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Alexandru SURDU 
 

 

Se zice că numele dintru început al Creștinismului a fost „Drumul” (he 

hodos) sau Calea, căci așa le-a zis Mântuitorul ucenicilor săi, că El este Drumul, 

Adevărul și Viața și numai prin El se poate ajunge la Dumnezeu. 

Cu toate că istoria este o știință a desfășurării timpului, ea poate fi adesea 

reprezentată prin drumurile sau căile pe care le-au urmat popoarele în petrecerea 

timpului, urcând sau coborând, cu ocoluri și întoarceri, adesea cu începuturi sau 

sfârșituri de drum necunoscute, lăsând în urmă traiecte care nu se știe de unde au 

pornit și nici încotro s-au dus. Dar tot Mântuitorul ne spune că Mărturia Lui este 

adevărată, căci numai El știe de unde a venit și unde se va duce. 

Dreapta credință este încrederea creștinului în Duhul Adevărului, care îl 

conduce pe Drumul vieții, chiar dacă acesta este al jertfei supreme, la fel ca 

Drumul Crucii al lui Iisus Hristos. 

Amintim toate acestea pentru a înțelege mai bine alegerea chibzuită pe 

care au făcut-o românii în 1916, după doi ani de la începerea Primului Război 

Mondial. Alianța din 1883 îl obliga pe Regele Carol I să fie alături de Puterile 

Centrale, de Austro-Ungaria și de Germania, ca și Pacea din 1913, care oferise 

României avantaje în Sudul Dobrogei. Dar mai ales Ungaria ducea o politică de 

asuprire națională intolerabilă a românilor din Ungaria și Transilvania. Pe de altă 

parte Anglia, Franța și Italia, care le promiteau românilor teritoriile stăpânite de 

austro-ungari, erau departe, iar Rusia stăpânea încă din 1812 Basarabia noastră. 

De oricare parte s-ar fi aliat, România singură n-ar fi reușit să înfrunte armatele 

marilor imperii, la Puterile Centrale aderaseră însă, între timp, și Bulgaria și 

Turcia. 

Care să fie oare Drumul Dreptei noastre Credințe? S-au întrebat 

conducătorii vrednici ai României de pe atunci. Și, după doi ani de chibzuință, 

l-au ales pe cel mai greu, pe acela de a lupta împotriva tuturor dușmanilor 

acestei nații de urmași ai daco-romanilor, care se întindea din Nordul Carpaților 

până în Peloponez și din Nordul Mării Negre până la Marea Adriatică, dar era 

stăpânită de „Străinătate”, cum  îi zicea Mihai Eminescu. „Acum ori niciodată!” 



 

și-au zis atunci românii, știind prea bine fiecare că acesta va să fie Drumul vieții 

și al morții lor, Drumul jertfei supreme pentru Nația Română. 

Sunt multe mărturiile care dovedesc entuziasmul de catharsis al trupelor 

române, de plăcere, de frică și de milă, cum zicea Aristotel, de sentimente 

sfâșietoare ale sufletului de ostaș, care se desparte de cei dragi și pornește, la 

sunetul de trâmbiță al destinului, pe Drumul Dreptei sale Credințe, vera fides 

usque ad mortem. 

Se știe că înaintarea trupelor române, intrate în Transilvania prin marile 

trecători ale Carpaților, a fost destul de ușoară, românii bucurându-se de 

simpatia localnicilor care îi primeau cu flori, cum s-a petrecut la Brașov, în 29 

august, la numai o zi după trecerea Carpaților. După mai puțin de o lună, armata 

română era la Sibiu. Situația însă devenise cu totul alta. Trupele aliate n-au 

declanșat atacul dinspre Salonic, eliberând astfel armatele turcești, bulgare și 

germane, conduse de feldmareșalul Mackensen, care au atacat România dinspre 

Sud, ocupând Dobrogea și orașele românești de la Dunăre, și amenințând 

capitala, iar trupele rusești n-au atacat dinspre Galiția, eliberând astfel armatele 

germane, de sub comanda generalului Falkenhayn, care au pătruns în 

Transilvania, alăturându-se celor austro-ungare. Acestea începuseră și atacul 

dinspre Banat. În această situație, având de înfruntat cinci armate, din trei 

direcții (Nord, Vest și Sud) s-a ordonat oprirea ofensivei generale din 

Transilvania. 

Drumul armatei române ar fi trebuit să treacă din Transilvania, prin 

Crișana, spre Câmpia Tisei și spre Budapesta. Al doilea ordin a fost însă 

retragerea. Se părea că totul a fost pierdut și nimeni nu mai spera că ocuparea 

Budapestei de către trupele române va fi vreodată posibilă. Și, totuși, aceasta era 

direcția cea bună, așa cum a fost ea chibzuită. Între timp începuse însă Calvarul. 

Calvarul care poate fi numit al întregii Latinități Orientale. 

Aceasta, deoarece trupele de ocupație, în special cele ungare și bulgare, 

aveau propriile lor populații românești, pe care le considerau inamice și se 

simțeau datori să le aducă în pragul exterminării, după cum intenționau s-o facă 

și cu populația României ocupate. Se spunea că bulgarii erau chiar mai răi decât 

ungurii, dacă se poate concepe așa ceva! Dar nici cu germanii lucrurile nu 

stăteau mai bine. În special aceștia se străduiau în permanență să oprească 

retragerea românilor și să distrugă tot ce le stătea în cale. 

Sunt atâtea exemple de fapte incredibile, cum a fost așa-numitul „măcel” 

de pe terasamentul căii ferate din apropierea Gării Bartolomeu de lângă Brașov. 

Este vorba despre un regiment român de circa 400 de ostași, plasați de-a lungul 

căii ferate, care au oprit înaintarea germană, pentru a înlesni retragerea trupelor 

spre trecătoarea Timiș-Predeal. Plasându-se în spatele acestora și în flancul lor 

stâng, cu mitraliere, trăgători și aruncători de grenade, i-au atacat fără somație, 



 

i-au ucis pe mulți, iar pe majoritatea, care erau răniți, i-au executat, fără să ia nici 

un prizonier. Ostașii români n-au ripostat, căci nu mai aveau muniție. 

Urmărind retragerea trupelor române prin culoarul Bran-Rucăr-Dragos-

lavele și, în ciuda încercărilor de încercuire și stopare, cu pierderi serioase ale 

germanilor, reușind să scape, germanii s-au răzbunat pe locuitorii nevinovați. Au 

făcut un lagăr în care i-au închis pe supraviețuitori lăsându-i să moară de foame. 

Un german, care a fost martor, motivează crima prin situația precară a trupei 

germane care nu avea destulă hrană nici pentru soldații germani! 

De multe ori, în vădită inferioritate, ostașii români au dat dovadă de mare 

curaj, ca și populația civilă. Mai cunoscute fiind „apărarea podului de la Târgu 

Jiu” și „Șarja de la Prunaru”. 

Urmărind să ajungă înaintea armatei române în retragere, germanii, de 

data aceasta alături de austro-ungari, intenționau să treacă podul peste Jiu spre 

orașul de pe celălalt mal. Fiind întâmpinați cu gloanțe, au crezut că venise deja 

armata română. Au fost opriți în realitate de locuitorii orașului, care au sărit cu 

mic și mare să-l apere. Atunci s-a remarcat Ecaterina Teodoroiu, o soră 

medicală, care a luptat cu arma în mână alături de brancardierii și polițiștii 

români. Văzând vitejia acestora, au fost trimiși acolo și soldații noștri, căzând la 

datorie și primul general român, Ioan Dragalina. 

Lângă satul Prunaru germanii au făcut un fel de cazemată din tanchete și 

mitraliere care împiedicau trupele române în retragere spre apărarea Capitalei. 

Un comandant a trimis acolo regimentul de cavaleriști, de roșiori, care au atacat 

mitralierele cu sabia în mână. Au murit aproape toți, peste 300 de soldați și de 

cai. Ei au format, cu trupurile lor, o „piramidă a morții” prin care n-au mai 

răzbătut cartușele dușmane. 

Capitala a fost însă abandonată, cu toate că era bine apărată, pentru a nu fi 

distrusă de bombardamentele artileriei străine. 

Și astfel, când se credea că românii au fost înfrânți, și dușmanii își făceau 

planurile de împărțire a pământului Țării, cu intenția de a trece prin Moldova 

spre ocuparea Ucrainei și a Rusiei de Sud, feldmareșalul Mackensen, zis și 

„spărgătorul de fronturi” și Mareșalul „Cap de mort”, s-a întâlnit pentru prima 

dată „față către față” cu Armata Română, ca la Verdun, și a fost înfrânt, căci, pe 

aici nu se trece! 

Istoricii nu ne spun ce s-a ales după aceea de armata germană. În orice 

caz, românii nu i-au hăituit în retragerea lor, cum au făcut-o ei cu armata noastră, 

de la Sibiu și până la Mărășești, ci i-au lăsat în „plata Domnului” să-și „lingă 

rănile”. În orice caz, la data de 1 Decembrie 1918, armata lui Mackensen era 

tocmai la Sebeș lângă Alba Iulia și acesta a fost sfătuit să ocolească orașul, căci 

acolo se făcea Marea Adunare a Românilor. Nu sub ocupația Armatei Române, 



 

cum o spun falșii istorici, ci a celei germane, care, de data aceasta, a fost lăsată 

să treacă. 

Drumul Armatei Române era spre Nordul Țării spre apărarea fruntariilor 

Basarabiei și ale Bucovinei care se uniseră cu Țara. Apărarea de ucrainienii și de 

rușii bolșevici. Și Drumul trecea prin Maramureș, unde au fost întâmpinați de 

cavalerii marmațieni care se luptau cu rutenii, secuii și ungurii, tot bolșevici pe 

vremea aceea. 

Și, iată cum, de data aceasta trecând din provincie în provincie 

românească, Armata Română ajunge în Câmpia Tisei, și înaintează spre 

Budapesta, pe care o și ocupă, în 4 august 1919. Acesta era și punctul final al 

Drumului, așa cum a fost el chibzuit în 1916. 

Acesta a fost Drumul Eroilor Patriei Române, urcând sau coborând, cu 

ocoluri, dar fără înfrângeri și cu întoarceri glorioase, pentru care au ridicat Arcul 

de Triumf, iar pentru a-i mulțumi Bunului Dumnezeu, căci acesta a fost Drumul 

Crucii Noastre, i-am ridicat-o, mai falnică decât oriunde, pe Muntele Caraiman. 

Crucea suferinței și a mântuirii noastre, pe care, după 100 de ani, românii au 

înveșmântat-o cu podoabele de aur ale Catedralei Eroilor Patriei Române. 

 

  



 

 

E. BURZO 
Academia Română Filiala Cluj-Napoca 

 

 

Unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918, reprezintă fără 

doar și poate evenimentul principal în istoria României și totodată realizarea 

unui deziderat al locuitorilor din granițele vechii Dacii. Măreția sa stă în faptul 

că desăvârșirea Marii Uniri nu este opera unui om politic, nici a unui guvern, ci 

este o faptă istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan râvnit cu 

putere, din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de 

fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu o inteligență politică remarcabilă spre țelul 

dorit. 

În contextul aniversării a 100 ani de la Marea Unire, aș dori să aduc un 

omagiu bisericii și satului românesc, de fapt întregii populații care prin eforturi 

susținute, în a doua jumătate a secolului XIX-lea au contribuit, în mod esențial, 

la procesul de culturalizare, la formarea unui popor educat și a unei elite 

intelectuale care și-a asumat destinul propriu în Transilvania, la înfăptuirea 

statului unitar român. Totodată doresc să menționez unele dintre jertfele plătite 

cu sânge de înaintașii noștri, cu referire la Țara Lăpușului. 

În anul 1841, în Transilvania erau 2840 sate, precum și 1628 de școli 

elementare, din care 258 (18%) în limba română. Anterior anului 1848, românii 

din Transilvania aveau cel mai mic procent de școlarizare, frecvența de 

școlarizare, pe confesiuni, era de 14% la ortodocși și respectiv 8.5% la 

greco-catolici, în timp ce pentru alte confesiuni, era de peste 50% [1]. În epoca 

liberală (1848-1851) modul de organizare al școlilor în Imperiul Austriac, se 

regăsește în legea privind „Principiile pentru organizarea sistemului de 

învățământ din Transilvania”, conform căreia toate școlile elementare urmau să 

fie confesionale și în limba poporului. Funcționarea acestora urma să fie 

asigurată și finanțată de comunitățile locale, cu alte cuvinte, de satul românesc. 

În anul 1851, dată la care Imperiul Austriac intră în epoca neo-absolutismului, 

cu toată îmbunătățirea școlarizării populației românești, erau încă mari 

disparități față de alte națiuni și confesiuni. O școală capitală sau trivială revenea 

la 431 luterani, 525 reformați, 760 romano-catolici, 1738 ortodocși și 1748 



 

greco-catolici. Pe națiuni, o școală capitală sau trivială revenea la 428 sași, 571 

maghiari și 1744 români. La sfârșitul deceniului neo-absolutist, numărul școlilor 

românești a crescut cu 1302, evidențiind astfel dezvoltarea învățământului 

confesional în limba română. 

Rezultate relativ bune, pe linia școlarizării populației românești sunt 

datorate eforturilor comune ale bisericii și satului. Rolul bisericii a constat în 

abordarea problemelor de educație și disciplină, aspectele materiale privind 

organizarea și funcționarea școlilor confesionale revenind autorităților locale, cu 

alte cuvinte satului românesc. Atât biserica Ortodoxă precum și biserica 

Greco-catolică s-au implicat profund în dezvoltarea învățământului în limba 

română, în particular a celui confesional [2]. Vorbind despre învățământul în 

limba română, cu prilejul primei adunări a asociației ASTRA, la 28 

octombrie/14 noiembrie 1861, Mitropolitul Andrei Șaguna spunea „Puterea 

minții și a scrisului, științele și artele sunt cele care în zilele noastre dau 

popoarelor tărie și le asigură viitorul”, iar Timotei Cipariu îl completa spunând 

despre limba română „tezaur dulce ca sărutările măicuțelor noastre, când ne 

aplecăm la sânul lor, tezaur mai scump decât viața”. 

În acest context ne propunem să analizăm situația învățământului din 

Cercul Târgu-Lăpuș în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum și modul 

de manifestare a intelectualilor și populației satelor, care s-au format la aceste 

școli, în ridicarea poporului român și în final la Marea Unire. Probleme 

deosebite în lumea satelor apar, mai ales, legat de finanțarea procesului de 

învățământ și anume construcția de școli și respectiv plata învățătorilor. 

În anul 1848 s-a luat inițiativa înființării unei școli greco-catolice la 

Târgu-Lăpuș, la care să fie pregătiți elevi, indiferent de confesiune. Cursurile 

s-au desfășurat, pentru început, într-o casă închiriată, având 3 încăperi. În anul 

1857 începe construirea școlii principale din Târgu-Lăpuș, cu contribuția 

localnicilor și a satelor din jur, pe bază de donații precum și munca personală 

[3]. Edificiul, finalizat în anul 1867, a costat 20.000 coroane. În vederea 

realizării acestei construcții, reprezentanții satelor din Cercul Lăpuș (Rohia, 

Libotin, Cupșeni, Ungureni, Poiana Botizei), hotărăsc la data de 22 noiembrie 

1865, să solicite restituirea obligațiunilor la împrumutul de stat din anul 1854. 

La data de 8 martie 1867 are loc o altă reuniune, pe aceeași temă (susținerea 

financiară a școlii), cu reprezentanți ai localităților Ungureni, Libotin, Dobric, 

Suciu de Sus, Cufoaia, Cupșeni, precum și al celor două Lăpușuri (unguresc, 

românesc).  

Pentru deschiderea și funcționarea școlii române gimnaziale din Târgu 

Lăpuș, un număr mare de sate (47) acceptă plata unor sume cuprinse între 100 și 

10 florini, printre care: Lăpuș –100 florini, Suciul de Sus – 65 florini, câte 40 



 

florini – Boiereni, Băiuț Larga etc. Sate mai sărace precum Ungureni, Libotin, 

Coroieni, contribuie cu sume între 10 și 15 florini. 

Comitetul de organizare și avere al școlii a fost condus de Gavril Man de 

Boereni, jude suprem al comitatului Dăbâca în funcție. Până la formarea statului 

austro-ungar, acesta a donat pentru susținerea școlii 102 jughere și 500 florini 

[4]. Printre învățătorii și directorii acestei școli îl regăsim pe Vasiliu Rebreanu, 

tatăl lui Liviu Rebreanu (care de altfel urmează această școală). Pe parcursul a 

57 de ani (1856-1903) la această școală au învățat 4097 tineri (3744 români, 240 

maghiari, 51 germani și 62 evrei, 2567 greco-catolici și 1177 ortodocși). 

Totodată, se repară școlile din comunele cercului Lăpuș și se construiesc 

noi școli de către comunitățile locale, precum cele de la Cufoaia (17 dec. 1866) 

sau Rohia (11/14 septembrie 1911). 

O altă problemă importantă în dezvoltarea învățământului confesional a 

constituit-o angajarea precum și plata învățătorilor. Comunele mai bogate, 

dispunând de mijloace financiare mai bune, au angajat persoane calificate, 

absolvenți de preparandii. În comunele mai sărace, de multe ori posturile de 

învățători au fost ocupate de persoane având o slabă calificare, precum cantori 

sau absolvenți de școli confesionale, în majoritatea cazurilor cu domiciliu în 

comună. Analizând contractele încheiate de comunitățile locale, în perioada 

1850-1867, se remarcă diferențe mari de la comună la comună, între salariile 

învățătorilor și modul de plată al acestora. Contractul încheiat la data de 25 nov. 

1865 cu învățătorul din Suciu de Sus prevedea asigurarea locuinței, 60 florini și 

3 cupe de grăunțe (4.5 l) pentru fiecare fum (41 mierțe, 922 l). La Suciu de Jos 

învățătorul era plătit 5 florini pe lună, pe parcursul anului școlar (contract datat 

10 oct. 1866). La data de 17.12.1866, contractele încheiate cu învățătorii 

prevedeau plata anuală a 80 florini (Lăpuș), 41 florini (Boiereni), 40 florini 

(Groși), 35 florini (Poiana Botizei) sau 30 florini (Cufoaia, Larga) [3]. Uneori, la 

sumele menționate mai sus se adaugă produse agricole. Menționăm că la acele 

date, un feldru de porumb (45 l) costa 0.8-1.0 florini, un font (cca 0, 56 kg) de 

carne de vită costa 4-5 creițari, iar cel de carne de porc cca 10-12 creițari [5]. Ca 

atare, situația materială a învățătorilor nu era prea bună. Cu toate acestea, 

majoritatea învățătorilor au dovedit multă abnegație în instruirea elevilor. 

Eforturile făcute de biserică, de comunitățile locale, precum și prin donații 

s-au materializat în îmbunătățirea semnificativă a gradului de școlarizare. 

Procesul de culturalizare a populației satelor românești, chiar dacă a început mai 

târziu a urmat un parcurs ascendent, în special până în anul 1870, reducând 

astfel mult decalajul comparativ cu alte națiuni din Transilvania. 

Legile școlare adoptate după anul 1876, restrâng însă autonomia religioasă 

și jurisdicția bisericii asupra școlilor confesionale. Astfel, legea XXVIII/1876 

prevede introducerea limbii maghiare în procesul educațional, iar prin legea 



 

XVIII/1879, se transformă studiul acesteia în obligativitate. În anul 1891 

parlamentul de la Budapesta votează o lege școlară prin care limba maghiară 

devine obligatorie în grădinițe și cămine de copii. Prin legea Appony 

XXVII/1907 și XVI/1913, statul ungar, în paralel cu procesul de maghiarizare, 

impune învățământului standarde de calitate precum și standarde financiare 

(plata învățătorilor, localuri școlare) greu de susținut de comunitățile locale. 

Controlul statului asupra școlilor a generat un conflict cu autoritățile bisericești. 

Unele școli se desființează din lipsa mijloacelor financiare. Semnificativă în 

acest sens este declarația istoricului maghiar Acsady Ignacz, din anul 1892: 

„Nobilimea din Transilvania nu încetează să tremure de frica ce-i inspiră șerbii 

sau valahii. Ea se teme că dacă românii se vor instrui și vor avea cultură... nu 

vor mai accepta să suporte sclavajul. De aceea nu a îngăduit școli pentru 

săraci... pentru a salva intereselor celor câteva sute de familii de mari 

proprietari, a fost condamnat un popor întreg la o perpetuă ignoranță... la o 

cruntă mizerie materială și morală” [6]. 

Cu toate piedicile puse și în ciuda legislației acelor vremi, prin eforturile 

făcute de biserică și sat, s-a continuat procesul de școlarizare a populației 

românești dezvoltând totodată conștiința națională. Astfel, în anul 1913/1914 în 

cele 12 localități ale Cercului Lăpuș, frecventau școlile de toate zilele un număr 

de 936 elevi, iar în cele de repetitive, 482 elevi. Spre exemplu, la Suciu de Sus 

erau înscriși 200 elevi la școlile de toate zilele și 100 la cele de repetiție. Un 

număr mai mic de elevi care frecventează școlile este menționat în alte localități, 

ca spre exemplu Suciu de Jos (36+20), Dobric (28+10), Ungureni (45+26) etc. 

[7]. 

Intelectualii formați la sfârșitul secolului XIX-lea, în școlile românești, se 

implică profund în procesul de culturalizare. Spre exemplu, la data de 13/26 

nov. 1908, Comitetul Cercual al Despărțământului Târgu-Lăpuș, al ASTREI, 

desfășoară acțiuni de alfabetizare. Se acordă 2 premii de câte 50 coroane și 3 

premii de câte 25 coroane celor care au participat la aceste acțiuni [7]. 

Departamentul ASTRA Târgu-Lăpuș avea o agenție în comuna Suciu de Sus; a 

organizat biblioteci în 7 comune. Se țin prelegeri de popularizare privind aspecte 

legate de combaterea alcoolismului sau pe probleme de agronomie. Se 

înființează mai multe coruri (Rohia, Copalnic-Mănăștur), se dezvoltă activități 

culturale. 

La acțiunile de maghiarizare forțată, de marginalizare a populației 

românești, intelectualitatea, populația în ansamblu, se implică în viața politică. 

Cea mai reprezentativă formă de luptă pentru recunoașterea drepturilor politice 

ale românilor din Transilvania a fost „mișcarea memorandistă”. Comitetul 

însărcinat cu redactarea Memorandumului a fost constituit din 25 membri, 

printre care Gavril Man de Boereni, singurul din actualul județ Maramureș care 



 

a participat la elaborarea Memorandumului. Pe baza propunerilor făcute de 

membrii Comitetului, forma finală a acestuia a fost redactată de Iuliu Coroianu 

și Andrei Mureșanu. În acest document se arată că, în cei 25 ani de dualism, 

autoritățile maghiare au adus grave prejudicii atât românilor precum și altor 

națiuni din imperiu. În finalul Memorandumului se solicită ca „în formă egală 

legală și prin concursul factorilor competenți, sistemul de guvernare să fie 

reformat în patria noastră, astfel încât să asigure drepturile odată câștigate și 

să țină seama de interesele legitime ale tuturor popoarelor care compun statul 

maghiar”. Bolnav fiind, Gavril Man decedează în scurt timp, nu înainte de a-și 

exprima în scris acordul pentru forma finală a Memorandumului. Acesta îi scrie, 

în ziua de Rusalii 1892 lui Andrei Mureșanu [5]: „M-am bucurat foarte mult că 

dumneavoastră încă a-ți așternut un Memoriu elaborat, pe care, cunoscându-vă 

capacitatea, principiile, ideile clare conducătoare l-aș fi acceptat și semnat cu 

ochii închiși”. 

Conducătorii Partidului Național Român, însoțiți de 300 persoane 

(intelectuali, țărani, meseriași, negustori) sosesc în mai 1892 la Viena, cu 

Memorandumul. Împăratul Franz-Josef refuză să primească delegația și totodată 

dispune trimiterea Memorandumului Guvernului ungar de la Budapesta. În anul 

1893 statul maghiar deschide un proces contra memorandiștilor. Desfășurat la 

Cluj, începând cu 25 aprilie/7 mai 1894, acesta se încheie cu condamnarea a 14 

memorandiști. Menționăm totodată că în acest an Gavril Man a decedat și ca 

atare nu apare printre cei condamnați. 

Locuitorii din Cercul Lăpuș, în mai 1894, trimit o moțiune de protest 

împotriva deschiderii procesului. De asemenea, îi regăsim în acea „mare” de 

oameni, peste 30.000, care au venit la Cluj în zilele procesului, pentru a-și 

manifesta simpatia față de acuzați și a protesta contra acuzatorilor. Acuzații 

refuză apărarea, motivarea acestei acțiuni fiind prezentată de Ion Rațiu. Printre 

altele, acesta spunea „ceea ce se discută aici domnilor este însăși existența 

poporului român. Existența unui popor nu se discută, se afirmă”. Închiși la Vaț, 

sub presiunea opiniei publice europene, sunt grațiați la data de 15 sept 1895. 

În anul 1883 autoritățile politico-administrative au dispus ca în toate actele 

oficiale persoanele de naționalitate română să fie înscrise cu numele 

maghiarizat. [9]. Se semnalează mai multe proteste la această măsură. Cu 

prilejul jubileului de 1000 ani de la stabilirea ungurilor în centrul Europei, se 

maghiarizează numele a 46 comune din Transilvania. În anul 1907, din cele 312 

școli din Maramureș, numai 42 predau în limba română. Dintre cei 46.002 copii 

de vârstă școlară din Maramureș în anul 1907, doar 20.443 (44%) au urmat 

școala. În 3 comune s-au închis școlile [7, 10]. 

Acțiunile de protest față de tendințele de maghiarizare forțată se 

intensifică, la acestea participând în special intelectualitatea formată în anii 



 

1860-1870, în particular după adoptarea, în anul 1863, de către Dieta de la Sibiu 

a „Legii egalei îndreptățiri a națiunii române și a confesiunilor ei”. Această 

intelectualitate, împreună cu populația școlită a satelor vor juca un rol important 

în desăvârșirea Marei Uniri, mulți sacrificându-și viața, cum s-a întâmplat de 

altfel la Târgu-Lăpuș. 

Clocotul evenimentelor din preajma Unirii s-a resimțit și în Cercul 

Lăpușului, unde s-au format consilii și gărzi locale. La sfârșitul lunii octombrie 

1918 s-a lansat un apel intelectualității și populației lăpușene, în care se spune 

„sfatul organizat al neamului românesc vă cheamă imperios la o consfătuire pe 

ziua de 3.10.1918 la care să se aleagă Consiliul Național Român, acum când 

zbuciumul vremurilor ne-au adus suflul cald al libertății întregului neam 

românesc”. La acest apel a răspuns „toată intelectualitatea din Cercurile Lăpuș, 

Copalnic-Mănăștur, precum o mare masă de țărani”. Cu prilejul acestei adunări 

s-a ales un Consiliu Național, cu rol important la realizarea dezideratului secular 

al poporului român de pe aceste meleaguri, unirea cu România. 

Consiliul Național ales era format din 6 intelectuali și 6 țărani, printre care 

Gabriel Buzura (avocat) președinte, Ioan Olteanu (profesor), George Petrovan, 

Clement Petrovan (funcționari), dr. Ioan P. Oltean și dr. Iuliu G. Meca. Garda 

Națională, formată cu acest prilej avea drept comandant pe locotenentul Vasile 

Latiș (învățător) și plutonierul Filip Vasile (Libotin). Garda Națională din Suciu 

de Sus era comandată de Bud Mihai (fost jandarm). În paralel se organizează și 

garda maghiară, formată din tineri maghiari din zonă și foști combatanți sau 

jandarmi, având drept comandant pe Moldovan Ioska, fost căpitan în armata 

austro-ungară. 

Consiliul Național Român și Garda Națională Lăpușană au convocat pe 

data de 28 nov. 1918 o consfătuire la Târgu-Lăpuș, având drept scop alegerea 

deputaților care să reprezinte locuitorii acestui colț de țară, la actul unirii de la 

Alba-Iulia. Printre cei 30 de reprezentanți aleși, menționăm pe avocatul Ioan 

Olteanu, fiul preotului din Suciu de Sus, Pop Gavrilă (student la teologie, Sibiu), 

Bizo Petre (student la istorie), Gheorghe Miholcea (țăran din Groși), Alexandru 

Sas, Victor Hăragâș, țărani Târgu-Lăpuș. Bude Gavril (învățător). Președinte al 

delegației a fost protopopul Andrei Ludu. Totodată s-a hotărât, ca la data de 5 

decembrie 1918, delegați aleși să prezinte hotărârile luate la Alba Iulia, în cadrul 

unei mari adunări populare ce se va organiza la Târgu Lăpuș [11]. 

Atât partea română, precum și cea maghiară au făcut pregătiri în vederea 

desfășurării Adunării Populare din 5.12.1918. Garda Națională Română, prost 

înarmată, urma să apere adunarea. Garda maghiară, prin Moldovan Ioska și 

Papp Layos, preot reformat, din localitate au cerut intervenția regimentului 39 

Debrețin, aflat în garnizoană la Băiuț, pentru reprimarea adunării. 



 

Adunarea populară s-a desfășurat la data de 5 decembrie, în curtea școlii 

din Târgu-Lăpuș, la aceasta participând peste 1000 oameni, după unele surse 

1500. Entuziasmul care a cuprins adunarea a fost însă urmat de evenimente 

tragice. În momentul când Ioan Oltean se pregătea să închidă lucrările adunării, 

un detașament de 60 soldați din regimentul 39 Debrețin, comandat de 

locotenentul Szöcz Bela (originar din Groși), la care s-au adăugat persoane din 

Băiuț și Târgu-Lăpuș, înarmați cu puști și mitraliere, au deschis foc asupra 

mulțimii, comandantul Gărzii Naționale Române fiind ucis printre primii. 

Preotul din Larga este rănit de un localnic, Bartha Gyurka. Mulțimea s-a 

împrăștiat, lăsând în urmă un mare număr de morți, în jur de 140 persoane fiind 

rănite. Numărul de morți este estimat a fi între 30 și 60, în cursul nopții unele 

cadavre fiind ridicate. Ca atare, cifra oficială este de 30 de morți. Detașamentul 

maghiar a răscolit casele, omorând participanți la adunare, printre care pe 

plutonierul Filip Vasile. 

Printre persoanele ucise, cel mai mare număr provine din Suciul de Sus 

(Petru Pop, Maria Polian, Ioan Chindriș, Pavel Casian Bude, Simion Filip), 

Rogoz (3), Groși, Libotin, Costeni, Lăpuș (2) și câte o persoană din Rohia, 

Ungureni, Dămăcușeni, Răzoare, Băiuț, Dobric (învățătorul Vasile Suciu). 

La aflarea veștii despre masacru, Garda Națională din cele două Suciuri 

s-a deplasat la Lăpuș, surprinzând nepregătit detașamentul maghiar, care la 

început se retrage. În timpul scurs pentru neutralizarea mitralierei din turnul 

bisericii reformate, trupele maghiare se reorganizează și, ajutate de unii 

localnici, forțează detașamentul din Garda Națională Română să se retragă.  

La aflarea masacrului, populația satelor din Tara Lăpușului se răscoală și 

alungă organele administrației maghiare, din aceste localități. Un detașament de 

80-100 de români din Garda Națională din Dej, comandat de locotenentul 

Romulus Micșa se îndreaptă spre Lăpuș, în sprijinul localnicilor, fapt ce 

determină soldații maghiari să se retragă la Băiuț. Deși inițial s-a hotărât 

pedepsirea cu moartea a tuturor celor care au participat la masacru, în final au 

fost trimiși la Dej pentru judecată, pentru ca în final să fie însă eliberați. 

A fost doar unul dintre exemple de tribut plătit cu sânge în contextul 

reîntregirii națiunii române. Alături de mulți alții, și rude ale familiei noastre au 

fost uciși sau răniți. Armata română a ajuns la Târgu-Lăpuș la sfârșitul lunii 

decembrie 1918, când administrația majorității localităților era deja românească. 

