitatului, exploatarea sării, beneficiază de o analiză a aceea ce însemna metoda 

exploatării, personalul implicat, modul de dispunere a domeniului de la Coștiui, precum 

și ramurile colaterale legate de această exploatare, cârciumăritul, producerea hranei, 

muncile auxiliare, vămile legate de sare și veniturile lor, transportul sării etc. Transportul 

sării, asigurat atât de către iobagi, cât și de către locuitorii din orașe, confecționarea 

plutelor și a vapoarelor și transportul sării pe Tisa spre Ungaria reprezintă tot atâtea 

aspecte asupra cărora ne-am aplecat.  
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Concluzionând periplul nostru prin structurile economice și sociale din 

Maramureș în secolul XVII, putem afirma că evoluția economică și socială a acestui 

comitat de margine s-a circumscris evoluției generale a Transilvaniei, cu aspecte și 

tendințe proprii, pe care am încercat să le punctăm în prezentarea noastră, fără a epuiza 

subiectul, lăsând loc unor analize viitoare aprofundate pe baza documentelor de arhivă. 
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Sinteza lucrării 
 
 
Cuvinte cheie: Maramureș, structuri economice și sociale, nobili 

mari, nobili mărun ți, domenii feudale, ale sării, nobiliare, func ționarii 
comitatului, ai domeniului, ai sării, or ășeni, preoți, călugări, țărani 
liberi, iobagi, agricultur ă, creșterea animalelor 

 
Teza noastră și-a propus să prezinte succint o sumă de informații necesare analizei 

evoluției economico-sociale a comitatului Maramureș în secolul XVII, acesta fiind unul 

din comitatele nordice ce a intrat în componența Transilvaniei după 1540. Privită 

retrospectiv, teza de față a încercat să completeze cu informații documentare un gol din 

istoriografia românească, care nu s-a aplecat în mod deosebit asupra secolului XVII, mai 

ales asupra părților nordice ale Transilveniei. 

Analizând evoluția economico-socială a comitatului Maramureș câteva aspecte se 

impun a fi analizate în mod preponderent: 

 -existența unui imens zăcământ de sare, exploatat din vechime la Coștiui, în jurul căruia 

s-a dezvoltat o viață economică și socială specifică acestui tip de economie. Colonizarea 

de muncitori specializați în exploatarea sării în 3 dintre orașele maramureșene, precum și 

dezvoltarea unor domenii fiscale menite să asigure autoadministrarea exploatării sării, la 

Hust, Coștiui și Bocicoi, au fost completate de folosirea unui număr mare de iobagi 

români și ruteni, ce locuiau pe domeniile menționate, ca forță de muncă auxiliară. 

-existența celor 5 orașe maramureșene, cu privilegii și drepturi proprii, cu drept de 

autoadministrare și autoguvernare. 

- intrarea în Maramureș a marilor familii nobiliare, cu interese de arendare a sării sau a 

unor domenii situate în vecinătatea acestui zăcământ de sare: Bethlen, Bornemisza, 

Teleki, Korda, Tököly, Bánffy etc. 

-existența unui număr impresionant de nobili maramureșeni mici, în toate satele 

maramureșene, cu excepția celor situate  în Plasa de Jos. 

Deoarece orice încercare de tip monografic pe secolul XVII ar fi incompletă fără 

scurta trecere în revistă a principalelor evenimente politice, economice, sociale din 

secolele anterioare, care și-au pus amprenta asupra evoluției ulterioare. prezentarea și-a 
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propus să înceapă tocmai cu acest aspect. Lucrarea prezintă la început modul de 

organizare a societății maramureșene, în Cnezatele de deal și de vale și Voievodatele de 

sus și de jos, precum și adunarea cnezilor, cu rolul ei administrativ și judiciar. Trecerea 

de la Cnezate și Voievodate la Plăși și de la adunarea cnezilor la Congregația nobiliară, 

precum și transformarea cnezimii ereditare într-o clasă feudală de tip apusean a fost un 

proces lung, caracterizat prin recunoașterea noilor nobili maramureșeni, ”prestatori de 

servicii fidele”  ca adevărați nobili ai regatului Ungariei. Începând de la sfârșitul secolului 

XIV și până în secolul XVII, Maramureșul a cunoscut o consolidare a autonomiei interne 

și o activitate neîntreruptă a instituțiilor sale, îmbunătățite treptat prin influențele de tip 

apusean introduse de Regatul maghiar și Principatul Transilvaniei. Rolul predominant al 

Congregației nobiliare, ca principal organism de autoguvernare, în intervalul de timp 

analizat, precum și al vicecomitelui și a juzilor nobililor din cele 4 plăși, a fost surprins 

atât în problemele administrative (economice, militare, de recrutare, impozite, 

întreținerea drumurilor, pensiile invalizilor de război) cât și în problemele de judecată; și 

în secolul XVII, la fel ca în secolele anterioare, cele două funcții nu au fost clar 

delimitate. Colonizarea minerilor de origine etnică diferită (maghiară) în comparație cu 

cea a locuitorilor din jur, în 3 dintre orașele maramureșene (Sighet, Câmpulung, Teceu), 

precum și mișcările sociale ale acestora, culminate cu marea răscoală din 1492, și-au pus 

amprenta asupra evoluției economico-sociale din primele secole analizate, organizarea 

profesională a acestora reprezentând un model unic în tabloul social al unui teritoriu altfel 

eminamente agrar. Răscoala din 1514, la care au participat aproape toți nobilii 

maramureșeni, nemulțumiți atât de reducerea lor la rangul de mici posesori de pământ cu 

sarcini foarte mari și mereu în creștere, precum și de măsurile de etatizare a pădurilor, 

minereurilor, a domeniului Bocicoi, nerespectarea obligațiilor Exarhatului din Peri a avut 

urmări deosebite în special pe plan social; încercărilor de confiscare ale bunurilor 

participanților la răscoală li s-au contrapus însă nobilii împricinați, reduși anterior la 

rangul de mici posesori cu  sarcini mari; ca urmare a răscoalei magnații s-au refugiat în 

cetatea Hust, bine apărată, cetate ce va juca de acum înainte un rol de apărare al 

comitatului foarte clar surprins de documente. Urmare directă a defecțiunii nobiliare, 

introducerea funcției de jude al nobililor, numit de judele plășii, a țintit la controlul 

acestor nobili mici, dar datorită etniei lor (fiind aleși cu vot majoritar de către populația 
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românească ), controlul efectiv s-a izbit de un tradiționalism și conservatorism marcant al 

societății. Ca urmare a răscoalei, pierderea vieții unui număr mare de nobili 

maramureșeni, legarea de glie a țăranilor, integrarea Maramureșului și a Partiumului la 

Transilvania după pacea de la Oradea din 1538, au fost evenimente remarcabile, cu efecte 

majore pentru evoluția economico-socială din sec. XVII. Fenomenul etatizării averilor 

erariale, prin arendarea acestora, introdus de către voievodul Ioan Zápolya, va juca și el 

un rol hotărâtor în secolul ce va urma. A doua jumătate a secolulul XVI, cu evenimentele 

tulburi consemnate, a marcat prima încercare a habsburgilor de ocupare a Maramureșului, 

între anii 1563-1566, precum și primele atacuri ale tătarilor, care prin desele lor 

incursiuni și numeroasele prăzi luate, vor determina o stagnare a evoluției economice a 

unui comitat socotit îndeobște foarte sărac. Încercarea reînnoită a habsburgilor de ocupare 

a Maramureșului, în anii 1599-1604, completată de evenimentele din timpul lui Mihai 

Viteazul, interesat și el de veniturile cetății Hust, pe care a cerut-o de la împărat pentru 

sine, a fost urmată de momente le acalmie, Dieta din 1609 recunoscând autonomia 

Maramureșului, iar anul 1611 a reprezentat încă un moment de ridicare a comitatului, 

împotriva habsburgilor și pentru demonstrarea fidelității față de principii ardeleni. 

Participarea Transilvaniei la războiul de 30 de ani a atras și participarea Maramureșului la 

unele dintre evenimente. În mod direct, anii 1657-1658 și 1661 au reprezentat momente 

de cumpănă în evoluția comitatului, a cărui echilibru fragil a fost din nou afectat. 

Ridicarea armatei comitatului, nevoită să participe la luptele lui Gheorghe Rákoczi II, 

pretendent la tronul Poloniei, impozitele uriașe impuse comitatului, devastarea acestuia 

de către armatele opozante au fost tot atâtea pietre de încercare. Sfârșitul secolului a adus 

o nouă ocupare a Maramureșului de către austrieci la 1685, cu devastări și pustiiri din 

partea armatei austriece ce ierna aici.  

Alături de evenimentele politice ce i-au marcat evoluția, evenimentele sociale au 

fost și ele prezente, prin prima grevă minieră din Europa, care a implicat pe de o parte pe 

minerii de la mina de sare din Coștiui, iar pe de altă parte pe rege și pe cele 5 orașe 

maramureșene, care au fost nevoite să se implice pentru readucerea minerilor.  

Numărul impresionant de mare de nobili români mici, prezenți în Plășile de Sus, 

Cosău și parțial în Plasa Sighet au fost elementul ce a imprimat specificitatea 

Maramureșului. Plasa de Jos a cunoscut o evoluție întrucâtva diferită, datorită 
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specificității ei. Restrângerea elementului românesc în defavoarea celui rutean s-a făcut 

prin colonizări masive de iobagi pe domenii ceva mai mari decât cele ale nobililor 

români. În plus scăderea populației, datorită unor valuri masive de ciumă  din 1570, 1571, 

1586 a determinat și ea colonizarea de populație ruteană, supusă, care a luat locul unei 

populații țărănești libere. Venirea în valuri a rutenilor este certă, primul val cunoscut, cel 

de la sfârșitul sec. XIV, sub ducele Teodor Koriatovici, fiind cel mai cunoscut.  

Privilegiile orașelor maramureșene, mai ales cel din 1329, extins și asupra 

orașului Sighet la 1352, au stat la baza evoluției acestora, garantând o viață orășenească 

unui număr de 5 așezări, formate în jurul zăcămintelor de sare de la Coștiui, din mineri și 

oaspeți colonizați pentru exploatarea acestor zăcăminte.  

În capitolul III au fost trecute, cronologic, momentele de intrare în Maramureș a 

marilor nobili ardeleni, care prin arendare, cumpărate, zălogire, au asigurat Fiscului o 

bază economică convenabilă. Ștefan Bethlen, Francisc Rhédei, familia Bánffy, Emeric 

Tököly, Maria Bárkoczi, născută Prinyi, Sigismund Korda, Anna Bornemisza, Mihai 

Teleki au determinat o schimbare serioasă în viața economică a comitatului, prin 

folosirea nediscreționară a bogăției de sare a comitatului, în detrimentul micii nobilimi și 

a comunităților locale, pe care le-au împins treptat la periferia societății. Desele decăderi 

de nobilitate, ce au avut loc pe parcursul secolului la inițiativa marilor magnați sau a 

Fiscului, au încercat să limiteze numărul celor scutiți de prestații. Analizând fenomenul 

putem concluziona că deși micii nobili maramureșeni nu dețineau întotdeauna acte pentru 

bunurile deținute, aceste decăderi de nobilitate și-au atins doar parțial scopul, în special 

bunurile, nu nobilii pierzându-și scutirile. Pe de altă parte puterea economică mare pe 

care  magnații au atins-o, au determinat autoritățile să încerce s-o limiteze, inclusiv prin 

ștergerea baronatului liber.  

 Elementul de continuitate și specificitate pentru secolul și teritoriul analizat a fost 

nobilimea mică, conscrisă în unități colective, numite divissiones sau oszlás, care 

conțineau teoretic 10 unități economice; în realitate însă numărul acestora era mult mai 

mare. Numărul acestora a variat pe parcursul întregului secol între 100-109, prin ele, 

precum și prin porțile iobăgești, asigurându-se evoluția economică a comitatului, 

predarea dărilor, plata impozitelor, susținerea efortului militar. Aceste diviziuni nobiliare 

reprezentau o expresie a evoluției istorice, cele mai multe, 33, țineau de Plasa de Sus, 
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unde procentul populației nobile și mărimea satelor erau mult mai mari; Plasele Cosău și 

Sighet erau formate din câte 24 diviziuni fiecare, iar Plasa de Jos era formată dintr-un 

număr mai mic de diviziuni, numărul nobililor din această unitate administrativ-teritorială 

fiind mult mai mic, doar orașele Teceu și Visk făceau excepție, având fiecare câte 4 

diviziuni. În analiza evoluției acestei categorii, un aspect important a revenit punctării 

modului de judecată a micilor nobili, deselor conflicte cu bistrițenii, care duceau uneori la 

judecarea, condamnarea și executarea unor nobili maramureșeni pe teritoriul Districtului 

săsesc la Bistriței, a relațiilor economice și sociale, legate de căsătorii mixte, între cele 

două teritorii. Principalele obligații ale nobililor maramureșeni, legate de întreținerea 

militară a comitatului au fost analizate în funcționalitatea lor, nobilii fiind obligați să 

ridice oastea comitatului, de pedestrași sau călăreți, sub pedeapsa mică de 12 florini 

aplicată nobilului mic. Scutirea de participare la insurecția nobiliară, la 1637, prin 

principele Gheorghe Rákoczi II, nu a însemnat și încetarea acestei obligații, la 1675 

insurecția generală este din nou pe ordinea zilei. Participarea la oaste a iobagilor sau a 

altor categorii sociale a dus la recunoașterea de către principi a meritelor militare, prin 

înnobilările colective, în special a populației maghiare din orașele maramureșene, mai 

ales sub principele Gabriel Báthory. Armata nobiliară, adunată în momente de restriște, și 

cei 150 pedestrași și 50 călăreți înarmați și instruiți pentru a asigura paza comitatului, la 

Hust și Visk, în momentele de respiro cădeau în sarcina nobililor, sub pedeapsa a 24 

florini; în contul scutirii de la participarea la război, nobilii maramureșeni erau obligați la 

plata unei sume de bani ce reprezenta răscumpărarea obligației. Armaliștii condiționari în 

schimb erau obligați la participarea personală la apărarea militară a comitatului. Paza 

comitatului, urmărirea și prinderea hoților și răufăcătorilor, organizarea și susținerea 

juzilor circulatori, rezolvarea conflictelor de hotar cu bistrițenii și cu polonezii, mai ales 

cele legate de pășunatul oilor și treceri de animale pe poteci și drumuri oprite, fără plata 

tricesimelor, au reprezentat obligații colaterale la fel de importante. Purtarea 

corespondenței, poștăritul, ce reprezenta una dintre cele mai dificile sarcini ale nobililor 

maramureșeni, reprezintă un alt aspect important, prin numărul mare de nobili implicați, 

prin pagubele produse de poștași foarte des, prin confiscări ilegale de cai și harnașament; 

încercările de reglementare a abuzurilor prin introducerea salv conductului nu au avut 

rezultatele scontate, deși au limitat oarecum fenomenul. 
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 O categorie socială importantă în societatea maramureșeană, preoții nobili, deși 

reduși ca număr, au reprezentat o categorie socială intermediară, care adesea deținea 

nobilitate personală, dar care se ocupa în paralel și cu agricultura, deținând turme mari de 

vite cornute și oi, mai ales în satele românești mari din Plasa de Sus, avea sluji și jeleri, 

deținea mori de făină și funcția de morar, mai mult pământ. Nobilitatea personală nu le 

asigura acestora dreptul de a dobândi moșii proprii, prin zălogire. Pe lângă veniturile din 

agricultură și creșterea animalelor, acesștia dobândeau și venituri din practicarea 

meseriilor legate de întreținerea bisericii: zugravi, pictori, dieci, constructori de biserici, 

majoritatea acestor preoți fiind întreținuți de comunitate, prin stole și din plata serviciilor 

religioase. Pe de altă parte, la rândul lor, preoții erau obligați să cotizeze pentru 

întreținerea superiorilor, protopopi și episcopi. Numărul mare de preoți din unele sate, 

mai ales din Plasa de Sus, a determinat comitatul să încerce limitarea numărului acestora 

la maxim 2, care trebuiau acceptați atât de sat cât și de vlădică. În contextul acesta merită 

abordat cazul lui Vasile Szaplonczai, probabil fiu de preot nobil din Sarasău, trimis la 

1657 la studii la Nagyszambot( Trnava), de unde s-a întors, fără a fi consemnat ca fiind 

preot activ, doar un mare nobil implicat activ în viața administrativă și economică a 

comitatului. 

Obligațiile multiple la care erau supuși micii nobili maramureșeni, de naționalitate 

română într-o proporție covârșitoare, cu excepția armaliștilor din Sighet, Hust, Teceu și 

Câmpulung, ce erau maghiari, militare, economice, administrative, precum și lipsa unor 

surse de venit însemnate au determinat această categorie socială să preia funcții 

administrative în comitat, sau funcții mărunte (morar, preot), să se ocupe cu comerțul, în 

special cel de vite sau de produse importate din Transilvania, Bistrița, Moldova, Polonia, 

cu creșterea unui număr mare de vite pentru comercializare, mai ales în Plasa de Sus. 

Obligația asigurării funcțiilor administrative ale comitatului, cele de juzi ai nobililor din 

cele 4 plăși, ductor al nobililor din orașe, asesori, notari, juzi sătești, avocați în procese 

era urmărită prin Congregația nobiliară a comitatului, în fața căreia aceștia depuneau 

jurământul, preluarea acestor funcții fiind oblugatorie. Numeroasele obligații ordinare, 

legate de plata impozitului pe persoană, taxa capitis, erau completate de numeroase 

impozite extraordinare, pe care nobilii erau obligați să le predea oficialiilor comitatului. 

Obligația întreținerii drumurilor comitatului, susținerea materială a trimișilor comitatului, 
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participarea la Congregația nobiliară, participarea la punerea în posesie, hotărniciri, 

procese, împotriviri, ascultări de martori reprezintă tot atâtea sarcini nobiliare. 

Nobilii din orașele maramureșene, proveniți din înnobilările individuale sau 

colective ale principilor ardeleni, precum și micii nobili de la sate, proveniți din vechile 

familii înnobilate în secolele anterioare sau din înnobilările armaliste pe baza meritelor 

militare au cunoscut fenomenul diviziunilor familiilor nobiliare.  

Din puținele date oferite de documente s-a încercat creionarea modului în care 

aceștia trăiau, educația, religia, îmbrăcămintea și comportamentul, precum și modul de 

împărțire a averii, locuirea într-o pâine a cel puțin două familii, testamentele, vânzările, 

comportament prin care treptat nobilii încercau să se asimileze nobilimii transilvănene 

fără a pierde din unicitatea și specificitatea veche a Maramureșului, peste care erau 

preluate noile legi. Deținerea unor loturi de pământ, a unui număr mic de iobagi, 

completa tabloul micului nobil maramureșean.  

Analizând conscrierile consecutive ale locuitorilor comitatului, cele din 1600-

1605, 1664, 1698, acolo unde acestea se păstrează, s-a încercat o apreciere a numărului 

locuitorilor comitatului în întregime și pe localități. Se remarcă dublarea populației pe 

parcursul secolului, de la 1200 porți erariale la 2500 astfel de porți. Sub rezerva unor 

conscrieri aproximative și a repartiției unui număr mai mare de porți în vederea 

perceperii unui impozit mereu în creștere, analizând datele oferite de documente 

îndrăznim să facem o apreciere a numărului locuitorilor comitatului, la 20000-350000.  

Nobilii din orașele maramureșene, proveniți din orășeni înnobilați, formau o 

autoguvernare, o comunitate nobiliară cu propriile reguli, care au început să introducă 

reguli orășenești apusene atât în construcția caselor, cât și în modul de folosire a 

fundușurilor orășenești, în modul de autoadministrare și păstrare a privilegiilor, deținând  

drept de jus gladi. O caracteristică importantă a acestora este creșterea semnificativă a 

numărului lor pe parcursul secolului, la sfârșitul secolului în orașul Sighet fiing 

înregistrat un număr foarte mic de cetățeni, majoritatea locuitorilor au devenit pe 

parcursul secolului nobili. 

Al ți locuitori privilegiați ai orașelor, profesorii de la Școala reformată din Sighet, 

alumnii sau elevii acelei școli, preoții reformați, orășenimea bogată, comitele celor 5 

orașe, vameșii, completau tabloul locuitorilor privilegiați din Maramureș. 
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Capitolul IV este rezervat analizării funcționarilor (slujbașilor) comitatului, mai 

exact a funcționarilor comitatului, a domeniilor nobiliare și a domeniului sării. Privind 

mai atent situația este imposibil de detectat o regulă conform căreia aceștia ar putea fi 

tratați unitar. Acceptând definiția conform căreia funcționarul presta o slujbă pentru care 

era remunerat am preluat această definiție, pe care am completat-o și cu cea de slujbaș, 

pentru a cuprinde întreaga paletă. Vicecomitele comitatului, în calitatea lui de înalt 

funcționar, confirmat de Congregația nobiliară a comitatului asigura continuitatea 

guvernării. Convocând și prezidând Congregațiile nobiliare, fiind trimis al comitatului în 

problemele de politică externă sau la Dieta Transilvaniei, acesta era cel mai important 

nobil local. Obligația perceperii dărilor, împreună cu juzii plășilor și alți oameni de 

încredere ai comitatului, eliberarea de chitanțe pentru sumele de bani primite, era una 

foarte importantă în secolul XVII. Folosirea oastei comitatului, așa numitul Brachium în 

sprijinul strângerii datoriilor, cercetarea și urmărirea răufăcătorilor, prin cele 3 inspecții 

anuale uzuale sau chiar de mai multe ori/an, prin juzii circulatori, erau sarcini importante 

ale vicecomitelui; alături de aceste obligații cele militare, de strângere a oastei 

comitatului, de pregătire a apărării comitatului, de administrare a banilor de soldă erau și 

ele foarte importante. Obligațiile economice, legate de cârciumărit, de execuții la fața 

locului, de limitare a abuzurilor juzilor circulatori, de cercetare a drumurilor și a 

podurilor, a unităților de măsură, de prindere și predare a iobagilor fugiți au fost 

completate de obligația păstrării bunei relații cu districtul vecin al Bistriței. Analiza 

relațiilor cu bistrițenii scoate în evidență relații politice și economice bune. Cele mai 

importante aspecte ale relației cu vecinii, soluționate de vicecomite erau cele legate de 

problemele de graniță, a furturilor de animale, a judecării hoților. 

Vicecomitele asigura și controlul asupra bisericii ortodoxe, prin numirea 

vlădicilor, acordarea de ajutor acestor vlădici și asigurarea conducerii scaunului de 

judecată al congregației. 

Juratul notar al comitatului, ales și el anual, odată cu ceilalți funcționari era 

principalul ajutor al vicecomitelui, ocupându-se de scrierea principalelor acte, a 

corespondenței comitatului, mai ales cu Magistratul orașului Bistrița, a verificării actelor 

de înnobilare și a publicării notelor tergale în Congregația nobiliară a comitatului, de 

ținerea evidenței diplomelor nobiliare.  
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Cei mai importanți funcționari locali, juzii plășilor, asigurau împreună cu ceilalți 

funcționari și adjuncții lor, autoguvernarea comitatului, participând la Dieta țării, 

cercetarea porților pustii, la scaunul de judecată al comitatului, la cercetările  comune la 

fața locului, adunarea dării, ieșirea la inspecții ca cercetași sau juzi circulatori, fiind 

obligați să-și prezinte cheltuielile și salariile prin împuternicit, în fața Congregației, care 

le analiza activitatea. 

Jurații asesori, în număr variabil pe parcursul secolului, între 8-14, erau 

funcționarii ce asigurau mai ales justiția, fiind foarte importanți în ascultările de martori, 

mai ales în problemele legate de proprietate.  

Avocații sau împuterniciții în procese asigurau reprezentarea nobililor în toate 

problemele legate de procese.  

Juzii satelor realizau la nivelul satelor autoguvernarea. 

Funcționarii domeniilor feudale realizau administrarea domeniilor și curților 

nobiliare. Prin căpitanul suprem al cetății Hust, vicecăpitanul acesteia, administratorul, 

contabilul, pârcălabii, judele măieriștii, măierița, contramaestrul arăturii, vornicul, 

comitele celor 5 târguri, brutarul, temnicerul, păstorul porcilor, păstorul vitelor, a mieilor, 

oilor, privighetorii, tâmplarii, capelanul cetății Hust, învățătorii, elevii, militarii cetății, 

căruțașii, stuparii, berarii, cizmarul curții, poștașii, argații, șindrilerii, țiganii, sticlarul se 

realiza administrarea internă a domeniilor.  

Domeniile feudale mici nu necesitau un număr atât de mare de angajați, 

majoritatea muncilor fiind prestate de supuși, conduși de comiți, juzi ai curții sau 

palernași, prefecți, provizori, inspectori.  

Nobilii mici beneficiau de sprijinul supușilor în administrarea propriilor moșii, 

relațiile de familiaritate jucând un rol important. 

Funcționarii domeniului sării, comitele cămării, lucrătorii de sare, miliariștii, 

mașiniștii, fierarii, administratorii sării, măglașii, scribii, asesorii, lopătarii, băieșii, pitarii 

realizau exploatarea zăcământului de sare de la Coștiui, asigurând cel mai important venit 

al Maramureșului. 