În cinstea celor care și-au sacrificat viața pentru reîntregirea neamului, la 

data de 21 mai 1936 a fost dezvelit un monument la Târgu-Lăpuș. Pe acest 

monument stătea scris: „Ne-am jertfit viața cu drag celui mai scump ideal – 

Unirea tuturor românilor și aceasta să vă servească drept pildă pentru a păstra 

pământul sfânt al țării stropit cu sângele nostru”. Cu acest prilej, au luat 

cuvântul, printre alții, Constantin Brătianu, ministrul Valeriu Roman, din partea 



 

guvernului, dr. Ioan Olteanu, prefectul județului Someș și participant la 

evenimentul din 5 decembrie 1918, precum și ing. Teodor Burzo, fost 

comandant adjunct al Comisiei de Transporturi în cadrul Consiliului Dirigent. În 

alocuțiunea de inaugurare, Constantin Brătianu spunea: „Piatra ce dezvelim 

astăzi este pentru toți românii Piatra ce vorbește! Piatra ce va vorbi inimilor 

noastre! Piatra care va vorbi mâine sufletelor frumoase ale feciorilor noștri. Să 

grijim de ea”. 

Monumentul dedicat martirilor români este demolat în 1940, reclădit în 

anul 1946, demolat a doua oară în anul 1949 și refăcut în 1968. Distrugerile 

provocate acestui monument s-au împletit strâns cu suferințele românilor din 

acest colț de țară. Această istorie nu dorim să se mai repete. 
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Idealurile mari de viață ale omului contemporan sunt adesea reduse la 

dorințe mărunte, de împlinire imediată și prin orice mijloace a unor obiective 

materiale. De aceea, instituțiile importante ale Statului, cum ar fi Academia 

Română, Biserica Ortodoxă Română, Școala și instituțiile autorităților locale, 

sunt chemate să ofere românilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, și o formare 

spirituală, pentru a trăi în comuniune de iubire față de Dumnezeu și față de 

oameni. 

Întrucât înțelepciunea populară ne învață că „Totdeauna lucrul tău să-l 

începi cu Dumnezeu”, la această inaugurare a Centrului de Cercetări Teologico-

Filosofice al Academiei Române de la Dragomirești, ne rugăm lui Dumnezeu să 

binecuvânteze pe toți cei implicați în această frumoasă și îndrăzneață realizare, 

întrucât o investiție înțeleaptă în educație și în formarea academică și 

profesională nu este doar un gest de generozitate, ci mai ales un act de 

responsabilitate pentru prezentul și viitorul țării noastre. De modul cum 

semănăm astăzi în ogorul educației și culturii depinde ce vom recolta în viitorul 

apropiat! 

Inițiativa celor responsabili cu materializarea acestei inaugurări a 

Centrului de Cercetări Teologico-Filosofice, precum și cu organizarea 

simpozionului „Veghetori la obârșii”, vine ca o confirmare și binecuvântare că 

oamenii acestor meleaguri se ancorează în trecut pentru a asigura un viitor cu 

veșnică dăinuire a neamului nostru românesc. 

Toate aceste lăudabile eforturi întregesc omagierea celor 100 de ani de la 

înfăptuirea Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918, fapt pentru care ne rugăm 

Preasfintei Treimi să ocrotească pe toți românii dreptcredincioși, care se implică 

în această misiune binecuvântată, dăruindu-le sănătate multă, viață lungă cu 

putere de muncă și multe bucurii sufletești. 



 

 

 

Salutăm inițiativa Primăriei orașului Dragomirești de a deschide și 

inaugura un Centru de cercetări Teologico-Filosofice în această localitate.  

Scopul acestui proiect cultural-religios, inaugurat prin simpozionul 

Veghetori la Obârșii și desfășurat sub egida Academiei Române, este de a 

promova, încuraja și sprijini noi generații de cercetători, care să evidențieze și să 

promoveze patrimoniul religios și cultural local. Teologia în forma ei asumată 

practic în trăirea comunității și Filosofia de viață oglindită în chipul aceleiași 

comunități prin modul de manifestare a structurii interioare a sufletului uman, 

caută Adevărul absolut, pe Dumnezeul cel Viu. 

Afirmația marelui filosof francez Jean-Jacques Rousseau, unul dintre 

cunoscuții gânditori ai Iluminismului și anume, că Tot ceea ce nu avem de la 

naștere și ne va trebui când vom fi mari, ne este dat prin educație, certifică 

nevoia cunoașterii și a cercetării din care fiecare generație se face părtașă și în 

același timp ne duce cu gândul la episcopul Maramureșului, de pie memorie, Dr. 

Alexandru Rusu, care, printr-o scrisoare adresată preoților și credincioșilor, de 

sărbătoarea Învierii Domnului din anul 1941, sublinia importanța școlilor și 

educarea copiilor indiferent de vitregiile vremii: În ce privește școala satelor 

noastre socotit este ca – după ce noua stăpânire nu e străină de gândul școlilor 

puse sub ocrotirea Bisericii, așa-numitelor școli confesionale, care le 

cunoaștem de mai înainte – să căutăm a le trezi, pretutindeni unde se poate, la 

noua viață și făcând din școală iar o „tindă a bisericii”, să continuăm drumul, 

plăcut lui Dumnezeu (că-i vorbă de sufletele copiilor noștri), pe care l-au bătut, 

cu mult folos, înaintașii. Educația este cea care stă la baza identitară a unui 

popor și doar prin cultură un popor își poate cultiva și promova valorile 

identitare și forma democratică de a se manifesta, justificându-și astfel existența 

lui în granițele unui teritoriu. 

Varietatea culturală și bogăția tradițiilor de care se bucură județul nostru, 

cu precădere partea aceasta de Maramureș istoric, după cum este cunoscut în 

întreaga lume, ne îndeamnă să păstrăm, să încurajăm, și să transmitem mai 

departe moștenirea spirituală și culturală pe care și noi la rândul nostru am 

primit-o de la înaintașii noștri. Îndemnăm așadar și încurajăm generațiile mai 

tinere să păstreze și să transmită aceste valori autentic românești, valori care se 



 

regăsesc și în portul nostru tradițional, care îmbracă nu doar trupul ci mai ales 

sufletul. 

Ca fiu al acestor locuri, aș dori să închei citându-l pe părintele Emil Bran, 

protopop greco-catolic și ctitorul bisericii Adormirea Maicii Domnului din 

Dragomirești, care la prima adunare cercuală a ASTREI ținută la 1 decembrie 

1912 în „biserica cea nouă” din Dragomirești, arăta că maramureșenii nu sunt 

numai o parte întregitoare a neamului românesc: Strămoșii dumneavoastră, au 

fost odinioară mândria neamului românesc. Oameni puternici în războaie, 

voinici și biruitori; boieri dăruiți cu nobilime de la Craii țării noastre și de la 

voievozii Ardealului, pentru vitejia și înțelepciunea lor. Aveți datorință deci, 

datorință sfântă de sufletul, inima și mintea și cu un cuvânt de întreg sufletul 

dumneavoastră ca să vă deșteptați, să învățați carte, cultura românească și să 

vă desfătați ca într-o grădină de flori în frumusețea literaturii, a scrierilor 

românești, că numai așa vă puteți face vrednici de numele falnicilor străbuni și 

vă puteți croi o stare mai fericitoare decât aceasta de acum! 

 

Cu părintească însoțire și arhierească binecuvântare, 

† VASILE 
Episcop greco-catolic de Maramureș 

  



 

 

Pr. prof. Vasile ȚIPLEA 
Primar – Orașul Dragomirești, Maramureș 

 

 

Maramureșul este un pământ românesc care trăiește un sentiment de 

bucurie presărat cu amărăciune, acum, la împlinirea a 100 de ani de la făurirea 

„României Mari”. La începutul secolului XX maramureșenii erau parte 

integrantă a Ungariei, fiind nevoiți să treacă granița peste Dealul Ștefăniței ca 

să ajungă la frații lor ardeleni. Din această perspectivă, alipirea 

Maramureșului la Regatul României a fost o binecuvântare pentru românii din 

această parte de țară. Din păcate, o parte însemnată a maramureșenilor a 

rămas în afara hotarelor statului român și, în acest context, cei care trăiau 

peste Tisa au fost supuși unei adevărate drame culturale și politice. 

Anumite izvoare povestesc că la Marea Adunare Națională de la Alba 

Iulia din 1 Decembrie 1918 la tribuna de la care a citit declarația de unire 

episcopul ortodox de Caransebeș, Miron Cristea, viitorul patriarh al noului 

stat, în momentul în care se proclama unirea românilor de la Carpați până la 

Tisa cu Regatul României, delegații maramureșeni de peste Tisa, prezenți 

lângă podium, au strigat: „Dar pe noi cui ne lași, părinte?”. Acești 

maramureșeni minunați, care și-au exprimat dorința de unire cu Regatul 

României, care au participat la alegerile din 1919, care au avut deputați în 

Parlamentul României, până la urmă au fost cedați prea ușor Cehoslovaciei și, 

după 20 de ani, ocupați mai întâi de Ungaria horthystă, apoi de către armatele 

sovietice, devenind victimele nefericite ale unui proces de deznaționalizare de 

o agresivitate fără precedent. Faptul că ei astăzi mai poartă costumul popular 

românesc, faptul că astăzi încă mai vorbesc o frumoasă limbă românească 

este un miracol divin, care trebuie să ne oblige pe noi cei care am fost 

suficient de norocoși pentru a rămâne în granițele României să-i sprijinim 

pentru a-și putea păstra pe mai departe învățământul, tradițiile și limba 

românească și, de ce nu, să facem eforturi pentru a putea obține cu destulă 

ușurință, toți cei care doresc, pașaport și cetățenie română. 

Marea Unire a însemnat pentru localitatea Dragomirești o recunoaștere 

a eforturilor depuse de preotul Emil Bran, vreme de aproape două decenii, în 



 

sprijinul realizării unității naționale. Acest memorandist, de o înaltă ținută 

cultural-teologică, a pregătit ogorul și a presărat sămânța conștiinței naționale, 

astfel încât maramureșenii de pe văile Izei și Vișeului să-și dorească unirea cu 

România mai mult ca oricând. În urma alegerilor din 1919, preotul 

greco-catolic din Dragomirești, Emil Bran, avea să fie ales senator în primul 

Parlament al României Mari. Unirea a transformat Dragomireștiul într-un 

centru pentru întreaga vale a Izei, aici înființându-se o judecătorie, un parchet, 

un oficiu de cadastru, localitatea noastră fiind centru al plasei Iza – 

Dragomirești. 

Bucuria realizării Marii Uniri a fost umbrită de realitățile dure ale 

perioadei din timpul și de după război. În cei peste patru ani ai Marelui 

Război au fost înrolați în oastea împăratului de la Viena 213 mireșteni, care au 

luptat într-un război ce nu era al lor și au plătit preț de sânge pentru o cauză 

care le era străină. Potrivit documentelor scoase la iveală de către istoricul Dr. 

Ilie Gherheș din arhivele statului, din cei 213 soldați originari din 

Dragomirești, 55 nu s-au mai întors acasă, 41 murind pe front, unul murind 

într-o închisoare țaristă, iar 13 fiind declarați dispăruți. Au mai fost 26 de 

soldați, care au venit acasă cu diverse infirmități, unii pierzându-și vederea, 

alții brațele iar alții posibilitatea de a se mai putea deplasa. La finalul acestui 

război inutil, au rămas în Dragomirești 32 de văduve și 101 copii orfani care, 

putem crede, au fost la fel de mari eroi ca și cei care au plătit sacrificiul 

suprem pe câmpul de luptă. Între cei care au așteptat în zadar venirea soțului 

și a tatălui acasă au fost și străbunica mea Palaga, și bunicul meu Ion, care 

după câțiva ani au primit vestea morții străbunicului meu Țiplea Ion de la 

celălalt străbunic al meu Ilea Vasile, întors târziu din prizonieratul rusesc. 

Străbunicul Ilea Vasile povestea tatălui meu despre momentul morții celuilalt 

străbunic, când din cei șapte soldați aflați într-un tranșeu sau mai degrabă 

într-o groapă, dimineața s-a trezit singur în viață. La venirea sa acasă, în anul 

1922, și-a lepădat, la intrarea în localitate, „la Todoră de la pod”, hainele cu 

care era îmbrăcat, fiind plin de mizerie și infecții, intrând în curtea casei, de 

pe ulița Ieșului, aproape gol.  

Într-un document datat 11 iulie 1922, pe opt pagini, semnat de primarul 

Ilban Ștefan, secretarul Vasile Man, plugarul Zubașcu Ștefan și preotul 

ortodox Pavel Moldovan sunt trecuți toți eroii și veteranii din Dragomirești ai 

Marelui Război, însă în spatele celor 213 bărbați este povestea amară a jertfei 

lor, pe care noi avem datoria de a o scrie și a o transmite mai departe 

urmașilor noștri. 

Salutăm organizarea de către Centrul de Cercetări Teologico-Filosofice 

al Obiceiurilor Românești din Maramureș, aflat sub egida Academiei 

Române, a simpozionului cu tema „Contribuții maramureșene la înfăptuirea 



 

Marii Uniri”, în anul centenar, ca pe un demers de recunoaștere a 

personalităților marcante din Maramureș care au susținut idealul ce a dus la 

unirea din 1918, de la Ilie Lazăr la Vasile Lucaciu, de la Vasile Chindriș la 

Ioan Bilțiu Dăncuș, de la Simion Balea la Emil Bran, alături de cei peste 70 

de delegați de pe cuprinsul de azi al Maramureșului, care au spus cu bucurie 

„Noi vrem să ne unim cu țara!” 



 

 

Marius Alexandru DUNCA 
Ministrul Tineretului și Sportului 

 
 

Atunci când vorbim despre Unirea de la 1918, noi, cu toții, suntem 
mici. Pentru că istoria nu ne-a pus până acum la încercare să trăim separați de 
frații noștri vorbitori de aceeași limbă și să nu ni se dea voie să fim împreună.  

Noi nu am avut de luptat pentru păstrarea învățământului în limba 
română în timpul aplicării unor legi crude precum cele școlare sau Appónyi, 
cum mai erau numite după ministrul maghiar al cultelor și instrucțiunii. 
Atunci, la începutul secolului XX, românii din Transilvania, dar și celelalte 
popoare din teritoriile ocupate de monarhia dualistă, începeau să fie supuși 
unui proces de deznaționalizare forțată.  

Nu avem nici de ascuns tricolorul în interiorul șepcii de licean, cum 
făceau elevii brașoveni, sau să refacem culorile naționale, prin banderolele 
purtate de junii șcheieni, fiecare câte o culoare, roșu, galben, albastru. 

Traversăm o perioadă în care, să ne numim români este ceva firesc. Dar 
acest firesc se întemeiază pe eforturile altora. Pe drumurile făcute până la 
împărații care aveau, vremelnic, Transilvania sub stăpânire, pentru a fi apărate 
niște drepturi de care trebuia să beneficieze și populația majoritară din această 
provincie. Pe lupta soldaților care se aruncau în fața gloanțelor ca să apere o 
bucată de pământ.  

Am avea noi curajul acesta, în zilele noastre? Acum amenințarea vine 
din interior, de la cei care se gândesc la o Transilvanie dezlipită iar de restul 
țării, pentru că bunăstarea ei nu ar trebui împărțită cu Moldova sau Țara 
Românească. Am avea noi tăria morală a brașoveanului, prin adopție, 
Alexandru Vaida Voevod, care s-a dus în Parlamentul de la Budapesta cu 
cererea de autodeterminare a românilor de pe teritoriul Austro-Ungariei? 
Politicianul dusese ca probe discuțiile care avuseseră loc în Maramureș, când, 
după Războiul de Reîntregire, se încerca obținerea unor declarații ale 
românilor față de Ungaria, iar cei care se opuneau, erau amenințați cu 
procese.  

În fața tuturor acestor fapte, ale noastre pare nesemnificative. Comparați 
cu fiecare dintre soldații care au luptat, cu învățătorii care au predat limba 
română cvasi-clandestin, cu a celor care au scris istoria României, suntem 



 

mici. Dar este datoria noastră să ajungem la înălțimea celor care ne-au lăsat 
moștenire o țară întreagă. Suntem obligați să o păstrăm unită și să ne 
respectăm unii pe alții. Suntem datori să dăm iar mână cu mână pentru binele 
comun. Trebuie să fim, cu adevărat, uniți. 



 

 



 

 



 

 

Dr. Ilie GHERHEȘ 
 

 

Orice oră de istorie este o reverență adusă înaintașilor binemeritați, acelora 

dintre noi care în clipele frământate ale Marii Uniri se rugau să fie inspirați și să 

poată lua decizia bună, deoarece erau cutreierați de două îndoieli istorice, 

nemaitrăite până atunci:  

1. Dacă ei sunt cei vrednici, cei chemați să hotărască soarta semenilor lor 

pentru restul evoluției istorice?; 

2. Ce vor spune, cum vor primi strănepoții lor „de peste 100 de ani” 

alegerea făcută de ei? 

Se spune că doar atunci când alegi, te definești! 

Acum, la Centenar, mărturisindu-mi bucuria că pot face parte din 

generația care-și va aduce prinosul de recunoștință față de iluștrii înaintași, care 

au înfăptuit Marea Unire din anul 1918, consider că este de datoria mea să mă 

angajez într-o necesară încercare de limpezire istorică. Mai precis, nu 

intenționez o tentativă de oră de dirigenție sau de așa-zisă lecție istorică (în 

sensul îndătinat, negativ al termenului) ci, pur și simplu, o obligatorie reparație 

morală. 

Pornind de la truismul că „după război, mulți viteji se arată” și de la 

constatarea că ar fi nedrept ca tocmai pe unii dintre cei mai vrednici înaintași ai 

noștri să-i pierdem în păienjenișul molcom al uitării, adică să aibă soarta 

„eroului necunoscut” sau, mai rău, să rămână în „seama nimicii”, am încercat să 

fac o cercetare exhaustivă, categorică, pentru a mă convinge de veridicitatea 

listei delegaților, cu credențional, adică cu acea împuternicire care le-a dat drept 

să intre, mai întâi, în Sala Unirii și, apoi, să voteze în numele celor pe care i-au 

reprezentat, potrivit însă propriilor lor convingeri și capacități de discernere. 

După cum se știe, acești delegați au fost aleși în mod democratic, în adunări 

populare locale, câte cinci reprezentanți de fiecare circumscripție electorală, 

stabilită în urma recensământului austro-ungar din anul 1910. În același timp, 

unii delegați au reprezentat, de drept, anumite instituții și organizații ale 

românilor din teritoriile de referință. 



 

Mai încerc, apoi, această cuvenită „operație de igienă istorică” cu de la 

sine putere, pentru că, de-a lungul timpului, în istoriografia problemei, s-a 

insinuat și o anumită doză de aproximare istorică, respectiv unii dintre înaintașii 

mei într-ale scrisului istoric, din diferite pricini, au lăsat să plutească o anumită 

doză de confuzie asupra celor 25 de delegați maramureșeni cu credențional, deci 

cu drept de vot și alții, care doar i-au însoțit, i-au însuflețit. Pe de altă parte, știut 

e că nu se cade și că nu este nici căderea mea să aleg, „să cântăresc”, când este 

vorba de recunoștința și admirația noastră istorică dar, în același timp, știind cât 

de scump au plătit cei mai mulți dintre ei, unii cu ani grei de închisoare, iar alții 

chiar cu viața, cred că se impune să distingem în spiritul adevărului istoric.  

Nu este neapărat tema acestor rânduri, strict aplicate, dar cunoscută fiind 

atmosfera acelor zile și ore premergătoare Marii Uniri când ofensiva statului 

austro-ungar, debusolat și dezarticulat își făcea simțită prezența, apelând la 

diferite forme de intimidare, de amenințare și retorsiune, cred că se impune, cu 

atât mai mult, să apreciem curajul, determinarea și spiritul de sacrificiu al acelor 

corifei ai Unirii. Aș mai rămâne în această paradigmă a propagandei 

antiunioniste românești, amintind fie și cazul izolat al acelui învățător „rătăcit” 

din Slătioara, care milita pentru menținerea comitatului (județului Maramureș) 

în granițele ungare și căruia consătenii i-au aplicat un tratament de lecuire față 

de propaganda pro maghiară, strecurându-i zilnic în casă câte un șarpe, până 

când dascălul renegat, vândut ungurilor, a fost silit să-și părăsească locuința 

confesională și satul.  

În aceeași ordine de idei aș mai invoca aspectul de la Vișeul de Jos când, 

față de procesul verbal al adunării de desemnare a delegaților cercuali în care 

s-au ales „cu nume și prenume” cei cinci delegați pentru Alba Iulia, doi dintre 

aceștia se vor retrage de la această nobilă misiune istorică, iar pe credențional 

vor fi înlocuiți de către alții doi. Astfel de cazuri nu-i scuză sau acuză pe cei mai 

ezitanți, mai șovăielnici, nu-i exonerează, dar îi înnobilează și mai mult pe cei 

care s-au dovedit a fi mai curajoși, mai capabili de sacrificiu. În acest context, să 

precizez faptul că Pop Șimon, un bogătaș român renegat din Vișeul de Sus, 

declara și amenința că îi va împușca cu mâna lui pe toți aceia care vor avea 

curajul să se deplaseze la Alba Iulia pentru a vota Unirea.  

Pentru a înțelege și mai bine atmosfera de teroare etnică în care s-au 

desfășurat acele evenimente, peste voia pizmașilor și împotriva autorităților 

austro-ungare, aflate la post, să mai amintim doar că adunarea generală a 

Cercului Electoral Sighet s-a ținut în Sat Slatina, în dreapta Tisei (azi, Ucraina) 

și nu în Sighet; că Cercul Electoral Vișeu-Iza nu s-a întrunit la Vișeul de Sus, ci 

la Vișeul de Jos ș.a. În același spirit, la Adunarea din 22 noiembrie 1918, ținută 

în Sighet, în care s-au validat delegații Comitatului Maramureș, adunare la care 

s-au strâns peste 5-6.000 de români, la care au participat și cei din dreapta Tisei, 



 

aceștia au avut în fiecare din cele 30 de căruțe și câte o armă, rămasă sau adusă 

de pe front. Așa să fie, la nevoie! De asemenea, la întrebarea „Ce s-ar fi 

întâmplat dacă militarii postați pe acoperișuri, cu mitraliere, ar fi început să tragă 

în manifestanți?”, unul dintre delegați a răspuns „Acest lucru ar fi fost cu 

neputință, deoarece atunci din Sighet nu ar fi rămas piatră pe piatră. S-ar fi 

năturnit satele...!”  

Într-un alt context, cu siguranță mai energizat etnic, în comitatul vecin 

Sătmar, aceeași adunare comitatensă nu s-a putut ține la Satu Mare, ci s-a 

întrunit, în data de 28 noiembrie 1918, la Baia Mare, al doilea oraș ca mărime.  

Cu siguranță că nu ne-am trăit îndeajuns toate miturile istorice, iar unul 

dintre ele, cel al unității naționale, este cel mai însemnat pentru că el marchează 

un prag al devenirii noastre istorice. Înăuntrul matricei noastre etno-istorice 

trebuie să ne consumăm combustia acestei unități, iar fiecărei generații îi revine 

menirea sfântă a reconfigurării continue a icoanei istoriei noastre. 

 

Lista delegaților maramureșeni, cu credențional, la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918:  

I. Cercul electoral Sighet – Sat Slatina: 

1. Dr. Vasile Chindriș – Sighetul Marmației 

2. Ilie Filip – Apșa de Jos 

3. Dr. George Bîrlea – Sighetul Marmației  

4. Vasile Mich – Iapa 

5. Mihail Dan – Apșa de Mijloc 

II. Cercul electoral Teceu – Săpânța: 

1. Simeon Balea 

2. Toader Popp l. Ion 

3. Ion Stan Mihăescu 

4. Ion Șteț l. George 

5. Ion Popp a Tomi 

III. Cercul electoral Vișeu – Iza: 

1. Ion Iusco Dolhuțu – Vișeul de Sus 

2. Gavril Coman – jude comunal Vișeu de Jos 

3. Artemiu Anderco – preot Ieud 

4. Vasile Pleș – Ieud 

5. Vasile Timiș Filipan – Borșa 

IV. Cercul electoral Ocna Șugatag: 

1. Iuliu Ardelean – preot Văleni 

2. Ilie Lazăr – jurist Giulești 

3. Emil Fucec junior – preot Sârbi 

4. George Moiș – proprietar Berbești 



 

5. George Nemniș – proprietar Călinești 

V. Reuniunea Învățătorilor Români Greco-Catolici: 

1. Ion Bilțiu Dăncuș – învățător Sat Slatina 

2. Grigore Ciple – Ieud  

VI. Garda Națională 

1. Dr. Aurel Szabo – căpitan Vișeul de Sus 

2. Florentin Biltz Dăncuș – slt. Sat Slatina 

3. Ion Ivanciuc – sergent Iapa 

 

În general, istoriei Maramureșului i se rezervă un loc de prințesă a 

istoriografiei românești. La Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, maramureșenii au 

deschis defilarea delegațiilor, au avut cel mai mare drapel și cel mai înalt stegar 

și li s-a acordat onoarea de a fi primii care au depus credenționalele în Sala 

Unirii. Consider că invocarea acestor preeminențe istorice nu face decât să 

consolideze statutul istoriei județului nostru.  
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Abstract. Dr. Gavrilă Iuga (1880-1940) was a Romanian lawyer from Maramureș and an officer 

in the Austro-Hungarian Army during the First World War. On July 31, 1916 he falls prisoner on 

the Russian front. Then the Kingdom of Romania was a military ally of the Tsarist Empire and, 

therefore, it was the question of organizing, on a voluntary basis, former Romanian-born soldiers 

from the Austro-Hungarian Army who had been killed prisoners in Russia and the establishment 

of regiments to be integrated into the Romanian Armed Forces. 

In this context, Dr. Gavrilă Iuga was given the mission to travel to Siberia to identify 

Romanian prisoners there and, with the consent of the Tsarist authorities, to team up with 

Romanian Army uniforms and to organize them in detachments to travel and to fight on the 

Mărășești front. To this end, Dr. Gavrilă Iuga conducted an intense campaign to convince these 

prisoners to join the Romanian Army, distributing even a propaganda newspaper edited for this 

purpose. 

Keywords: First World War, Dr. Gavrilă Iuga, prisoners, Siberia, Battle of Mărășești.  

 

 

S-a născut la 23 nov. 1880 în Săliștea de Sus jud. Maramureș, într-o 

familie română de origine nobilă, descendentă din voievozii Bogdan și Iuga. A 

urmat studiile secundare la Liceul grăniceresc din Năsăud și la Liceul 

greco-catolic românesc din Beiuș1. Studiile universitare le-a făcut la facultatea 

de Drept din Budapesta, pe care o absolvă obținând titlul de doctor în Științe 

Juridice. Este avocat în Vișeul de Sus (Maramureș), începând cu anul 1910. La 

izbucnirea războiului, în 1914, este mobilizat în armată, urmează Școala de 

ofițeri la Viena timp de doi ani, după care în iunie 1916 este trimis pe front cu 

gradul de sublocotenent. O lună mai târziu, pe 31 iulie 1916, cade prizonier pe 

frontul rusesc din Galiția și este deținut în lagărul de prizonieri de la Darnița, 

lângă Kiev.  
                                                            
1 * * * Maramureșul Istoric prin oamenii săi: Dr. Gavrilă Iuga, Editura Ethnologica, Baia Mare, 

2013, p. 9 și urm.  



 

În acea perioadă, într-un interval scurt, de numai aproximativ o jumătate 

de an, pe scena politică internațională se produc câteva schimbări semnificative, 

care vor determina finalmente schimbarea cursului istoriei. Astfel, la 27 august 

1916, la presiunile Antantei, România intră în război de partea Antantei și 

împotriva Puterilor Centrale. În urma intrării României în Război, soldații 

români din armatele Austro-Ungare erau de fapt puși în situația de a lupta 

împotriva soldaților români din Armata Regatului României. În intervalul iunie 

– septembrie 1916, pe Frontul de Est are loc ofensiva rusă condusă de generalul 

Brusilov, încununată de succese deosebite, de fapt singurele succese rusești 

notabile de pe tot parcursul Războiului. Armatele Austro-Ungare sunt împinse 

sute de km spre Vest și înregistrează pierderi uriașe, în total aproximativ 1,5 

milioane de militari, între care 400.000 de prizonieri2, pentru care se amenajează 

un mare lagăr de tranzit la Darnița (lângă Kiev). De aici, de la Darnița, 

prizonierii erau repartizați de regulă la muncă în Siberia. Unele surse militare 

române din epocă (de ex. colonelul Constantin Pietraru)3 au susținut că în 

diferite lagăre și locuri de muncă de pe tot cuprinsul Rusiei existau ca prizonieri 

de război cel puțin 500 de ofițeri și peste 100.000 de soldați români originari din 

Transilvania, Banat și Maramureș, foști combatanți în Armatele Austro-Ungare. 

Între timp, moare împăratul Imperiului Austro-Ungar Franz Joseph, la 21 

noiembrie 1916, ceea ce schimbă starea de spirit a soldaților români din 

armatele Austro-Ungare  și cu atât mai mult a prizonierilor români din lagărul de 

la Darnița, în sensul că aceștia au fost depus jurământul militar față de împărat 

dar, odată cu moartea împăratului, ei se puteau considera dezlegați de acest 

jurământ. În fine, la sfârșitul lunii februarie 1917, în urma unui șir de revolte, în 

Imperiul Țarist are loc instituirea unui guvern provizoriu (guvernul Kerenski) și 

abdicarea Țarului Nicolae al II-lea câteva zile mai târziu, la 2 martie 1917.  

În acest context istoric, Guvernul României aflat la Iași, prin Ministerul de 

Război, a emis Ordinul nr. 1191/ 23 februarie 1917, prin care s-a aprobat 

formarea Corpului Voluntarilor Ardeleni din Rusia4, care urma să fie integrat în 

Armata Română și urma să se deplaseze pentru a lupta în linia întâi pe frontul 

din Moldova. Guvernul Provizoriu al lui Kerenski, prin Ordinul nr. 37108 / aug. 

1917 al Statului Major General Suprem, a dat inițial aprobarea pentru recrutarea 

a 30.000 de prizonieri români (de unde putem deduce numărul celor disponibili 

pentru a fi înrolați ca voluntari)5, dar ulterior ministrul de război de la Petrograd 

                                                            
2 Timothy C. Dowling, The Brusilov Offensive, Indiana Uiversity Press, 2008, p 43.  
3 http://www.istorie-pe-scurt.ro/voluntari-ardeleni-si-bucovineni-inarmata-romanain-primul-

razboi-mondial  
4 Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea 

neamului, 1916-1919, Alba Iulia, Editura „Aeternitas”, 2003.  
5 * * * Maramureșul Istoric prin oamenii săi... ed. cit., p. 107. 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/voluntari-ardeleni-si-bucovineni-in-armata-romana-in-primul-razboi-mondial
http://www.istorie-pe-scurt.ro/voluntari-ardeleni-si-bucovineni-in-armata-romana-in-primul-razboi-mondial


 

a dispus să fie eliberați din prizonierat numai 5.000 de români6, sub motiv că 

munca prizonierilor este necesară intensificării efortului de război al Rusiei. 

Până la urmă au ajuns în România, eșalonat, și au luptat în cadrul Armatei 

Române aproximativ 10.000 de voluntari proveniți din rândurile foștilor 

prizonieri din Rusia7. 