În capitolul V s-a încercat creionarea câtorva aspecte importante din evoluția 

bisericii ortodoxe din Maramureș, tratată ca o structură socială separată, reprezentând 

principala organizație a românilor și rutenilor maramureșeni. Atât episcopatul, soboarele 
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de preoți, mari și mici cât și protopopiatele, au fost principalele forme de existență ale 

bisericii ortodoxe, marcate în mod covârșitor de influența calvină asupra lor și chiar de 

încercările de la mijlocul secolului de alipire a bisericii Maramureșului la cea calvină, sub 

Gheorghe Keleji. Datorită presiunii calvine, toate aceste instituții au cunoscut mici 

simplificări și modernizări, iar tot ca urmare a  acestei presiuni episcopii erau controlați 

prin Congregația nobiliară a comitatului. Preoții maramureșeni au asigurat supraviețuirea 

bisericii, dar nu se poate identifica cu siguranță care a fost impactul presiunii calvine 

asupra acestora și asupra bisericilor sătești. Câteva dispoziții legale trădează starea de 

fapt a acestor preoți, numărul mare al acestora, fenomenul locuirii într-o pâine, abuzurile 

preoților, mai ales la înmormântări, prezența preoților bețivi, persistarea în ceea ce 

calvinii numeau “boscoane”. Deoarece întreținerea bisericii și a preotului cădea în 

sarcina comunității, aceasta reprezenta adesea o povară pentru comunitate. Un aspect mai 

puțin studiat de către istoriografie și asupra cărora ne-am aplecat încercând schimbarea 

unor stereotipii este cel legat de raportul dintre timpul de lucru și sărbători, în secolul 

XVII; aproximativ 37% din an erau sărbători, una din cele mai serioase preocupări ale 

bisericii calvine îndreptându-se tocmai spre reducerea numărului de zile în care nu se 

putea lucra, doar la sfârșitul secolului reușindu-se o asemenea reducere. Presiunea 

bisericii calvine spre simplificarea obiceiurilor păgâne a fost și ea constantă pe parcursul 

secolului. 

Influența calvină asupra vieții spirituale s-a realizat și prin susținerea din bani 

publici a Școlii calvine din Sighet, de a cărei funcționare răspundea Magistratul orașului, 

iar preoții ortodocși beneficiau de o educație locală din partea călugărilor moldoveni, în 

propriile curți. 

Numărul mare de mănăstiri, 12, ce au existat în Maramureș au imprimat un 

caracter religios profund comunităților locale, multe din bisericile de lemn, situate în 

jurul mănăstirilor rezistând până astăzi. Numărul mare de cărți religioase găsite în 

bisericile maramureșene denotă relațiile comitatului cu Tările române și cu centrele 

tipografice din Principat; icoanele și pictura bisericească din Maramureș au provenit din 

centrele de iconari de la Moisei, Budești-Sârbi-Șieu, iar o a treia pe Valea Marei și 

Cosăului. 
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Analizând evoluția bisericii calvine se constată în primul rând influența și 

presiunea acesteia asupra bisericii ordodoxe, precum și rolul predominant al acesteia la 

nivelul elitelor, ca religie a principilor Transilvaniei. În secolul XVII aceasta primea 

subvenții de la mina de sare din Coștiui, prin bursa instituită de principele Gabriel 

Bethlen, iar locuitorii orașelor maramureșene asigurau repararea și construcția bisericilor. 

Preoții acestei religii, prin poziția lor privilegiată, au făcut parte din categoria orășenilor 

bogați, beneficiind nu doar de scutiri importante de la plata taxelor și impozitelor, ci și de 

subvenții serioase. Prezența spitalului, pe lângă biserica din Sighet, aspect insuficient 

deslușit datorită lipsei isvoarelor scrise, ridică problema modului de administrare a 

fondului necesar întreținerii acestuia, fond din care se acordau împrumuturi cu dobândă 

de 8-10%, funcționarea acestuia presupunem că s-a circumscris funcționării instituțiilor 

similare din Ardeal, care au beneficiat în ultimul timp de o atenție sporită din partea 

istoricilor. 

În capitolul VI, dedicat analizei structurilor neprivilegiate, se încearcă o scurtă 

trecere în revistă a categoriilor sociale socotite îndeobște neprivilegiate, țărănimea liberă, 

cea dependentă, preoții iobagi, negustorii și micii comercianți, orășenimea săracă 

(locuitorii simpli, meșteșugarii, darabanții, tăietorii de sare), precum și obligațiile 

acestora legate de ajutoarele la cetăți și dările la care erau supuși.  

Evoluția istorică a Maramureșului pe parcursul sec. XIV-XVII a determinat 

reducerea constantă a numărului țăranilor liberi, în detrimentul celor supuși. Din 

nefericire documentele păstrate nu ne oferă posibilitatea încadrării și delimitării corecte a 

acestei categorii. Totuși ascultările de martori și Urbariile de la sfârșitul secolului înscriu 

această categorie separat; Se remarcă existența unor sate quasi-țărănești: Rozavlea, Brebi, 

Văleni, Hărnicești, Valea Mare, Botiza, Hoteni, Vadu Izei, unde impozitul pe care 

trebuiau să-l plătească țăranii era trecut separat de impozitul satului, și era diferit. Această 

categorie se supunea și ea juzilor sătești, cărora le preda impozitul, iar principala 

caracteristică de oameni liberi era folosită în modul de folosire și înstrăinare a bunurilor 

imobiliare, unde acționau în mod asemănător nobililor. Diferența față de nobili reieșea și 

din lipsa scutirilor de la plata vămilor și tricesimelor pentru produsele cumpărate pe 

seama lor, iar faptul că nu erau supuși îi scutea de la plata daturilor. Prezența acestei 

categorii (providus) în ascultările de martori legate de proprietate, precum și pe piețele 
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săptămânale din Baia Mare atestă o poziție socială superioară iobagilor, poziție care 

permitea o ascensiune mai ușoară în rândul privilegiaților, mai ales prin căsătorie. 

Complementari nobililor mici, iobagii maramureșeni asigurau atât subzistența 

domeniilor feudale Hust, Bocicoi, Coștiui, a domeniului sării de la Coștiui și a nobililor 

mici și mari pe care-i slujeau. Numărul acestora a rămas relativ constant pe parcursul 

secolului, care nu a cunoscut fenomene masive de iobăgire, ci dimpotrivă fenomene de 

înnobilare a iobagilor pe baza slujbelor credincioase arătate stăpânilor. Supuși unei 

presiuni sociale în creștere, datorită creșterii succesive ale obligațiilor acestora pe 

parcursul secolului, iobagii au urmărit adesea eliberarea din jugul asupririi, calea cea mai 

simplă fiind fuga de pe domenii în Polonia, Moldova, Ardeal, sau de pe un domeniu pe 

altul, de la un stăpân la altul. Needucați și profund îndatorați, aceștia nu au cunoscut un 

progres intelectual semnificativ, singura educație pe care unii au primit-o fiind cea 

religioasă. Lipsa acestei culturi a determinat și păstrarea unei credințe ortodoxe aproape 

pure, pe care toată presiunea calvină n-a reușit s-o modifice în mod real, indiferent că era 

vorba de rituri, superstiții, sărbători sau doctrină. Obligațiile la care erau supuși au fost 

studiate în mod excelent de istoricul David Prodan, iar obiectul analizei noastre s-a 

îndreptat spre punctarea concretă a unora din aspectele evoluției iobagilor maramureșeni. 

Maramureșul a fost conscris pe parcursul secolului cu un număr de 108-109 porți 

iobăgești, respectiv un număr de 1080-1090 gospodării iobăgești, o creștere de 20% față 

de începutul secolului. Numărul iobagilor ce locuiau la sfârșitul secolului în Maramureș 

era sub 50%, din care cel puțin pe domeniul Cămării de sare din Coștiui un procent de 

20% din populație locuia într-o pâine. Analizând componența socială a celor 4 plăși, 

constatăm că Plasa de Jos era locuită în mod predominant de iobagi, cu un număr de 58 

porți, mai mult de jumătate din totalul iobagilor locuind în această plasă. În Plasa Sighet 

erau un număr de 21 porți, situate mai ales la nord de Tisa, pe actualul teritoriu al 

Ucrainei, iar plășile Cosău și de Sus erau aproximativ la fel de dense, cu câte 15 porți. 

Analizând obligațiile acestei categorii sociale am costatat că acestea erau cantonate în 

jurul economiei domeniale, asigurând supraviețuirea acesteia, prin muncile prestate în 

agricultură, creșterea animalelor, la Cămară. În afara domeniilor fiscale, iobagii de pe 

părțile de moșie ce aparțineau marilor familii nobiliare prezente în Maramureș prestau 

cam aceleași obligații față de stăpânul feudal, căruia-i dădeau dări anuale, produse pentru 
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întreținerea curții, prestând toate muncile agricole. Unul din cele mai interesante obiceiuri 

ale maramureșenilor, ce a rezistat până în zilele noastre este surprins la începuturile sale 

în secolul XVII, și anume plecarea unui număr de cosași și lucrători din satele 

maramureșene, pe moșiile din Transilvania ale familiei Teleki la muncile agricole, vara.  

Iobagii micilor nobili maramureșeni, deși în număr mic, erau și ei prezenți în 

Maramureș, mai multe decizii ale Congregației nobiliare referindu-se la aceștia. Creșterea 

numărului iobagilor din sate pe parcursul secolului a avut loc în detrimentul nobilimii, 

secolul consemnînd de regulă prezența acelorași mici familii de nobili ce dețineau iobagi 

ereditari în aceleași sate. Erau supuși jurisdicției stăpânului de pământ, fiind zălogiți, 

vânduți, luați sub chezășie, iar asprimea obligațiilor feudale a determinat pe parcursul 

întregului secol  sporirea fenomenului fugii de pe moșii, readucerea iobagilor fugiți 

reprezentând o preocupare majoră a nobilimii și Dietelor ardelene. Judecarea, 

întemnițarea iobagului erau atribuțiile scaunului de judecată al satului, a juzilor 

orășenești, a scaunului stăpânului, a scaunului prefectului și a judelui curții. Amenzile 

aplicate iobagilor pentru diferite pricini erau de regulă duble ca valoare, mărturiile, 

întemnițarea și condamnarea iobagului fiind mult mai ușor de aplicat în cazul lor. Deși 

dețineau gospodărie proprie, pământ propriu și din defrișare, se ocupau de creșterea 

animalelor, asemenea nobililor, deținând mori proprii, fiind uneori la fel de înstăriți ca 

nobilii mici din sate, trăind împreună cu aceștia și împărțind pământurile comune, aceștia 

erau obligați să plătească vămi și tricesime pentru produsele importate, fiind scutiți de la 

plata acestora doar în cazul revenirii la vechii stăpâni, după fuga de pe moșii. Datorită 

slujbelor credincioase prestate stăpânului de pământ unii iobagii erau eliberați și apoi 

înnobilați, intrând la rândul lor în categoria celor privilegiați. Analizând cele mai 

importante sarcini fiscale ale iobagilor constatăm că obligațiile militare, de prezentare la 

oaste, împreună cu plata dărilor țării, ordinare și extraordinare, mereu în creștere, au fost 

principalele și cele mai grele sarcini iobăgești. Foarte interesant în contextul studierii 

comportamentului iobagilor vizavi de stăpâni a fost analiza îmbrăcămintei, ca simbol al 

stării sociale, a timpului de lucru, religiei, școlii, naționalității, colonizării iobagilor 

ruteni, fenomen pe care-l socotim încheiat în secolul XVII. 

Negustorii și micii comercianți din comitat importau o serie de produse necesare 

vieții cotidiene. 
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Unul din aspectele care ne-au solicitat în mod deosebit atenția a fost modul de 

funcționare a societății orășenești, în care alături de privilegiați trăiau militari, orășeni, 

negustori, breslași, meșteșugari, țigani, a căror coviețuire în orașe se baza pe drepturi și 

libertăți specifice fiecărei categorii. S-au analizat câteva din hotărnicirile orașelor 

maramureșene, obligațiile acestora, precum și tabloul social al locuitorilor proveniți mai 

ales din coloniștii cu rol în susținerea exploatării de sare de la Coștiui. Obligațiile 

acestora reprezentau sarcini colaterale legate de exploatarea și transportul sării. S-a 

încercat creionarea modului de transfer, pe parcursul secolului, de la o categorie de 

orășeni neprivilegiați, prin prestarea de slujbe credincioase Fiscului, la o categorie de 

nobili armaliști, proveniți din înnobilări individuale și colective. Această transformare a 

orașelor maramureșene, mai ales a Sighetului, a fost încă un element de specificitate a 

Maramureșului. Desele „depuneri”  de nobili, precum și reglementarea relației orășeni-

nobili, pe baza Articolelor dietale de la Bistrița din 1622, au stat la baza evoluției 

economico-sociale a orașelor maramureșene. Unul din cele mai importante aspecte ale 

evoluției interne, pe care am încercat să-l analizăm aici a fost modul de autoadministrare 

al orașelor, prin producerea unui procent semnificativ din bunurile necesare vieții 

cotidiene, prin intermediul meșterilor locali. Se pare că organizarea în bresle a acestor 

meșteri, cu Statute proprii, a fost ceva mai târzie, secolul XVII cunoscând evoluția unor 

categorii socio-profesionale importante, măcelarii, cizmarii, pielarii, croitorii, 

comercianții, negustorii, samsarii, fierarii, olarii, blănarii, curelarii, năsturarii, pantofarii, 

brutarii, rotarii, dogarii, lăcătușii, bărbierii etc., care jucau un rol important în evoluția 

economico-socială. Cei mai importanți și adesea prezenți în fața Congregației nobiliare 

erau meșterii care se ocupau de confecționarea hainelor și încălțămintei, limitațiile 

întocmite de principii transilvăneni și Congregația nobiliară a comitatului demonstrând o 

preocupare constantă de limitare a prețurilor produselor de bază, mereu în creștere pe 

parcursul secolului, creștere ce a dus la o inflație de 100% la produsele de bază. S-a 

creionat succint și relația foarte bună, dar în afara legii dintre acești meșteri din orașele 

maramureșene, mai ales din Sighet și locuitorii români din satele comitatului, care 

ofereau materia primă, eludând adesea limitațiile legale. Transportatorii sării 

maramureșene, pe apă și pe uscat, asigurau contra cost desfacerea acestui produs; 

cârciumarii desfăceau vinul, a cărui preț era și el stabilit, iar darabanții ce locuiau în orașe 
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constituiau paza permanentă a acestora și erau folosiți și la supravegherea muncilor legate 

de transportul sării, fiind adesea un fel de miliție locală, având ca sarcină și poștăritul. 

Reprezentau o categorie intermediară între orășeni și nobili, provenind din localitățile 

învecinate cetății Hust, fiind organizați în Ordinul darabanților. 

Micii megustori și comercianții din orașe erau prezenți și ei; mai ales cei din 

Sighet sunt prezenți în documentele epocii. Analizând aceste documente constatăm 

prezența unui număr mare de negustori din orașele maramureșene pe piața din Baia Mare, 

unde vindeau, alături de produse agricole, mai multe produse meșteșugărești, căciuli de 

blană, cojoace din blană de iepure sau berbec, opinci, piei de animale, vin etc. 

Analizând ocupațiile orășenilor, aceștia se ocupau în primul rând de exploatarea 

sării, de transportul acesteia, de asigurarea plutelor și a corăbiilor, fiind antrenați și în 

muncile de la Cămara de sare, alături de practicarea unei agriculturi de subzistență, care 

asigura necesarul de alimente și animale.  

Țiganii din comitatul Maramureș și din orașele maramureșene, foarte puțini la 

număr, au fost surprinși și ei de documente, în special de Urbarii, ca practicând meseriile 

legate de prelucrarea metalelor, mai ales a fierului, fiind supuși plătiți ai Fiscului. 

 Analizând multitudinea de dări, taxe, servicii, ajutoare la cetăți, toate obligații 

împovărătoare ale comitatului, documentele de arhivă ne oferă cifre clare privind 

creșterea constantă a acestora pe parcursul secolului. Impozitele ordinare, dar mai ales 

cele extraordinare, au dus la o decădere constantă a economiei comitatului, nevoit să 

asigure sume uriașe de bani, un număr mereu în creștere de animale de tăiat, precum și 

produse agricole pe seama comitelui comitatului, a principelui, turcilor și spre sfârșitul 

secolului pe seama austriecilor. Media anuală a impozitului plătit pe parcursul secolului a 

fost apreciată la 85000 florini, ceea ce reprezenta o pătrime din darea extraordinară plătită 

de întreaga Transilvanie. Cea mai împovărătoare sarcină era însă de departe  impozitul în 

natură. Ajutoarele militare la cetățile Hust, Oradea, Ineu erau și ele sarcini grele. 

Dările iobagilor, principalii purtători ai sarcinilor feudale, în bani și în natură, au 

cunoscut o creștere constantă pe parcursul secolului, de la 1 florin și 40 dinari la 1600 la 

35 florini la 1695. Acestora li se adăugau obligațiile legate de predarea căruțelor cu 

victualii, de mai myulte ori/an, ceea ce plasa iobăgimea la un nivel extraordinar de mare a 

sărăciei. 
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În capitolul VII s-a încercat analiza vieții economice a comitatului pe parcursul 

secolului XVII. Pornind de la analiza factorului geografic, al solului și subsolului, 

reprezentat de existența unui număr mare de munți ce înconjoară Depresiunea 

Maramureșului și au impregnat caracterul de crescători de animale locuitorilor din satele 

din apropiere, de situarea într-o depresiune ce nu oferea decât posibilități restrânse 

agriculturii, s-a încercat în primul analiza raportului dintre comitatul Maramureș și 

ținuturile învecinate. Fără aceste teritorii (Bistrița, Moldova, Polonia) viața economico-

socială ar fi arătat cu siguranță altfel. Nu doar comunicarea cu teritoriile menționate, dar 

mai ales relațiile economice și comerciale bune au asigurat Maramureșului un echilibru 

foarte necesar dezvoltării sale. Drumurile istorice au asigurat practicarea unui comerț 

înfloritor și mișcări de populație semnificative, Maramureșul fiind în secolul XVII un 

izvor demografic important pentru zonele învecinate, Ardeal, Moldova și Polonia. Am 

încercat să stabilim care au fost rutele de mișcare ale populației, pe baza documentelor 

păstrate, fără a se reuși stabilirea exactă a domensiunii fenomenului.  

Practicând agricultura de subzistență maramureșenii își asigurau prin aceasta 

traiul zilnic. Terenul sterp nu reușea să hrănească un teritoriu cu o populațuie în creștere, 

iar agricultura practicată îndeosebi pe terase era insuficientă. Cultivarea grâului, secării, 

ovăzului, meiului, alacului, lintei, mai târziu și a porumbului era adesea completată de 

importul sămânței din Ardeal. Alternarea regulată, gunoirea pământului, prin gunoi de 

grajd sau prin păscutul animalelor, creștea puțin productivitatea solului. Măieriștile 

asigurau produsele de bază necesare întreținerii domeniului, acestea fiind completate de 

darurile supușilor. Importul de produse agricole suplinea și el o parte a necesităților în 

creștere. Unul din fenomenele cu care secolul s-a confruntat și care a dus la sporirea 

teritoriului cultivat, analizat de noi aici, era cel al defrișărilor și desțelenirilor, ce asigurau 

o anume prosperitate locuitorilor. Pomii fructiferi pomeniți de documente asigurau 

necesarul de prune albe și albastre, mai ales uscate, mere, pere, nuci, care se și vindeau. 

 Întrucât agricultura, datorită condițiilor geografice, era prea puțin dezvoltată, 

caracteristic pentru Maramureșul secolului XVII a fost creșterea animalelor, mai ales în 

Plășile de Sus, situate în apropierea pășunilor montane. Numărul foarte mare de animale 

deținute de nobili și supuși demonstrează acest lucru. Turmele mari de oi aparținând 

nobililor din Plasa de Sus le asigura un venit necesar subzistenței familiei. Creșterea 
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animalelor de tracțiune mari, boi și cai, era necasară mai ales datorită obligațiilor legate 

de transportul sării. Jefuirea maramureșenilor în munții comuni cu Bistrița, conflictele de 

graniță cu bistrițenii, au fost analizate și ele, mai ales pe baza documentelor din fondul 

Primăria orașului Bistrița. obligația plății dijmei din porci, specifică românilor a 

determinat creșterea unui număr însemnat de animale, care erau scoase la pășunat în 

pădurile de ghindă, care asigurau indirect și un venit din ghindărit, mai ales pentru 

turmele de porci scoase la îngrășat, în vederea vânzării. Aceste venituri se împărțeau între 

proprietari, în funcție de suprafața de pădure deținută. 

 Analizând celelalte activități specifice, exploatarea pădurilor, a munților, creșterea 

albinelor, vânatul, pescuitul, ghindăritu, exploatarea morilor, a vămilor, a tricesimelor, a 

comerțului cu vite câteva concluzii se impun cu claritate. În primul rând s-a încercat 

stabiliarea raportului între exploatarea munților pentru pășunat, mai ales de către 

locuitorii nobili din Plasa de Sus, descrierea stânilor, a obligațiilor legate de creșterea 

oilor (cași, berbeci, miei), și exploatarea munților pentru confecționarea plutelor. Tot aici 

s-a încercat creionarea unor aspecte legate de vagabondajul pe munți și înțelegerile 

bilaterale cu bistrițenii și polonezii, nemulțumiți de prezența unui număr mare de hoți 

prin munții comuni, inclusiv a hoților ce-l însoțeau pe Pintea. Interzicerea exportului de 

vite din comitat, intrarea spre comercializare a unor turme de vite aduse de negustori 

greci din Moldova, pe cărări oprite, fără plata vămilor și tricesimelor, vânzarea de vite 

crescute în măieriștile micilor nobili maramureșeni din Plășile de Sus și Cosău au fost și 

ele constante ale veacului. Conflictul cu bistrițenii, care a mocnit pe parcursul secolului, 

cu un moment de maximă răbufnire în deceniul al IV-lea, a marcat și el relația cu vecinii 

din Districtul săsesc al Bistriței, analizată aici. 

 Ramuri mai puțin surprinse de documente, dar prezente pe parcursul secolului, 

creșterea albinelor, vânatul, pescuitul, transportul diverselor produse au reprezentat 

ocupații auxiliare. 

 Unele din cele mai bine dezvoltate activități aducătoare de profit au fost cele 

legate de exploatarea pădurilor. Confecționarea plutelor, butinăritul, cărbunăritul, au 

reprezentat, împreună cu construcția caselor de lemn și a bisericilor maramureșene, 

principalele ocupații de care ne-am ocupat. Rămase până azi bisericile de lemn de gorun 

reprezintă culmea artei exploatării lemnului, iar pictura murală păstrată în cîteva din 
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aceste biserici, renovată în ultimii ani trădează preocupări serioase în acest domeniu, la 

nivelul societății. Aceleași preocupări pot fi desprinse și din analiza modului de 

construcție a caselor, multe exemplare fiind păstrate în Muzeele în aer liber, în special în 

cel din Sighetu Marmației. Exportul lemnului în Ungaria și a dranițelor pentru acoperiș în 

Ardeal, mai ales în Baia Mare, trădează și alte ocupații. Aceste ocupații au determinat 

însă și apariția îngrijorărilor legate de exploatarea sălbatică a pădurilor, care se răreau pe 

parcursul secolului XVII. 

 Una din cele mai importante ramuri economice, morăritul, este surprins și el pe 

baza documentelor de arhivă. Poziția morarilor în societate era una relativ privilegiată, 

prezența juzilor circulatori la morile Fiscului și la morile private din comitat fiind o 

constantă a secolului. 

Foarte importante pentru venitul oferit, vămile și tricesimele au fost și ele 

analizate, pe baza legilor și a scutirilor de la plata acestora, deținute mai ales de nobili, 

dar și de locuitorii orașelor maramureșene, mai ales din Sighet. Conflictul între scutiți și 

vameși, veniturile vămilor din Sighet, Visk, Hust, încălcări și abuzuri la intrarea în 

Maramureș dinspre Bistrița, la Telciu, la Bocicoi, spre Polonia, precum și plângerile 

constante ale locuitorilor comitatului și a vameșilor au fost analizate pe baza documen 

telor de arhivă. Importul unor produse în Maramureș, mier, vin, piper, mirodenii, seu, 

frânghii pentru mină, semințe, folosirea meșterilor constructori bistrițeni este și ea 

prezentată succint. La fel sunt prezentate succint și comerțul cu vite, exportul unor 

produse din Maramureș, precum și îndeletnicirile localnicilor legate de confecționarea 

unor produse de îmbrăcăminte, sau a produselor necesare în gospodărie. 