 

A urmat momentul numit Declarația de la Darnița, respectiv elaborarea 

și adoptarea unui document programatic menit să coordoneze activitatea acestui 

Corp de Voluntari. A fost desemnată, acolo în lagăr, o Comisie de elaborare a 

Declarației, formată din nouă ofițeri. Președintele acestei Comisii a fost numit 

Pompiliu Nistor din Brașov, medic de meserie, pentru că el era cel mai în vârstă 

și avea cel mai mare grad militar (căpitan), dar conceperea, formularea juridică a 

argumentelor și redactarea efectivă a textului a revenit unui număr de șase 

avocați: dr. Gavrilă Iuga, avocat în Vișeu de Sus (Maramureș), dr. Victor Deleu, 

avocat în Șimleul Silvaniei, dr. Octavian Vasu, avocat în Făgăraș, dr. Nicolae 

Nedelcu, dr. Vasile Chiroiu și dr. Trifon Ghilezan. Din Comisie au mai făcut 

parte și Simion Gocan (preot) și Emanoil Isopescu (profesor). Declarația a fost 

semnată în final de către aproximativ cinci sute de ofițeri și subofițeri8, în 

numele a 30.000 de voluntari români, atâția cât se estima că vor putea fi trimiși 

pe frontul din Moldova, în zona Mărășești și publicată în ziua de 26 aprilie 1917, 

deci cu mai bine de un an și jumătate mai-nainte de Proclamația de la Alba Iulia, 

de la 1 Decembrie 1918. Justiția militară Austro-Ungară i-a condamnat la 

moarte în lipsă pe fruntașii românilor din prizonierat înscriși ca voluntari în 

Armata Română, între care se afla și Gavrilă Iuga, pentru „dezertare la inamic”, 

printr-o sentință pronunțată de către o Curte Marțială din Sibiu9. Puțin mai 

târziu, în urma publicării Declarației de la Darnița, cei cinci sute de semnatari au 

fost și ei condamnați la moarte, tot în lipsă, pentru „înaltă trădare” de către o 

Curte Marțială din Kosice10, mulți dintre aceștia aflându-se – ridicol dacă nu ar 

fi macabru – în fața unei a doua condamnări la moarte venită din partea aceleiași 

Justiții militare a aceluiași stat, Declarația fiind considerată de fapt o adevărată 

„declarație de război” la adresa Puterilor Centrale, făcută în numele unui Corp 

de Armată alcătuit din 30.000 de voluntari români.  

                                                            
6 Ioan I. Șerban, op. cit., idem. 
7 Vezi https://ro.wikipedia.org/wiki/Corpurile_Voluntarilor_Rom%C3%A2ni_din_Rusia  
8 Ibidem. 
9 * * * Maramureșul Istoric prin oamenii săi..., ed. cit., pag. 9 
10 Ibidem.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Corpurile_Voluntarilor_Rom%C3%A2ni_din_Rusia


 

În esență, Declarația de la Darnița, un text de cinci pagini, enunța câteva 

principii, puține, dar clare, argumentate și categorice11. Semnatarii declară 

răspicat că (1) ei sunt gata să lupte „pentru împlinirea idealului nostru de a uni 

tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia austro-ungară în una și 

nedespărțită Românie liberă”. În conformitate cu „drepturile ginților în 

chestiunile de naționalitate”, ei cer „cu voință nestrămutată încorporarea noastră 

la România, pentru a forma împreună cu ea un singur stat național”. Semnatarii 

mai arată că (2) statul austro-ungar a făcut o ofertă de „autonomie națională” 

pentru minoritățile din Imperiu, dar aceasta este inacceptabilă, pentru că ideea de 

autonomie are îndreptățire numai pentru minorități, în timp ce „în 

Austro-Ungaria majoritare sunt națiunile ne-maghiare și ne-germane”, respectiv 

în Transilvania majoritari sunt românii, deci nu se poate pune problema ca 

minoritarii să le acorde majoritarilor autonomie națională. În fața acestei situații 

critice, statul austro-ungar a promis că va fi de acord ca destinele naționalităților 

din Imperiu să fie decise prin consultări plebiscitare, dar (3) Declarația de la 

Darnița respinge cu fermitate și ideea plebiscitului, în condițiile în care acesta ar 

urma să fie organizat de către autoritățile austro-ungare. În aceste condiții, 

românii din Transilvania nu și-ar putea exprima liber convingerile lor, deoarece 

autoritățile au căutat să le smulgă „declarații de loialitate” față de statul maghiar. 

Până la acea dată (26 aprilie 1917), un număr de 400 de fruntași ai românilor 

(zice Declarația) au fost executați și alte câteva mii aruncați în închisori, pentru 

că au refuzat să semneze acele declarații. Cei doi mitropoliți români din 

Transilvania, mitropolitul unit Victor Mihalyi de la Blaj și mitropolitul ortodox 

Vasile Mangra de la Sibiu au fost semnat declarații de loialitate, transformate 

apoi în circulare către întregul cler și popor. În concluzie (4), semnatarii 

Declarației susțin că nu poate exista altă cale de rezolvare a problemei decât 

războiul adică, fiind „conștienți de datoria națională”, să meargă alături de 

Armata Română „de bună voie la luptă și la moarte”, pentru o „Românie a 

tuturor românilor”!  

 

Dr. Gavrilă Iuga, împreună cu subunitatea în care se afla, au căzut 

prizonieri pe data de 31 iulie 1916 și în aceeași zi convoiul a pornit pe jos în 

localitățile Dubno și mai apoi în Rivno, un oraș în nordul statului Ucraina de azi. 

Pe drum, timp de mai multe zile, nu au primit nimic de mâncare, s-au hrănit 

                                                            
11 Textul este publicat și în rev. Eroii neamului, 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/pagini_fisiere/EN5.pdf, pag. 10-13.  

http://www.satu-mare.ro/fisiere/pagini_fisiere/EN5.pdf


 

doar cu fructe și au băut apă. Ofițerii austrieci au început să manifeste o ură 

evidentă față de toți ceilalți12 care nu vorbeau limba germană, de parcă aceștia ar 

fi fost de vină pentru situația în care au ajuns. La Rivno au fost strânși 

aproximativ o mie de ofițeri. Rușii asigurau subzistența ofițerilor prizonieri 

dându-le bani, câte o rublă și jumătate pe zi pentru fiecare ofițer, dar banii erau 

dați ofițerilor austrieci mai mari în grad ca să îi distribuie la toți, ceea ce nu se 

întâmpla întotdeauna. De aici au fost îmbarcați în trenuri de vite pline de balegă 

și în trei zile au fost lângă Kiev, la Darnița. Trierea în lagărul de la Darnița a 

durat până pe la jumătatea lunii august. Pe data de 19 august 2016, fiecare 

prizonier a primit de la autoritățile ruse suma de 30 de ruble cu care să-și asigure 

subzistența, apoi au fost îmbarcați în trenuri cu direcția Siberia, într-o călătorie 

care a durat două săptămâni. Au ajuns la Omsk, după ce România a intrat în 

război de partea Antantei, devenind astfel aliată militar cu Rusia.  

Prizonierii de alte naționalități, sârbi, croați și sloveni nu au mai fost duși 

în Siberia în calitate de prizonieri, ci au fost eliberați imediat, deoarece Serbia se 

afla în război cu Puterile Centrale, și astfel acești militari s-au putut înrola ca 

voluntari, au format marșbatalioane și au plecat de-a dreptul pe câmpul de luptă, 

prin Odessa și de acolo pe mare, pentru a lupta de partea Antantei. Prizonierii 

români însă nu s-au putut înrola ca voluntari pentru Armata Română, România 

nefiind încă intrată în război. Dar și după intrarea României în război, la 27 

august 1916, batalioanele de voluntari nu s-au putut constitui imediat, Regatul 

României tărăgănând lucrurile nejustificat de mult, până în februarie anul 

următor, când a aprobat formarea acestor batalioane.  

Drumul prizonierilor români spre Siberia a urmat un traseu prin sud: 

Voronej – Penza – Samara – Ufa – Petropavlovsk – Omsk, o zonă fertilă și, la 

acea dată, arătând privitorilor imense recolte de grâu. Abia la Ufa, pe prizonieri 

i-a ajuns din urmă vestea că România a intrat în război împotriva Puterilor 

Centrale, la care „camarazii unguri încep a se înstrăina de noi, ca și când noi am 

fi de vină”13. În lagărul de la Omsk, serviciul de Cruce Roșie dă la fiecare 

prizonier câte 50 de ruble, dar doamna care a împărțit banii fiind din Ungaria, le 

dă  prizonierilor români chitanțele să le semneze, dar nu le dă și banii. După o zi 

întreagă de reclamații la consulul francez și la autoritățile ruse, românii primesc 

și ei cele 50 de ruble. Îi așteaptă o iarnă grea, fără haine groase, înfometați și 

terorizați de către foștii lor camarazi maghiari. 

Pe la începutul anului 1917 soarta românilor se schimbă însă radical. Sunt 

scoși din prizonierat, iar pe 3 ianuarie 1917 sunt puși pe trenuri pentru o altă 

călătorie de mii de kilometri înapoi la Darnița, în vederea constituirii 

                                                            
12 * * * Maramureșul Istoric prin oamenii săi... ed. cit., p. 65 și urm.  
13 Idem, p. 68.  



 

detașamentelor de voluntari, care urmau să lupte în Armata Română pe frontul 

din Moldova. La Darnița, ofițerii români voluntari nu au mai fost ținuți în lagăr, 

ci au fost cazați în niște vile, câte 5-6 într-o cameră. Solda pentru ei toți, în sumă 

de 3.000 de ruble, a fost ridicată de la autoritățile rusești de către un delegat 

impostor, Olimpiu Andrei, ofițer voluntar și el, dar individul a dispărut cu banii. 

Atunci – zice Găvrilă Iuga – marele savant și om politic român Nicolae Iorga 

„și-a pierdut toate iluziile și simpatia față de ardeleni”14.  

 

Ofițerii români voluntari de la Darnița au ales un Comitet format dintr-un 

număr de doisprezece dintre ei, care să-i reprezinte în fața autorităților rusești, 

dar rușii nu au recunoscut acest Comitet, ci le-au impus o altă formă de 

organizare. Fiecare cvartir (încartiruire) trebuia să aibă un „senior”, de regulă  

ofițerul activ cel mai mare în grad, care să-i reprezinte pe toți, având adjuncți cu 

atribuții precis delimitate: ridicarea banilor, împărțirea zahărului, a petrolului 

lampant, a lemnelor de foc ș.a.m.d.  

La înscrierea lor ca voluntari s-a procedat simplu. S-a deschis un registru, 

care avea în față o Declarație scurtă și clară, urmând ca ofițerii să se semneze în 

continuarea acesteia. Conținutul acelei Declarații era următorul: „Eu 

(subscrisul), declar solemn și irevocabil că intru în Armata Română fără nici o 

condiție și că începând cu ziua de azi mă consider soldat al Armatei Române”15. 

Cei care au refuzat să semneze – și au existat și dintre aceștia – au fost 

considerați din nou prizonieri și au fost trimiși imediat înapoi în Siberia. 

Registrul cu cei care s-au semnat ca voluntari a dispărut însă în mod misterios16, 

fiind furat de o mână abjectă și trimis dincolo de linia frontului, la autoritățile 

austro-ungare. Așa se face că, pe baza acestui registru, foștii ofițeri din Armata 

Austro-Ungară, care au consimțit să se înscrie ca voluntari în Armata Română, 

urmând să lupte în cadrul Armatei Române împotriva Puterilor Centrale, au 

putut fi judecați și condamnați acasă. S-a instituit o Curte marțială 

Austro-Ungară la Sibiu, acolo unde își avea Comandamentul Corpul 12 Armată 

al K.u.K., care i-a judecat în lipsă pentru dezertare și trădare și i-a condamnat pe 

toți la moarte17. În tot acest timp, din România nu s-a interesat nimeni de soarta 

voluntarilor de la Darnița care au cerut să intre în cadrul Armatei Române. Abia 

spre sfârșitul lunii februarie 1917, deci la peste o lună și jumătate de la data 

                                                            
14 Ibidem, p. 73.  
15 Idem, p. 74.  
16 Ibidem.  
17 Idem, p. 78. 



 

semnării de către voluntari în Registrul de intrare în Armata Română, Guvernul 

României (aflat în mare dificultate, stabilit fiind la Iași) a emis prin Ministerul de 

Război Ordinul prin care s-a aprobat formarea Corpului Voluntarilor Ardeleni 

din Rusia. Apoi iarăși nimic.  

Din partea Regatului României, ofițerii superiori care au fost desemnați să 

se ocupe de organizarea Corpului de Voluntari de la Darnița, ca structură 

militară integrabilă în Armata Română, au fost generalul Constantin Coandă 

(tatăl viitorului celebru om de știință român Henri Coandă), care îndeplinea 

atunci funcția de atașat militar și diplomatic pe lângă Cartierul General al 

Țarului Nicolae al II-lea cu sediul la Kiev, și colonelul Constantin Pietraru, care 

a și fost numit șef de stat major al acestui Corp de Armată nou înființat. Dar 

așteptările au fost mai mari și voluntarii mai nerăbdători să intre în luptă decât 

acțiunile structurii românești de comandă. Încă din luna ianuarie 1917 generalul 

Coandă, care își avea sediul misiunii sale la Kiev și care nu s-a ostenit niciodată 

să se deplaseze până în lagăr spre a-i vedea pe voluntari și să stea de vorbă cu ei, 

a chemat la sine pe doi ofițeri, cărora le-a spus că ei vor forma un viitor „corp de 

elită” al Armatei Române – și cam atât. Generalul Coandă, în calitate de 

„comandant” al lor, nu s-a mai interesat niciodată de ei18.  

În disperare de cauză și după ce au stat luni de zile inactivi, voluntarii au 

adresat un Memoriu lui Nicolae Iorga, o personalitate politică despre care ei 

credeau că ar putea mijloci rezolvarea situației, memoriu ce i-a fost trimis 

printr-un curier care pleca în România. Nu au primit nici un răspuns, dar a venit 

în schimb la Darnița, prin luna mai, colonelul Pietraru, șeful de stat major 

fantomă, care a avut un comportament stupefiant. S-a mirat cum de sunt atât de 

mulți ofițeri români, peste trei sute19, un număr disproporționat de mare față de 

soldați (aceștia din urmă fiind, cei mai mulți, încă prizonieri în Siberia). Apoi 

le-a făcut reproșuri că umblă cu „epistole anonime”, semn că Scrisoarea către 

Nicolae Iorga a fost luată în seamă la niveluri mai înalte. A venit tot atunci și 

generalul Coandă care, deși locuia la doar câțiva kilometri, timp de luni de zile 

nu i-a băgat în seamă. Și generalul le-a reproșat că umblă cu „anonime”, zicând 

că din această cauză el era chiar hotărât să abandoneze toată „afacerea asta” 

(adică formarea detașamentelor de voluntari), dar acuma le promite că le va 

rezolva situația. Le-a înmânat un formular de „Angajament” de înscriere în 

Armata Română și a zis că le dă două zile timp de gândire, pentru a-l semna. 

Toți voluntarii au cerut să îl semneze imediat. Din cei peste trei sute de ofițeri 

doar doi refuză să semneze, fiind trimiși înapoi în prizonierat. După câteva zile 

primesc uniforme ale Armatei Române și se pun din nou pe așteptare. Cei care 

                                                            
18 Idem, p. 75.  
19 Idem, p. 85. 



 

au semnat nu au altă ieșire, acasă în Ardeal nu se pot întoarce, iar în prizonierat 

nici atât, pentru că acolo în lagăre se află foștii lor camarazi unguri, care abia 

așteaptă să se răfuiască cu ei.  

Poetul Octavian Goga, împreună cu delegația formată din preotul Vasile 

Lucaciu, preotul Ioan Moța și diplomatul Vasile Stoica se află în trecere prin 

Kiev în drum spre Statele Unite ale Americii, din însărcinarea Guvernului 

României. Singurul care intră în tabăra voluntarilor și stă de vorbă cu ei este 

Vasile Lucaciu, în timp ce Octavian Goga se ține departe de ei, rămânând tot 

timpul în oraș, de teamă să nu se contamineze cu tifos. Vasile Lucaciu și cu 

ceilalți membri ai Delegației – Moța și Stoica – iau cu ei textul Declarației, în 

limbile română, rusă și franceză și îl duc în America, unde va fi tradus și în 

engleză și va fi publicat în ziarele românești de acolo20, contribuind mult la 

cunoașterea internațională a chestiunii românești.  

                                                            
20 Ioan I. Șerban, op. cit., p. 147. 



 

 

Pr. lect. univ. dr. Cosmin COSMUȚA 
 

 

Primul Război Mondial (1914-1918) a provocat modificări majore pe 

harta politică a Europei. Una din marile puteri, Imperiul austro-ungar, a căzut și 

s-a destrămat1, iar în locul său au apărut mai multe state naționale, ale 

popoarelor ce trăiseră până atunci sub jugul habsburgic: români, cehi, slovaci, 

ucraineni, polonezi, slavi sudici (sârbi, croați, bosnieci), italieni ș.a. 

În ultimele luni ale conflagrației, mai ales în a doua jumătate a anului 

1918, se contura tot mai clar posibilitatea împlinirii unui vis și ideal al 

românilor: adunarea lor în granițele aceluiași stat: România2, pentru prima dată 

după scurta înfăptuire a lui Mihai Viteazul (câteva luni în 1600); cea de a doua 

pomenită a devenit, în ciuda efemerității sale, un adevărat simbol pentru 

generația de la 19183. 

Asemeni celorlalți români de pe cuprinsul dublei monarhii, locuitorii din 

ținuturile Lăpușului s-au întrunit spre a-și constitui filiala cercuală a Consiliului 

Național Român. Cum cercul electoral Lăpușul Unguresc era compus din două 

                                                            
1 Pentru problematica Austro-Ungariei și a naționalităților de pe cuprinsul ei, vezi: Michael 

Ley: Donau-Monarchie und europäische Zivilisation. Über die Notwendigkeit einer 

Zivilreligion. (= Schriftenreihe: Passagen Politik). Passagen Verlag, Wien 2004; Hazel Rossotti: In 

der Donaumonarchie 1848–1918. Komet, Wien 2005; Stephan Vajda: Felix Austria. Eine 

Geschichte Österreichs. Ueberreuter, Wien 1980; Academia Română, Istoria românilor, vol VII, 

tom II, De la independență la marea unire (1878-1918), coord. acad. Gheorghe Platon, Editura 

Enciclopedică, București 2001; Vasile Bozga, Românii din Austro-Ungaria și dinastia de 

Habsburg, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2012. 
2 xxx 1918 la români, Vol. I-X, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983-1989; Ștefan 

Pascu, Făurirea statului național unitar român, vol. I și II, București, Editura Academiei, 1983; 

Alexandru Zub, Istorie și finalitate. În căutarea identității, ed. a 2-a, Iași, Editura Polirom, 2004. 
3 Vezi Alexandru Moraru, Domnitorul Mihai Viteazul (1593-1601) – erou al națiunii române și 

martir al Bisericii străbune, vol. tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, 

Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2018. 



 

cercuri pretoriale (Lăpuș și Copalnic Mănăștur), ședința de constituire a avut loc 

la Copalnic Mănăștur4, la 21 octombrie/3 noiembrie 19185. Cu această ocazie 

s-a ales biroul Consiliului Național cercual (un președinte, doi vicepreședinți, 

doi secretari, doi notari, un casier și un controlor), un comitet central (format din 

șase țărani și șase intelectuali) și un comitet central executiv, care urma să 

îndeplinească agendele referitoare la poporul românesc din ținutul C[opalnic] 

Mănăștur și Lăpuș (alcătuit din trei mireni și trei clerici). Menționăm, de 

asemenea, că numeroșii clerici implicați ca membri în structurile filialei 

Consiliului Național constituite la Copalnic Mănăștur proveneau din ambele 

Biserici românești: atât din cea Ortodoxă, cât și din cea Greco-catolică. Între ei îl 

întâlnim și pe parohul satului Rohia6, Nicolae Gherman, de care ne vom ocupa 

în continuare. 

 

Nicolae Gherman s-a născut la 1 octombrie 1877 în Rohia7, ca fiu al lui 

Aron Gherman și al Anei (născută Boieriu), fiind botezat de către preotul local 

Aron Cosma și nași avându-i pe George și Afimia Petrule, de asemenea din 

Rohia8. În ceea ce privește familia sa, aceasta este atestată documentar în 

localitate încă din 1662, când primea atribuții și distincții din partea principelui 

Transilvaniei9. 

În 1887, la vârsta de 10 ani, a început școala primară în satul natal, 

continuând-o apoi în Lăpușul Unguresc10. În ciclul al doilea îl întâlnim la 

Năsăud, ca elev al Gimnaziului fundațional grăniceresc11 de aici. În anul școlar 

1896/1897 era elev în clasa a IV-a și, în urma rezultatelor bune obținute 

(calificativul eminent la religie, limba română, istorie, istoria naturală gimnastică 

și muzică vocală), era declarat promovat în clasa superioară12. 

                                                            
4 Sat, comună, județul Maramureș. 
5 xxx 1918 la români, Vol. VII, coordonatori principali Ion Popescu-Puțuri și Ștefan Pascu, 

București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989, doc. nr. 57, pp. 82-85. 
6 Sat aparținător orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. 
7 Cf. Certificat de naștere nr. 1718/29 septembrie 1951, eliberat de Sfatul popular al comunei 

Rohia (arhiva familiei). 
8 Cf. Extras din Matricula botezaților a comunei bisericești ortodoxe române din Rohia, nr. 41/28 

septembrie 1931 (arhiva familiei). 
9 József Kádár, Szolnok-Dobokavármegye monographiája (Monografia comitatului 

Solnoc-Dăbâca), vol. V, Dej, ed. 1901, p. 573, apud xxx, Nicolae Gherman delegat în Adunarea 

Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 (text dactilografiat), Baia Mare, 1987, p. 1 

(arhiva familiei). 
10 Azi: Tărgu Lăpuș, oraș, județul Maramureș. 
11 Mai târziu Liceul „George Coșbuc” din Năsăud. 
12 Cf. Testimoniu scolastic, nr. 237/ 29 iunie 1897 (arhiva familiei). 



 

La începutul anului 1898 pașii i se îndreaptă spre studiul teologiei, 
respectiv spre Seminarul „Andreian” din Sibiu. Se pare că în acest episod a jucat 
un rol important dorința consătenilor săi de a-l avea preot, întrucât Certificatul 
pe care-l obține în februarie 1898 de la Sibiu, cu semnătura mitropolitului Miron 
Romanul, precizează faptul că tânărul Nicolae Gherman din Rohia a fost primit 
la cererea poporului din numita comună... prin conclusul consistoriului 
arhidiecezan di 13 Januariu 1898, Nr. 207 Bis[ericesc] la ascultarea studiilor 
teologice... într-un curs estraordinariu, după a căruia absolvare cu succes va fi 
promovat în gradurile preoțești și instituit de paroch în aceeași comună13. În 
calitate de cursant extraordinar al secțiunii teologice din Institutul „Andreian” a 
frecventat cu rezultate bune următoarele discipline: Teologia dogmatică, 
Teologia morală, Dreptul canonic, Pastorala, Istoria bisericească, Cântările 
bisericești și Tipicul, la care s-a adăugat și o purtare morală corespunzătoare14. 

În luna iulie a anului 1899, absolvind cursul teologic, a fost supus unui 
examen de calificare preoțească, examen în urma căruia putea fi numit paroh în 
cuprinsul arhidiecezei15. Nu este lipsit de interes să menționăm aici componența 
comisiei de examinare, în care găsim nume răsunătoare: mitropolitul Ioan 
Mețianu, directorul Remus Roșca și asesorii (consilierii) Zaharia Boiu, Matei 
Voileanu, Nicolae Cristea, Nicolae Ivan și Dimitrie Cunțanu16. 

Următorul pas important în viața tânărului Nicolae Gherman a fost 
căsătoria cu Maria17, fiica preotului Petru Man, din localitatea învecinată, 
Boiereni18. Acesta a fost urmat, la puțină vreme, de un altul, cel puțin la fel de 
însemnat, hirotonirea întru diacon, la 18 noiembrie 1899, iar a doua zi (19 
noiembrie) întru preot, pe seama parohiei Rohia19. Deși numirea în parohie s-a 
făcut îndată după hirotonire (20 noiembrie 1899), instalarea, adică intrarea 
efectivă în funcțiune, a avut loc abia câteva luni mai târziu. Este foarte probabil 
ca în acest interval, proaspăt hirotonitul Nicolae să fi făcut practică liturgică în 
vreo biserică, poate chiar la Sibiu, în preajma Mitropoliei. În 2 februarie 1900 
părintele Gherman și-a luat în primire parohia, moment care marchează 

                                                            
13 Cf. Certificat, nr. 1391 Pres/21 februarie 1898, semnat de Miron Romanul (arhiva familiei). 
14 Cf. Atestat, nr. 656/1898-1899, semnat de directorul Institutului, Remus Roșca (arhiva familiei). 
15 Cf. Testimoniu de cualificațiune, nr. 4815 Bis[ericesc]/6 iulie 1899, semnat de Elie Cristea ca 

secretar al Consistoriului arhidiecezan și de mitropolitul Ioan Mețianu (copie legalizată, în arhiva 

familiei). 
16 Cf. Stat de serviciu, p. 5 (exemplar existent în arhiva familiei). 
17 Cf. Extras din registrul Stării Civile pentru căsătoriți pe anul 1899, (arhiva familiei). 
18 Sat aparținător orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. 
19 Cf. Ämtlicher Nachweis, nr. 9250/20 noiembrie 1899, semnat de mitropolitul Ioan Mețianu; sub 

același nr. de înregistrare se găsește și actul de numire în parohie, purtând, de asemenea, semnătura 

mitropolitului Mețianu (arhiva familiei). 



 

începutul unei frumoase cariere preoțești, dar nu lipsită de greutăți și încercări de 
tot felul. 

 

De-a lungul vieții părintele Nicolae Gherman a trecut prin mai multe 

parohii, dar cea de care numele său rămâne legat este, în mod sigur, Rohia. Aici 

și-a desfășurat și cea mai mare parte a activității pastoral-misionare, aproximativ 

40 de ani și tot aici a avut cele mai de seamă realizări. 

După cum am văzut mai sus, poporul din Rohia l-a cerut preot, chiar 

înainte de a fi făcut studii de teologie. În baza acestei cereri a fost primit ca 

student la Sibiu, pe cale extraordinară, iar în noiembrie 1899 a fost hirotonit 

preot pe seama credincioșilor din satul natal. Încrederea acestora n-a fost înșelată 

ci, dimpotrivă, răsplătită cu dărnicie de preotul Nicolae.  

Încă din primii ani de preoție și-a dat seama că vechea biserică de lemn nu 

mai corespunde trebuințelor vieții liturgice a parohiei, așa că, încă în 1903, 

având sprijinul întregii comunități, a început construirea unei impresionante 

biserici din piatră și cărămidă, în centrul localității. Zidirea a fost finalizată în 

1907, inclusiv cu ajutorul credincioșilor greco-catolici20. Exemplul acesta a fost 

atât de grăitor, încât după doar câțiva ani (1908-1912), sătenii uniți 

(greco-catolici) și-au ridicat și ei o biserică din zid, la fel de frumoasă, pe locul 

numit „în Baltă”21. 

Viața liturgică a poporenilor săi nu a fost singura preocupare a preotului 

Nicolae Gherman, ci el s-a îngrijit și de cea culturală. Concret, încă în primul an 

de preoție, 1900, a alcătuit un cor din săteni. Deși a fost unul modest, era primul 

care a funcționat în localitate22. Aproximativ în aceeași perioadă, mai exact în 

1902, a inițiat construirea unei clădiri de școală confesională în Poiana 

Porcului23. Este posibil ca la momentul respectiv tânărul preot Nicolae Gherman 

să fi administrat provizoriu și parohia menționată, întrucât era vacantă24. Câțiva 

ani mai târziu, în 1910, fiind finalizate lucrările la noua biserică, a înființat la 

                                                            
20 †Emilian [Birdaș], Episcop al Alba Iuliei, „Satul Rohia și mănăstirea Sf. Ana din Maramureș, 

străveche vatră românească de crdință și cultură”, extras din Îndrumătorul bisericesc, Cluj, 1980, p. 

13. 
21 xxx, Nicolae Gherman…, p. 2. 
22 xxx, Nicolae Gherman…, p. 2. 
23 Azi Fântânele, sat aparținător orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Informația a fost luată 

de la xxx, Nicolae Gherman…, p. 2. 
24 xxx Calendariu pe anul comun de la Christos 1902, Editura și tiparul tipografiei arhidiecesane, 

Sibiu, 1901, p. 88. 



 

Rohia, în cadrul oficiului parohial, o bibliotecă pentru săteni25. În aceeași 

perioadă (1910-1911) a construit în parohie prima școală confesională de aici, cu 

respectarea cerințelor legale ale vremii26. Prin anii 1871-1872 rohienii mai 

începuseră construirea unei astfel de școli, dar n-au reușit niciodată să o 

finalizeze27. 

Rămânând în domeniul cultural, trebuie să menționăm că preocupările 

sale au rămas la fel de vii și după Marea Unire, așa încât în 1923 a pus bazele 

Casei Naționale, adică a unui cămin cultural, pentru care a și început construirea 

unui local propriu și în același an a deschis în localitate o filială a Astrei, în 

cadrul căreia a înființat și o bibliotecă populară28. Observăm stăruința cu care 

încearcă să pună la dispoziția credincioșilor săi o bibliotecă. Anul 1923 a fost 

unul deosebit de rodnic, pentru că tot atunci a înălțat în centrul localității un 

Monument al eroilor, închinat memoriei consătenilor căzuți pe fronturile 

Marelui Război (1914-1918)29. 

Dacă inițiativele de ordin cultural ale preotului Nicolae Gherman sunt 

lăudabile, nici cele gospodărești nu sunt de neglijat. În 1906 a participat la 

înființarea primei bănci populare românești din Țara Lăpușului, cu numele 

Lăpușana, din a cărei conducere a făcut parte mai bine de două decenii30. 

Această instituție a contribuit la ridicarea economică a românilor din aceste 

ținuturi la începutul secolului al XX-lea. 

Tot în vederea bunei gospodăriri, de data aceasta a bisericii și a școlii, în 

1911, a pus bazele unei reuniuni de femei, în Rohia, cu scopul de a înfrumuseța 

și a împodobi cele două edificii ale instituțiilor fundamentale ale românilor de 

sub stăpânirea austro-ungară31. 

A fost constant întru cele gospodărești și după Marea Unire, căci îndată 

după marele eveniment i-a mobilizat și organizat pe locuitorii Rohiei să cumpere 

pământurile fostului proprietar maghiar, groful dr. Csiszér Ákos, act de mare 

importanță pentru viața economică a localității, întrucât locuitorii dețineau 

suprafețe destul de mici de pământ32. După mai bine de un deceniu și jumătate, 

în 1935, a organizat cumpărarea de către săteni a reședinței aceluiași Csiszér 

                                                            
25 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
26 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
27 †Emilian [Birdaș], Satul Rohia…, p. 15. 
28 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
29 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
30 xxx, Nicolae Gherman…, p. 2. 
31 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
32 †Emilian [Birdaș], Satul Rohia…, p. 7. 



 

Ákos, după care, aceștia au amenajat-o ca sediu pentru primărie și pentru 

școală33. 

În anul 1922 a înființat în Rohia o cooperativă de aprovizionare și 

consum, cu numele Comoara, tot pentru a facilita aprovizionarea sătenilor săi cu 

cele necesare traiului34. 

Credem însă că putem afirma, fără teama de a greși, că cea mai importantă 

realizare a părintelui Nicolae Gherman a fost ctitorirea mănăstirii Sfânta Ana din 

„Dealul Viei”, în hotarul satului Rohia. Începuturile așezământului sunt legate 

de un eveniment tragic din familia părintelui Nicolae: moartea, în 1922, a fiicei 

sale Anuța, în vârstă de 12 ani. Tatăl îndurerat și-a visat în repetate rânduri 

copila, care-i cerea să ridice locaș de închinare în cinstea Maicii Domnului, 

îndicându-i chiar și locul pentru zidire35. Cu ajutor substanțial din partea 

credincioșilor (în bani, materiale și mână de lucru), a reușit să ridice prima 

biserică (cu hramul Sf. Ana) și stăreția (o clădire cu trei camere), iar mai jos, în 

vale, câteva anexe gospodărești, între anii 1923-1926. Episcopul Nicolae Ivan al 

Vadului, Feleacului și Clujului a târnosit mănăstirea la sărbătoarea Adormirii 

Maicii Domnului din anul 1926, evenimentul fiind prilej de mare bucurie atât 

pentru preotul ctitor, cât și pentru toți locuitorii din zonă. Importanța actului era 

cu atât mai mare cu cât Mănăstirea Rohia este poate printre primele așezăminte 

mănăstirești zidite după distrugerile de la 1760, a celor cca 150 de biserici și 

mănăstiri de către stăpânirea habsburgică prin generalul Bukow36. 

Eforturile pe care părintele Nicolae Gherman le-a depus de-a lungul 

timpului pentru propășirea spirituală, materială ori culturală a poporenilor săi au 

fost apreciate de cei din jur, de colegi, dar și de superiori. Dovadă stau 

distincțiile pe care le-a primit în diferite momente. Prima a fost cea din 

octombrie 1923, prin care episcopul Nicolae Ivan îi acorda dreptul de a purta 

brâu roșu închis, în semn de apreciere pentru trecut și încurajare pentru viitor37. 

În anul următor, 1924, a fost distins, prin Decret regal, la 12 mai, cu 

ordinul Răsplata muncii, clasa a III-a. Tot prin Decret regal i s-a conferit 

Răsplata muncii, clasa I, în 1930, la data de 1 august38, ambele pentru bunele 

servicii aduse Bisericii. 

Sfârșitul anului 1929 i-a adus o nouă recunoaștere a meritelor, atât din 

partea preoțimii și intelectualității laice din Țara Lăpușului, cât și din partea 

Centrului eparhial din Cluj. A fost numit administrator al tractului protopopesc 

                                                            
33 xxx, Nicolae Gherman…, pp. 3-4. 
34 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
35 †Emilian [Birdaș], Satul Rohia…, p. 18. 
36 †Emilian [Birdaș], Satul Rohia…, p. 17. 
37 Cf. Decret nr. 4362/7 octombrie 1923, (arhiva familiei). 
38 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 



 

al Lăpușului, funcție în care a activat între 10 decembrie 1929 și 1 iulie 193139. 

Pentru numirea în acest post a fost recomandat cu căldură și sprijinit cu 

însuflețire de intelectualii lăpușeni40, iar opinia publică41 și preoțimea tractuală42 

și-au exprimat susținerea cu diferite ocazii, în timpul exercitării mandatului. În 

paralel cu administrarea protopopiatului a condus și despărțământul local al 

Astrei43. 

Se poate deduce din documentele de arhivă că în vara lui 1931, după ce 

și-a cerut eliberarea din funcția de administrator protopopesc, pe care a primit-o 

cu începere de la 1 iulie44, preotul Nicolae Gherman se gândea chiar să 

părăsească eparhia, pentru că solicita permisiunea de a trece în altă episcopie. 

Deși a primit răspuns favorabil și la această cerere45, a renunțat la planul mutării 

în altă parte, întrucât îl găsim și în anii ce au urmat tot preot la Rohia. 

 

Prima etapă, cea mai lungă și cea mai rodnică a activității sale pastorale, 

părintele Nicolae o încheie în toamna lui 1940 când, în urma dictatului de la 

Viena (30 august, 1940), este nevoit să se refugieze în România. În timpul celui 

de al Doilea Război Mondial a trecut prin mai multe parohii, din diferite eparhii, 

ca administrator parohial. Acestea au fost: Ighiu46, în Vicariatul de Alba Iulia47, 

între 11 noiembrie 1940 și 1 ianuarie 1941; Leșnic48, în Arhiepiscopia Sibiului, 

                                                            
39 Cf. Stat de Serviciu, p. 6. 
40 Cf. Cerere adresată de preoții din protopopiat episcopului Nicolae Ivan, la 16 decembrie 1929 

(arhiva familiei). 
41 I.M.M., „Activitatea lăudabilă a unui cleric ortodox”, în ziarul Ordinea, nr. 452, din 15 iunie 

1930, Cluj, p. 9. 
42 Cf. Extras din Procesul-verbal al Conferinței de toamnă a preoțimii tractului Lăpuș, Târgu 

Lăpuș, 16 ianuarie 1931, prin care se solicită episcopului Nicolae Ivan de la Cluj menținerea în 

funcția de administrator protopopesc a preotului Nicolae Gherman, ca fiind persoana cea mai 

potrivită la momentul respectiv. 
43 xxx, Nicolae Gherman…, p. 3. 
44 Cf. Doc. 4611/4 iulie 1931, semnat de episcopul Nicolae Ivan (arhiva familiei). 
45 Cf. Doc. 6571/2 octombrie 1931, semnat de episcopul Nicolae Ivan (arhiva familiei). 
46 Sat, comună, județul Alba. 
47 Vicariatul a luat ființă la 6 septembrie 1940, ca urmare directă a cedării părții de nord a 

Transilvaniei și a funcționat până la 1 aprilie 1945, când a fost reintegrat în structurile 

administrative ale Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului. Vezi amănunte la Cosmin Cosmuța, 

Vicariatul Ortodox Român Alba Iulia (1940-1945), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară 

Clujeană, 2014. 
48 Sat, comuna Vețel, județul Hunedoara. 



 

între 1 ianuarie și 10 august 1941; Sculea49, în Eparhia Timișoarei, de la 10 

august 1941 până la 25 septembrie 1945; Teaca50, în Episcopia Vadului, 

Feleacului și Clujului, de la 25 septembrie 1945 până la pensionare, la 1 

octombrie 194751. După încheierea războiului, în primăvara lui 1945, preotul 

Gherman a cerut să se întoarcă la Rohia, dar i s-a răspuns de la Cluj că fosta sa 

parohie are acum un alt titular și s-a cerut Eparhiei de Timișoara să-l mențină pe 

postul de la Sculea52. Nu a mai rămas multă vreme în Banat, pentru că în vara 

aceluiași an și-a găsit o parohie vacantă mai aproape de locurile de baștină, la 

Teaca, după cum am arătat mai sus. 

După pensionare a continuat să slujească la Teaca, pentru că parohia nu a 

primit un nou titular pentru o bună bucată de vreme, astfel că la 1 noiembrie 

1949, încă se afla acolo. 

Ultimii ani ai vieții și i-a petrecut la Dej53, unde a și trecut la cele veșnice, 

în iunie 1962, slujba înmormântării fiind oficiată în biserica centrală din 

localitate, în mijlocul familiei și al celor care l-au cunoscut și prețuit54. 

 

După cum s-a putut constata din cele referitoare la viața și activitatea 

preotului Nicolae Gherman, spre sfârșitul Primului Război Mondial avea deja o 

activitate destul de bogată, ceea ce făcea ca el să fie destul de bine cunoscut între 

locuitori Țării Lăpușului. Am arătat deja că a fost primit ca student extraordinar 

la Sibiu, ca urmare a solicitării consătenilor săi, care-l voiau preot, ceea ce 

înseamnă că-l și apreciau cum se cuvine. În afară de acțiunile întreprinse în 

folosul consătenilor săi (construirea bisericii de zid, biblioteca pentru popor, 

clădirea școlii confesionale, reuniunea de femei), a avut o serie de acțiuni în 

urma cărora era bine cunoscut și locuitorilor din alte sate: localul școlii 

confesionale din Poiana Porcului și implicarea în constituirea și conducerea 

băncii populare Lăpușana. 

Trebuie să avem în vedere premisele din rândurile de mai sus atunci când 

purcedem la analizarea acțiunilor din preajma Unirii. Un prim pas a fost, ca 

urmare a apelului făcut de Consiliul Național Român de la Arad, recunoscut de 

către cei prezenți ca singurul for politic competent al românilor transilvăneni la 

                                                            
49 Azi Sculia, sat aparținător orașului Gătaia, județul Timiș. 
50 Sat, comună, județul Bistrița-Năsăud. 
51 Cf. Stat de Serviciu, p. 8. 
52 Cf. Adresa Episcopiei Clujului către ce a Timișoarei, nr. 989/12 aprilie 1945, cu semnătura 

episcopului Nicolae Colan și a secretarului eparhial Vasile Bogdan (arhiva familiei). 
53 Municipiu în județul Cluj. 
54 †Justinian Chira, în xxx, Nicolae Gherman…, p. 4. 



 

acea dată, ținerea unei ședințe de constituire a filialei cercului electoral local a 

sus-numitului Consiliu, la data de 21 octombrie/3 noiembrie 1918 la Copalnic 

Mănăștur. Se cuvine să facem precizarea că este vorba aici despre cercul 

electoral Lăpușul Unguresc, compus la rândul său din două cercuri pretoriale: 

Lăpușul Unguresc și Copalnic Mănăștur. La reședința celui de al doilea cerc 

pretorial s-a convocat, deci, adunarea pentru constituirea filialei Consiliului 

Național. Participarea a fost una numeroasă, de față fiind toată inteligența 

(intelectualii n.n.) din cercurile pretoriale Lăpuș și C[opalnic] Mănăștur, 

precum și o mulțime de țărani din ambele cercuri55. 

După alegerea unui birou al Constituantei și apoi al Comitetului central al 

Consiliului Național, adunarea de la Copalnic Mănăștur a procedat și la alegerea 

unui Comitet executiv, care urma să se ocupe cu ducerea la îndeplinire a 

hotărârilor filialei nou constituite a Consiliului Național. Acest organ executiv 

era format din șase membri: trei mireni și trei clerici. Între cei din urmă se 

număra și părintele Nicolae Gherman din Rohia (alături de Andrei Ludu, 

protopopul tractului ortodox Cetatea de Piatră – cu sediul la Lăpușul Unguresc – 

și de Vasile Mustea, preot greco-catolic). Adunarea s-a încheiat intonându-se 

imnul național „Deșteaptă-te române”56. 

În perioada care a urmat s-au constituit filiale ale Consiliului Național în 

fiecare localitate românească, așa cum li se ceruse românilor, spre a-și putea 

desemna candidații la Marea Adunare de la Alba Iulia. În cazul cercului 

electoral Lăpușul Unguresc, care avea a-și desemna cinci delegați57, s-a făcut 

următoarea înțelegere între cele două cercuri pretoriale componente: cel din 

Copalnic Mănăștur va desemna trei delegați, iar cel din Lăpuș doi58. În aceste 

condiții s-a ținut la 15/28 noiembrie, în Lăpușul Unguresc, ședința pentru 

alegerea celor doi delegați ai cercului pretorial. Aceștia au fost propuși în 

persoana avocatului dr. Titus Ciortea, din localitate și a preotului Nicolae 

Gherman din Rohia. Adunarea electorală i-a votat în unanimitate, urmând să le 

elibereze și credenționalele necesare59. 

                                                            
55 xxx 1918 la români, Vol. VII, doc. 57, p. 82. 
56 xxx 1918 la români, Vol. VII, doc. 57, p. 83. 
57 Marele Sfat al Națiunii Române din Ungaria și Transilvania, în Convocarea Adunării Naționale 

de la Alba Iulia precizează că fiecare cerc electoral în care locuiesc români își va trimite câte cinci 

reprezentanți la Adunare. De asemenea se specifică felul în care va fi reprezentată fiecare din cele 

două Biserici românești din Transilvania, consistoriile și capitlurile, protopopiatele, instituțiile de 

învățământ, reuniunile de femei, de meseriași, de învățători, gărzile naționale ș.a. Convocarea a fost 

publicată în ziarul Românul din Arad, nr. 11 din data de 8/21 noiembrie 1918, p. 1. 
58 xxx 1918 la români, Vol. IX, doc. 685, p. 202. 
59 xxx 1918 la români, Vol. IX, doc. 685, p. 202 și doc. 686, p. 203. 



 

Menționăm aici faptul că Protocolul încheiat cu această ocazie nu are în 

întregime structura actelor încheiate de alte adunări electorale ci, în final, face 

câteva mențiuni care arată intensitatea dorinței de unire a românilor lăpușeni: Dl 

prezident propune ca delegații să fie îndemnați din partea alegătorilor, ca la 

adunarea din Alba Iulia să insiste [pentru] unitatea națională a întregului neam 

românesc de pretutindenea, fiind aceasta espresa dorință a întregei populațiuni 

române din cercul electoral Lăpușul Unguresc. Adunarea primește cu mare 

însuflețire și conjură marele sfat al neamului românesc ca la Constituanta din 1 

dec. în Alba Iulia să se proclame unirea tuturor românilor de pretutindenea fără 

de nici o rezervă și să aducă la cunoșcința forului european și lumesc, că 

poporul românesc acum mai mult decât oricând e decis să se unească cu toți 

frații săi de pretutindenea și uniți să trăiască ori să moară pentru acest ideal60. 

Am căutat, prin cele prezentate mai sus, să evocăm atmosfera plină de 

entuziasm și starea de spirit optimistă în care se găseau românii din Țara 

Lăpușului în zilele premergătoare actului de la 1 Decembrie 1918 de la Alba 

Iulia. Din păcate, marea bucurie le-a fost umbrită de un eveniment care a avut 

loc la câteva zile după proclamarea Unirii. Consiliul Național Român din cercul 

electoral al Lăpușului a convocat pentru data de 5 decembrie 1918 o adunare în 

Lăpușul Unguresc, pentru ca delegații întorși de la Alba Iulia să poată aduce la 

cunoștința românilor hotărârile luate acolo. În dimineața zilei hotărâte (într-o joi, 

zi de târg la Lăpuș) oamenii se adunaseră în curtea școlii confesionale din 

centrul localității. În timp ce le vorbea protopopul ortodox Andrei Ludu, o trupă 

de soldați unguri, sosiți din direcția Băiuțului61, au deschis asupra mulțimii focul 

a două mitraliere instalate pe căruțe. Au căzut câteva zeci de morți, unii pe loc, 

alții, răniți, au murit în zilele următoare. Câteva zeci de români s-au adăpostit în 

gospodăria primarului (maghiar) al Lăpușului Unguresc și așa au scăpat cu viață. 

Avocatul Titus Ciortea, unul din delegații de la Alba Iulia a fost și el rănit, dar 

nu mortal. În jurul părintelui Nicolae Gherman au căzut mai mulți morți, el însă 

a scăpat nevătămat62. 

 

                                                            
60 xxx 1918 la români, Vol. IX, doc. 685, p. 202. 
61 Sat, comună, județul Maramureș; veche așezare minieră. 
62 Pentru amănunte legate de tragedie vezi: Aurel Vaida, Martirii Lăpușului, Editura Eurotip, Baia 

Mare, 2008; Constantin Mustață, Teroare în Ardeal, vol. I-III, București, Editura Roza Vânturilor, 

2008-2010; Roman Precup din Târgu Lăpuș a adunat în 1967 relatări ale evenimentelor petrecute 

la 5 decembrie 1918 într-o broșură ce se găsește în Arhiva Muzeului Județean de Istorie și 

Arheologie Maramureș, din Baia Mare. În legătură cu numărul morților și al răniților, cifrele 

variază, în funcție de surse, de la 24 de morți și mai multe zeci de răniți, la 90 de morți și 140 de 

răniți. 



 

Trecând, chiar cu pași mari, peste viața și activitatea preotului Nicolae 

Gherman din Rohia, putem constata că trimiterea lui la Alba Iulia, ca delegat al 

cercului electoral Lăpuș, nu s-a datorat unei eventuale prezențe „la locul potrivit 

în momentul potrivit”, ci destoiniciei pe care a dovedit-o în împrejurări diferite, 

ca preot în Rohia și ca intelectual în Țara Lăpușului până în 1918, iar după 

această dată a confirmat-o în repetate rânduri, atât ca membru al clerului, cât și 

ca cetățean al României Mari. 

Dincolo de portretul personal al unui delegat la Marea Adunare Națională 

din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, cred că putem considera că Nicolae 

Gherman îl întruchipează pe preotul transilvănean din generația Marii Uniri, 

generație care a avut șansa de a realiza una din cele mai mari împliniri din istoria 

poporului nostru, așa cum noi, cei de azi, avem șansa de a celebra un secol de la 

acest eveniment capital al trecutului național.  

 



 

 

Lect. pr. dr. Ioan TÎMBUȘ  
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord – Baia Mare  

 

Se cuvine, în acest an centenar, să nu uităm de aportul pe care 

maramureșenii l-au adus la făurirea României Mari. Dintre toți cei care au 

pregătit, înfăptuit și consolidat acest ideal am ales pentru acest demers familia 

Bârlea de Berbești, familie ce a avut un rol bine definit în istoria Maramureșului 

mai bine de o jumătate de mileniu începând cu 14731 și până azi. Studiul de față 

își propune să surprindă doar activitatea a patru dintre membrii familiei Bârlea 

de Berbești, respectiv: protopopul Petru Bârlea alături de fii săi, preotul, 

gazetarul și folcloristul Ion Bârlea și doctorul Gheorghe Bârlea dar și de ginerele 

său, preotul Emil Fucec junior.  

1). Protopopul Petru Bârlea vede lumina zilei 

în satul Berbești în 18532, în familia lui Gheorghe și 

Ileana Bârlea. După studiile primare urmează cele 

gimnaziale și liceale pe care le finalizează la liceul din 

Sighet în 1874. Aici stă un timp în gazdă la familia 

Mihalyi de Apșa, în apropierea dr. Ioan Mihalyi, 

fratele viitorului mitropolit Victor Mihalyi de Apșa. 

Sârguincios la studii va fi remarcat și îndrumat să 

urmeze studiile teologice la Gherla pe care le 

finalizează în 1878. După absolvire, autoritățile 

ecleziastice îi oferă pentru 2 ani postul de profesor la 

Școala Normală din Gherla. Aici se căsătorește cu 

Elena Man (din familia preoțească Man de Șieu), după 

care își depune cererea de hirotonire primind diaconatul și preoția în 18803 prin 

punerea mâinilor episcopului Ioan Sabo al Gherlei.  

                                                            
1 Alexandru Filipașcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română, ed. Dacia, 

Cluj Napoca, 2006, p 15-16. 
2 Schematismus venerabilis Cleri Diocesis Szamosujvariensis, Graeci Ritus Catholicorum, pro 

anno a Christo nato 1900, Szamosujvarini, Typis Tipographiae Dioecesani 1900. p. 241 și p. 286. 
3 Schematismus venerabilis Cleri Diocesis Szamosujvariensis, Graeci Ritus Catholicorum, pro 

anno a Christo nato 1894, Szamosujvarini, Typis Tipographiae Dioecesani 1894, p. 219, și p. 259. 



 

Prima misiune pastorală este cea de capelan în satul natal Berbești pe 

lângă protopopul patriot Petru Opriș4 până în 1882 când, după moartea 

destoinicului protopop a primit numirea de paroh. Din 1882 și până în 1903 va 

îndeplini cu multă seriozitate activitatea pastorală drept pentru care, la 

recomandarea protopopului Tit Bud, devenit între timp vicar al Maramureșului, 

a fost promovat în funcția de protopop al districtului Mara. Îl recomanda pentru 

această funcție pe lângă seriozitate și meticulozitate, o bogată activitate de 

cancelarie dar și pastorală și de promovare a învățământului local. Susține 

modernizarea edificiului școlar și înzestrarea acestuia cu material didactic. 

Numărul copiilor înscriși crește, acesta fluctuând în decursul timpului între de la 

60 la aproape 100 de elevi5. Demarează un amplu proiect de construcție a casei 

parohiale pe care o finalizează în 1894, iar după două decenii, în 19146, 

finalizează și un nou locaș de cult de piatră având hramul Nașterea Preacuratei 

Fecioare Maria. Activitatea sa va fi apreciată nu doar de vicarul Tit Bud ci și de 

cei trei episcopi sub care își va desfășura activitatea, adică Ioan Sabo, Vasile 

Hossu și Iuliu Hossu.  

În plan familiar, la data de 1 ianuarie 1883 i se naște fiul Ion care va duce 

mai departe moștenirea sacerdotală a familiei, devenit mai târziu preot, istoric, 

folclorist, gazetar și pedagog. În anul 1885 i se naște un alt băiat Gheorghe 

devenit medic, apoi fiicele Mărioara și Helena, aceasta din urmă căsătorindu-se 

cu Vasile Iuga de Săliște. Ultima dintre fiice Anna se va căsători cu viitorul preot 

Emil Fucec junior.  

Protopopul Petru Bârlea nu rămâne străin nici de frământările politice ale 

vremii, susținând activitatea memorandiștilor dar și a Partidului Național 

Român7. În calitate de protopop al districtului Mara, Petru Bârlea devine delegat 

de drept la Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia8. Pleacă 

însoțit de fiii săi Ion și Gheorghe, acesta fiind și delegat la Marea Adunare, dar și 

de ginerele său, inimosul preot Emil Fucec junior, precum și de pragmaticul și 

curajosul său prieten dr. Ilie Lazăr cu care se afla în fruntea delegaților cercurilor 

                                                            
4 Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parochiile și mănăstirile române din Maramureș 

din timpurile mai vechi până în anul 1911, Gherla, 1911, p. 19. 
5 Marius Câmpeanu Școlile confesionale românești din Vicariatul Greco-Catolic al 

Maramureșului. A doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului al XX-lea ed. p. 160-161 
6 Tit Bud Date istorice despre protopopiatele, parochiile și mănăstirile române din Maramureș 

din timpurile mai vechi până în anul 1911, op.cit. p. 26. 
7 Ioan Tîmbuș Pe urmele delegaților maramureșeni ai Marii Uniri de la 1918 (5) în ziarul Graiul 

Maramureșului din 7 februarie 2018. 
8 Pentru detalii privind drumul spre Alba Iulia a Maramureșenilor a se vedea articol lui Ioan 

Bilțiu-Dăncuș publicat în „Sfatul”, organul oficios al C.N.R.C. din Maramureș, intitulat „Drumul 

spre Alba Iulia” An I, nr. 1 din 7(20) decembrie 1918; An 1 nr. 2 din 14 (27) decembrie 1918; Anul 

II, nr. l din 1(14) ianuarie 1919. 



 

electorale maramureșene. Avea să noteze unul dintre delegații Unirii că ajuns pe 

Gutâi la fântâna lui Pintea: „observăm un car borborosind în amurgul serei, 

sunt berbeștenii: doctorul G. Bîrlea cu taicăl-seu. dl. protopop și cu părintele 

Fuciec și câțiva țărani de pe diferite sate. La crucea de pe vârf i-am ajuns, și 

până ne-au sosit carele, ne-am „încălzit” din plosca D-lui protopop”9.  

Întors acasă de la Alba Iulia, atenția protopopului se va concentra pe 

menținerea ordinii în regiune și sprijinul pentru armata română de a prelua 

controlul asupra regiunii. În aceiași perioadă familia protopopului Petru Bârlea 

trece prin momente dificile datorită pierderii mai întâi a fiicei Anna, soția pr. 

Emil Fucec junior, și nu după mult timp, și a ginerelui Vasile Iuga de Săliște.  

După o viață dedicată slujirii credinței și neamului protopopul Petru 

Bârlea moare pe 8 august 1927 la Berbești, după 74 de ani de viață și 47 de 

slujire preoțească. Episcopul dr. Iuliu Hossu (viitorul cardinal) avea să aprecieze 

întreaga activitate a protopopului cerând preoților, printr-o circulară adresată 

întregului cler din Eparhia Gherlei, în care anunță cu durere pierderea bravului 

protopop, să aducă „la altarul Domnului rugăciunile pii îndatinate pentru 

odihna sufletului adormitului în Hristos Frate”10. Pe lângă preocupările 

pastorale și naționale protopopul Petru Bârlea și-a adus o însemnată contribuție 

și pe tărâm gazetăresc publicând o serie de articole în presa locală. Ierarhia 

Bisericii i-a încredințat și funcția de asesor consistorial în cadrul Eparhiei de 

Gherla, conferindu-i-se medalia „Răsplata muncii pentru Biserică cls. I.”.  

 

2). În familia protopopului Petru Bârlea și a 

Elenei Bârlea, născută Man, primul copil care va 

vedea lumina zilei va fi Ion Bârlea pe 11 ianuarie 

188311. Cum familia și-a dorit să-l învețe carte, dată 

fiind istețimea sa, Ion este trimis la școală mai întâi 

în satul natal, apoi la școala romano-catolică 

maghiară din Sighet, până în 1892, la gimnaziul 

piarist din aceiași localitate, până în 1896, și pentru 

studiile liceale alege liceul calvin din Sighet până în 

1900, o prestigioasă instituție în care s-au format 

mulți dintre viitorii lideri ai intelectualității 

maramureșene. În anul 1901 este admis la cursurile 

                                                            
9 ibidem 
10 Circulara episcopului Iuliu Hossu nr. 4188, a se vedea și Curierul creștin an IX nr. 17 din 1 

septembrie 1927 p. 128.  
11 Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana Maria Brezovski, Autori maramureșeni. Dicționar 

biobibliografic ed Umbria, Baia Mare, 2000, p.. 32-34. 



 

Academiei Teologice din Gherla pe care le finalizează în 1905 într-o grupă de 

excepție din care au făcut parte între alții: Caba Augustin, Hotea Mihai, Iuga 

Mihai, Bozga Ioan, Man Iuliu și Rebreanu Gavril12. Se căsătorește abia la 

începutul anului 1909 cu Elena Vlad fiica preotului Ioan Vlad din Botiza și după 

numai două luni, în aprilie 1909 este hirotonit preot de către episcopul Ioan Sabo 

al Gherlei și numit administrator parohial la Ieud. Din căsătoria cu Elena se vor 

naște 9 copii, 4 băieți și cinci fete. Dintre copii, un băiat și 3 fetițe mor de mici, 

un alt băiat Tiberiu moare în 1944 la numai 31 de ani din cauza 

bombardamentelor de la București, o altă fată Livia se stinge din viață tot la 

București în 1966 cu trei ani înainte de moartea tatălui său13.  

În anul hirotonirii ca preot și al nașterii primului său fiu Flaviu, Ion Bârlea 

publica lucrarea Însemnări din Bisericile Maramureșului, urmată de două 

volume de culegeri de folclor, Balade, colinde și bocete din Maramureș și 

Cântece poporane din Maramureș, descântece, vrăji, farmece și desfaceri 

publicate în anul 1924. În 1913 Ion Bârlea se transferă la parohia Călinești – 

Maramureș până în octombrie 1920. A luat parte activă la activitățile culturale și 

politice din regiune sprijinind demersurile tatălui și fratelui său. În decembrie 

1918 nu a putut să-i însoțească pe cei din familia sa la Alba Iulia din cauza unor 

probleme de sănătate dar în 1919 va fi între cei care vor facilita pătrunderea 

armatei române în Maramureș pentru eliberarea acestuia de sub ocupație. Din 

octombrie 1920 va funcționa ca profesor la Sighet până la finele anului 1938. 

Tot în această perioadă va fi și membru în Parlamentul României între 

1930-1932.  

În această perioadă soția sa Elena va înființa și conduce un atelier de 

țesătorie la Sighet unde va pregăti, ajutată de câteva tinere din comunele 

învecinate, un covor impresionant cu motive maramureșene ce avea emblema 

vulturului ca simbol al universalității Bisericii, lung de 10 metri și lat de 6 metri 

pe care îl duce împreună cu episcopii greco-catolici la Roma cu ocazia 

pelerinajului din 1925 și îl donează papei Pius XI. În plan cultural a colaborat cu 

mari personalități ale vremii sale precum savantul Nicolae Iorga, compozitorii 

Béla Bartok și Tiberiu Brediceanu.  

În 1937 încearcă să se transfere la Cluj în calitate de profesor de religie la 

Liceul nr. 2 „Dr. C. Angelescu”, dar din motive de familie renunță la acest 

proiect revenind ca profesor la Școala Normală din Sighet până la sfârșitul 

anului școlar din 1938. După această dată revine la Cluj, la Liceul „Dr. C. 

                                                            
12 Schematismus venerabilis Cleri Diocesis Szamosujvariensis, Graeci Ritus Catholicorum, pro 

anno a Christo nato 1903, Szamosujvarini, Typis Tipographiae Dioecesani 1903. p. 232. 
13 Pentru detalii privind familia lui Ion Bârlea a se vedea Iordan Datcu, Autobiografia lui Ion 

Bârlea, în Memoria ethnologica, an VII, nr 21-23 din ianuarie – iunie, 2007. p. 2033-2046.  



 

Angelescu”, unde rămâne până în 30 august 1940 când, bănuind că noile 

autorități vor declanșa persecuții la adresa sa și a familiei sale, se mută la 

București unde primește catedra de religie la Colegiul Național „Sfântul Sava”, 

pe care o va ocupa până la începutul anului 1945 când se pensionează. Rămâne 

în București până în 1947 când, intuind care ar putea să-i fie destinul, se mută în 

Banat în comuna Vinga unde, alături de localnici, exista o importantă colonie de 

maramureșeni din satul său natal Berbești precum și din satele Hoteni și Breb și 

alte localități maramureșene. În 1950 autoritățile îi anulează pensia iar în 1958 

este nevoit să revină la București unde, primind sprijinul conducerii Institutului 

de Etnografie și Folclor din București, obține o modestă pensie. Se stinge din 

viață la București la data de 12 mai 196914 fiind înmormântat în Cimitirul Bellu 

ortodox alături de ceilalți membrii ai familiei sale. În timpul vieții a fost distins 

cu numeroase premii, iar Casa Regală a României îi va conferi Ordinul Coroana 

României în Grad de Ofițer.  

 

3). Alt reprezentant de seamă al familiei 

protopopului Petru Bârlea la Marea Unire din 1918 

a fost dr. Gheorghe Bârlea, cel de al doilea copil 

al familiei. Născut pe 18 februarie 1885 în Berbești, 

Gheorghe Bârlea este trimis să urmeze cursurile 

școlii primare din Ocna-Șugatag, iar pentru studiile 

gimnaziale familia îl trimite la gimnaziul piarist de 

la Sighet.  

După absolvire este trimis la liceul 

confesional din Oradea – însă fără a urma cariera 

sacerdotală a tatălui său și a fratelui mai mare Ion –, 

Gheorghe decide să urmeze medicina înscriindu-se 

în 1903 la Budapesta unde în 1908 obține un 

doctorat în stomatologie. Revine pentru scurt timp la Sighet, pentru ca, la 

recomandarea profesorului său de suflet dr. Gheorghe Bilașcu15, să plece la 

Budapesta unde, alături de activitatea profesională în perioada 1903-1914, se va 

antrena și în activitatea politică pentru susținerea cât mai multor candidați 

maramureșeni pentru Parlamentul de la Budapesta. Nu rămâne impasibil la 

situația românilor din parohiile alipite la nou înființata Episcopie de Hajdúdorog, 

alăturându-se grupurilor de tineri și de intelectuali români care vor protesta în 

presă și în adunări publice împotriva actului nedrept. Răspunzând chemării 

                                                            
14 Mircea Păcurariu Dicționarul teologilor români, ed. Enciclopedică, București, 2002, p. 43-44  
15 Ioan Tîmbuș Pe urmele delegaților maramureșeni ai Marii Uniri de la 1918 (5) în ziarul Graiul 

Maramureșului din 7 februarie 2018.  



 

Mitropolitului Victor Mihalyi de Apșa, a profesorului dr. Alexandru Rusu 

(viitorul episcop de Maramureș) etc., îl va însoții pe mentorul său dr. Gheorghe 

Bilașcu, pe 29 mai 1912, la Alba Iulia unde alături de mai bine de cinci mii de 

români vor protesta față pierderea unor comunități românești în favoarea 

episcopiei maghiare. Participă pe front, în timpul Primului Război Mondial, în 

calitate de medic fiind detașat pe frontul din Galiția, de unde scapă cu zile, însă 

este prins în capitala Ungariei de anarhiștii bolșevici și condamnat la moarte16. 