Ultima ramură economică prezentată, și care aducea veniturile în bani ale  

comitatului, exploatarea sării, beneficiază de o analiză a aceea ce însemna metoda 

exploatării, personalul implicat, modul de dispunere a domeniului de la Coștiui, precum 

și ramurile colaterale legate de această exploatare, cârciumăritul, producerea hranei, 

muncile auxiliare, vămile legate de sare și veniturile lor, transportul sării etc. Transportul 

sării, asigurat atât de către iobagi, cât și de către locuitorii din orașe, confecționarea 

plutelor și a vapoarelor și transportul sării pe Tisa spre Ungaria reprezintă tot atâtea 

aspecte asupra cărora ne-am aplecat.  
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Concluzionând periplul nostru prin structurile economice și sociale din 

Maramureș în secolul XVII, putem afirma că evoluția economică și socială a acestui 

comitat de margine s-a circumscris evoluției generale a Transilvaniei, cu aspecte și 

tendințe proprii, pe care am încercat să le punctăm în prezentarea noastră, fără a epuiza 

subiectul, lăsând loc unor analize viitoare aprofundate pe baza documentelor de arhivă. 
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Sinteza lucrării 
 
 
Cuvinte cheie: Maramureș, structuri economice și sociale, nobili 

mari, nobili mărun ți, domenii feudale, ale sării, nobiliare, func ționarii 
comitatului, ai domeniului, ai sării, or ășeni, preoți, călugări, țărani 
liberi, iobagi, agricultur ă, creșterea animalelor 

 
Teza noastră și-a propus să prezinte succint o sumă de informații necesare analizei 

evoluției economico-sociale a comitatului Maramureș în secolul XVII, acesta fiind unul 

din comitatele nordice ce a intrat în componența Transilvaniei după 1540. Privită 

retrospectiv, teza de față a încercat să completeze cu informații documentare un gol din 

istoriografia românească, care nu s-a aplecat în mod deosebit asupra secolului XVII, mai 

ales asupra părților nordice ale Transilveniei. 

Analizând evoluția economico-socială a comitatului Maramureș câteva aspecte se 

impun a fi analizate în mod preponderent: 

 -existența unui imens zăcământ de sare, exploatat din vechime la Coștiui, în jurul căruia 

s-a dezvoltat o viață economică și socială specifică acestui tip de economie. Colonizarea 

de muncitori specializați în exploatarea sării în 3 dintre orașele maramureșene, precum și 

dezvoltarea unor domenii fiscale menite să asigure autoadministrarea exploatării sării, la 

Hust, Coștiui și Bocicoi, au fost completate de folosirea unui număr mare de iobagi 

români și ruteni, ce locuiau pe domeniile menționate, ca forță de muncă auxiliară. 

-existența celor 5 orașe maramureșene, cu privilegii și drepturi proprii, cu drept de 

autoadministrare și autoguvernare. 

- intrarea în Maramureș a marilor familii nobiliare, cu interese de arendare a sării sau a 

unor domenii situate în vecinătatea acestui zăcământ de sare: Bethlen, Bornemisza, 

Teleki, Korda, Tököly, Bánffy etc. 

-existența unui număr impresionant de nobili maramureșeni mici, în toate satele 

maramureșene, cu excepția celor situate  în Plasa de Jos. 

Deoarece orice încercare de tip monografic pe secolul XVII ar fi incompletă fără 

scurta trecere în revistă a principalelor evenimente politice, economice, sociale din 

secolele anterioare, care și-au pus amprenta asupra evoluției ulterioare. prezentarea și-a 
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propus să înceapă tocmai cu acest aspect. Lucrarea prezintă la început modul de 

organizare a societății maramureșene, în Cnezatele de deal și de vale și Voievodatele de 

sus și de jos, precum și adunarea cnezilor, cu rolul ei administrativ și judiciar. Trecerea 

de la Cnezate și Voievodate la Plăși și de la adunarea cnezilor la Congregația nobiliară, 

precum și transformarea cnezimii ereditare într-o clasă feudală de tip apusean a fost un 

proces lung, caracterizat prin recunoașterea noilor nobili maramureșeni, ”prestatori de 

servicii fidele”  ca adevărați nobili ai regatului Ungariei. Începând de la sfârșitul secolului 

XIV și până în secolul XVII, Maramureșul a cunoscut o consolidare a autonomiei interne 

și o activitate neîntreruptă a instituțiilor sale, îmbunătățite treptat prin influențele de tip 

apusean introduse de Regatul maghiar și Principatul Transilvaniei. Rolul predominant al 

Congregației nobiliare, ca principal organism de autoguvernare, în intervalul de timp 

analizat, precum și al vicecomitelui și a juzilor nobililor din cele 4 plăși, a fost surprins 

atât în problemele administrative (economice, militare, de recrutare, impozite, 

întreținerea drumurilor, pensiile invalizilor de război) cât și în problemele de judecată; și 

în secolul XVII, la fel ca în secolele anterioare, cele două funcții nu au fost clar 

delimitate. Colonizarea minerilor de origine etnică diferită (maghiară) în comparație cu 

cea a locuitorilor din jur, în 3 dintre orașele maramureșene (Sighet, Câmpulung, Teceu), 

precum și mișcările sociale ale acestora, culminate cu marea răscoală din 1492, și-au pus 

amprenta asupra evoluției economico-sociale din primele secole analizate, organizarea 

profesională a acestora reprezentând un model unic în tabloul social al unui teritoriu altfel 

eminamente agrar. Răscoala din 1514, la care au participat aproape toți nobilii 

maramureșeni, nemulțumiți atât de reducerea lor la rangul de mici posesori de pământ cu 

sarcini foarte mari și mereu în creștere, precum și de măsurile de etatizare a pădurilor, 

minereurilor, a domeniului Bocicoi, nerespectarea obligațiilor Exarhatului din Peri a avut 

urmări deosebite în special pe plan social; încercărilor de confiscare ale bunurilor 

participanților la răscoală li s-au contrapus însă nobilii împricinați, reduși anterior la 

rangul de mici posesori cu  sarcini mari; ca urmare a răscoalei magnații s-au refugiat în 

cetatea Hust, bine apărată, cetate ce va juca de acum înainte un rol de apărare al 

comitatului foarte clar surprins de documente. Urmare directă a defecțiunii nobiliare, 

introducerea funcției de jude al nobililor, numit de judele plășii, a țintit la controlul 

acestor nobili mici, dar datorită etniei lor (fiind aleși cu vot majoritar de către populația 
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românească ), controlul efectiv s-a izbit de un tradiționalism și conservatorism marcant al 

societății. Ca urmare a răscoalei, pierderea vieții unui număr mare de nobili 

maramureșeni, legarea de glie a țăranilor, integrarea Maramureșului și a Partiumului la 

Transilvania după pacea de la Oradea din 1538, au fost evenimente remarcabile, cu efecte 

majore pentru evoluția economico-socială din sec. XVII. Fenomenul etatizării averilor 

erariale, prin arendarea acestora, introdus de către voievodul Ioan Zápolya, va juca și el 

un rol hotărâtor în secolul ce va urma. A doua jumătate a secolulul XVI, cu evenimentele 

tulburi consemnate, a marcat prima încercare a habsburgilor de ocupare a Maramureșului, 

între anii 1563-1566, precum și primele atacuri ale tătarilor, care prin desele lor 

incursiuni și numeroasele prăzi luate, vor determina o stagnare a evoluției economice a 

unui comitat socotit îndeobște foarte sărac. Încercarea reînnoită a habsburgilor de ocupare 

a Maramureșului, în anii 1599-1604, completată de evenimentele din timpul lui Mihai 

Viteazul, interesat și el de veniturile cetății Hust, pe care a cerut-o de la împărat pentru 

sine, a fost urmată de momente le acalmie, Dieta din 1609 recunoscând autonomia 

Maramureșului, iar anul 1611 a reprezentat încă un moment de ridicare a comitatului, 

împotriva habsburgilor și pentru demonstrarea fidelității față de principii ardeleni. 

Participarea Transilvaniei la războiul de 30 de ani a atras și participarea Maramureșului la 

unele dintre evenimente. În mod direct, anii 1657-1658 și 1661 au reprezentat momente 

de cumpănă în evoluția comitatului, a cărui echilibru fragil a fost din nou afectat. 

Ridicarea armatei comitatului, nevoită să participe la luptele lui Gheorghe Rákoczi II, 

pretendent la tronul Poloniei, impozitele uriașe impuse comitatului, devastarea acestuia 

de către armatele opozante au fost tot atâtea pietre de încercare. Sfârșitul secolului a adus 

o nouă ocupare a Maramureșului de către austrieci la 1685, cu devastări și pustiiri din 

partea armatei austriece ce ierna aici.  

Alături de evenimentele politice ce i-au marcat evoluția, evenimentele sociale au 

fost și ele prezente, prin prima grevă minieră din Europa, care a implicat pe de o parte pe 

minerii de la mina de sare din Coștiui, iar pe de altă parte pe rege și pe cele 5 orașe 

maramureșene, care au fost nevoite să se implice pentru readucerea minerilor.  

Numărul impresionant de mare de nobili români mici, prezenți în Plășile de Sus, 

Cosău și parțial în Plasa Sighet au fost elementul ce a imprimat specificitatea 

Maramureșului. Plasa de Jos a cunoscut o evoluție întrucâtva diferită, datorită 
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specificității ei. Restrângerea elementului românesc în defavoarea celui rutean s-a făcut 

prin colonizări masive de iobagi pe domenii ceva mai mari decât cele ale nobililor 

români. În plus scăderea populației, datorită unor valuri masive de ciumă  din 1570, 1571, 

1586 a determinat și ea colonizarea de populație ruteană, supusă, care a luat locul unei 

populații țărănești libere. Venirea în valuri a rutenilor este certă, primul val cunoscut, cel 

de la sfârșitul sec. XIV, sub ducele Teodor Koriatovici, fiind cel mai cunoscut.  

Privilegiile orașelor maramureșene, mai ales cel din 1329, extins și asupra 

orașului Sighet la 1352, au stat la baza evoluției acestora, garantând o viață orășenească 

unui număr de 5 așezări, formate în jurul zăcămintelor de sare de la Coștiui, din mineri și 

oaspeți colonizați pentru exploatarea acestor zăcăminte.  

În capitolul III au fost trecute, cronologic, momentele de intrare în Maramureș a 

marilor nobili ardeleni, care prin arendare, cumpărate, zălogire, au asigurat Fiscului o 

bază economică convenabilă. Ștefan Bethlen, Francisc Rhédei, familia Bánffy, Emeric 

Tököly, Maria Bárkoczi, născută Prinyi, Sigismund Korda, Anna Bornemisza, Mihai 

Teleki au determinat o schimbare serioasă în viața economică a comitatului, prin 

folosirea nediscreționară a bogăției de sare a comitatului, în detrimentul micii nobilimi și 

a comunităților locale, pe care le-au împins treptat la periferia societății. Desele decăderi 

de nobilitate, ce au avut loc pe parcursul secolului la inițiativa marilor magnați sau a 

Fiscului, au încercat să limiteze numărul celor scutiți de prestații. Analizând fenomenul 

putem concluziona că deși micii nobili maramureșeni nu dețineau întotdeauna acte pentru 

bunurile deținute, aceste decăderi de nobilitate și-au atins doar parțial scopul, în special 

bunurile, nu nobilii pierzându-și scutirile. Pe de altă parte puterea economică mare pe 

care  magnații au atins-o, au determinat autoritățile să încerce s-o limiteze, inclusiv prin 

ștergerea baronatului liber.  

 Elementul de continuitate și specificitate pentru secolul și teritoriul analizat a fost 

nobilimea mică, conscrisă în unități colective, numite divissiones sau oszlás, care 

conțineau teoretic 10 unități economice; în realitate însă numărul acestora era mult mai 

mare. Numărul acestora a variat pe parcursul întregului secol între 100-109, prin ele, 

precum și prin porțile iobăgești, asigurându-se evoluția economică a comitatului, 

predarea dărilor, plata impozitelor, susținerea efortului militar. Aceste diviziuni nobiliare 

reprezentau o expresie a evoluției istorice, cele mai multe, 33, țineau de Plasa de Sus, 
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unde procentul populației nobile și mărimea satelor erau mult mai mari; Plasele Cosău și 

Sighet erau formate din câte 24 diviziuni fiecare, iar Plasa de Jos era formată dintr-un 

număr mai mic de diviziuni, numărul nobililor din această unitate administrativ-teritorială 

fiind mult mai mic, doar orașele Teceu și Visk făceau excepție, având fiecare câte 4 

diviziuni. În analiza evoluției acestei categorii, un aspect important a revenit punctării 

modului de judecată a micilor nobili, deselor conflicte cu bistrițenii, care duceau uneori la 

judecarea, condamnarea și executarea unor nobili maramureșeni pe teritoriul Districtului 

săsesc la Bistriței, a relațiilor economice și sociale, legate de căsătorii mixte, între cele 

două teritorii. Principalele obligații ale nobililor maramureșeni, legate de întreținerea 

militară a comitatului au fost analizate în funcționalitatea lor, nobilii fiind obligați să 

ridice oastea comitatului, de pedestrași sau călăreți, sub pedeapsa mică de 12 florini 

aplicată nobilului mic. Scutirea de participare la insurecția nobiliară, la 1637, prin 

principele Gheorghe Rákoczi II, nu a însemnat și încetarea acestei obligații, la 1675 

insurecția generală este din nou pe ordinea zilei. Participarea la oaste a iobagilor sau a 

altor categorii sociale a dus la recunoașterea de către principi a meritelor militare, prin 

înnobilările colective, în special a populației maghiare din orașele maramureșene, mai 

ales sub principele Gabriel Báthory. Armata nobiliară, adunată în momente de restriște, și 

cei 150 pedestrași și 50 călăreți înarmați și instruiți pentru a asigura paza comitatului, la 

Hust și Visk, în momentele de respiro cădeau în sarcina nobililor, sub pedeapsa a 24 

florini; în contul scutirii de la participarea la război, nobilii maramureșeni erau obligați la 

plata unei sume de bani ce reprezenta răscumpărarea obligației. Armaliștii condiționari în 

schimb erau obligați la participarea personală la apărarea militară a comitatului. Paza 

comitatului, urmărirea și prinderea hoților și răufăcătorilor, organizarea și susținerea 

juzilor circulatori, rezolvarea conflictelor de hotar cu bistrițenii și cu polonezii, mai ales 

cele legate de pășunatul oilor și treceri de animale pe poteci și drumuri oprite, fără plata 

tricesimelor, au reprezentat obligații colaterale la fel de importante. Purtarea 

corespondenței, poștăritul, ce reprezenta una dintre cele mai dificile sarcini ale nobililor 

maramureșeni, reprezintă un alt aspect important, prin numărul mare de nobili implicați, 

prin pagubele produse de poștași foarte des, prin confiscări ilegale de cai și harnașament; 

încercările de reglementare a abuzurilor prin introducerea salv conductului nu au avut 

rezultatele scontate, deși au limitat oarecum fenomenul. 
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 O categorie socială importantă în societatea maramureșeană, preoții nobili, deși 

reduși ca număr, au reprezentat o categorie socială intermediară, care adesea deținea 

nobilitate personală, dar care se ocupa în paralel și cu agricultura, deținând turme mari de 

vite cornute și oi, mai ales în satele românești mari din Plasa de Sus, avea sluji și jeleri, 

deținea mori de făină și funcția de morar, mai mult pământ. Nobilitatea personală nu le 

asigura acestora dreptul de a dobândi moșii proprii, prin zălogire. Pe lângă veniturile din 

agricultură și creșterea animalelor, acesștia dobândeau și venituri din practicarea 

meseriilor legate de întreținerea bisericii: zugravi, pictori, dieci, constructori de biserici, 

majoritatea acestor preoți fiind întreținuți de comunitate, prin stole și din plata serviciilor 

religioase. Pe de altă parte, la rândul lor, preoții erau obligați să cotizeze pentru 

întreținerea superiorilor, protopopi și episcopi. Numărul mare de preoți din unele sate, 

mai ales din Plasa de Sus, a determinat comitatul să încerce limitarea numărului acestora 

la maxim 2, care trebuiau acceptați atât de sat cât și de vlădică. În contextul acesta merită 

abordat cazul lui Vasile Szaplonczai, probabil fiu de preot nobil din Sarasău, trimis la 

1657 la studii la Nagyszambot( Trnava), de unde s-a întors, fără a fi consemnat ca fiind 

preot activ, doar un mare nobil implicat activ în viața administrativă și economică a 

comitatului. 

Obligațiile multiple la care erau supuși micii nobili maramureșeni, de naționalitate 

română într-o proporție covârșitoare, cu excepția armaliștilor din Sighet, Hust, Teceu și 

Câmpulung, ce erau maghiari, militare, economice, administrative, precum și lipsa unor 

surse de venit însemnate au determinat această categorie socială să preia funcții 

administrative în comitat, sau funcții mărunte (morar, preot), să se ocupe cu comerțul, în 

special cel de vite sau de produse importate din Transilvania, Bistrița, Moldova, Polonia, 

cu creșterea unui număr mare de vite pentru comercializare, mai ales în Plasa de Sus. 

Obligația asigurării funcțiilor administrative ale comitatului, cele de juzi ai nobililor din 

cele 4 plăși, ductor al nobililor din orașe, asesori, notari, juzi sătești, avocați în procese 

era urmărită prin Congregația nobiliară a comitatului, în fața căreia aceștia depuneau 

jurământul, preluarea acestor funcții fiind oblugatorie. Numeroasele obligații ordinare, 

legate de plata impozitului pe persoană, taxa capitis, erau completate de numeroase 

impozite extraordinare, pe care nobilii erau obligați să le predea oficialiilor comitatului. 

Obligația întreținerii drumurilor comitatului, susținerea materială a trimișilor comitatului, 
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participarea la Congregația nobiliară, participarea la punerea în posesie, hotărniciri, 

procese, împotriviri, ascultări de martori reprezintă tot atâtea sarcini nobiliare. 

Nobilii din orașele maramureșene, proveniți din înnobilările individuale sau 

colective ale principilor ardeleni, precum și micii nobili de la sate, proveniți din vechile 

familii înnobilate în secolele anterioare sau din înnobilările armaliste pe baza meritelor 

militare au cunoscut fenomenul diviziunilor familiilor nobiliare.  

Din puținele date oferite de documente s-a încercat creionarea modului în care 

aceștia trăiau, educația, religia, îmbrăcămintea și comportamentul, precum și modul de 

împărțire a averii, locuirea într-o pâine a cel puțin două familii, testamentele, vânzările, 

comportament prin care treptat nobilii încercau să se asimileze nobilimii transilvănene 

fără a pierde din unicitatea și specificitatea veche a Maramureșului, peste care erau 

preluate noile legi. Deținerea unor loturi de pământ, a unui număr mic de iobagi, 

completa tabloul micului nobil maramureșean.  

Analizând conscrierile consecutive ale locuitorilor comitatului, cele din 1600-

1605, 1664, 1698, acolo unde acestea se păstrează, s-a încercat o apreciere a numărului 

locuitorilor comitatului în întregime și pe localități. Se remarcă dublarea populației pe 

parcursul secolului, de la 1200 porți erariale la 2500 astfel de porți. Sub rezerva unor 

conscrieri aproximative și a repartiției unui număr mai mare de porți în vederea 

perceperii unui impozit mereu în creștere, analizând datele oferite de documente 

îndrăznim să facem o apreciere a numărului locuitorilor comitatului, la 20000-350000.  

Nobilii din orașele maramureșene, proveniți din orășeni înnobilați, formau o 

autoguvernare, o comunitate nobiliară cu propriile reguli, care au început să introducă 

reguli orășenești apusene atât în construcția caselor, cât și în modul de folosire a 

fundușurilor orășenești, în modul de autoadministrare și păstrare a privilegiilor, deținând  

drept de jus gladi. O caracteristică importantă a acestora este creșterea semnificativă a 

numărului lor pe parcursul secolului, la sfârșitul secolului în orașul Sighet fiing 

înregistrat un număr foarte mic de cetățeni, majoritatea locuitorilor au devenit pe 

parcursul secolului nobili. 

Al ți locuitori privilegiați ai orașelor, profesorii de la Școala reformată din Sighet, 

alumnii sau elevii acelei școli, preoții reformați, orășenimea bogată, comitele celor 5 

orașe, vameșii, completau tabloul locuitorilor privilegiați din Maramureș. 
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Capitolul IV este rezervat analizării funcționarilor (slujbașilor) comitatului, mai 

exact a funcționarilor comitatului, a domeniilor nobiliare și a domeniului sării. Privind 

mai atent situația este imposibil de detectat o regulă conform căreia aceștia ar putea fi 

tratați unitar. Acceptând definiția conform căreia funcționarul presta o slujbă pentru care 

era remunerat am preluat această definiție, pe care am completat-o și cu cea de slujbaș, 

pentru a cuprinde întreaga paletă. Vicecomitele comitatului, în calitatea lui de înalt 

funcționar, confirmat de Congregația nobiliară a comitatului asigura continuitatea 

guvernării. Convocând și prezidând Congregațiile nobiliare, fiind trimis al comitatului în 

problemele de politică externă sau la Dieta Transilvaniei, acesta era cel mai important 

nobil local. Obligația perceperii dărilor, împreună cu juzii plășilor și alți oameni de 

încredere ai comitatului, eliberarea de chitanțe pentru sumele de bani primite, era una 

foarte importantă în secolul XVII. Folosirea oastei comitatului, așa numitul Brachium în 

sprijinul strângerii datoriilor, cercetarea și urmărirea răufăcătorilor, prin cele 3 inspecții 

anuale uzuale sau chiar de mai multe ori/an, prin juzii circulatori, erau sarcini importante 

ale vicecomitelui; alături de aceste obligații cele militare, de strângere a oastei 

comitatului, de pregătire a apărării comitatului, de administrare a banilor de soldă erau și 

ele foarte importante. Obligațiile economice, legate de cârciumărit, de execuții la fața 

locului, de limitare a abuzurilor juzilor circulatori, de cercetare a drumurilor și a 

podurilor, a unităților de măsură, de prindere și predare a iobagilor fugiți au fost 

completate de obligația păstrării bunei relații cu districtul vecin al Bistriței. Analiza 

relațiilor cu bistrițenii scoate în evidență relații politice și economice bune. Cele mai 

importante aspecte ale relației cu vecinii, soluționate de vicecomite erau cele legate de 

problemele de graniță, a furturilor de animale, a judecării hoților. 

Vicecomitele asigura și controlul asupra bisericii ortodoxe, prin numirea 

vlădicilor, acordarea de ajutor acestor vlădici și asigurarea conducerii scaunului de 

judecată al congregației. 

Juratul notar al comitatului, ales și el anual, odată cu ceilalți funcționari era 

principalul ajutor al vicecomitelui, ocupându-se de scrierea principalelor acte, a 

corespondenței comitatului, mai ales cu Magistratul orașului Bistrița, a verificării actelor 

de înnobilare și a publicării notelor tergale în Congregația nobiliară a comitatului, de 

ținerea evidenței diplomelor nobiliare.  
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Cei mai importanți funcționari locali, juzii plășilor, asigurau împreună cu ceilalți 

funcționari și adjuncții lor, autoguvernarea comitatului, participând la Dieta țării, 

cercetarea porților pustii, la scaunul de judecată al comitatului, la cercetările  comune la 

fața locului, adunarea dării, ieșirea la inspecții ca cercetași sau juzi circulatori, fiind 

obligați să-și prezinte cheltuielile și salariile prin împuternicit, în fața Congregației, care 

le analiza activitatea. 

Jurații asesori, în număr variabil pe parcursul secolului, între 8-14, erau 

funcționarii ce asigurau mai ales justiția, fiind foarte importanți în ascultările de martori, 

mai ales în problemele legate de proprietate.  

Avocații sau împuterniciții în procese asigurau reprezentarea nobililor în toate 

problemele legate de procese.  

Juzii satelor realizau la nivelul satelor autoguvernarea. 

Funcționarii domeniilor feudale realizau administrarea domeniilor și curților 

nobiliare. Prin căpitanul suprem al cetății Hust, vicecăpitanul acesteia, administratorul, 

contabilul, pârcălabii, judele măieriștii, măierița, contramaestrul arăturii, vornicul, 

comitele celor 5 târguri, brutarul, temnicerul, păstorul porcilor, păstorul vitelor, a mieilor, 

oilor, privighetorii, tâmplarii, capelanul cetății Hust, învățătorii, elevii, militarii cetății, 

căruțașii, stuparii, berarii, cizmarul curții, poștașii, argații, șindrilerii, țiganii, sticlarul se 

realiza administrarea internă a domeniilor.  

Domeniile feudale mici nu necesitau un număr atât de mare de angajați, 

majoritatea muncilor fiind prestate de supuși, conduși de comiți, juzi ai curții sau 

palernași, prefecți, provizori, inspectori.  

Nobilii mici beneficiau de sprijinul supușilor în administrarea propriilor moșii, 

relațiile de familiaritate jucând un rol important. 

Funcționarii domeniului sării, comitele cămării, lucrătorii de sare, miliariștii, 

mașiniștii, fierarii, administratorii sării, măglașii, scribii, asesorii, lopătarii, băieșii, pitarii 

realizau exploatarea zăcământului de sare de la Coștiui, asigurând cel mai important venit 

al Maramureșului. 