Doar un miracol îl salvează, reușind să ajungă acasă unde alături de tatăl său, de 

fratele Ion șide cumnații Emil Fucec și Vasile Iuga, organizează adunările 

populare și comisiile pentru alegerea delegaților la Marea Unire. Pentru a evita 

ascensiunea anarhiștilor în regiune, alături de prietenul său dr. Ilie Lazăr și cu 

concursul preoților greco-catolici, învățătorilor și credincioșilor din 

protopopiatele: Iza, Mara, Sighet și Vișeu, a unor personalități cunoscute în 

regiune precum: Iuliu Ardelean, Simion Balea, Ion Bilțiu, Tit Doroș, dr. Vasile 

Filipciuc organizează gărzile naționale din regiune precum și gărzile care să-i 

însoțească pe delegați la Marea Unire17. Meritele profesionale și politice îi vor fi 

recunoscute după Marea Unire18 când, încă din luna mai 1919, este mandatat din 

partea Consiliul Dirigent să sprijine preluarea în bune condiții de către 

administrația românească a policlinicilor clujene. Spre finele anului 1919, pe 12 

octombrie, având susținerea prodecanului Iuliu Hațieganu de la Facultatea de 

Medicină din Cluj, Gheorghe Bârlea este ales mai întâi asistent și mai apoi șef 

de lucrări la această universitate. Aici, alături de dr. Gheorghe Bilașcu, va crea 

prima clinică stomatologică din România. Alături în acest demers îi va sta și 

soția dr. Victoria (Lilly) Suhățianu Bârlea, cea care îi va dărui un fiu, pe Victor 

Cuscu Bârlea. Pentru ca să poată activa în cadrul învățământului medical civil 

Gheorghe Bârlea obține de la Ministerul de Război trecerea în rezervă cu gradul 

de medic maior. Datorită implicării politice și alegerii sale ca deputat și apoi ca 

senator pentru județul Maramureș, dr. Gheorghe Bârlea este nevoit să se mute la 

București în 1924 unde este ales Președinte al Asociației Medicilor Stomatologi 

din România. Aici își va întregi cercul de prieteni cu o serie de personalități ale 

vremii care îi vor deveni și pacienți, între aceștia: Iuliu Maniu; poetul Octavian 

Goga; Alexandru Vaida Voievod ,Alexandru Lepădatu, precum și alți lideri ai 

politicii românești. Traseul său politic începe alături de PNR și de George Pop 

                                                            
16 Vasile Iuga de Săliște, Oameni de seamă ai Maramureșului. Dicționar, 1700-2010, ed. Societății 

Culturale Pro Maramureș, „Dragoș Vodă”, Cluj Napoca, 2011, p. 92. 
17 Șerban, I. Ioan; Giurgiu, Dorin; Mircea, Ionela; Josan, Nicolae. Dicționarul personalităților 

Unirii, trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Alba Iulia, 

2003. p. 232; 
18 Vasile Lechințan. Dicționar. Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918), Cluj-Napoca. 

2003, p. 47; 



 

de Băsești și pr. dr. Vasile Lucaciu. Pentru un timp urmează linia politică a 

partidului generalului Averescu și a lui Vasile Goldiș, dar dezamăgit, în 1928, 

revine alături de prietenii săi Iuliu Maniu și dr. Ilie Lazăr în PNȚ. În vara anului 

1937 starea sănătății dr. Gheorghe Bârlea se înrăutățește și, la numai 51 de ani, 

se stinge din viață pe data de 18 iulie 1937 la București pe un pat în spitalul 

Filantropia19. Trei zile mai târziu, pe 21 iulie, este înmormântat în cimitirul Bellu 

ortodox, iar comunitățile parohiale din Maramureș, mai precis de la Sighet și 

Berbești, îl vor comemora pe 1 și 2 august prin celebrarea unor liturghii în 

memoria sa la care vor participa un număr însemnat de maramureșeni. La 

Berbești, în satul său natal, evenimentul va fi încărcat de o emoție aparte, sătenii 

participând cu mic cu mare la evocarea amintirii dr. Gheorghe Bârlea fiul 

protopopului și parohului lor Petru Bârlea. Casa Regală a României îi va oferi 

dr. Gheorghe Bârlea, în semn de prețuite pentru merite deosebite, prin Regele 

Carol al II-lea, Ordinul Coroana României în Grad de Ofițer.  

 

4) Nu lipsit de interes este și destinul unuia 

dintre ginerii protopopului Petru Bârlea, respectiv a 

preotului Emil Fucec (junior). Născut într-o familie 

sacerdotală înnobilată la Sârbi încă de la 1666, Emil 

Fucec vede lumina zilei pe 25 iunie 1886 în satul 

Sârbi unde tatăl său, preotul Emil Fucec senior 

(1857-1919), păstorea comunitatea încă din anul 

1873, iar mama sa Hermina provenea dintr-o veche 

familie reprezentativă a Maramureșului, familia 

Ghenghe. Tânărul Emil urmează școala primară în 

regiune, gimnaziul la Sighet între 1902-1906, iar 

teologia la Gherla între 1906-191020. După absolvire 

funcționează o vreme ca învățător la Ieud după care 

se căsătorește cu Anna, fiica mai mică a protopopului Petru Bârlea, parohul 

Berbeștiului, fiind hirotonit preot în 1912 de către episcopul greco-catolic Vasile 

Hossu. Din momentul hirotonirii sacerdotale viața acestui om ia o turnură 

demnă de un roman. După primul an de căsătorie i se naște, în 1913, fiul Valeriu 

Nicolae pe care îl botează la Sârbi, având ca nași de botez pe cumnatul său dr. 

Gheorghe Bârlea. Un an mai târziu, în 1914, este înregimentat în armată și 

obligat să îndeplinească stagiul militar în cadrul Regimentului 85 Infanterie, 

apoi, rănit, este trecut în rezervă cu grad de căpitan.  

                                                            
19 „Maramureșul” – Anul X, Nr. 6, Necrolog, Sighet, 21 august 1936. p. 2; 
20 Schematismus venerabilis Cleri Diocesis Szamosujvariensis, Graeci Ritus Catholicorum, pro 

anno a Christo nato 1906, Szamosujvarini, Typis Tipographiae Dioecesani 1906. p. 233. 



 

Episodul alegerii sale ca delegat la marea Adunare de la Alba Iulia21 avea 

să și-l amintească în culori foarte vii: „sunt momente pe care nu le poate uita 

nimeni”. A fost ales în rândul delegaților cercului electoral Ocna-Șugatag alături 

de preotul Iuliu Ardelean din Văleni, de dr. Ilie Lazăr și George Moiș ambii din 

Giulești, de călineșteanul George Nemiș, toți fii ai Bisericii Române Unite. Îi 

datorăm părintelui Emil Fucec o descriere interesantă a drumului spre 

Alba-Iulia, a episoadelor cu trecerea muntelui Gutâi, a călătoriei cu trenul de la 

Baia Mare la Cluj și de aici spre Alba Iulia, precum și a tristului eveniment în 

care „unuia din cei care mergeau cu sufletul curat să primească împărtășania 

unirii nu i-a fost dat să-și vadă visul cu ochii. Gloanțele pornite dintr-o 

mitralieră l-au omorât pe loc pe bărbatul despre care aveam să aflăm că îl 

chema Ion Arion”. Peste timp avea să spună și cu o anumită doză de umor: 

„într-un fel, am avut noroc. Dacă gloanțele îl ajungeau pe mecanic ne duceam 

în văzduh cu toții”, iar ziua Unirii rămăsese vie în inima sa, astfel în 1977 avea 

să spună „azi, până și mie care am 91 de ani, acele vremuri îmi par un vis din 

cartea de povești a istoriei”.  

Începând cu anul 1919 Emil Fucec, după decesul soției sale Anna și a 

cumnatului său, se va implica în viața pastorală slujind ca preot în mai multe 

parohii dintre care: Rozavlea (1919-1931); Satu Nou de Jos (1931-1935)22;  

Petrova (1935-195; Botiza între 1951-1963, fiind transferat aici de către 

mitropolitul ortodox Nicolae Colan. Trebuie spus că, după instaurarea 

comunismului, pr. Emil Fucec inițial refuză să-și trădeze credința însă, sub 

teroare, semnează trecerea în 1950 ca mai apoi să o retracteze. Este arestat prin 

decizia 10051/1952 a Securității Cluj și „internat” pentru 24 de luni din 

16.08.1952. Condamnarea definitivă a fost dată în ajunul Crăciunului anului 

1952. Este anchetat la Baia Mare, Cluj și București. Trece prin mai multe 

penitenciare între care: Sighet unde îl găsim în vara anului 1952. Este eliberat 

prin ordinul 42870/53 din 9.09.195323. Eliberarea s-a făcut din Penitenciarul 

Văcărești unde a fost interogat cu privire la legăturile sale cu preoții rezistenți și 

cu membrii PNȚ-ului. Autoritățile îl vor elibera mai repede și îl vor încadra în 

Biserica Ortodoxă, slujind la Botiza până în 1963. În toată această perioadă se va 

afla în legătură cu preoții din rezistența greco-catolică din zona Sighetului. Se va 

stinge din viață în 1980 la Sighet având convingerea că pentru împlinirea 

idealului unității „nici o jertfă nu a fost și nu va fi vreodată zadarnică”. 

                                                            
21 Șerban, I. Ioan. Giurgiu, Dorin. Mircea, Ionela. Josan, Nicolae. Dicționarul personalităților 

Unirii, trimișii românilor transilvăneni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Alba Iulia, 

2003. p. 237; 
22 Detalii în Buletinul Eparhial pe anii 1931 și 1935, editura Dacia, Baia Mare anii 1931 și 1935.  
23 Ioan Tîmbuș Pe urmele delegaților maramureșeni ai Marii Uniri de la 1918 (6) în ziarul Graiul 

Maramureșului 
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De la început am dori să subliniem faptul că la Dragomirești s-a desfășurat 

o intensă activitate unionistă, precedată de acțiunile Despărțământului 

„Vișeu-Iza” al ASTREI, cu sediul la Vișeu de Sus, în perioada 1911 – 1914, și ale 

Despărțământului „Iza” al ASTREI, cu sediul la Dragomirești, în perioada 

următoare, în privința pregătirii populației maramureșene din zona noastră pentru 

realizarea unirii tuturor românilor. Aceste despărțăminte conduse timp de 15 ani 

de protopopul greco-catolic Emil Bran au reușit să mobilizeze intelectualii zonei 

și să-i responsabilizeze în organizare și participare la diverse acțiuni, făcând un 

fel de școală cu poporul din localitățile de pe Valea Izei și de pe Valea Vișeului. 

Dar, cine era acest Emil Bran? 

Născut la 11 februarie 1864 în comuna Tohat (Sălaj) dintr-o familie de 

preoți iluștri, Emil Bran absolvă studiile secundare la Baia Mare, iar în 1888 

Seminarul Teologic din Gherla. Cu o bogată activitate publicistică din timpul 

studiilor (apoi și de culegător de folclor), încă de la începutul carierei sale, el se 

angajează în lupta politică, numărându-se printre cei 300 de memorandiști de la 

1892, porniți spre Viena cu scopul de a cere împăratului drepturi pentru 

națiunea română pe care o reprezentau. Pentru toate acestea, inclusiv acțiunile 

sale de senator de Maramureș, precum și pentru activitatea sa pastorală (paroh în 

Dragomirești până în 1914, protopop onorar în perioada 1915 – 1920, apoi asesor 

consistorial), însuși regele Ferdinand l-a decorat cu „Steaua României” în grad 

de ofițer și cu „Răsplata muncii pentru Biserică clasa I. (Pentru alte amănunte, a 

se vedea monografia Dragomireștiului). 

Cum a venit la Dragomirești (1904-1926), el pune în aplicare intențiile 

mireștenilor încă din 1901, de a-și construi o nouă biserică și casă parohială, pe 

teren nou, câștigat de dânsul pentru parohie, proiecte finalizate în 1909. 



 

Pe lângă eforturile pe care le-a depus pentru dezvoltarea social-economică 

și culturală a Dragomireștiului, dar și a zonei, el „a întreținut în sufletul său 

candelă nestinsă pentru prosperitatea națională a neamului său, aprinzând peste 

tot dragostea de limbă, neam și lege”. Cu această înaltă conștiință, cu 

responsabilitate și spirit organizatoric, a înțeles rolul său social și patriotic de a 

uni toate forțele acestei zone spre propășirea economică și culturală a acestui ținut 

izolat, având ca scop finalizarea Marii Uniri a tuturor românilor. 

Având în vedere contextul internațional, creat la sfârșitul primului război 

mondial (v. Cronologia momentelor importante în realizarea Marii Uniri, din 

volumul anterior), atmosfera din țară, precum și activitatea personalităților 

responsabile pentru soarta poporului român, s-a trecut și aici la organizarea 

instituțională a luptei în vederea unirii tuturor românilor într-un stat național. 

Astfel, la recomandarea Consiliului Național Român Central, constituit la 31 

octombrie 1918 ca „supremul și unicul for politic al națiunii române din Ungaria 

și Transilvania” (v. „Românul”, VII, 1918, nr. 1) și la Dragomirești s-a creat 

Consiliul Național Român Comunal (4, 5 noiembrie, al cărui președinte a fost 

ales Emil Bran) ca organism politic menit să asigure, alături de garda națională 

locală, un climat favorabil, de liniște și siguranță publică, desfășurării în bune 

condiții a pregătirilor în vederea Unirii cu Țara. 

Ca răspuns la manifestul Consiliului Național Român provizoriu din 

Maramureș, la 11 și la 22 noiembrie 1918, mai mulți mireșteni în frunte cu Emil 

Bran au participat la mari adunări populare din piața mare a orașului Sighet 

pentru a-și alege un Sfat Național Român al Maramureșului definitiv, afiliat 

Sfatului Național Român cu sediul la Arad, făcând din aceasta „ziua cea mai 

frumoasă, cea mai aleasă a Maramureșului românesc” când cei 6.000 de 

oameni au venit „cu dorul arzător de a arăta lumii întregi că neamul românesc din 

Maramureș știe să-și croiască viitorul, știe să-și aleagă oamenii și mai ales vrea să 

dovedească că stă ca stânca pe lângă Marele Sfat Național Român” (apud 

„Marmația”, IV, p. 200). În acest Sfat Național Comitatens, condus de 34 

intelectuali din zonă, este ales ca membru și Emil Bran (cf. GM, VI, 1937, nr. 

218, p. 3) care s-a remarcat și aici prin activitatea sa pusă în slujba intereselor 

generale românești (v. Reînființarea vechiului despărțământ al ASTREI pe Valea 

Izei, în GM, V, 1936, nr. 151). Concludentă, în acest sens, ni se pare o scrisoare a 

mireștenilor în numele cărora semnează E. Bran la 22 noiembrie 1918, adresată 

noului Sfat Național Român – Maramureș din Sighet în care se arăta: „Cauza 

națională doar este a noastră, a tuturor românilor și datori suntem să o servim cu 

abnegațiune și să o ducem la învingere glorioasă. În scopul acesta și Dvs., așa 

cred eu, că trebuie să cumpăniți starea Maramureșului cu priceperea bărbaților 

politici puși în fruntea neamului nostru, să vă alegeți tovarăși de luptă pătrunși de 

idealul național, democrați, harnici și cu destulă tărie și cu pricepere în 



 

conducere, că nouă poate nu ne este dat [...] să folosim împrejurările favorabile 

românismului pentru interese personale, în scopuri egoistice [...]. Eu cred că 

astăzi tot românul trebuie să facă politică militantă și tot luptătorul să steie la 

locul potrivit după calitățile cu care Dumnezeu și dragostea de neam l-a 

înzestrat.” (v. Arhiva Emil Bran, la Arhivele Statului – Cluj). 

La 27 noiembrie 1918, o delegație din Dragomirești participă la adunarea 

electorală a cercului Vișeu-Iza, de la Vișeu de Jos, pentru alegerea celor 5 

delegați cu drept de vot la Marea Adunare Națională programată pe 1 

Decembrie 1918 la Alba-Iulia. În vederea votării, se aleg 2 bărbați de încredere, 

unul dintre ei fiind Emil Bran. Printre cei 5 delegați votați era și Alexa Dragomir 

din Dragomirești, care ulterior fusese înlocuit [v. Maramureșul și Unirea (1918), 

Baia-Mare, 1968]. 

Zilele fierbinți ale Unirii au declanșat în această localitate o atmosferă 

generală de entuziasm, prin „însuflețitoarea vorbire a preotului Emil Bran, prin 

care acesta a împărtășit poporului hotărârea îmbucurătoare a Marii Adunări 

Naționale de la Alba-Iulia: unirea tuturor românilor de o limbă și de o lege 

într-un singur și nedespărțit stat românesc” (v. Maramureșeni în luptă pentru 

libertate și unitate națională. Documente, București, 1981). 

În continuare Consiliul Național local a activat pentru înfăptuirea 

hotărârilor Adunării Naționale de la Alba-Iulia, mireștenii fiind mereu în frunte 

ca participanți la marile adunări de la Sighet din 1 Decembrie 1918, la care s-a 

proclamat Unirea fără condiții a Maramureșului cu Regatul României (v. Gh. 

Pop, Maramureșenii cinstesc împlinirea a șase decenii de la înfăptuirea statului 

național unitar român, în „Marmația”, IV, 1978, p. 14), precum și la marea 

adunare populară de la Sighet, convocată de Consiliul Național județean, pentru a 

lua la cunoștință de conținutul hotărârilor de la Alba-Iulia (v. Maramureșul și 

Unirea (1918), 1968, p. 80). 

„La 8. I. c. (1919) în comuna fruntașă Dragomirești, sediul Oficiului 

Pretorial al cercului [electoral] s-a sfințit cu mare solemnitate drapelul român. 

Preotul gr.-cat. [Emil Bran] a venit în fruntea credincioșilor săi, alăturea de 

părintele Ștefan Dunca. Steagul a fost adus cu triumf de către gardiștii români și 

ținut mândru în fața ușilor împărătești. Parcă zicea voinicul Ilie Vlad: *Iată, 

Doamne, semnul dragostei noastre de neam*[...]. După Sfânta Liturghie, 

protopopul E. Bran a săvârșit sfințirea apei [...] după care a stropit de 3 ori 

drapelul, cerând binecuvântarea [...] peste el și peste toți aceia care se vor grupa 

în jurul lui până la capătul veacurilor”. După ce i-a anunțat pe săteni de 

hotărârea îmbucurătoare a Marii Adunări de la Alba-Iulia (1 Decembrie 1918), 

„preotul îi îndeamnă [pe participanți] la bună înțelegere, la pace și la lucru, ce și 

noi va trebui să le îndeplinim pentru realizarea dorinței tuturor românilor. După 

darea binecuvântării, toată mulțimea a pornit în procesie alungul satului, până la 



 

casa parohială cu steagul înainte, cântând Hora Unirii, Răsunetul și alte cântări și 

marșuri naționale; de unde a înturnat iarăși, cu aceeași însuflețire până la 

primărie. Acolo a înfipt steagul în teacă [...], întrebându-se ce va să fie poruncul 

acesta? [...]. După-amiazi Consiliul Național [local] a ținut o ședință festivă. S-a 

intonat apoi Deșteaptă-te, române, cântând cu preciziune [...] și inteligență și 

muierile plângeau de bucurie” (cf. Reînființarea vechiului despărțământ al 

ASTREI pe Valea Izei, în GM, V, 1936, nr. 151). Apoi, această zi (1 Decembrie) 

a fost mereu cinstită, intrând în tradiția oamenilor acestor locuri, care erau 

conștienți „că acest colț de țară românesc e astăzi, românesc a fost ieri și 

românesc va fi totdeauna” (v. Ion Berinde, Sărbătoarea Unirii la Dragomirești, 

în GM, V, 1936, nr. 163, p. 1). 

Așadar, intelectualitatea interbelică a zonei, grupată în jurul despărțămin-

telor „Vișeu-Iza” și „Iza” ale ASTREI (conduse de preotul memorandist Emil 

Bran) și-a făcut, cu responsabilitate, datoria de a lumina poporul care „trebuie să 

înțeleagă că mântuirea nu poate veni din afară. Satele se vor ridica numai prin 

sine înseși. Cel mai nimerit lucru e ca masele să se atașeze partidului politic cu 

oamenii cei mai devotați și cauzei rurale, cu programul cel mai echilibrat în sens 

țărănesc și pe urmă să acționeze pe cont propriu, cu mijloacele de care dispun, 

fără să aștepte totul din afară. Prin eforturi proprii și cu un dram de concurs al 

guvernanților satelor, își pot croi singure un astfel de traiu: nou, civilizat” (v. I. 

Berinde, Gangsterii satelor, în GM, Iv, 1935, nr. 113). Oare astăzi mai sunt 

valabile aceste îndrumări și cum continuăm demersurile educative ale 

intelectualității maramureșene care s-a implicat în marile evenimente ale istoriei 

poporului român. Ce lăsăm în urma noastră? 

În același context am evidenția și activitatea senatorului de Maramureș 

Emil Bran (după Marea Unire), concretizată cu diverse rezultate (Cantonul 10 

„Halta Bran” de la Bocicoel, pe linia ferată Valea Vișeului; lucrările 

pregătitoare pentru linia ferată Sighet-Salva pe Valea Izei); Judecătoria de Ocol 

Dragomirești; Reamenajarea târgului săptămânal de la Dragomirești etc., 

precum și diverse intervenții la autorități în cazul unor abuzuri sau pentru 

ajutorarea familiilor celor mobilizați (ex. Memoriul semnat de senatorul Emil 

Bran Către prefectul județului MM, la 2 noiembrie 1921, în care semnala 

situațiile disperate în care se găseau văduvele de război, invalizii și orfanii, 

cerându-i intervenții urgente și propuneri pentru Parlament. Acest material 

trădează sensibilitatea, responsabilitatea și respectul cu care Emil Bran s-a 

apropiat de poporul său, căruia îi era recunoscător pentru jertfele depuse de acesta 

pe altarul sfânt al patriei (eroi căzuți pe câmpurile de luptă, răniți, infirmi, văduve 

și orfani, prizonieri în Rusia).  

Edificatoare ni s-a părut și solicitarea înaintată ministrului (culturii, 

probabil) semnată în numele mireștenilor de senatorul Emil Bran, la 15 iulie 



 

1921, prin care se propunea spre aprobare „ridicarea de către săteni, în Piața 

Unirii din comuna fruntașă Dragomirești a unei statui potrivite întru memoria 

vitejilor noștri (s.n.) prin a căror jertfire ni s-a înfăptuit visul strămoșesc” [Marea 

Unire a tuturor românilor într-un singur stat național, eliberat de jugul 

străinilor]. „Vă rog să binevoiți a ne împlini această dorință, prin care în mod 

vădit eternizăm memoria eroilor noștri, căzuți în măcelurile din primul război 

mondial”: tânărul universitar Amoș Chișiu, Grigore Vlad, Alexa Iusco, Grigore 

Brumar, Vasile Dologă, Grigore Zubașcu, Ilban, Țiplea, Orzac Doroftei, Mariș 

Ion – Bobuțu, Dragomir Gavrilă, precum și Zubașcu Ștefan – Bobanu, Chindriș 

Filip și Zubașcu Simion căzuți prizonieri în 1915 în lagărele de la Tașkent, Irkuțk 

și Vladivostok unde au lucrat la diferite ferme de stat până în 1920 (v. Arhiva 

familială Zubașcu Ștefan-Bobanu, din localitate și Arhiva Emil Bran de la 

Arhivele Statului – Cluj). Acest deziderat se va înfăptui întocmai abia după 96 

de ani, la 9 iulie 2017 din inițiativa și pe cheltuiala inginerului chimist Aurel 

Vlad (emigrat în SUA în perioada ceaușistă și a cărui familie a dat jertfe 

substanțiale pentru libertatea acestui neam; v. E. Faiciuc, Dragomirești între 

tradiție și modernism, Limes, Cluj-Napoca, 2008, p. 62-65). Realizarea acestui 

proiect a fost posibilă cu sprijinul Primăriei și a Consiliului local Dragomirești, 

oferindu-le consătenilor noștri și invitaților momente de înaltă trăire patriotică, de 

respect și recunoștință, precum și un loc de comemorare anuală, de „Ziua eroilor” 

a jertfelor mireștenilor pentru libertatea și unitatea tuturor românilor. 

* * * 

Întrucât Academia Română, cu sprijinul autorităților locale a hotărât să se 

sărbătorească centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 și pe meleagurile 

maramureșene, credem că ar fi util cu acest prilej să se facă și un bilanț al 

evoluției acestei zone (izolate atunci) poate chiar din perspectiva senatorului Emil 

Bran, care a condus despărțămintele „Vișeu-Iza” și „Iza” al ASTREI timp de 15 

ani, implicându-se în activități concrete pentru propășirea economică, socială, 

culturală și chiar politică a zonei (v. amănunte în monografia Dragomireștiului, p. 

37-40, 715). 

Conștient de rolul învățământului și a intelectualului în propășirea unei 

nații, într-o adunare extraordinară (25 ianuarie 1925) în care se dezbătea planul 

de construcție a unui edificiu școlar, „președintele eforiei școlare, E. Bran [...] 

atrage atenția asupra faptului că această localitate, cu perspective de dezvoltare în 

viitor, fiind reședință de plasă și după situația ei topografică, centru economic, 

cultural, cu tendințe de a se dezvolta în viitor și în ramurile industriei și 

comerțului, necesitează cu orice efort o școală model”, iar „în fața clădirii un 

monument al eroilor maramureșeni, căzuți în războiul de neatârnare a neamului 

nostru.” Ce a ieșit, vom vedea la bilanț. 



 

Deși biserica și școala (ca edificii obștești) sunt de interes local, ele poartă 

amprenta acestei personalități, care vede în intelectual un model în viața unui sat, 

care se implică activ în propășirea acestuia, dorind să lase urmașilor numai 

lucruri chibzuite, bine făcute și potrivite momentului trăit. 

 



 

 

prof. dr. Ioan PETROVAI 
 

 

Unirea de la 1 Decembrie 1918 a trebuit întâi pregătită, proclamată și apoi 

înfăptuită. Cercetătorii istoricului eveniment, considerăm noi, comit o 

minimalizare, ca să nu zicem greșeală, oprindu-se sau insistând mai mult asupra 

vieții și activității celor care au fost martori ai momentului astral al neamului 

românesc, la fața locului, în Alba Iulia.  

Cercetând epoca Marii Uniri am putut constata că personalități cu merite 

în pregătirea și împlinirea dezideratelor de veacuri ale românilor sunt lăsate, pe 

nedrept, în ceața istoriei. Din această categorie face parte și profesorul 

universitar doctor docent Gheorghe Bilașcu – părintele stomatologiei românești 

– care a pus din plin umărul la consolidarea Românei Mari. Exemplul 

„doctorului de aur” care a părăsit o stare materială de excepție și oferte lumești 

selecte a fost urmat și de discipolii săi. Între ei excelează berbeșteanul Gheorghe 

Bârlea, care a reprezentat Maramureșul la Alba Iulia și petroveanul Vasile 

Filipciuc, ales memebru în Marele Sfat Național Român de către delegații la 

adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. 

După opinia noastră cercetătorii actuali neglijează consiliile naționale 

române locale în care au fost aleși oameni de valoare ce au fost precum 

cărămizile într-o clădire, cu care poate fi comparată România Mare, contribuind 

temeinic la zidirea mărețului edificiu național denumit de visători România 

dodoloață. 

Socotim că nu trebuie uitați cei care în acest moment istoric au fost 

prizonieri precum Valeriu L. Bologa care a venit la Cluj și a ctitorit catedra de 

istorie a medicinii în cadrul univerității clujene, prima de acest fel din România 

sau patrioți luminați asemenea lui Ion Moga, colonel medic la Viena la 1 

Decembrie 1918, iar la puțin timp șeful secției sanitare militare în Consiliul 

Dirigent de la Sibiu. 



 

Trist este că această smerită categorie de români din care face parte și fiul 

Marmației, Gheorghe Bilașcu, făurari de istorie, au ajuns ei înșiși victime ale 

istoriei. Diktatul de la Viena a făcut din „regele dinților” victima postmortem 

fiindcă la 1918 și-a ascultat glasul conștiinței de român și apoi al „ciumei roșii” 

deoarece a fost un om avut în timpul vieții. 

Străvechiul ținut românesc Țara Maramureșului este nu doar o vatră a 

descălecătorilor în istoria românilor, ci și una a descălecătorilor în cultura 

noastră națională. Cu deplină îndreptățire Nicolae Iorga numește Maramureșul 

„patria scripturilor române”, iar istoria românilor consemnează la loc de cinste 

date, fapte și oameni care sunt adevărate cărămizi din care se construia, la 

vremea aceea, edificiul complex, realizat cu mari jertfe, care s-a numit, pur și 

simplu, România Mare. Profesorul universitar doctor Gheorghe Bilașcu este 

unul dintre bărbații care a știut, a putut și a vrut să apere nația română în toate 

împrejurările în care a considerat că intervenția-i este binefăcătoare, fie ea 

solicitată sau oferită din proprie inițiativă.  

Comuna politică Petrova a fost și este una dintre localitățile de frunte din 

Maramureșul Voievodal. În acest spațiu s-a scris la 18 octombrie 1672 

„Codicele de la Petrova”, care conține, după unii specialiști, prima poezie cultă 

din literatura română scrisă al cărei autor este Nicolae Petrovay. Între anii 1711 

și 1715 episcopul Serafim al Maramureșului a făcut așezarea centru episcopal, 

iar în 1877, un fiu al Petrovei, mutat în Moldova, a luptat pentru independența 

României. În pleiada de după 1 Decembrie 1918, când s-au pus bazele României 

Mari, numărul petrovenilor cu contribuții și merite deosebite este apreciabil. 

Între bărbații cu care Petrova, Maramureșul și România se fălesc, în dezvoltarea 

culturii naționale, un loc aparte îl ocupă Gheorghe Bilașcu, personalitate de talie 

europeană, chiar mondială, de al cărui nume este indisolubil legată stomatologia 

românească, om de știință și promotor al unor metode moderne și originale în 

practica dentară din vremea în care a activat ca medic.  

Cu toate meritele incontestabile ale părintelui stomatologiei din România, 

lui Gheorghe Bilașcu nu i-au fost răsplătite sacrificiile pe care le-a făcut pentru 

semeni, neam și țară. Ceea ce s-a recunoscut și realizat nu este de neglijat, dar 

sperăm că viitorul va îndrepta greșelile trecutului și prezentul va fi drept cu un 

român care a făcut multe pentru România și românii aflați sub stăpâniri străine.  

În lipsa unei monografii despre viața și activitatea profesorului universitar 

doctor Gheorghe Bilașcu, la Centenarul Marii Uniri a tuturor românilor, vom 

schița un portret din date și relatări care să creioneze orizontul larg în care s-a 

manifestat omul, medicul, dascălul, cercetătorul și românul originar din Petrova 

Maramureșului, personalitate care a participat la manifestări internaționale în 

domeniul medicinei la Viena și Paris, întorcându-se apoi acasă pentru a ctitori o 

școală națională în domeniul în care era un adevărat expert de rang european. 



 

La 27 aprilie 1863, în străvechea vatră de cultură și civilizație românească 

Petrova, atestată documentar în urmă cu peste șase veacuri, s-a născut pruncul 

care, după ce urmează școala primară în satul natal și liceul la Sighetu 

Marmației, se duce la Budapesta pentru a se împlini profesional și cultural. 

Despre modul cum și-a ales profesia, cercetătorii vieții și activității lui Gheorghe 

Bilașcu vor întâlni două variante ale unei povești. Profesorul universitar doctor 

Vasile Vasilescu1, fost student al profesorului Bilașcu în 1973, la sărbătorirea a 

110 ani de la nașterea ilustrului său dascăl, susținea că părinții tânărului din 

Petrova Maramureșului și-au trimis fiul la studii să urmeze dreptul, fiindcă 

familia avea anumite litigii cu rudeniile cu care aveau de împărțit moșteniri, 

crezând că un jurist în familie ar fi o garanție a rezolvării problemei. Istoricul 

Alexandru Filipașcu, un bun cunoscător al istoriei Țării Maramureșului, scriind 

despre familia Bilașcu și despre cel mai ilustru dintre membrii săi, profesorul 

universitar doctor Gheorghe Bilașcu, pe care l-a cunoscut personal, menționează 

într-o lucrare că „idealul său era să devină preot într-un sat foarte sărac și să-și 

închine viața ridicării acestuia”2. Nefiind admis la teologie din cauza numărului 

prea mare de concurenți, tânărul se înscrie la Universitatea de Medicină din 

Budapesta.  

Făcând o incursiune în istoria medicinei universale, vom afla că 

stomatologia, ca specialitate medicală, își are începuturile la Viena, în anul 1831, 

iar „Primul Congres Internațional de Stomatologie” are loc la Paris în anul 

1889. La forumul medical parizian al stomatologilor din întreaga lume este 

prezent și un român, tânărul medic Gheorghe Bilașcu, reprezentând însă 

Imperiul Habsburgic, mai precis școala budapestană de stomatologie. Având în 

vedere acest fapt, demnă de luat în seamă este natura reprezentativității sale în 

baza competenței profesionale deja dovedite. Deși încă tânăr și român la origine, 

alta decât cea maghiară, Bilașcu a fost delegat din partea secției dentistică a 

„Policlinicii din Budapesta”.  

În anul 1890, vrednicul tânăr român este și medic școlar și profesor de 

igienă la un liceu budapestan de stat în care studiau odraslele elitei din Ungaria. 