În capitolul V s-a încercat creionarea câtorva aspecte importante din evoluția 

bisericii ortodoxe din Maramureș, tratată ca o structură socială separată, reprezentând 

principala organizație a românilor și rutenilor maramureșeni. Atât episcopatul, soboarele 
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de preoți, mari și mici cât și protopopiatele, au fost principalele forme de existență ale 

bisericii ortodoxe, marcate în mod covârșitor de influența calvină asupra lor și chiar de 

încercările de la mijlocul secolului de alipire a bisericii Maramureșului la cea calvină, sub 

Gheorghe Keleji. Datorită presiunii calvine, toate aceste instituții au cunoscut mici 

simplificări și modernizări, iar tot ca urmare a  acestei presiuni episcopii erau controlați 

prin Congregația nobiliară a comitatului. Preoții maramureșeni au asigurat supraviețuirea 

bisericii, dar nu se poate identifica cu siguranță care a fost impactul presiunii calvine 

asupra acestora și asupra bisericilor sătești. Câteva dispoziții legale trădează starea de 

fapt a acestor preoți, numărul mare al acestora, fenomenul locuirii într-o pâine, abuzurile 

preoților, mai ales la înmormântări, prezența preoților bețivi, persistarea în ceea ce 

calvinii numeau “boscoane”. Deoarece întreținerea bisericii și a preotului cădea în 

sarcina comunității, aceasta reprezenta adesea o povară pentru comunitate. Un aspect mai 

puțin studiat de către istoriografie și asupra cărora ne-am aplecat încercând schimbarea 

unor stereotipii este cel legat de raportul dintre timpul de lucru și sărbători, în secolul 

XVII; aproximativ 37% din an erau sărbători, una din cele mai serioase preocupări ale 

bisericii calvine îndreptându-se tocmai spre reducerea numărului de zile în care nu se 

putea lucra, doar la sfârșitul secolului reușindu-se o asemenea reducere. Presiunea 

bisericii calvine spre simplificarea obiceiurilor păgâne a fost și ea constantă pe parcursul 

secolului. 

Influența calvină asupra vieții spirituale s-a realizat și prin susținerea din bani 

publici a Școlii calvine din Sighet, de a cărei funcționare răspundea Magistratul orașului, 

iar preoții ortodocși beneficiau de o educație locală din partea călugărilor moldoveni, în 

propriile curți. 

Numărul mare de mănăstiri, 12, ce au existat în Maramureș au imprimat un 

caracter religios profund comunităților locale, multe din bisericile de lemn, situate în 

jurul mănăstirilor rezistând până astăzi. Numărul mare de cărți religioase găsite în 

bisericile maramureșene denotă relațiile comitatului cu Tările române și cu centrele 

tipografice din Principat; icoanele și pictura bisericească din Maramureș au provenit din 

centrele de iconari de la Moisei, Budești-Sârbi-Șieu, iar o a treia pe Valea Marei și 

Cosăului. 
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Analizând evoluția bisericii calvine se constată în primul rând influența și 

presiunea acesteia asupra bisericii ordodoxe, precum și rolul predominant al acesteia la 

nivelul elitelor, ca religie a principilor Transilvaniei. În secolul XVII aceasta primea 

subvenții de la mina de sare din Coștiui, prin bursa instituită de principele Gabriel 

Bethlen, iar locuitorii orașelor maramureșene asigurau repararea și construcția bisericilor. 

Preoții acestei religii, prin poziția lor privilegiată, au făcut parte din categoria orășenilor 

bogați, beneficiind nu doar de scutiri importante de la plata taxelor și impozitelor, ci și de 

subvenții serioase. Prezența spitalului, pe lângă biserica din Sighet, aspect insuficient 

deslușit datorită lipsei isvoarelor scrise, ridică problema modului de administrare a 

fondului necesar întreținerii acestuia, fond din care se acordau împrumuturi cu dobândă 

de 8-10%, funcționarea acestuia presupunem că s-a circumscris funcționării instituțiilor 

similare din Ardeal, care au beneficiat în ultimul timp de o atenție sporită din partea 

istoricilor. 

În capitolul VI, dedicat analizei structurilor neprivilegiate, se încearcă o scurtă 

trecere în revistă a categoriilor sociale socotite îndeobște neprivilegiate, țărănimea liberă, 

cea dependentă, preoții iobagi, negustorii și micii comercianți, orășenimea săracă 

(locuitorii simpli, meșteșugarii, darabanții, tăietorii de sare), precum și obligațiile 

acestora legate de ajutoarele la cetăți și dările la care erau supuși.  

Evoluția istorică a Maramureșului pe parcursul sec. XIV-XVII a determinat 

reducerea constantă a numărului țăranilor liberi, în detrimentul celor supuși. Din 

nefericire documentele păstrate nu ne oferă posibilitatea încadrării și delimitării corecte a 

acestei categorii. Totuși ascultările de martori și Urbariile de la sfârșitul secolului înscriu 

această categorie separat; Se remarcă existența unor sate quasi-țărănești: Rozavlea, Brebi, 

Văleni, Hărnicești, Valea Mare, Botiza, Hoteni, Vadu Izei, unde impozitul pe care 

trebuiau să-l plătească țăranii era trecut separat de impozitul satului, și era diferit. Această 

categorie se supunea și ea juzilor sătești, cărora le preda impozitul, iar principala 

caracteristică de oameni liberi era folosită în modul de folosire și înstrăinare a bunurilor 

imobiliare, unde acționau în mod asemănător nobililor. Diferența față de nobili reieșea și 

din lipsa scutirilor de la plata vămilor și tricesimelor pentru produsele cumpărate pe 

seama lor, iar faptul că nu erau supuși îi scutea de la plata daturilor. Prezența acestei 

categorii (providus) în ascultările de martori legate de proprietate, precum și pe piețele 
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săptămânale din Baia Mare atestă o poziție socială superioară iobagilor, poziție care 

permitea o ascensiune mai ușoară în rândul privilegiaților, mai ales prin căsătorie. 

Complementari nobililor mici, iobagii maramureșeni asigurau atât subzistența 

domeniilor feudale Hust, Bocicoi, Coștiui, a domeniului sării de la Coștiui și a nobililor 

mici și mari pe care-i slujeau. Numărul acestora a rămas relativ constant pe parcursul 

secolului, care nu a cunoscut fenomene masive de iobăgire, ci dimpotrivă fenomene de 

înnobilare a iobagilor pe baza slujbelor credincioase arătate stăpânilor. Supuși unei 

presiuni sociale în creștere, datorită creșterii succesive ale obligațiilor acestora pe 

parcursul secolului, iobagii au urmărit adesea eliberarea din jugul asupririi, calea cea mai 

simplă fiind fuga de pe domenii în Polonia, Moldova, Ardeal, sau de pe un domeniu pe 

altul, de la un stăpân la altul. Needucați și profund îndatorați, aceștia nu au cunoscut un 

progres intelectual semnificativ, singura educație pe care unii au primit-o fiind cea 

religioasă. Lipsa acestei culturi a determinat și păstrarea unei credințe ortodoxe aproape 

pure, pe care toată presiunea calvină n-a reușit s-o modifice în mod real, indiferent că era 

vorba de rituri, superstiții, sărbători sau doctrină. Obligațiile la care erau supuși au fost 

studiate în mod excelent de istoricul David Prodan, iar obiectul analizei noastre s-a 

îndreptat spre punctarea concretă a unora din aspectele evoluției iobagilor maramureșeni. 

Maramureșul a fost conscris pe parcursul secolului cu un număr de 108-109 porți 

iobăgești, respectiv un număr de 1080-1090 gospodării iobăgești, o creștere de 20% față 

de începutul secolului. Numărul iobagilor ce locuiau la sfârșitul secolului în Maramureș 

era sub 50%, din care cel puțin pe domeniul Cămării de sare din Coștiui un procent de 

20% din populație locuia într-o pâine. Analizând componența socială a celor 4 plăși, 

constatăm că Plasa de Jos era locuită în mod predominant de iobagi, cu un număr de 58 

porți, mai mult de jumătate din totalul iobagilor locuind în această plasă. În Plasa Sighet 

erau un număr de 21 porți, situate mai ales la nord de Tisa, pe actualul teritoriu al 

Ucrainei, iar plășile Cosău și de Sus erau aproximativ la fel de dense, cu câte 15 porți. 

Analizând obligațiile acestei categorii sociale am costatat că acestea erau cantonate în 

jurul economiei domeniale, asigurând supraviețuirea acesteia, prin muncile prestate în 

agricultură, creșterea animalelor, la Cămară. În afara domeniilor fiscale, iobagii de pe 

părțile de moșie ce aparțineau marilor familii nobiliare prezente în Maramureș prestau 

cam aceleași obligații față de stăpânul feudal, căruia-i dădeau dări anuale, produse pentru 
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întreținerea curții, prestând toate muncile agricole. Unul din cele mai interesante obiceiuri 

ale maramureșenilor, ce a rezistat până în zilele noastre este surprins la începuturile sale 

în secolul XVII, și anume plecarea unui număr de cosași și lucrători din satele 

maramureșene, pe moșiile din Transilvania ale familiei Teleki la muncile agricole, vara.  

Iobagii micilor nobili maramureșeni, deși în număr mic, erau și ei prezenți în 

Maramureș, mai multe decizii ale Congregației nobiliare referindu-se la aceștia. Creșterea 

numărului iobagilor din sate pe parcursul secolului a avut loc în detrimentul nobilimii, 

secolul consemnînd de regulă prezența acelorași mici familii de nobili ce dețineau iobagi 

ereditari în aceleași sate. Erau supuși jurisdicției stăpânului de pământ, fiind zălogiți, 

vânduți, luați sub chezășie, iar asprimea obligațiilor feudale a determinat pe parcursul 

întregului secol  sporirea fenomenului fugii de pe moșii, readucerea iobagilor fugiți 

reprezentând o preocupare majoră a nobilimii și Dietelor ardelene. Judecarea, 

întemnițarea iobagului erau atribuțiile scaunului de judecată al satului, a juzilor 

orășenești, a scaunului stăpânului, a scaunului prefectului și a judelui curții. Amenzile 

aplicate iobagilor pentru diferite pricini erau de regulă duble ca valoare, mărturiile, 

întemnițarea și condamnarea iobagului fiind mult mai ușor de aplicat în cazul lor. Deși 

dețineau gospodărie proprie, pământ propriu și din defrișare, se ocupau de creșterea 

animalelor, asemenea nobililor, deținând mori proprii, fiind uneori la fel de înstăriți ca 

nobilii mici din sate, trăind împreună cu aceștia și împărțind pământurile comune, aceștia 

erau obligați să plătească vămi și tricesime pentru produsele importate, fiind scutiți de la 

plata acestora doar în cazul revenirii la vechii stăpâni, după fuga de pe moșii. Datorită 

slujbelor credincioase prestate stăpânului de pământ unii iobagii erau eliberați și apoi 

înnobilați, intrând la rândul lor în categoria celor privilegiați. Analizând cele mai 

importante sarcini fiscale ale iobagilor constatăm că obligațiile militare, de prezentare la 

oaste, împreună cu plata dărilor țării, ordinare și extraordinare, mereu în creștere, au fost 

principalele și cele mai grele sarcini iobăgești. Foarte interesant în contextul studierii 

comportamentului iobagilor vizavi de stăpâni a fost analiza îmbrăcămintei, ca simbol al 

stării sociale, a timpului de lucru, religiei, școlii, naționalității, colonizării iobagilor 

ruteni, fenomen pe care-l socotim încheiat în secolul XVII. 

Negustorii și micii comercianți din comitat importau o serie de produse necesare 

vieții cotidiene. 
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Unul din aspectele care ne-au solicitat în mod deosebit atenția a fost modul de 

funcționare a societății orășenești, în care alături de privilegiați trăiau militari, orășeni, 

negustori, breslași, meșteșugari, țigani, a căror coviețuire în orașe se baza pe drepturi și 

libertăți specifice fiecărei categorii. S-au analizat câteva din hotărnicirile orașelor 

maramureșene, obligațiile acestora, precum și tabloul social al locuitorilor proveniți mai 

ales din coloniștii cu rol în susținerea exploatării de sare de la Coștiui. Obligațiile 

acestora reprezentau sarcini colaterale legate de exploatarea și transportul sării. S-a 

încercat creionarea modului de transfer, pe parcursul secolului, de la o categorie de 

orășeni neprivilegiați, prin prestarea de slujbe credincioase Fiscului, la o categorie de 

nobili armaliști, proveniți din înnobilări individuale și colective. Această transformare a 

orașelor maramureșene, mai ales a Sighetului, a fost încă un element de specificitate a 

Maramureșului. Desele „depuneri”  de nobili, precum și reglementarea relației orășeni-

nobili, pe baza Articolelor dietale de la Bistrița din 1622, au stat la baza evoluției 

economico-sociale a orașelor maramureșene. Unul din cele mai importante aspecte ale 

evoluției interne, pe care am încercat să-l analizăm aici a fost modul de autoadministrare 

al orașelor, prin producerea unui procent semnificativ din bunurile necesare vieții 

cotidiene, prin intermediul meșterilor locali. Se pare că organizarea în bresle a acestor 

meșteri, cu Statute proprii, a fost ceva mai târzie, secolul XVII cunoscând evoluția unor 

categorii socio-profesionale importante, măcelarii, cizmarii, pielarii, croitorii, 

comercianții, negustorii, samsarii, fierarii, olarii, blănarii, curelarii, năsturarii, pantofarii, 

brutarii, rotarii, dogarii, lăcătușii, bărbierii etc., care jucau un rol important în evoluția 

economico-socială. Cei mai importanți și adesea prezenți în fața Congregației nobiliare 

erau meșterii care se ocupau de confecționarea hainelor și încălțămintei, limitațiile 

întocmite de principii transilvăneni și Congregația nobiliară a comitatului demonstrând o 

preocupare constantă de limitare a prețurilor produselor de bază, mereu în creștere pe 

parcursul secolului, creștere ce a dus la o inflație de 100% la produsele de bază. S-a 

creionat succint și relația foarte bună, dar în afara legii dintre acești meșteri din orașele 

maramureșene, mai ales din Sighet și locuitorii români din satele comitatului, care 

ofereau materia primă, eludând adesea limitațiile legale. Transportatorii sării 

maramureșene, pe apă și pe uscat, asigurau contra cost desfacerea acestui produs; 

cârciumarii desfăceau vinul, a cărui preț era și el stabilit, iar darabanții ce locuiau în orașe 
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constituiau paza permanentă a acestora și erau folosiți și la supravegherea muncilor legate 

de transportul sării, fiind adesea un fel de miliție locală, având ca sarcină și poștăritul. 