După cinci ani, în 1895, Gheorghe Bilașcu este avansat la gradul de șef de 

lucrări la Clinica Arköni, unul din marii medici ai vremii, dar românul se 

dovedește a fi și o personalitate care luptă pentru cauza națională. Petroveanul 

poate fi întâlnit frecvent la întrunirile celor ce însuflețeau „Societatea Românilor 

„Petru Maior” din Budapesta” alături de personalități precum Ion Agârbiceanu, 

                                                            
1 Vasile, Vasilescu, Dialog cu Ion Petrovai. 
2 Filipașcu, Alexandru, Patronime maramureșene: familia de Dolha și Petrova, Editura Albatros, 

2003, p. 124. 



 

Valeriu Braniște, Ilarie Chendi, Nicolae Drăganu, Octavian Goga, Ioan Lupaș, 

Iosif Vulcan, Traian Vuia și alte nume sonore ale istoriei românilor.  

După ce s-a afirmat ca un eminent medic, solicitat din plin de 

protipendada budapestană, Gheorghe Bilașcu se consacră disciplinei 

stomatologice și se va afirma pe tărâmul luptei pentru dreptatea neamului său. În 

1906 va candida pentru un loc în Parlamentul Ungariei, dar cu tot sprijinul pe 

care i-l acordă românii din Maramureș și, în mod special tinerii, cercurile 

iredentiste maghiare îl vor boicota, amenițându-i susținătorii, iar pentru a evita 

neplăcerile ce ar fi putut fi aduse românilor de pe Valea Vișeului, Gheorghe 

Bilașcu se retrage din cursă în toiul campaniei electorale.  

Maramureșeanul tenace își temperează amărăciunea cauzată de istorie, 

dedicându-se profesiei și specializându-se în dentistică, la mijlocul ultimului 

deceniu al veacului al XIX-lea. Intrând în contact cu policlinicile dentare 

budapestane, devine medicul elitei din capitala Ungariei și se dedică cercetării în 

domeniul stomatologiei. Ca urmare a acestei decizii va publica lucrarea 

Încercări de transplantări dentare cu considerațiile replantării (1909) și mai 

multe studii despre anestezie până în 1907. În anul 1909 se numără printre 

participanții la „Congresul al XIV-lea de medicină de la Budapesta”, 

documentele acestei manifestări internaționale menționându-l pe Gheorghe 

Bilașcu ca „docent”.  

Anul 1900 îl prezintă pe românul nostru activ, atât ca om de știință, 

publicând lucrarea  Anestezia locală în stomatologie, cât și în plan spiritual, 

când, împreună cu maramureșenii Ioan Mihalyi de Apșa, Găvrilă Iuga, Vasile 

Chindriș, Ilie Mariș și personalități din alte ținuturi românești precum Iuliu 

Maniu, Gheorghe Pop de Băsești, Ștefan C. Pop și mulți alții, se alătură luptei 

românilor din Transilvania împotriva celor care doresc distrugerea naționalității 

majoritare, prin înființarea episcopiei greco-catolice maghiare din Hajdudorog. 

Acest act avea ca scop întărirea dominației stăpânilor asupra românilor și 

accentuarea procesului de maghiarizare a etniilor din spațiul transilvănean.  

Românul și medicul nu-și uită menirea nici în 1912 când semnează 

manifestul de chemare la Alba Iulia, participă la marea adunare de protest 

împotriva menționatei episcopii și publică studiul de specialitate Anomaliile 

arcadelor și articulațiilor dentare. 

Vremurile sunt tulburi, Europa este zguduită de prima conflagrație 

mondială, iar bărbații sunt chemați să lupte pentru interesele statului în care 

trăiesc. Gheorghe Bilașcu pleacă pe frontul din Italia și, cum este firesc, la 12 

decembrie 1915 își scrie testamentul în prezența episcopului de Gherla, Vasile 

Hossu. Documentul3 suna astfel: Las toată averea mea mobilă și imobilă 

                                                            
3 Filipașcu, Alexandru, Istoria Maramureșului, Editura Universul, 1940, p. 193. 



 

Veneratului Capitlu de Alba-Iulia și Făgăraș din Blaj pentru susținerea unei 

școli confesionale cu limba de propunere română în comuna mea natală 

Petrova și pentru stipendii  (burse n. n.) la tinerii lipsiți de mijloace pentru orice 

fel de carieră. Întâietatea să se dea la fiii de țărani pentru că ei sunt pătura 

sănătoasă și izvorul nesecat din care, cu vremea, trebuie să răsară mărirea și 

puterea neamului românesc. Condiția primă pentru a fi împărtășit cineva din 

fundațiunea mea este ca să fie tânăr român cu purtare bună, având toate 

presemnele că se va alege din el om străduitor și de caracter, fiind că noi 

românii, în primul rând, avem lipsă de bărbați cu inimă nobilă și cu caracter 

sobru.  

Pe front Gheorghe Bilașcu și-a oferit serviciile ca voluntar și ca medic 

militar, a întâlnit cazuri din cele mai diverse și de-o mare complexitate pe care 

condițiile din război îl obligau să le găsească remedii de orice fel. Medicul a 

soluționat totul cu omenia-i specifică, dovedind o răbdare de excepție și 

profesionalism, cu toate că lucra în spitale de război. Așa se explică faptul că în 

timp de pace, la clinica sa, pe care a ajuns s-o conducă, a propus metode inedite 

la acea vreme care se aplică la fracturarea maxilarelor.  

După istoricul act de la 1 Decembrie 1918, când a fost ales în lipsă în 

calitate de președinte al „Sfatului Național Român din Petrova”, la 19 

septembrie 1919 „Consiliul Dirigent al Transilvaniei” prezidat de Iuliu Maniu 

îl cheamă pe profesorul Gheorghe Bilașcu la Cluj pentru a contribui la 

renașterea culturală, științifică și politică a mirificului spațiu transilvan.  

În data de 26 decembrie 19194, „Consiliul profesoral al Facultății de 

Medicină din Cluj” admite un prim demers reformator propus de profesorul 

agregat Gheorghe Bilașcu și anume introducerea stomatologiei ca disciplină 

obligatorie de studiu în anul IV la medicină, demers esențial pentru evoluția 

acestei discipline în cadrul școlii medicale din România. Din data menționată, 

timp de 12 ani, Clujul a fost singurul for metodologic pentru învățământul 

stomatologic din România, deoarece abia în anul 1931 se înființează, la 

București, o Catedră de clinică stomatologică, la exact un veac după ce 

stomatologia debutase ca disciplină medicală pe plan mondial la Viena. 

S-ar putea ridica întrebarea de ce Clujul s-a impus cu peste un deceniu 

înaintea Bucureștiului, situația celor două centre universitare fiind, în plan legal, 

egală fiindcă se împlinise visul de veacuri: unirea cea mare în România 

Dodoloață. În opinia noastră, răspunsul este simplu, fiindcă s-a găsit un om care 

să sfințească locul, profesorul Bilașcu, care va reuși să își valorifice experiența 

didactică acumulată încă din timpul studiilor la Universitatea din Budapesta 

când a fost numit preparator la Institutul de anatomie descriptivă și fiziologie” și 
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extern la secția medicală a Spitalului „Sfântul Ștefan” care funcționa în spațiul 

budapestan. 

Activitatea didactică a lui Gheorghe Bilașcu s-a îmbogățit când a fost 

asistent la secția de Dentistică a Policlinicii Dentare din Budapesta și apoi la 

Institutul Particular de Chirurgie și Ortopedie a renumitului profesor Dolliger, 

dar și ca extern la Secția Chirurgicală și Laringologică de la Spitalul „Sfântul 

Rocuș” din capitala Ungariei. Ilustrul medic a venit la Cluj și cu experiența 

acumulată ca asistent la Clinica de Obstetrică și Oftalmologie, dar mai ales cu 

ceea ce l-a învățat nevoia în timpul Primului Război Mondial, când a activat ca 

medic militar în condițiile grele pe care un spital militar mobil le impunea.  

Acest parcurs științific și profesional vorbește despre faptul că profesorul 

universitar doctor Gheorghe Bilașcu a abordat mai toate ramurile medicinei, 

dovedind o pregătire medicală complexă. Pe lângă pozițiile profesionale 

ocupate, s-ar putea adăuga și cea de profesor de igienă la liceele de stat din 

Budapesta și de medic școlar secundar la Institutul „Francisc Iosif” din 

Budapesta  (internat pentru copiii aristocrației din Ungaria). Propunând direcții 

sănătoase în educația și în viața celor tineri, tânărul din Țara Maramureșului și-a 

dovedit, cu prisosință, calitățile de pedagog, etalate și la Cluj, dar, mai ales, 

răbdarea fără margini în discuțiile cu studenții sau rezidenții, fiind de părere că 

dialogul din timpul examenului nu se uită niciodată de către cel examinat. Putem 

afirma, fără a exagera, că formulele pedagogice propuse de profesorul Bilașcu 

erau ancorate în realitate, construite în baza unui spirit științific și practic, într-un 

cuvânt, dascălul promova un învățământ modern de tip european.  

Investigațiile și cercetările făcute la Academia Veterinară din Budapesta, 

după metode personale, s-au concentrat asupra problemelor implantărilor și 

replantărilor dinților, demersuri de pionierat în medicina mondială din acele 

vremuri. Rod al cercetării vor fi studiile de specialitate publicate în „Clujul 

medical”, dar și cele din „Revista Stomatologică” pe care a ctitorit-o ca și 

„Asociația Generală a Doctorilor în Medicina Stomatologică din România” 

care începe în 1923, prin Gheorghe Bilașcu și urmașii săi, lupta împotriva 

practicilor ilegale în domeniul stomatologiei și impunerea acestei discipline ca 

parte integrantă a medicinei. Profesorul Bilașcu a fost primul parlamentar român 

care a avut inițiative juridice în Parlamentul României privind statutul 

stomatologiei.  

Între studiile publicate în „Revista Stomatologică” menționăm Erupțiile 

dificile ale molarului III, redresarea forțată, îndepărtarea acelor fracturate din 

canalele dinților. 

Take Ionescu, premierul României, în numele Guvernului român într-o 

ședință a Senatului din 1921, îi aduce mulțumiri profesorului Bilașcu pentru 

ceea ce a făcut și face pentru România Mare, fiindcă acesta, ca și toată elita 



 

vremii din România, cunoștea faptul că acela căruia îi mulțumea a renunțat la o 

situație materială de excepție avută la Budapesta și a venit în țară asemeni lui 

Victor Babeș, ca să își aducă contribuția la făurirea României moderne. Cu 

Victor Babeș istoria a fost mai generoasă și l-a așezat la locul cuvenit în 

panteonul de valori naționale, însă cu Gheorghe Bilașcu a fost vitregă, mai ales 

pentru că nu și-a putut desăvârși opera, apunând prematur.  

Fără acțiunea energică a lui Gheorghe Bilașcu stomatologia nu ar fi fost 

legiferată ca specialitate în anul academic 1920-1921 și nici nu ar fi primit, în 

anul 1924, fonduri guvernamentale necesare pentru dotarea Clinicii de 

stomatologie din Cluj care a devenit centru național de perfecționare în 

domeniul dentisticii. 

Istoria medicinei românești nu îl prezintă pe Gheorghe Bilașcu la 

adevărata lui valoare, iar dicționarele vorbesc de prea mulți anonimi, omițând 

personalitățile care au ctitorit școli în cadrul științei românești și care s-au impus, 

în timp, ajungând cu roadele minții lor până în vremea noastră. Socotim 

imperios necesar să se scrie o lucrare temeinică despre părintele stomatologiei 

românești în care să i se realizeze acestuia un portret amplu, pe măsura valorii 

sale. 

În paginile unei monografii și-ar găsi locul relatările celor care l-au 

cunoscut pe „Badea Gheorghe”, ca om cu dragoste de muncă, natură și semeni, 

care primea în casa lui pe oricine și mai ales pe cei veniți să-i solicite sprijinul, 

tratându-și musafirii cu seninătate, calm, înțelegere, sinceritate și bunătate de fiu 

de țăran care se mândrea cu originea sa. O dovadă a prețuirii originii sale 

țărănești era faptul că, la loc de cinste, în casa lui, într-o ramă de aur, stătea o 

pereche de opincuțe, despre care gazda spunea că erau unele din cele purtate în 

copilărie. Cei care l-au cunoscut bine pe profesorul Bilașcu vorbesc că acesta 

întruchipa omul de înaltă ținută morală, cinstit, modest, cumpătat, demn și 

consecvent în tot ceea ce făcea. Unii susțin că nu agrea anturajul zgomotos și îi 

plăcea să se refugieze în natură, practicând frecvent turismul, în împrejurimile 

Clujului, fapt pentru care discipolii au construit, în memoria sa, o fântână care îi 

poartă numele, aflată pe un loc preferat de profesor ca popas, în pădurea Făget. 

Câteva poze ce au înfruntat timpul ni-l prezintă pe Gheorghe Bilașcu ca o 

prezență firească în lumea bună a vremii sale, iar apropiații vorbesc că frecventa 

lumea boemă a Budapestei. 

Din textul testamentului său putem înțelege că petroveanul nu accepta 

compromisurile și regreta faptul că românii duc lipsă de bărbați „cu inimă 

nobilă și cu caracter sobru”, iar din relatările consătenilor am putut afla că îi 

plăcea nespus de mult să vină la Petrova, unde deținea o moșie și să participe la 

muncile câmpului, semn că-i displăcea traiul de huzur. Stătea de vorbă cu sătenii 

și căuta să-i ajute în toate privințele, iar în acest sens orășenii își amintesc cum în 



 

curtea clinicii din Cluj puteau fi văzute grupuri de maramureșeni îmbrăcați în 

straie specifice plaiurilor natale ale profesorului, care veneau de nevoie la 

„Badea Gheorghe”, să le dea o mână de ajutor, fiindcă acesta stătea oricând la 

dispoziția nevoiașilor cu tot ce avea omul, dascălul și medicul de renume. 

Consemnările dovedesc plenar că profesorul universitar doctor Gheorghe 

Bilașcu, medic de înaltă ținută etică și profesională, cercetătorul, militantul pe 

tărâm social nu a murit la 22 iulie 1926, în plină putere de creație, tocmai când 

urma să reprezinte în calitate de delegat al României, știința medicală 

românească la Congresul Internațional de Medicină de la New-York, ci s-a 

mutat în legendă și trăiește prin renumele său. Dovadă că numele a devenit 

renume, este textul doctorului Alma Mohora Popoviciu, asistent la Clinica 

Stomatologică Cluj care într-un articol publicat în „Revista Stomatologică”, nr. 

2-3 din 1928, schițează Activitatea științifică și lucrările profesorului doctor 

Gheorghe Bilașcu,  văzând în profesorul domniei sale un om „...plin de planuri 

frumoase și idei multe pentru viitor, niciodată obosit sau dezamăgit de un 

insucces, aprig luptător în cea mai încurcată problemă: chestia practicei ilegale 

a tehnicienilor și dascălul care ne însuflețea văzându-i entuziasmul și 

perseverența lui neîncetată.”. Ce sentimente nutreau discipolii față de marele 

profesor ne spune tot Alma Mohora Popovici „Avem sentimente de admirație 

pentru primul profesor titular de stomatologie din România, conducătorul 

nostru de la care am profitat ca om de știință, ca om de caracter puritan și ca 

mare român care va rămâne o făclie pentru toți care vor să urmeze calea 

muncii, cinstei și a legalității”.  

Astfel de aprecieri ar fi trebuit să fie tot atâtea motive pentru care școala 

stomatologică românească actuală să-l așeze la locul care i se cuvine pe 

„magistru”, recunoscându-i lui Gheorghe Bilașcu cel puțin meritul de a fi ridicat 

stomatologia de la simplă tehnică dentară la rangul de disciplină științifică de 

nivel universitar. Nu mai vorbim de pionieratul lui Bilașcu în domeniul 

implantologiei și al ortodonției care pot părea în veacul XXI lucruri firești sau 

chiar banale.  

Cel mai miezos omagiu „... ca o pioasă recunoștință de către foștii lui 

elevi”5 i-a fost adus lui Gheorghe Bilașcu în 12 mai 1929 când în curtea Clincii 

Stomatologice din Cluj s-a dezvelit bustul său realizat de sculptorul Fr. Storck. 

Această adevărată recunoaștere ce a îmbrăcat chipul unei opere de artă a avut un 

destin trist. În anul 1940, după Diktatul de la Viena ocupanții Ardealului de 

Nord au considerat că profesorul universitar doctor Gheorghe Bilașcu a fost un 

trădător al statului maghiar, fiindcă după istoricul eveniment de la 1 Decembrie 
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1918 românul a răspuns chemării neamului său. Bustul a fost dat jos de pe soclul 

recunoștinței și salvat de portarul clinicii, prin îngropare la subsolul clădirii pe 

care Profesorul Bilașcu a extins-o și modernizat-o cu sprijinul Guvernului 

României Mari.  

După al Doilea Război Mondial, bustul și cel pe care îl întruchipa n-au 

avut un destin mai bun. Noua putere din România l-a considerat pe părintele 

stomatologiei românești „exploatator”, fiindcă a fost un om avut și l-a reabilitat 

numai după 1965. În anul 1973 stomatologii din întreaga Românie au marcat 

împlinirea a 110 ani de la nașterea lui Gheorghe Bilașcu prin organizarea unei 

ample manifestări științifice care s-a desfășurat în mai multe localități din județul 

Maramureș. Dintre acestea n-a putut lipsi Petrova unde își doarme somnul de 

veci ilustrul medic român, conform dorinței sale. Bustul personalității cu destin 

trist a ajuns la Muzeul de Istorie a Medicinii din Cluj-Napoca și apoi în holul 

Facultății de Stomatologie din cadrul Institutului de Medicină și Farmacie Cluj.  

Au venit și evenimentele din 1989, iar petrovenii au făcut demersuri pe 

lângă edilii Clujului să repună bustul în locul inițial, dar n-au găsit înțelegerea 

cuvenită. Curtea fostei Clinici Stomatologice a devenit spațiu verde al orașului și 

permitea reamplasarea bustului chiar în locul inițial dar, după decenii, acel teren 

s-a amenajat ca spațiu comercial, deoarece în România totul este posibil numai 

cinstirea valorilor neamului românesc nu este cu putință.  

Pe această cale și pe altele pe care le va găsi potrivite în viitorul apropiat 

Fundația „Profesor Universitar Doctor Gheorghe Bilașcu” Petrova, 

Maramureș, România, prin președintele său, cheamă pe toți iubitorii de Bine, 

Adevăr și Frumos să i se alăture pentru a realiza lucruri menite a face să 

dăinuiască sintagmele „doctorul de aur” și „regele dinților” din medicina 

românească atribuite lui Gheorghe Bilașcu.  

Întâi trebuie repus pe soclu, în locul inițial, bustul ridicat în perioada 

interbelică. „Fântâna Bilașcu” din pădurea Făget trebuie să fie recondiționată ori 

copiată fidel în piatră sau, de ce nu?, în marmură, iar spațiul în care se află 

legendara fântână să fie amenajat ca un loc de întrunire al celor care iubesc 

Binele, Adevărul și Frumosul din lume sau cel puțin din Cluj-Napoca și 

Maramureș. 

În Sighetu Marmației și Baia Mare trebuie ridicate busturi originale ori 

copii ale celui existent la Cluj-Napoca, urmându-se exemplul Petrovei care l-a 

nemurit pe Gheorghe Bilașcu într-un bust original realizat de sculptorul 

maramureșan Ioan Marchiș. 

În capitala Țării Maramureșului, municipiul Sighetu Marmației, pentru 

românii din stânga și dreapta Tisei se impune organizarea unei Policlinici a 

omeniei în spiritul umanitar al „doctorului de aur” cum l-au numit 

contemporanii pe „Badea Gheorghe”, iar cinstind jertfa profesională a 



 

medicului care a refuzat ofertele Apusului și a ales țara, mai precis Clujul, pentru 

a duce la îndeplinire mărețele sale planuri, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca să realizeze o extensie a sa cu 

specialitatea Asistenți medicali cu studii superioare, având durata de patru ani, 

în capitala Țării Maramureșului, Sighetu Marmației fiindcă profesia este cerută 

pe piața muncii pe plan național și european. 

Astfel, noi, cetățenii veacului XXI, vom da Marmației o fărâmă din ceea 

ce a dat acest ținut voievodal neamului românesc în decursul veacurilor.  



 

 

Prof. Gheorghe TĂUT 
 

 

După încheierea primului război mondial, la Paris, s-a organizat 

Conferința de Pace care a avut drept principal obiectiv dezbaterea noii 

configurații politico-teritoriale postbelice și rezolvarea complicatelor probleme 

economico-financiare rămase în urma războiului. În cele ce urmează voi 

prezenta câteva aspecte legate de felul în care a fost abordată problema 

Maramureșului istoric în cadrul Conferinței. 

Semnarea unui tratat de pace separat cu Puterile Centrale de către 

România a exonerat pe Cei Patru Mari de tratatul din 1916 în care promiseseră 

României Transilvania, în schimbul renunțării la neutralitate. Pe lângă 

chestiunea Transilvaniei, Ionel Brătianu, reprezentantul României la lucrările 

conferinței, trebuia să depună eforturi și pentru recunoașterea unirii Basarabiei, 

care nu fusese nicicând discutată cu aliații. Brătianu a insistat ca tratatul din 

1916 să fie respectat ad literam, tratat care presupunea ca frontiera României să 

fie stabilită pe Tisa. Take Ionescu afirmă că motivul care l-a determinat pe 

Brătianu să accepte Tisa ca frontieră este acela că Rusia, care făcea parte din 

Antanta, se erijase în apărarea intereselor rutenilor din zonă. 

Delegații maramureșeni la Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 

1918 au solicitat includerea Maramureșului românesc de peste Tisa și stabilirea 

unei granițe cu Galiția.1 Din dorința păstrării unității Maramureșului istoric în 

cadrul României Mari, Consiliul Național Român din Maramureș, în ședința din 

20 decembrie 1918, a întocmit un memoriu, intitulat „Memoriu în chestia 

hotarelor Maramureșului”, pe care l-a înaintat Consiliului Dirigent, iar Consiliul 

Dirigent îl înaintează lui Ionel I.C. Brătianu în 3 ianuarie 1919, pentru a fi 

prezentat Conferinței de Pace. Memoriul expune trecutul Maramureșului și 
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dorințele românilor maramureșeni privitoare la viitorul hotar de nord al 

României, în care să fie incluși următorii munți aflați în proprietatea 

românească: Muncelul, Polonenca, Preluca, Șerban, Săhleanul, Holovaciul, Pop 

Ivan, Plai, Groși, Prislop, Paltini, Tomnatec, Mihailecul, Petriceaua, Tarnița, 

Pelesata, Cameneți, Borșotescul, Mustetul, Stânișoara, Farcăul, Muncelul, 

Turcescul, Preluca Turcii, Herștul, Groapa Sârbească, Bârsănescul, Olahul, 

Groapa Iulii și Opcina (la stânga Tisei), Plăiucul, Măgura, Apșănescul, 

Curpanul, Oprișa și Săndreasca. Ceilalți munți și pădurile erau ai Erariului, dar 

erau păscuți tot de români. Memoriul conține și solicitarea corecturii graniței 

Maramureșului între Galiția până la Ceremușul Negru, întrucât corectura nu s-a 

făcut din cauza neglijenței ungurești.2 

Ion I.C. Brătianu, la data de 1 februarie 1919, a susținut în fața Consiliului 

Suprem trasarea frontierei nordice pe talvegul Tisei, ulterior, în 22 februarie 

1919, în fața Comisiei teritoriale româno-iugoslave din Cadrul Conferinței de 

Pace de la Paris, va depune eforturi pentru alipirea întregului Maramureș 

României, revendicând gurile Tisei și colțul de nord al Maramureșului. Brătianu 

a afirmat că granița de nord a Transilvaniei, așa cum a fost trasată prin Tratatul 

semnat cu Antanta în 1916, este complet irațională din punct de vedere 

economic.3 Acest aspect a fost dezbătut de Comisia pentru studierea 

problemelor teritoriale privitoare la România în ședința din 17 februarie 1919. 

Președintele acestei comisii a fost Tardieu, iar membrii în comisie au fost Day și 

Seymour din partea Statelor Unite ale Americii, Eyre Crowe și Leeper din partea 

Imperiului Britanic, Tardieu alături de Laroche din partea Franței și de Martino 

și contele Vannutelli Rey din partea Italiei. În cadrul acestei ședințe, delegații 

italieni nu au propus niciun traseu declarând că se pronunță în principiu pentru 

menținerea traseului determinat prin tratatul din 1916, însă nu se va opune să ia 

în considerare alte soluții ce vor fi propuse pe considerente de ordin etnografic, 

economic și strategic. Celelalte trei trasee de frontieră propuse erau diferite de 

prevederile tratatului din 1916. Traseul propus de delegația britanică asigura 

României importante noduri de cale ferată și facilita legătura între Transilvania 

și Cehoslovacia. Delegația franceză a fost de acord cu delegația britanică, care 

nu atribuia României orașul Hust, fiind de părere că rutenii vor trebui să dețină 

calea ferată care merge de la Calomea prin Hust în teritoriul cehoslovac. 

Laroche a fost de părere ca orașul Hust să fie dat României pentru a-i asigura 
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dispoziția completă a liniei Sighetu-Marmației – Satu Mare. În replică Eyre 

Crowe i-a răspuns că Hust nu este absolut necesar României. Cel din urmă dorea 

să evite riscul ca România să încorporeze o cantitate periculoasă de populație 

alogenă. Delegația americană propunea râul Tisa ca frontieră.4 

Următoarea ședință a avut loc pe 11 martie 1919 când delegația italiană a 

propus ca Maramureșul de la nord de Tisa să intre în componența României 

fiind necesară legătura directă a Transilvaniei de vest cu Galiția și Polonia, fără 

ca între ele să se interpună teritoriile unui al treilea stat. Delegația italiană a 

propus, prin urmare atribuirea României a celor două linii de cale ferată care 

pornesc din zona de nord a Tisei, îndreptându-se una spre vest și cealaltă spre 

Sighetu-Marmației. Comisia a considerat că nu are autoritatea necesară pentru a 

adopta această propunere a delegației italiene fiind de părere că încredințarea  

acestui teritoriu Cehoslovaciei ar fi mai potrivită.5 

Traseul frontierei româno-cehoslovace a fost decis în ședința din 7 august 

1919 a Consiliului Suprem al Puterilor Aliate și Asociate: „...de la cota 1655 

care este punctul de joncțiune al celor trei frontiere ale României, Galiției și 

Statului ceho-slovac (teritoriul rutean) o linie secundară orientată sensibil către 

Vest-Sud-Est prelungită printr-o linie care să atingă Tisa la Nord de confluența 

râului Vișeu, apoi urmând către vest talvegul Tisei până la un punct situat la 

aproximativ 9 km Vest de Apșa de Jos astfel încât să lase linia 

Sighetu-Marmației – Borșa în întregime în teritoriul român dând statului 

ceho-slovac (teritoriile rutene) facilități pentru a efectua un racord la linia Hust – 

Apșa de Jos – Körösmezö la nordul râului și în întregime în teritoriul 

cehoslovac. O linie: întâlnind și mergând de-a lungul liniei de despărțire a apelor 

între Tisa și Tur până la punctul situat la aproximativ 3 km la SV de cota 805. 

Urmând o creastă secundară în direcția sud-vest și curbându-se la Vest astfel 

încât să taie calea ferată Satu-Mare – Hust la aproximativ 3 km nord de stația 

Halmeu urmând paralel și la aproximativ 1 Km la sud șoseaua Halmeu – Tisa – 

Ujlak până când ea întâlnește râul Batar, afluentul stâng al Tisei. Urmând acest 

râu până într-un punct imediat la est de Mogosliget [...] punctul de joncțiune a 

celor trei frontiere ale României, ale Statului ceho-slovac (teritoriul rutean) și ale 

Ungariei.”6 

                                                            
4Proces verbal al ședinței Comisiei pentru problemele românești și iugoslave, în care s-au 

dezbătut probleme legate de linia de frontieră în zona Maramureșului istoric, 1919 februarie 17, 

Paris, în Cristina Țineghe, op. cit. p. 26-28. 
5Extras din ședința Comisiei pentru problemele românești și iugoslave, cuprinzând linia de 

frontieră propusă a fi trasată în zona de nord a României, 1919 martie 11, Paris, în Cristina 

Țineghe, op.cit., p. 35. 
6Decizia Consiliului Suprem al Puterilor Aliate și Asociate privind linia de frontieră între România 

și Cehoslovacia, 1919 august 8, Paris, în Cristina Țineghe, op. cit., p.40. 



 

La data comunicării liniei de frontieră româno-cehoslovace, situația 

politică în zonă era complicată datorită politicii promovate de guvernul comunist 

de la Budapesta. La 2 mai 1919, când trupele române ating Tisa, trupele 

cehoslovace se aflau în înaintare spre sud pentru a ocupa linia provizorie de 

demarcație stabilită de Conferința de Pace la 15 februarie 1919 între Ungaria și 

Cehoslovacia. În zona Muncaci-Csap s-a realizat joncțiunea între armata 

cehoslovacă și trupele române. La 10 mai începe campania ungară împotriva 

cehoslovacilor obligând trupele cehoslovace să se retragă. Defecțiunea 

cehoslovacă a descoperit flancul drept al armatei române deschizând armatei 

maghiare drumul spre est și periclitând legătura dintre armata română și cea 

poloneză. Pentru a evita acest lucru Marele Cartier General a ordonat 

Comandamentului Trupelor din Transilvania la 7 iunie 1919 să ia măsurile 

necesare pentru a-i împiedica pe maghiari să se stabilească între Munții 

Maramureșului și Tisa. Între 19 și 21 iunie 1919 detașamentul Olteanu ocupă 

sectorul dintre Körösmezö și Csap introducând administrația românească în 

întregul Maramureș. Ulterior, mareșalul Prezan, împreună cu comandamentul 

cehoslovac, va stabili în vara anului 1919 o linie de demarcație care a ținut cont 

de situația geografică, strategică, și economică a ambelor țări. Această linie 

conferea României întreg teritoriul locuit de români și o mică fâșie din teritoriul 

locuit de ruteni și români. În momentul alipirii întregului Maramureș la 

România încă nu fusese stabilită linia de frontieră dintre România și 

Cehoslovacia, fapt ce i-a determinat pe politicienii români să continue 

negocierile pentru obținerea de frontiere cât mai avantajoase statului român și 

după retragerea lui Ion I. C. Brătianu de la Conferința de Pace de la Paris și după 

demisia guvernului său. Conducerea delegației i-a revenit lui Alexandru 

Vaida-Voievod care va milita pentru includerea întregului Maramureș la 

România. Noul prim-ministru al României pregătește, astfel, un memoriu 

documentat prin care solicita comunele românești din Maramureșul de la nord 

de Tisa cu hotarele lor, propunând ca frontieră o linie care începea la Teceu și 

continua pe culmea dealurilor înspre nord.7 

În timpul guvernării Văitoianu s-au desfășurat primele alegeri generale 

parlamentare libere la care a participat și populația întregului Maramureș. 

Rutenii l-au avut ca reprezentant pe Oreste Ilniczki. Acesta a declarat în ședința 

Adunării Deputaților din 13 decembrie 1919 că populația ruteană din 

                                                            
7Cristina Țineghe, Dezmembrarea Maramureșului... p. 5-7. 



 

Maramureș dorește să fie integrată pentru totdeauna statului român și linia 

demarcațională existentă în acel moment să fie păstrată.8 

Deputatul de Maramureș, dr. G. Iuga a fost desemnat de Președintele 

Consiliului de Miniștri al României ca expert pentru Maramureș pe lângă 

delegația română la Conferința de Pace de la Paris. El va întocmi mai multe 

memorii, documente și hărți dovedind caracterul românesc al Maramureșului de 

la nord de Tisa. Astfel, redăm în continuare câteva idei pe care Găvrilă Iuga le-a 

considerat a fi foarte importante în vederea menținerii liniei de demarcație 

stabilite în luna iunie de către Comandamentul Trupelor Române de comun 

acord cu Comandamentul Trupelor Cehoslovace. Menținerea acestei linii 

însemna includerea liniei ferate Sătmar – Sighet – Frasin care ar face legătura 

României cu Polonia. S-ar menține și legătura cu județul Sătmar prin poarta de 

ieșire din defileul de la Hust prin care trece șoseaua, râul Tisa și calea ferată spre 

Sătmar. Nemenținerea acestei linii ar însemna pierderea pădurilor de pe malul 

Tisei (din care jumătate sunt proprietatea statului, iar cealaltă jumătate sunt în 

proprietatea comunelor și composesoratelor românești) și pierderea renumitei 

fabrici de produse chimice din Bocicoiul Mare precum și a fabricii de sticlărie. 