Reprezentau o categorie intermediară între orășeni și nobili, provenind din localitățile 

învecinate cetății Hust, fiind organizați în Ordinul darabanților. 

Micii megustori și comercianții din orașe erau prezenți și ei; mai ales cei din 

Sighet sunt prezenți în documentele epocii. Analizând aceste documente constatăm 

prezența unui număr mare de negustori din orașele maramureșene pe piața din Baia Mare, 

unde vindeau, alături de produse agricole, mai multe produse meșteșugărești, căciuli de 

blană, cojoace din blană de iepure sau berbec, opinci, piei de animale, vin etc. 

Analizând ocupațiile orășenilor, aceștia se ocupau în primul rând de exploatarea 

sării, de transportul acesteia, de asigurarea plutelor și a corăbiilor, fiind antrenați și în 

muncile de la Cămara de sare, alături de practicarea unei agriculturi de subzistență, care 

asigura necesarul de alimente și animale.  

Țiganii din comitatul Maramureș și din orașele maramureșene, foarte puțini la 

număr, au fost surprinși și ei de documente, în special de Urbarii, ca practicând meseriile 

legate de prelucrarea metalelor, mai ales a fierului, fiind supuși plătiți ai Fiscului. 

 Analizând multitudinea de dări, taxe, servicii, ajutoare la cetăți, toate obligații 

împovărătoare ale comitatului, documentele de arhivă ne oferă cifre clare privind 

creșterea constantă a acestora pe parcursul secolului. Impozitele ordinare, dar mai ales 

cele extraordinare, au dus la o decădere constantă a economiei comitatului, nevoit să 

asigure sume uriașe de bani, un număr mereu în creștere de animale de tăiat, precum și 

produse agricole pe seama comitelui comitatului, a principelui, turcilor și spre sfârșitul 

secolului pe seama austriecilor. Media anuală a impozitului plătit pe parcursul secolului a 

fost apreciată la 85000 florini, ceea ce reprezenta o pătrime din darea extraordinară plătită 

de întreaga Transilvanie. Cea mai împovărătoare sarcină era însă de departe  impozitul în 

natură. Ajutoarele militare la cetățile Hust, Oradea, Ineu erau și ele sarcini grele. 

Dările iobagilor, principalii purtători ai sarcinilor feudale, în bani și în natură, au 

cunoscut o creștere constantă pe parcursul secolului, de la 1 florin și 40 dinari la 1600 la 

35 florini la 1695. Acestora li se adăugau obligațiile legate de predarea căruțelor cu 

victualii, de mai myulte ori/an, ceea ce plasa iobăgimea la un nivel extraordinar de mare a 

sărăciei. 
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În capitolul VII s-a încercat analiza vieții economice a comitatului pe parcursul 

secolului XVII. Pornind de la analiza factorului geografic, al solului și subsolului, 

reprezentat de existența unui număr mare de munți ce înconjoară Depresiunea 

Maramureșului și au impregnat caracterul de crescători de animale locuitorilor din satele 

din apropiere, de situarea într-o depresiune ce nu oferea decât posibilități restrânse 

agriculturii, s-a încercat în primul analiza raportului dintre comitatul Maramureș și 

ținuturile învecinate. Fără aceste teritorii (Bistrița, Moldova, Polonia) viața economico-

socială ar fi arătat cu siguranță altfel. Nu doar comunicarea cu teritoriile menționate, dar 

mai ales relațiile economice și comerciale bune au asigurat Maramureșului un echilibru 

foarte necesar dezvoltării sale. Drumurile istorice au asigurat practicarea unui comerț 

înfloritor și mișcări de populație semnificative, Maramureșul fiind în secolul XVII un 

izvor demografic important pentru zonele învecinate, Ardeal, Moldova și Polonia. Am 

încercat să stabilim care au fost rutele de mișcare ale populației, pe baza documentelor 

păstrate, fără a se reuși stabilirea exactă a domensiunii fenomenului.  

Practicând agricultura de subzistență maramureșenii își asigurau prin aceasta 

traiul zilnic. Terenul sterp nu reușea să hrănească un teritoriu cu o populațuie în creștere, 

iar agricultura practicată îndeosebi pe terase era insuficientă. Cultivarea grâului, secării, 

ovăzului, meiului, alacului, lintei, mai târziu și a porumbului era adesea completată de 

importul sămânței din Ardeal. Alternarea regulată, gunoirea pământului, prin gunoi de 

grajd sau prin păscutul animalelor, creștea puțin productivitatea solului. Măieriștile 

asigurau produsele de bază necesare întreținerii domeniului, acestea fiind completate de 

darurile supușilor. Importul de produse agricole suplinea și el o parte a necesităților în 

creștere. Unul din fenomenele cu care secolul s-a confruntat și care a dus la sporirea 

teritoriului cultivat, analizat de noi aici, era cel al defrișărilor și desțelenirilor, ce asigurau 

o anume prosperitate locuitorilor. Pomii fructiferi pomeniți de documente asigurau 

necesarul de prune albe și albastre, mai ales uscate, mere, pere, nuci, care se și vindeau. 

 Întrucât agricultura, datorită condițiilor geografice, era prea puțin dezvoltată, 

caracteristic pentru Maramureșul secolului XVII a fost creșterea animalelor, mai ales în 

Plășile de Sus, situate în apropierea pășunilor montane. Numărul foarte mare de animale 

deținute de nobili și supuși demonstrează acest lucru. Turmele mari de oi aparținând 

nobililor din Plasa de Sus le asigura un venit necesar subzistenței familiei. Creșterea 
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animalelor de tracțiune mari, boi și cai, era necasară mai ales datorită obligațiilor legate 

de transportul sării. Jefuirea maramureșenilor în munții comuni cu Bistrița, conflictele de 

graniță cu bistrițenii, au fost analizate și ele, mai ales pe baza documentelor din fondul 

Primăria orașului Bistrița. obligația plății dijmei din porci, specifică românilor a 

determinat creșterea unui număr însemnat de animale, care erau scoase la pășunat în 

pădurile de ghindă, care asigurau indirect și un venit din ghindărit, mai ales pentru 

turmele de porci scoase la îngrășat, în vederea vânzării. Aceste venituri se împărțeau între 

proprietari, în funcție de suprafața de pădure deținută. 

 Analizând celelalte activități specifice, exploatarea pădurilor, a munților, creșterea 

albinelor, vânatul, pescuitul, ghindăritu, exploatarea morilor, a vămilor, a tricesimelor, a 

comerțului cu vite câteva concluzii se impun cu claritate. În primul rând s-a încercat 

stabiliarea raportului între exploatarea munților pentru pășunat, mai ales de către 

locuitorii nobili din Plasa de Sus, descrierea stânilor, a obligațiilor legate de creșterea 

oilor (cași, berbeci, miei), și exploatarea munților pentru confecționarea plutelor. Tot aici 

s-a încercat creionarea unor aspecte legate de vagabondajul pe munți și înțelegerile 

bilaterale cu bistrițenii și polonezii, nemulțumiți de prezența unui număr mare de hoți 

prin munții comuni, inclusiv a hoților ce-l însoțeau pe Pintea. Interzicerea exportului de 

vite din comitat, intrarea spre comercializare a unor turme de vite aduse de negustori 

greci din Moldova, pe cărări oprite, fără plata vămilor și tricesimelor, vânzarea de vite 

crescute în măieriștile micilor nobili maramureșeni din Plășile de Sus și Cosău au fost și 

ele constante ale veacului. Conflictul cu bistrițenii, care a mocnit pe parcursul secolului, 

cu un moment de maximă răbufnire în deceniul al IV-lea, a marcat și el relația cu vecinii 

din Districtul săsesc al Bistriței, analizată aici. 

 Ramuri mai puțin surprinse de documente, dar prezente pe parcursul secolului, 

creșterea albinelor, vânatul, pescuitul, transportul diverselor produse au reprezentat 

ocupații auxiliare. 

 Unele din cele mai bine dezvoltate activități aducătoare de profit au fost cele 

legate de exploatarea pădurilor. Confecționarea plutelor, butinăritul, cărbunăritul, au 

reprezentat, împreună cu construcția caselor de lemn și a bisericilor maramureșene, 

principalele ocupații de care ne-am ocupat. Rămase până azi bisericile de lemn de gorun 

reprezintă culmea artei exploatării lemnului, iar pictura murală păstrată în cîteva din 
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aceste biserici, renovată în ultimii ani trădează preocupări serioase în acest domeniu, la 

nivelul societății. Aceleași preocupări pot fi desprinse și din analiza modului de 

construcție a caselor, multe exemplare fiind păstrate în Muzeele în aer liber, în special în 

cel din Sighetu Marmației. Exportul lemnului în Ungaria și a dranițelor pentru acoperiș în 

Ardeal, mai ales în Baia Mare, trădează și alte ocupații. Aceste ocupații au determinat 

însă și apariția îngrijorărilor legate de exploatarea sălbatică a pădurilor, care se răreau pe 

parcursul secolului XVII. 

 Una din cele mai importante ramuri economice, morăritul, este surprins și el pe 

baza documentelor de arhivă. Poziția morarilor în societate era una relativ privilegiată, 

prezența juzilor circulatori la morile Fiscului și la morile private din comitat fiind o 

constantă a secolului. 

Foarte importante pentru venitul oferit, vămile și tricesimele au fost și ele 

analizate, pe baza legilor și a scutirilor de la plata acestora, deținute mai ales de nobili, 

dar și de locuitorii orașelor maramureșene, mai ales din Sighet. Conflictul între scutiți și 

vameși, veniturile vămilor din Sighet, Visk, Hust, încălcări și abuzuri la intrarea în 

Maramureș dinspre Bistrița, la Telciu, la Bocicoi, spre Polonia, precum și plângerile 

constante ale locuitorilor comitatului și a vameșilor au fost analizate pe baza documen 

telor de arhivă. Importul unor produse în Maramureș, mier, vin, piper, mirodenii, seu, 

frânghii pentru mină, semințe, folosirea meșterilor constructori bistrițeni este și ea 

prezentată succint. La fel sunt prezentate succint și comerțul cu vite, exportul unor 

produse din Maramureș, precum și îndeletnicirile localnicilor legate de confecționarea 

unor produse de îmbrăcăminte, sau a produselor necesare în gospodărie. 

Ultima ramură economică prezentată, și care aducea veniturile în bani ale  

comitatului, exploatarea sării, beneficiază de o analiză a aceea ce însemna metoda 

exploatării, personalul implicat, modul de dispunere a domeniului de la Coștiui, precum 

și ramurile colaterale legate de această exploatare, cârciumăritul, producerea hranei, 

muncile auxiliare, vămile legate de sare și veniturile lor, transportul sării etc. Transportul 

sării, asigurat atât de către iobagi, cât și de către locuitorii din orașe, confecționarea 

plutelor și a vapoarelor și transportul sării pe Tisa spre Ungaria reprezintă tot atâtea 

aspecte asupra cărora ne-am aplecat.  
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Concluzionând periplul nostru prin structurile economice și sociale din 

Maramureș în secolul XVII, putem afirma că evoluția economică și socială a acestui 

comitat de margine s-a circumscris evoluției generale a Transilvaniei, cu aspecte și 

tendințe proprii, pe care am încercat să le punctăm în prezentarea noastră, fără a epuiza 

subiectul, lăsând loc unor analize viitoare aprofundate pe baza documentelor de arhivă. 
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