În aceste fabrici lucrează patru mii de locuitori români. S-ar pierde apoi 

comunele curat românești de pe malul drept al Tisei (cu o populație de cca. 

30.500 de locuitori): Slatina, Ocna Slatina, Biserica Albă, Apșa de Jos, Apșa de 

Mijloc, Lunca. De asemenea, s-ar pierde comunele cu populație semi-română, 

semi-ruteană: Brustura, Bedeu, Bustyhaza, Mokra, Irholtz, Koertvelyes, 

Nereșnița, Rahău, Bilin, Frasin, Bogdanul, Apșa de Sus, Râmeți. Celelalte 

comune care aparțin de Maramureș au fost și ele tot românești însă au fost 

rutenizate. Alte pierderi ar fi Seleușul Mare și Craia cu împrejurimile lor și cu 

înălțimile mari care pot forma un zid de apărare al țării la nord. Renumitele 

saline de la Slatina și Hust ar fi și ele pierdute. Județele Sătmar, Bihor și Sălaj se 

aprovizionau din Maramureș cu lemne de foc, dar și de construcție, cu piatră, 

dar și cu sare; dacă nu s-ar păstra Maramureșul întreg în granițele statului român 

aceste județe nu ar avea de unde să le mai procure. Găvrilă Iuga susține în acest 

memoriu că Maramureșul este un adevărat Verdun al românismului, menit să fie 

cea mai puternică fortăreață de la nordul României, fără de care țara ar rămâne 

neapărată, de această părere fiind și experții militari și Marele Cartier General. 

Autorul acestui memoriu afirma că numai din valorificarea bogățiilor acestui 

teritoriu s-ar putea acoperi toate datoriile publice ale României Mari. Până acum 

cehii nu au putut alimenta comunele rutene din Maramureș decât cu ajutorul 

                                                            
8Declarația lui Oreste Ilniczky, reprezentant al rutenilor din Maramureș, făcută în ședința 

Adunării Deputaților, 1919 decembrie 13, București, în Cristina Țineghe, Dezmembrarea 

Maramureșului... p. 47. 



 

trupelor române, iar pe viitor nu s-ar putea apăra contra ungurilor decât tot cu 

ajutorul trupelor române. Din aceste motive chiar cehii au oferit românilor acest 

teritoriu, linia de demarcație fiind stabilită de comun acord pe creasta munților.9 

La Paris, Găvrilă Iuga a purtat tratative cu partea cehoslovacă având 

pregătit în același timp material documentar pe care să-l susțină în cadrul 

Conferinței în cazul în care tratativele româno-cehoslovace nu ar fi avut sorți de 

izbândă. Inițial, cehii s-au arătat dispuși să facă concesii teritoriale în Maramureș 

în schimbul unei alianțe militare. Tratativele româno-cehoslovace păreau să 

decurgă în condiții favorabile pentru România. Șeful delegației cehe, Osusky, îl 

informa la 15 martie 1920 pe șeful Guvernului român că frontiera 

Maramureșului este pe cale de a fi rezolvată. Conform acordului stabilit între 

delegații, Maramureșul ar fi rămas în granițele României, cu excepția plasei 

Dolha. Tratatul urma să fie semnat la Londra. Negocierile au fost însă întrerupte 

de demiterea lui Alexandru Vaida-Voievod, iar partea cehă nu a mai fost dispusă 

să evacueze teritoriul atribuit prin deciziile din cadrul Conferinței de pace de la 

Paris.10 

Astfel, reprezentantul Cehoslovaciei în România în numele Guvernului 

cehoslovac a trimis adrese atât Ministerului Afacerilor Străine cât și Ministerului 

de Război prin care cerea evacuarea teritoriului de la nord de Tisa de către 

trupele române, transmițând disponibilitatea Ministerului de Externe cehoslovac 

de a negocia cu partea română o rectificare de frontieră. La 5 aprilie 1920 

Guvernul român a hotărât ca Ministerul de Externe și Ministerul de Război să 

evacueze teritoriul de la nord de Tisa deoarece acesta revine Cehoslovaciei așa 

după cum reiese din Tratatul de pace semnat cu Austria. Guvernul mai dispunea 

începerea tratativelor pentru obținerea unei rectificări de graniță.11 

Despre modul în care a fost reprezentată problema Maramureșului istoric 

la Conferința de Pace de la Paris Take Ionescu a spus că „dacă România, la 

Paris, ar fi avut înțelepciunea să pună în subsidiar, cum se zice în drept, în a 

doua linie, alte argumente decât ale tratatului, să discute frontierele noastre punct 

cu punct și pe alte merite decât ale tratatului din 1916, sunt sigur că ar fi obținut 

pentru Maramureș alte frontiere”.12 

                                                            
9 Dr. Gavril Iuga, fost deputat de Maramureș către primul ministru al României, 1920 aprilie 1, 

București, în Cristina Țineghe, op. cit. p. 49-52. 
10Cristina Țineghe, op.cit., p. 8. 
11Ibidem. 
12Ibidem, p. 9. 
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Conștiința originii comune a tuturor românilor și totodată a unității lor 

naționale a străbătut întreaga noastră istorie, de la primele începuturi și până la 

înfăptuirea deplină în anul 1918. 

Principalele momente istorice premergătoare Marii Uniri au fost: între 

anul 100 î.Hr. și sec. I d. Hr. societatea geto-dacică este la apogeul înfloririi sale. 

Burebista unește triburile geto-dacice formând un stat dacic cu următoarele 

hotare: spre răsărit țărmul Mării Negre și Bugul, spre miazănoapte Carpații 

Păduroși, spre apus Cadrilaterul boem, Dunărea mijlocie și Moravia, spre 

miazăzi muntele Haemus sau lanțul Balcanilor. 

În anul 87 d. Hr. Decebal reface unitatea politică a dacilor într-un stat 

cuprins între Tisa, Dunăre și Nistru. 

Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești, se intitula în anul 1406: 

„mare voievod și domn, cu mila lui Dumnezeu, stăpânind toată țara 

Ungrovlahiei și părțile de peste munți, încă și spre hotarele tătărești și Herțeg al 

Amlașului și Făgărașului și domn al Banatului-Severinului și de amândouă 

părțile, peste toată Podunavia încă până la Marea cea Mare și singur stăpânitor al 

cetății Dârstor.” 

Iancu de Hunedoara, în 1447 era „voievod al Transilvaniei și guvernator 

al Ungariei” și „voievod al Țării Românești”. 

În anul 1600, Mihai Viteazul se autointitula „domn al Țării Românești, al 

Ardealului și Moldovei” iar pe sigiliul său apar stemele celor trei țări unite. În 

înțelegerea sa cu Bartolomej Pezzen, Mihai cere „ceale cinci varmeghii carele 

sânt Biharul și Solnocul de mijloc și Maramurăș, Sărandul, Crasna – să se rumpă 

aceia cătră Ardeal, cu cetățile și cu ținuturile, cum au fost mai dennainte 

vreame.” 

Revoluția de la 1848 a constituit un moment de puternică afirmare a 

conștiinței unității poporului român. La Adunarea de la Blaj, zecile de mii de 

români au cerut într-un glas „Noi vrem să ne unim cu țara!”. 



 

În 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei și 

apoi al Țării Românești, astfel visul de veacuri al românilor începe să se 

împlinească. 

Românii din Maramureș s-au format pe plaiurile cuprinse între Munții 

Maramureșului și lanțul Munților Rodnei, Țibleșului, Gutâiului și Oașului. Pe 

luncile râurilor Iza, Vișeu, Mara și Cosău și-au durat gospodării semeții daci, 

care nu au acceptat stăpânirea romanilor. O perioadă au hărțuit administrația 

romană, dar cu timpul alte nevoi i-au determinat să aibă legături economice și 

sociale cu populația daco-romană. 

Despre prezența dacilor în Maramureș ne vorbesc munții, râurile, cu 

denumirile lor și adâncurile pământului cu vestigiile păstrate: Apșa, Borșa, Tisa, 

Iza, Taros, Vișeu. 

În documentele din sec. XIV, „Țara Maramureșului” apare ca un 

voievodat bine închegat, condus de un voievod. Primul voievod pomenit în anul 

1343 este Bogdan, apoi Silvestru, Ioan, Ștefan, Balc, Drag. În anul 1402 când 

moare Balc, ia sfârșit voievodatul Maramureșului. 

Pătrunderea maghiară în Maramureș începuse din sec. XIII, prin 

înființarea a patru așezări de coloniști unguri și germani, pe terenuri libere, în 

partea de apus a voievodatului. În sec. XIV se numește un comes (comite) 

pentru Maramureș și Bereg. 

În secolele următoare situația românilor din Maramureș se înrăutățește, 

populația este sărăcită, fiind nevoită să susțină armate străine cu alimente, cu 

cazare. Unii români pleacă în Moldova, familii întregi, dar majoritatea rămâne. 

În sec. XVII apar haiducii, țărani năpăstuiți care-și fac singuri dreptate, se 

ascund în codrii, de unde atacă hambarele celor bogați și împart bunurile 

săracilor. Grigore Pintea, supranumit Viteazul, organizează haiducii într-o oaste 

impunătoare și temută la sfârșitul sec. XVII. Din păcate, Pintea Viteazul este 

asasinat în anul 1703. 

Revoluția de la 1848 a adus idei de libertate socială și națională care au 

fost cunoscute în tot Maramureșul. La 30 septembrie 1848 borșenii rup 

emblemele ungare de pe primărie și alungă jandarmii din comună. Copleșiți de 

forțe superioare ei capitulează în octombrie 1848. 

În perioada regimului absolutist care a urmat, lupta pentru libertate 

națională s-a dus în Maramureș prin cultivarea limbii române și prin extinderea 

și dezvoltarea învățământului românesc în școli confesionale greco-catolice. 

Un moment important în lupta națională l-a avut constituirea 

despărțămintelor Astrei. În august 1911 se constituia primul despărțământ al 

Astrei la Vișeu de Sus, președinte fiind preotul greco-catolic din Dragomirești, 

Emil Bran. La prima adunare din 1 decembrie 1912, ținută la biserica nouă din 

Dragomirești (pe care preotul o ctitorise în 1909 după planurile unui arhitect 



 

italian) Emil Bran spunea: „Strămoșii dumneavoastră au fost odinioară mândria 

neamului românesc. Oameni puternici în războaie, voinici și biruitori, boieri 

dăruiți cu nobilime de la Craii țării noastre și de la voievozii Ardealului, pentru 

vitejia și înțelepciunea lor. Aveți datoria deci, datorie sfântă cu sufletul, inima și 

mintea și cu un cuvânt din întreg sufletul dumneavoastră, ca să vă deșteptați, să 

învățați carte, cultura românească și să vă desfătați ca într-o grădină de flori în 

frumusețea literaturii, a scrierilor românești, că numai așa vă puteți face vrednici 

de numele falnicilor străbuni și vă puteți croi o stare mai fericitoare decât aveți 

acum”. 

Izbucnirea primului război mondial, în anul 1914, aducea România în 

preajma desăvârșirii aspirațiilor naționale. În 1916 se obțin garanții și promisiuni 

de realizare a aspirațiilor teritoriale și România intră în război alături de Franța, 

Anglia, Italia și Rusia. 

În urma câștigării războiului, în 1918, de către aliații Românei, poporul 

român își câștigă dreptul de a-și hotărî soarta. Astfel, la 27 martie/9 aprilie 1918 

„Sfatul Țării” de la Chișinău a hotărât unirea Basarabiei cu România. 

În 28 noiembrie 1918, Consiliul Național al Bucovinei hotărăște unirea 

Bucovinei cu România. 

În 18 octombrie 1918, deputatul Alexandru Vaida Voievod face o 

declarație în numele poporului român, în Camera Deputaților din Budapesta, 

prin care spune: „națiunea română din Ardeal... are dreptul să hotărască singură 

așezarea ei printre națiunile libere.” Se arată astfel intenția românilor din Ardeal 

de a se uni cu România. 

Se formează Consiliul Național Român la 29 octombrie 1918 care va avea 

sediul la Arad. Acesta convoacă Marea Adunare Națională de la Alba Iulia pe 1 

decembrie 1918. La această adunare sunt chemați delegații aleși prin vot liber în 

cercurile electorale românești din toate comitatele din Transilvania. 

În data de 11 noiembrie 1918, la chemarea preotului Simion Balea din 

Săpânța, se întrunesc la Banca Maramureșană din Sighet 17 fruntași români care 

redactează un apel pentru toate comunele din Maramureș pentru a-și trimite cel 

puțin 3 reprezentanți în data de 22 noiembrie, pentru a se constitui Sfatul 

Național Român al Comitatului Maramureș. 

În data de 22 noiembrie 1918 are loc Adunarea de la Sighet din Piața 

Unirii (numită așa de atunci și până în zilele noastre). La această adunare au 

participat 5000-6000 de oameni. S-a hotărât atunci recunoașterea Consiliului 

Național Român. Nu se mai recunoaște suzeranitatea statului maghiar și se 

votează cu anticipație pentru unire. Se alege Comitetul de Conducere care 

depune jurământul pe tricolorul românesc. Președinte era Vasile Chindriș și 

restul membrilor erau fruntași patrioți: Al. Cuza Anderco, Simion Balea și alții. 

Se aleg delegații pentru Alba-Iulia. 



 

În acele zile au loc alegeri pentru delegați la Adunarea de la Alba-Iulia și 

în celelalte cercuri electorale din Maramureș. În cercul electoral Vișeu-Iza, 

Adunarea electorală se ține la Vișeul de Jos, ședința fiind condusă de 

președintele Emil Bran. Sunt aleși delegați pentru Alba-Iulia: Aleciu (Alexiu) 

Dragomir din Dragomirești, Vasile Pleș din Ieud, Ioan Iusco Dolhuțiu din Vișeu 

de Sus, Mihail Costea și Găvrilă Coman din Vișeul de Jos. Au loc alegeri de 

delegați și la Șomcuta Mare, Firiza, Baia Mare. 

Spre sfârșitul lunii noiembrie 1918 toți delegații din Transilvania pleacă 

spre Alba Iulia. Delegațiile maramureșene de pe Valea Izei și Vișeului, 

împreună cu cei din Sighet au plecat pe jos și cu căruțele spre Baia Mare, în 28 

noiembrie, traversând Munții Gutâiului. Mulți locuitori din satele Berbești, 

Giulești, Vad i-au însoțit. Peste tot erau așteptați și se striga „Trăiască România 

Mare!”, „Vrem Unirea cu Țara!” 

La Baia Sprie căruțele cu oameni au fost întâmpinate de locuitorii 

orașului, în frunte cu protopopul. Toți au cântat și dansat Hora Unirii. 

La Baia Mare delegații maramureșeni au fost întâmpinați de membrii 

Consiliului Național Român, în frunte cu dr. Teofil Dragoș. S-au întâlnit cu 

celelalte delegații din Satu Mare, Țara Oașului, Șomcuta Mare, Țara Chioarului. 

A doua zi, toți delegații au plecat cu trenul spre Alba Iulia. În gară la Teiuș 

delegații au aflat că în tren se află și bătrânul luptător Gheorghe Pop de Băsești. 

Toți delegații s-au strâns la fereastra vagonului lui și l-au ovaționat. Bătrânul 

octogenar i-a salutat cu ochii în lacrimi și le-a mulțumit. 

La plecarea trenului din gara Teiuș, o ploaie de gloanțe s-a abătut asupra 

trenului, omorându-l pe stegarul Ion Arion, care după sosirea la Alba Iulia a fost 

purtat pe brațe și îngropat la loc de cinste. 

Peste 100 000 de oameni au ajuns în dimineața zilei de 1 decembrie 1918 

în Alba Iulia: țărani, negustori, muncitori, târgoveți, intelectuali, preoți, toți cu 

drapele naționale tricolore. 

La ora 8 au avut loc slujbe religioase în cele două biserici românești din 

Alba Iulia, apoi cei 1228 de delegați oficiali se duc în Sala Unirii – aproape 1500 

de oameni. Mulțimile de îndreaptă spre câmpia din marginea orașului, numită 

„Câmpul lui Horea”. 

În Sala Unirii, Gh. Pop de Băsești deschide adunarea ținând un 

impresionant discurs. Vorbesc apoi alți fruntași patrioți: Vasile Goldiș, Iuliu 

Maniu, Iosif Jumanca. Se proclamă Unirea și toți din sală se îndreaptă spre 

Câmpul lui Horea pentru a anunța mulțimile de această minunată hotărâre. 

În 2 decembrie, la ședința de la Alba Iulia, Gh. Pop de Băsești a fost ales 

președinte al Marelui Sfat Național. În această calitate aduce mulțumiri lui 

Dumnezeu pentru mărețul act al Unirii și încheie cu cuvintele biblice: 



 

„Iar acum slobozește Doamne pe robul Tău în pace că am văzut mântuirea 

neamului meu.” 

Tratatele de pace încheiate la sfârșitul războiului, 1919-1920, consfințeau 

juridic, pe plan internațional, ceea ce poporul înfăptuise prin voință unanimă. 

La 4 iunie 1920 capitolul îndelungatei istorii a Maramureșului voievodal 

se încheie. Prin fixarea graniței pe Tisa, de la Valea Vișeului la Teceu, numai 

1/3 din vechea Țară a Maramureșului a intrat în cadrele firești ale statului român. 

Celelalte 2/3 din dreapta Tisei au fost atribuite Cehoslovaciei. Votul delegației 

din dreapta Tisei la Alba Iulia, cât și declarațiile deputaților ruteni Teodor 

Bocotei și Oreste Ilniski, făcute în numele populației pe care o reprezentau, au 

fost zadarnice. Administrația românească din dreapta Tisei a fost retrasă. 

Pentru Maramureșul din stânga Tisei, unit pentru totdeauna cu patria 

mamă, începe un nou ciclu istoric. 
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Maramureșul istoric se află în bazinul superior al Tisei, în regiunea 

delimitată la sud de lanțul munților vulcanici – Țibleș, Gutâi, Oaș – iar la est și 

nord de munții Rodnei și lanțul Carpaților. Încă din preistorie pământurile 

maramureșene au fost locuite, căci acest ținut izolat de restul lumii oferea 

locuitorilor săi un adăpost sigur împotriva popoarelor care au stăpânit vremelnic 

provinciile apropiate. Datorita poziției sale geografice și aspectului său 

depresionar, Maramureșul n-a fost cucerit de romani și nu a făcut parte din 

provincia organizată de Traian în vara anului 106. Ca nume, Maramureșul este 

foarte vechi, în documente el nu figurează decât după ce vine în contact cu 

ungurii, fiind amintit pentru prima dată în 1199 într-o diplomă a regelui Emeric I 

prin care se donează „comitelui” Laurențiu o suprafață de pământ ca 

recompensă pentru salvarea regelui de la moarte, pe când se afla la vânătoare. 

„Țara Maramureșului” este cronologic ultima dintre „țările” amintite în 

cuprinsul Transilvaniei de izvoarele scrise, oglindind prin acest termen realități 

social-politice din epoca de cristalizare a relațiilor feudale. Acest fapt are două 

explicații. Relativa izolare geografică a regiunii, înconjurată de munți și greu 

accesibilă, a determinat o dezvoltare mai înceată a societății maramureșene, 

cristalizarea relațiilor feudale producându-se aici mai târziu decât în restul 

Transilvaniei. Tot din aceste cauze, integrarea efectivă a acestei regiuni în 

regatul feudal maghiar s-a produs târziu, într-o epocă în care organizarea pe 

comitate a Transilvaniei era un proces demult încheiat. 

Maramureșul a jucat în mod constant un rol de seamă în istoria 

Transilvaniei și a poporului nostru. Apartenența acestui ținut la istoria poporului 

românesc reiese atât sub raport fizico-geografic, etnic, economic, politic cât și 

sub raport spiritual și cultural. Istoria Maramureșului cunoaște permanente 

legături cu Transilvania și cu celelalte ținuturi românești, documentele vremii 

vorbesc chiar despre o perioadă de autonomie a voievodatului Maramureș față 

de Ungaria. Mai mult, în secolul al XIV-lea, voievodatul Maramureșului era cea 



 

mai puternică organizație teritorială românească din Transilvania. Voievozii 

maramureșeni descălecători, Dragoș și Bogdan, au descins în Moldova, primul 

ca supus al regilor Ungariei și apărător al părților răsăritene ale Regatului, al 

doilea ca răzvrătit împotriva acestei dominații și în fapt întemeietor al Țării 

Moldovei. Unii dintre descendenții descălecătorilor au devenit înalți demnitari ai 

Transilvaniei deși vitregia timpurilor îi determina să-și schimbe numele. La 

rândul lor, urmașii lui Ștefan cel Mare au continuat și dezvoltat legăturile 

începute cu ținuturile maramureșene devenind chiar proprietari ai unor moșii din 

aceste părți.  

Baia Mare devine, în aceeași perioadă, proprietatea lui Iancu de 

Hunedoara (1446), care prin însușirile sale excepționale s-a ridicat până la cele 

mai înalte dregătorii în principatul Transilvaniei și în statul feudal ungar. În anul 

1556 Maramureșul a fost alipit Principatului Ardealului, iar în anul 1688 devine 

parte a Imperiului Habsburgic, odată cu Transilvania. Legături strânse cu 

Maramureșul au avut și domnitorii moldoveni Alexandru Lăpușneanu, Petru 

Rareș, Ion Vodă cel Cumplit. Maramureșul a făcut parte și din statul centralizat 

românesc realizat pentru scurt timp de către Mihai Viteazul în anul 1600. 

Comunitatea etnică și legăturile economice și spirituale deosebit de puternice 

dintre toate ținuturile românești explică și ușurința cu care fiii Maramureșului se 

statornicesc, din diverse motive, într-o parte sau alta a Transilvaniei sau chiar 

dincolo de Carpați. Cazurile de coborâre din Maramureș spre celelalte ținuturi 

românești sunt tot mai frecvente mai ales din cauza politicii naționale și 

religioase discriminatorii din Imperiul Habsburgic, pe măsura formării și 

dezvoltării conștiinței naționale a poporului român.  

Între multe alte forme de împotrivire față de dominația străină, larg 

răspândită atât în Maramureș și Transilvania cât și în celelalte țări românești, a 

fost haiducia. Documentele vremii amintesc de îngrijorarea și măsurile luate de 

către autoritățile Imperiului Habsburgic la sfârșitul secolului al XVII-lea și 

începutul secolului al XVIII-lea împotriva cetelor conduse de vestitul haiduc 

maramureșan Pintea Viteazul, pentru capul căruia împăratul Leopold I promitea 

un premiu de 500 taleri imperiali.  

Revoluția de la 1848 a fost marcată în satele și orașele Maramureșului de 

numeroase mișcări pentru dreptate socială și națională, la Sighet ca și la Baia 

Mare și Baia Sprie, în plasa Vișeu ca și în comunele Giulești, Budești, Săcel, 

Săliștea de Sus.   

Încadrarea Maramureșului în frontul general al luptei poporului român 

pentru emanciparea sa socială și națională s-a oglindit și în sprijinul și interesul 

deosebit față de evenimentele încurajatoare ce se petreceau peste Carpați în 

Moldova și Țara Românească. Unirea principatelor române la 24 ianuarie 1859 

a trezit mari speranțe și în inimile locuitorilor Maramureșului. Intelectualitatea 



 

maramureșană a participat din plin la acțiunea de luminare a poporului român 

prin înființarea de școli și asociații culturale, cât și prin publicații în limba 

română. La 13 decembrie 1860 s-a înființat la Sighetu Marmației „Asociația 

pentru cultura poporului român din Maramureș”, acest demers cultural pentru 

trezirea conștiinței naționale fiind continuat în anul 1867 prin înființarea 

„Societății de lectură a românilor maramureșeni – Dragoșiana”. Cele două 

asociații aveau înscrise în statutul lor, printre obiectivele principale: păstrarea și 

cultivarea limbii române, conservarea tradițiilor și a folclorului, a obiceiurilor, 

sprijinirea tinerilor merituoși, dar cu mai puține posibilități materiale ș.a.  

Începuturile Primului Război Mondial în Maramureș a fost marcat prin 

invadarea județului și a orașului reședință de comitat, Sighetu Marmației, la 3-5 

octombrie 1914, de către armata țaristă. În scurt timp armata rusă se retrage și 

Maramureșul este ocupat de trupe germane. În timpul Primului Război Mondial, 

peste 10.000 de români maramureșeni au fost siliți să lupte în tabăra 

Austro-Ungariei pentru o cauză care nu era a lor. În contextul evenimentelor din 

anul 1917, peste 1.000 dintre românii maramureșeni, aflați pe frontul din Rusia, 

s-au înrolat voluntar în cele 4 divizii constituite în vara anului 1917 și care 

urmau să lupte alături de frații lor din Vechiul Regat împotriva Puterilor 

Centrale.  

La 22 noiembrie 1918 are loc la Sighetu Marmației o adunare la care au 

participat 5-6.000 de țărani în frunte cu intelectualii lor și unde s-a ales comitetul 

„Sfatului Național Român” compus din 34 de intelectuali în frunte cu dr. Vasile 

Chindriș ca președinte. Au fost aleși și delegații ce urmau să-i reprezinte la 

Marea Adunare de la Alba Iulia. La 29 noiembrie delegații Maramureșului au 

plecat cu carele la Baia Mare iar de acolo cu trenul la Alba Iulia, unde au primit 

cu însuflețire hotărârile istoricei adunări. Însă la strigătul „Trăiască România 

Mare de la Nistru și până la Tisa” maramureșenii au protestat, strigând că ei nu 

au venit la Alba Iulia pentru a pune hotarul la Tisa, ci au venit cu gândul ca 

România să cuprindă în hotarele ei și Maramureșul românesc de peste Tisa. 

Deputatul Orest Ilniczy a citit în primul parlament al României Mari o declarație 

în numele poporului rutean din Maramureș, prin care acesta își exprimă liber 

voința de a trăi în hotarele României alături de poporul român. De altfel rutenii 

din Maramureș, în majoritatea lor români rutenizați nu au fost preocupați și 

frământați de idei ucrainiene și panslaviste. Totuși această populație împreună 

cu românii de peste Tisa, fără să fie consultată, a fost anexată Cehoslovaciei. 

Redus la o treime și lipsit de legătură feroviară cu Polonia și cu restul țării, 

Maramureșul a devenit un colț mort din trupul viu al României. În urma 

Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, la 5 septembrie trupele maghiare 

ocupau Maramureșul anexându-l Ungariei până în 1944, revenind ulterior 

României. Cu o suprafață de 3.381 km – cam o treime din Maramureșul istoric – 



 

rămâne o regiune prea mică și izolată geografic. În anul 1968 i s-au adăugat 

câteva regiuni apropiate prin tradiții și legături interumane anume, Țara 

Lăpușului, Țara Chioarului și partea de răsărit din Țara Codrului constituind 

județul Maramureș păstrat ca atare până astăzi.  
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La data de 1 iulie 1974 m-am transferat de 

la parohia Șardu, comuna Sânpaul, filia Cornești, 

județul Cluj, la parohia Botiza, protopopiatul 

Sighet, județul Maramureș. După instalarea în 

parohie, l-am întâlnit pe preotul Emil Fucec în 

vârstă de 88 ani, care a slujit ca preot la Botiza 

din 1951 până în 1963 când s-a pensionat. A 

hotărât să rămână cu domiciliul în Botiza, 

cumpărând o casă de lemn tradițională cu două 

camere și tindă. A fost îngrijit de o bună 

credincioasă, Docă din Rozavlea, unde părintele 

păstorise între anii 1919-1931. După ce aceasta a murit în 1965, a fost îngrijit 

de o văduvă săracă, Ioana-i Mărincă, însă era cercetat de mulți credincioși și 

credincioase.  

Am avut bucuria să slujim împreună Sfânta Liturghie la hramul bisericii 

vechi de Sfânta Cuvioasa Paraschiva. În ultima duminică din luna octombrie 

1974, am slujit împreună la altarul de vară la Sfânta Cruce, ultima Sfântă 

Liturghie de rămas bun de la dragii săi credincioși care au venit în număr 

foarte mare, în jur de 1500 de tineri și bătrâni, să asculte un emoționant cuvânt 

de învățătură al Sfintei Evanghelii pe care a propovăduit-o în anii cei mai grei 

din viața sa, începând cu 1951 când a fost ridicat de milițieni în seara de 

Crăciun și a fost dus la închisoarea din Sighet unde a fost reținut timp de doi 

ani. Toți credincioșii plângeau și suspinau de durere sufletească. Apoi i-au 

sărutat mâna dreaptă binecuvântătoare, oferindu-i fiecare câte un „bănuț al 

văduvei” din Evanghelie.  

Duminică spre seară a plecat din Botiza cu o mașină ARO împreună cu 

profesorul de matematică de la Liceul Pedagogic din Sighet, Grigore Balea, a 

cărui soție, Livia Balea, profesoară de biologie, era nepoata părintelui Emil 



 

Fucec. A locuit împreună cu dânșii până în 1980 când a decedat la frumoasa 

vârstă de 94 de ani. A fost înmormântat în cimitirul central din Sighet, 

extremitatea nordică, în cavou cu piatră de marmură.  

În perioada scurtă de patru luni cât am avut ocazia să locuiesc alături de 

dânsul în Botiza, de la stabilirea mea ca paroh, la 1 iulie 1974, l-am vizitat de 

mai multe ori la căsuța veche de lemn, în care a locuit. Îl ascultam cu interes 

istorisind evenimente importante din trecutul vieții sale în călătoria vremelnică 

pe acest pământ. Eram profund impresionat de toate greutățile cu care s-a 

confruntat și pe care le-a biruit cu puterea credinței în bunul Dumnezeu. A 

rămas văduv cu doi copii mici după doar doi ani de căsnicie. Acești copii au 

decedat de tineri fără sa fie căsătoriți. 

Mereu comparam anii grei prin care a trecut bătrânul preot, înaintaș al 

meu la Botiza, cu anii tinereții mele ca seminarist la Seminarul Teologic din 

Cluj, 1965-1970, apoi ca student la Institutul Teologic din Sibiu, 1970-1972, 

Institut pe care l-am întrerupt în anul trei pentru a mă căsători cu tânăra 

profesoară Victoria și a fi hirotonit preot pentru parohia Șardu de lângă Cluj, 

unde am păstorit doi ani, ca apoi să vin în Botiza, terminând facultatea la fără 

frecvență.  

Părintele Iuliu Emil Fucec s-a născut în anul 1986 în satul Sârbi, comuna 

Budești din părinții preot Emil Fucec și soția Hermina. Face studiile 

gimnaziale la Sighet, Teologia Greco-Catolică la Gherla. Din tinerețe 

activează în cadrul Asociațiunii pentru cultura poporului român din 

Maramureș. Este sfințit preot în 1912, la vârsta de 26 de ani. Se căsătorește cu 

fiica protopopului Petru Bârlea, Ana, din Giulești, și au doi copii împreună. 

Preotul Iuliu Emil Fucec rămâne văduv după doi ani, în 1914.  

În anul 1918 este ales președinte al Consiliului Național Român din 

Sârbi, unde era preot, și se implică în formarea gărzilor Naționale Române pe 

Văile Cosăului și Marei. Adunarea cercului electoral Ocna Șugatag, ținută la 

Giulești la 27 noiembrie 1918, îl alege delegat la Marea Adunare Națională de 

la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.  

Un gest deosebit al părintelui Iuliu Emil Fucec a fost faptul că a adus la 

Alba Iulia doi miri din Sârbi, mirele fiind Ionul lui Ignătuț, iar mireasa, Maria 

lui Ion din Șes, din Sârbi. Învățătorul Petru Ștețiu din Sârbi a găsit chiar o poză 

cu cei doi miri care au fost arătați ca exemplu de unire la Alba Iulia. Cei doi 

miri au fost strigați de trei ori în biserică și urmau sa aibă nunta, iar înainte de 

nuntă preotul Emil Fucec i-a adus la Alba Iulia. După ce Iuliu Hosu a citit 

declarația de unire a tuturor românilor, i-a pus la o masă pe cei doi tineri și 

exact în clipa aceea norii au dispărut de pe cer și a apărut sfântul soare. La 

Alba Iulia s-a spus că acești miri reprezintă simbolul unirii tuturor românilor 

din România Mare și că ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă, cei 



 

doi tineri devenind un exemplu, un simbol pentru Unirea tuturor românilor. 

Astfel, toți cei prezenți au rostit cuvântul biblic „ceea ce Dumnezeu unește, 

omul să nu despartă”.  

Preotul Iuliu Emil Fucec, la 91 de ani, a scris un jurnal al vieții sale în 

care povestește despre toate aceste evenimente, cât și despre cum a fost 

călătoria de la Giulești pe firul apei Mara, trecând Gutinul și ajungând la Baia 

Mare, pe întuneric, dar cu steaguri tricolore în frunte și cântând fericiți Hora 

Unirii. Deodată s-au aprins luminile la ferestrele muncitorilor mineri și au 

început să cânte împreună cu toții. Când au ajuns în Centrul Vechi, unde era 

Hotelul Minerul, pe atunci Hotelul Ștefan, au fost întâmpinați de avocatul 

Dragoș și alți reprezentanți ai orașului Baia Mare, iar avocatul a spus speriat: 

„Tăceți, măi, că aici sunt secuii!” Atunci Ilie Lazăr, care era student de 23 de 

ani, a strigat: „Măi, să nu fim pitici și să nu ne temem! Maramureșenii nu se 

tem de nimeni și de nimic în lumea asta!” Apoi „ne-am suit în tren și am plecat 

mai întâi la Cluj, de acolo la Alba Iulia, trenul mergea încet și mai stătea prin 

gări, unde era furnicar de lume. Oamenii își făceau cruce văzându-ne în gube 

mițoase, cu plete și cu bărbi, înalți ca brazii, toți unul și unul. Câte unul mai 

curajos ne întreba sfios: «De unde sunteți, măi uriașilor?» «Din Maramureș! 

Din Maramureș!»” Apoi părintele Emil Fucec relatează un episod de la gara 

Teiuș: „La Teiuș ne-am oprit din nou, am jucat și-am cântat cu românii care 

veneau cu trenurile la adunare. Eram atât de aproape de Alba Iulia și totuși, 

unuia dintre cei care mergeau cu sufletul curat să primească împărtășania 

Unirii, nu i-a fost dat să-și vadă visul cu ochii. Gloanțele pornite dintr-o 

mitralieră l-au omorât pe loc pe bărbatul despre care aveam să aflăm că-l 

cheamă Ion Arion. Ajungând în Alba Iulia ne-am așezat într-o școală până în 

zorii zilei, când, pe vreme de ploaie amestecată cu fulgi de zăpadă, am plecat 

la Marea Adunare. Noi, cei din Mara și de pe Cosău, ne-am așezat lângă 

tribuna de unde a vorbit episcopul Iuliu Hosu.” 

Mulțumiți că s-a făcut o treabă bună prin Unirea tuturor românilor, am 

pornit îndărăt spre casă. Vestea Unirii ne-a depășit cu iuțeală și cei de acasă 

ne-au întrebat, când am sosit, cum a fost drumul spre Alba Iulia și despre toate 

cele petrecute la Marea Unire.  

Anii au trecut cu bucurii și necazuri, după cum oamenii își rânduiesc 

soarta pe acest pământ”, mărturisește părintele Iuliu Emil Fucec când a 

împlinit vârsta de 91 de ani. „Azi, acele vremuri îmi par un vis din cartea de 

povești a istoriei poporului român. Unirea ni se pare firească pentru că noi 

românii am purtat-o mereu în nădejdea sufletului, împlinirea ei fiind realizată 

în 1918. “  

Când s-a sărbătorit semicentenarul Marii Uniri, în 1968, secretarul 

Consiliului Județean al județului Maramureș, domnul Bota Valentin, a venit la 



 

primăria Botiza, unde a făcut o adunare aniversară și a fost invitat preotul 

pensionar Iuliu Emil Fucec pentru a i se înmâna o distincție a semicentenarului 

oferită de Nicolae Ceaușescu tuturor delegaților participanți la Marea Unire 

din 1918 de la Alba Iulia. Preotul a refuzat să primească distincția, spunând că 

după ce a fost închis la pușcărie doi ani „fără leacă de vină, acum mă decorați, 

refuz această decorație.” Domnul Bota Valentin mărturisește că a fost 

momentul cel mai tulburător din viața de secretar de județ. 

Prin faptele sale, Iuliu Emil Fucec rămâne în memoria noastră ca un 

exemplu de patriotism, de român adevărat. 
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Acest titlu poate părea, a vol d’oiseau, o afirmație paradoxală sau chiar 

hazardată. Cum adică, secolul de aur? În primul rând că Bisericile creștine au avut 

parte de secolele lor de aur începând de acum o mie și ceva de ani – a fost vorba, 

cronologic, despre perioada patristică, apoi de etapa definirii hristologiei ca dogmă 

fundamentală și, ulterior, de revelațiile palamite în duh isihast din lumea orientală. Sau, 

în Apusul Europei, a fost vorba despre Renașterea artistică patronată adesea de 

Biserică, de multe ori cu sau fără voia ei... Vremurile de glorie s-au consumat la alți 

confrați de credință în cicluri istorice diferite, de ce la noi ar putea fi vorba despre un 

secol de aur tocmai acum, la „spartul târgului”, ba chiar la zenitul modernității și 

prezumatul apus al erei metafizice creștine? 

 

Iată, în continuare, trei argumente de natură istorică, formativ-didactică, 

administrativă, culturală și martirologică: 

 

În urma Marelui Război de Reîntregire încheiat apoteotic pentru neamul 

românesc prin Unirea cea mare, Biserica Ortodoxă aproape că și-a dublat 

teritoriul, componența ecleziei, dar și numărul de clerici (s-au adăugat 9 centre 

eparhiale la cele 9 câte erau în vechiul Regat la acea vreme). În plus, și-a 

diversificat într-o paletă polimorfă formulele de slujire, inclusiv în plan social, 

și-a descoperit vocația misionară printre minoritarii recent încorporați în Regat, 

și care erau mult diferiți etnic și confesional. Ortodoxia românească a putut să-și 

întemeieze învățământul teologic pe potriva noii sale staturi extinse, inclusiv 

prin celebra Facultate de Teologie de la Chișinău, care a apucat să acrediteze 

câteva contingente de absolvenți eminenți – asta până la pierderea din nou a 

Basarabiei, mai întâi în 1940, apoi în 1944.  

Mai mult, și-a augmentat substanțial numărul de mânăstiri (până la Marea 

Unire existau aprox. 200 mânăstiri) și monahi, dar și paleta de asociații ortodoxe 

laice (ale studenților, ale femeilor ortodoxe etc). Despre numărul de reviste, cărți 



 

de cult și de teologie, dar și manuale – ce să mai vorbim? A fost o perioadă de 

înflorire fără precedent a producției editoriale, de popularizare a credinței 

creștine (în care Oastea Domnului, bunăoară, prin tiparnița proprie a inundat 

realmente satele și orașele României cu literatură creștin-ortodoxă). Iar dacă ne 

gândim la bursierii săi, care au studiat la marile universități europene, aceștia au 

făcut ulterior faima teologiei românești. Nume de referință ca Dumitru 

Stăniloae, Arsenie Boca, I.G. Coman, Haralamb Rovența, Irineu Mihălcescu, 

Iustin Moisescu, Benedict Ghiuș se știe că au studiat din greu în facultățile din 

Apus, dar s-au întors cu toții plini de cunoștințe asimilate cu metodă, cu ștaif și 

precizie științifică, fapt care a dat un impuls fără precedent învățământului 

universitar și post-universitar. 

În plus, Biserica Ortodoxă, după ce și-a dobândit Autocefalia, în 1885, a 

fost ridicată și la rangul de Patriarhie în 1925, consfințind astfel statutul de a 

doua mare Biserică Ortodoxă a lumii, după cea a Rusiei. Vedeți cum se scrie 

istoria? Tot în urma unui război (cum a fost cel din 1877-78) și tot cu sânge de 

soldat român Biserica a scăpat de statutul de colonie eclezială, ținută sub tutelă 

de o pletoră de personaje levantine fără scrupule și fără inimă caldă, de frate 

întru Hristos. Dorobanții au plătit cu sânge independența politică a României pe 

câmpurile de luptă din Bulgaria, dar așa s-a obținut și independența Bisericii 

Ortodoxe de sub jugul fanariot, care a dus la ruinarea aproape totală a 

mânăstirilor și a bisericilor ceva mai răsărite, care erau închinate Locurilor 

Sfinte. A trebuit să vină francmasonul Al. I. Cuza și să facă secularizarea 

averilor mânăstirești, ca Biserica să poată să scape de grecii care i-au supt 

energia vitală și resursele financiare timp de patru secole... Că secularizarea a 

dus, în final, la sărăcirea Bisericii, care nu a primit la schimb despăgubirile 

firești, asta e o altă discuție. 

Așadar, aceasta a fost situația până la Al Doilea Război Mondial. Însă, în 

timpul acestuia granițele administrative, dar și ale jurisdicției bisericești, au 

suferit geometrie variabilă, unele ireparabile până în ziua de azi. Cu toate 

acestea, încercările cele mari erau doar la orizont...  

 

Odată cu instaurarea brutală a comunismului în România, Biserica 

Ortodoxă și turma ei au fost puși în fața unui inamic extrem de perfid și de crud, 

așa cum nu mai întâlniseră vreodată în istorie! A urmat, pe cale de consecință, 

martiriul, cu tot cortegiul de suferințe pentru Hristos. Temnițele s-au umplut de 

credincioși și de preoți, de simpli monahi sau de doctori în teologie. Cu toții au 

intrat în malaxorul Securității, care bătea atât de bine încât mai degrabă îți doreai 

moartea decât viața în acele chinuri insuportabile. Aici se cuvine să amintim 



 

ceata intelectualilor creștini mărturisitori, care a pătimit cazne atroce pentru 

dorința de a-I urma Răstignitului... Iar fenomenul Rugul Aprins a fost doar un 

exemplu viu de rezistență pe cale mistică în fața ofensivei materialismului de 

partid și de stat, care a decimat literalmente categoria intelectualilor creștini. Se 

cuvine, numai la acest capitol, să-i amintim cu pioșenie pe Vasile Voiculescu, 

Alexandru Mironescu, Sandu Tudor (devenit monahul Daniil de la Rarău), 

Nichifor Crainic, Alexandru Elian, Anton Dumitriu, Vladimir Streinu, Gheorghe 

Dabija și mulți alții...  

Cât despre preoți și teologi, tăvălugul arestărilor și al prigoanei sub diferite 

chipuri a fost neîndurător. Amintim câteva nume ilustre: Dumitru Stăniloae, 

Bartolomeu Anania, Constantin Galeriu, Nicolae Steinhardt, Arsenie Papacioc, 

Adrian Făgețeanu, Mina Dobzeu, Gherasim Iscu, Grigorie Băbuș, Gavriil 

Stoica, Ilarion Felea, Iustin Pârvu, Constantin Voicescu, Sofian Boghiu și încă 

alți 2.000 de clerici...  

Așadar, o Biserică pașnică, împăciuitoare, fără veleități expansioniste sau 

inchizitoriale, ferită în trecutul îndepărtat de prigoanele violente ale împăraților 

păgâni (cu remarcabilele excepții) a fost somată de vremuri să-și dea obolul de 

sânge, de sudoare și lacrimi de-abia în secolul 20. Și l-a dat, cu asupra de 

măsură, câștigând un loc în filele Sinaxarului, la lotul mucenicilor. Rezistența 

inteligentă sau mucenicească la comunism a Bisericii este o pagină de istorie 

care ne face cinste, chiar dacă rivalii noștri confesionali ne-au acuzat de pact 

rușinos cu adversarul. Amintesc aici cuvintele arhimandritului Ioasaf Popa: „Pe 

noi, ortodocșii, comunismul ne-a prins cu întreg trupul Bisericii dincoace de 

cortina de fier, pe când pe catolici i-a prins doar cu câte un deget, două...”  

 

În 1989 a avut loc prăbușirea marii erezii socio-istorico-identitare a 

național-comunismului, o minciună ambalată ideologic și gonflată 

propagandistic până la delir în ultimul deceniu ceaușist. Biserica Ortodoxă 

Română a putut ieși din semi-clandestinitatea impusă cu forța la largul lumii 

românești, cu bune și rele. După primii ani de reașezare în cadrele ei firești și 

mărturisire a păcatelor publice (sau nu) săvârșite în vremea terorii, clerul și 

credincioșii au trecut la treabă.  

Și ce treabă! Au finalizat lucrările de restaurare sau chiar au construit, în 

medie, o biserică la fiecare 4 zile, au desțelenit pârloage, au zidit mii de clădiri 

anexă, turle, clopotnițe, pictând kilometri pătrați de fresce și mozaicuri. Au 

editat cărți (numai Editura Patriarhiei a tipărit anul trecut peste 160 de volume!) 

și reviste ortodoxe pentru zidirea sufletească a poporului care începuse să se 

complacă în bezna ateismului – românii cochetau deja cu vițelul de aur al 



 

materialismului. La acest efort trebuie menționat și cel al tipăririi cărților de cult, 

de rugăciuni și a Bibliei, în tiraje impresionante, care să satisfacă cererea 

credincioșilor. Numărul de seminarii și facultăți a explodat pur și simplu (mult 

prea multe, în opinia mea, fapt care diluează calitatea formării noilor preoți și 

teologi), atingând în prezent cifra de peste 30 de seminarii și 15 facultăți. Centrul 

de Presă Basilica și-a făcut intrarea pe ușa din față în casele și inimile românilor, 

aceștia având acum acces la transmisiuni în direct a slujbelor religioase, la știrile 

on-line sau tv de mare interes sau la reportaje, documentare ori interviuri cu 

personalități ale vieții noastre religioase. Totodată, s-au înființat multe eparhii în 

străinătate – refăcând astfel unitatea sufletească a exilului (transformându-l 

încet-încet în diaspora). Despre viața monahală pot spune că au fost cei mai 

frumoși ani, cei mai plini, rodnici, cu folos duhovnicesc. Astfel, în România și 

diaspora sunt aproape 10.000 de călugări, în timp ce până în 1989 erau câteva 

sute (aprox. 700). Apoi, introducerea religiei în școli cu toată programa școlară 

și manualele aferente, rețeaua de cămine și așezăminte sociale, cabinetele 

medicale de la parohii ori asociațiile laice și de studenți care se află sub 

oblăduirea ei – toate arată o lucrare de excepție. La acestea se adaugă asociațiile 

și fundațiile laice, care lucrează sub patronajul Bisericii Ortodoxe în domeniul 

activității sociale și caritabile, medicale ori editoriale.  

Iar ca să fim și mai bine înțeleși: sfințirea din data de 25 noiembrie a 

Catedralei Naționale este și va rămâne singurul lucru demn de luat în seamă ca 

cinstind cu adevărat Anul Centenar în care ne aflăm. Și care va străluci peste 

veacuri, ca semn al inteligenței îmbisericite și creativității duhovnicești de care 

au dat dovadă românii la începutul veacului XXI. 

Acum e clar de ce am spus că trăim secolul nostru de aur? 

 

 

 

  



 

 

Pr. prof. Dănuț IUGA 
Director Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Dragomirești 

 

 

În această perioadă numită „săptămâna luminată” sărbătorim, aici în 

cetatea Dragomireștiului „Centenarul și contribuțiile maramureșenilor la 

înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918”. 

Noi oamenii suntem după Chipul lui Hristos, prin nașterea din apă și din 

duh creștem cu har și cu înțelepciune înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. 

Viața o petrecem cu bucurii, întristări și necazuri și purtăm crucea 

suferințelor și a umilințelor, ca parte a ființei noastre care aparține pământului și 

cerului deodată . Aparținem lui Dumnezeu – în Hristos, Care ne duce spre 

învierea în care credem cu toată puterea noastră și nădăjduim s-o dobândim  

Din rădăcina comună a omeniri, care are la bază prima familie (bărbat și 

femeie), Adam și Eva, zidiți de către Dumnezeu și împodobiți cu daruri multe și 

binecuvântări s-au născut toate neamurile pământului și chiar dacă Dumnezeu 

și-a ales un popor al Său, veghind prin patriarhi, oameni drepți și profeți, ca 

aceștia să nu se abată de la calea cea dreaptă, Creatorul nu a abandonat celelalte 

neamuri, ci le-a purtat de grijă, iar întruparea Fiului Său cuprinde în planul de 

mântuire al Tatălui toată lumea. 

Lumina lui Hristos luminează tuturor, iar toți cei ce cred în lumină au 

devenit fii ai luminii și cântă cu bucurie: „Am văzut lumina cea adevărată, am 

primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată a nedespărțitei Sfinte 

Treimi, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi” (Sfânta liturghie a 

Sfântului Ioan Gură de Aur).  

Toate neamurile pământului care au primit Evanghelia nu se mai 

înfricoșează în fața parcursului vieții care se încheie prin moarte fizică, ci cred că 

sfârșitul pământesc este urmat de începutul unei alte vieți, veșnice, așa cum 

mărturisim în Simbolul Credinței: „Aștept învierea morților și viața veacului ce 

va să fie... Amin!”  



 

Prin puterea credinței și harul lui Hristos, strămoșii noștri au ctitorit o țară, 

în care Dumnezeu a întemeiat Biserica Sa, prin care a lucrat înnobilarea și 

luminarea neamului nostru, dăinuirea, sfințirea și mântuirea lui. 

Numai prin credință putem înțelege cum, la plinirea vremii, Dumnezeu a 

ascultat rugăciunile tuturor generațiilor de strămoși, eroi, martiri și sfinți și i-a 

adunat pe românii din cele trei provincii românești într-o singură țară, la 1 

Decembrie 1918. Dacă nu am fi avut lumina lui Hristos și pe slujitorii sfintelor 

altare care au condus și au luminat poporul, l-au învățat slova românească și 

limba strămoșească și au cultivat idealul de unitate și visul de a fi o singură 

națiune creștină, liberă, demnă și puternică, minunea nu s-ar fi petrecut.... 

Să prețuim cum se cuvine jertfa strămoșilor, să ne cinstim sfinții și 

oamenii mari ai neamului, să învățăm și să memorăm istoria adevărată pentru a 

nu repeta greșelile trecutului și să păzim cu sfințenie moștenirea primită de la 

înaintași: o Țară Românească, o Biserică Ortodoxă strămoșească, o credință 

dreaptă, o limbă a părinților noștri în dulcele grai... 

În anul 1918 găsim scris că „toți se pot sătura și nimeni nu trebuie să 

rămână flămând, ca tot neamul în mod special poporul român trebuie să dispună 

singur de soarta sa.” Fiecare popor să dispună liber de sineși al său, să nu poată 

altul a porunci ce să fac eu, cu cât să dau productele mele și pâinea ce-o scoate 

plugul meu din pământ să o dau cui vreau eu. Funcționarul care mănâncă pâinea 

mea să fie ales de mine și pentru mine fără jandarm la spate, să dispună singur 

de soarta sa, să se fericească singur. Lăsați-ne să facem cum credem noi că e 

bine” (Ziarul „Românul”, An VII, Nr. 13.24 nov. 1918, 14/26 nov. 1918) 

Așa a fost și neamul nostru românesc de-a lungul multor veacuri în 

întuneric, călătoria în așteptarea luminii... 

Daca Hristos a înviat nimeni să nu se teamă și nimeni să nu rămână 

flămând.... 

Același ziar, sub pana lui Ion Clopoțel, în articolul intitulat „Democrație 

națională”, subliniază cu claritate necesitatea trecerii fiecărui popor prin anumite 

grade, faze de evoluție, pentru a ajmunge la o îmbunătățire materială și 

spirituală. Reacția acestia a fost determinată de Proclamația guvernului maghiar 

de atunci adresată națiunilor nemaghiare din imperiu prin acre acestea erau 

îndemnate „să rămână cu Ungaria că o să le meargă bine de aici încolo.” 

Atunci să înmulțim credința... Suntem în ajunul Duminicii Tomii și 

episodul Necredinței lui Toma are o lungă tradiție în reprezentările artistice, dar 

și în gândirea patristică, exegetică și omiletică.  

El a fost folosit în disputa împotriva ereziilor pentru că este expresia 

vizibilă a naturii divine și umane a Mântuitorului, demonstrând că Hristos a 

înviat cu trupul și că este deopotrivă om și Dumnezeu.  



 

De altfel, toate arătările de după Înviere ale lui Iisus au fost un instrument 

în polemica împotriva ereziilor, un argument al Învierii în trup, al realității morții 

și Învierii lui Hristos. Sfântul Irineu de Lyon observă modul în care sunt gradate 

întâlnirile Mântuitorului cu ucenicii – de la atingere la pipăirea coastei, la a 

mânca împreună – și folosește acest lucru pentru a arăta umanitatea Lui. 

Sfântul Epifanie al Salaminei accentuează, în lupta sa împotriva 

marcioniților, corporalitatea Învierii lui Hristos. Imaginile urmează acest drum al 

exegezei teologice și reprezentări precum Mariile la mormânt, Necredința lui 

Toma și Bucurați-vă sunt expresia nu doar a realității istorice a Învierii, ci și a 

învățăturii de credință.  

Toate ilustrează convingerea că Iisus Hristos a înviat cu trupul și, tot 

astfel, învierea morților va fi nu doar cu sufletul, ci și cu trupul. Din aceeași 

perspectivă a polemicii contra ereziilor putem observa cum, în timp, sunt 

preferate anumite reprezentări.  

După iconoclasm, de pildă, tema Arătarea lui Hristos celor două Marii 

(Bucurați-vă) devine mai răspândită în comparație cu Femeile purtătoare de mir 

pentru că cea dintâi oferă imaginea tangibilă a lui Hristos și face posibilă 

mărturia. Așa cum oamenii Îl văd și I se închină lui Hristos, tot așa, potrivit 

învățăturii Sfântului Ioan Damaschinul, vor face și în fața imaginilor.  

Un Hristos al cărui trup poate fi atins dovedește că natura sa rămâne 

neschimbată și după moarte, iar aceasta este o justificare pentru redarea Lui în 

icoană. 

Ieșind din intervalul temporal al Săptămânii Luminate, dar făcând parte 

din iconografia Evangheliilor Învierii sau a Eotinalelor-Voscresnelor, sunt 

celelalte arătări ale Mântuitorului: Hristos arătându-se ucenicilor la Marea 

Tiberiadei, Hristos întrebându-l pe Petru de trei ori, Hristos arătându-se 

ucenicilor la Marea Galileii. Temele sunt reprezentate în frescă și mai puțin în 

icoană, pentru că în biserică, la închinare, până la Înălțarea Domnului este 

folosită icoana Învierii-Pogorârii la iad. Pe de altă parte, fiecare dintre 

duminicile Penticostarului – a Femeilor mironosițe, a Slăbănogului, a Orbului, 

a Samarinencei, a Tuturor Sfinților – are la rândul ei propria sa reprezentare 

iconografică.  

De o mare densitate teologică, perioada pascală cunoaște așadar 

numeroase reprezentări iconografice în care se suprapun mai multe planuri: cel 

istoric, cel liturgic și cel dogmatic. 

Peste toate domină însă cea mai încărcată de conținut duhovnicesc și cea 

mai proprie icoană a artei bizantine: Pogorârea la iad.  

 

 

  



 

 

Gavriș VANCEA 
 

 

Această expresie latină a fost pentru poporul român, la fel ca și pentru 

Sfântul Constantin cel Mare, o Binecuvântare care a ajutat la unitatea 

neamului precum și la realizarea marelui deziderat acela de a fi toți românii 

împreună. Semnul Sfintei Cruci îl fac creștinii peste persoana proprie și 

peste toate lucrurile. Creștinii, considerând lumea ca dar al lui Dumnezeu, 

prin semnul Sf. Cruci reușesc să nu cadă în pericolul de a uita de El și de a 

socoti lumea aceasta ca ultima realitate. Prin cruce se detașează, oarecum, 

de lucruri și chiar de alipirea exclusivă la viața lor pământească, de dragul 

lui Dumnezeu, și de aceea acceptarea crucii înseamnă și acceptarea unei 

vieți de înfrânare și chiar a unor suferințe care sunt legate în general de 

renunțarea la bucuria netulburată de lucrurile pământești și de viața de aici, 

pentru a intra în comunicare cu izvorul vieții infinit superioare, care este 

Dumnezeu.  

Crucea, cu cele două linii ale ei, una verticală și una orizontală, 

produce o schimbare în toată realitatea creației, prin care se vede Dumnezeu 

Cel de dincolo de ea, dar străbătând prin ea. Această semnificație a crucii a 

fost pusă în relief deplin de Hristos, prin răstignirea Sa. 

Crucea, semnificând depășirea lucrurilor și a vieții pământești, ca 

daruri, înseamnă actualizarea în noi a conștiinței că lucrurile și viața noastră 

însăși ne sunt date de Dumnezeu, și așa cum Dumnezeu dăruindu-ni-le, a 

pus începutul unei iubiri manifestate față de noi, printr-un schimb de daruri, 

noi trebuie să continuăm acest început, răspunzând darului său cu darul 

nostru, care însă nu poate consta din altceva decât tot din cele date nouă de 

Dumnezeu și în gradul culminant din însăși viața noastră. „Faptul principal 

în care se arată darul nostru nu este conținutul lui, ci voința noastră de a-1 

recunoaște ca dar al lui Dumnezeu și deci de a-1 întoarce Lui. Desigur, pe 

lângă această voință noi mai punem în darul nostru venit de la Dumnezeu și 



 

întors lui Dumnezeu, și efortul unei renunțări la cele ce ni s-au dat spre 

trebuință și ne-au devenit o trebuință, apoi și o osteneală de a pune în acest 

dar și ceva de la noi”1. 

Crucea înseamnă, în felul acesta, dăruire, sau jertfă, și în gradul suprem 

jertfa vieții noastre. Pentru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, ca om, 

predarea vieții Lui omenești lui Dumnezeu a fost o jertfă, pentru că și-a făcut de 

bunăvoie din ea o trebuință. 

Prin cruce închinăm cele ce le avem lui Dumnezeu, din conștiința că de la 

El le avem. Din acest prim înțeles al cuvântului închinare, care înseamnă 

dăruire, a derivat al doilea înțeles – închinăciune, adorare, sau orice act prin 

care ne manifestăm atârnarea nemărginită, mulțumirea și respectul față de 

Dumnezeu. Aceste două înțelesuri stau într-o strânsă legătură. Nu ne închinăm 

lui Dumnezeu fără să-I dăruim Lui măcar gândurile și simțirile noastre dacă nu 

și ființa noastră. Și nu-i dăruim Lui ceva din ale noastre, sau măcar gândurile și 

simțirile noastre, fără să I ne închinăm, fără să-i arătăm cinstirea și adorarea 

noastră. 

Încă din primele timpuri ale creștinismului, credincioșii se însemnau cu 

semnul crucii, sau îl puneau pe lucrurile și locașurile lor de cult, arătând prin 

aceasta amândouă aceste stări și mișcări ale sufletului.  

Și pentru creștinii de azi a se închina, înseamnă a-și face semnul crucii. Iar 

închinând un lucru lui Dumnezeu, sau gândindu-se la începutul folosirii lui la 

Dumnezeu, ca Cel ce 1-a dat, creștinul face peste el de asemenea semnul crucii. 

Așa face semnul crucii, peste pâine, când taie prima felie din, ea, sau înainte de 

orice mâncare înainte de a se înfrupta din ea, prin aceasta amintindu-și că pâinea 

sau mâncarea în general este un dar al lui Dumnezeu și văzându-L prin ele pe 

Dumnezeu care i le dăruiește, mulțumește lui Dumnezeu și le recunoaște și din 

partea sa ca fiind, o legătură cu Dumnezeu, sau i le atribuie Lui, sau i le 

dăruiește pe ele și pe sine, în sens larg, lui Dumnezeu. 

De cele mai multe ori, creștinul, făcând semnul crucii peste sine sau peste 

lucrurile pe care începe să le folosească însoțește acest semn prin rostirea 

cuvintelor: „în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”. De asemenea 

creștinul credincios tradiției de totdeauna a creștinismului, nu poate pomeni  

Sfânta Treime, fără să-și facă semnul crucii, așa cum nu-și face semnul crucii 

fără a pomeni Sfânta Treime prin cuvinte, sau fără a se gândi la Ea.  

În acest mod, el depășește crucea ca semn văzut, prin punerea sa în 

legătură cu Sfânta Treime, prin mărturisirea credinței în Ea. „Este o afirmație cu 

                                                            
1 Dumitru Stăniloae, Sfânta Cruce ca mijloc de sfințire și de binecuvântare și ca prilej de 

închinare, în „Ortodoxia”, anul XXXIV, nr. 2, 1982, p. 172 



 

totul superficială aceea pe care o fac unii dintre cei ce s-au lepădat de semnul 

crucii, că cinstirea ei este o închinare la un lucru făcut de mână, la un idol”2. 

În orice închinăciune adusă lui Dumnezeu este totodată și o rugăciune, iar 

rugăciunea nu e decât o închinăciune prelungită. Nu există rugăciune pe care 

creștinul păstrător al tradiției de la începutul creștinismului să nu o înceapă sau 

să nu o sfârșească cu semnul crucii, cu această primă închinare, sau cu această 

închinare concentrată adusă lui Dumnezeu. În semnul crucii e rezumată însăși 

rugăciunea; legătura cu Dumnezeu prin cruce este identică cu legătura cu 

Dumnezeu prin rugăciune. 

Rugăciunea fără cruce e ca un lucru fără început și sfârșit, e ca un act lipsit 

de dăruirea de sine lui Dumnezeu. (Semnul crucii ca gest de mărturisire al 

credinței în Dumnezeu Cel în Treime, dar și ca semn al hotărârii noastre de a ne 

dărui lui Dumnezeu, e mai mult decât cuvântul, sau cuvântul are doar rostul să 

tâlcuiască legătura creștinului cu Hristos, în care intră prin cruce, și să-i dea un 

anumit conținut printr-o cerere, printr-o mulțumire, printr-o laudă concretă, de 

moment, dar și prin dăruirea de sine, sau a lucrului peste care face semnul crucii. 

Intrarea în biserică este pentru creștini o intrare în ambianța prezenței și 

lucrării lui Dumnezeu, el nu intră în biserică fără să-și facă semnul crucii; ba 

face acest semn chiar trecând prin fața bisericii, ca locaș închinat lui Dumnezeu, 

pomenind pe Dumnezeu cu sentimentul că trece prin fața Lui. Unii își fac 

semnul crucii chiar când aud clopotul bisericii trăgând, amintindu-și de 

Dumnezeu, care-i cheamă prin aceasta să se gândească la El, să-I înalțe un gând 

de rugăciune Lui. Prin cruce credinciosul are conștiința că intră în legătură cu 

Dumnezeu ca printr-o rugăciune concentrată și ca prin dăruirea de sine și prin 

aceasta a tot ce are și face. 

În mod cu totul deosebit se înseamnă preotul cu semnul crucii, în toate 

închinăciunile sale, însoțite de scurte rugăciuni, sau la rostirea oricărui ecfonis, 

cu care se încheie o rugăciune, lucru pe care îl fac și credincioșii, urmând pilda 

lui. 

Astfel, intrând în biserică, pentru slujba ceasului al nouălea, preotul zice:  

„Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfânta...”, iar la cuvântul: 

„Închina-mă-voi”, își face semnul crucii. Apoi, ajungând în mijlocul bisericii, 

face trei închinăciuni spre Răsărit, zicând, încet la fiecare: „Dumnezeule, 

curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește”, (cf. Liturghier) și de fiecare 

dată își face semnul crucii.  

Intrând în altar și închinându-se de două ori înaintea Sfintei Mese, își face 

înaintea fiecărei închinăciuni semnul sfintei cruci, apoi, după ce sărută Sfânta 

Masă, mai face o închinăciune, făcându-și iarăși semnul sfintei cruci. Luând 

                                                            
2 Dumitru Stăniloae, st. cit., p. 173. 



 

apoi epitrahilul, înainte de a-1 trece peste cap îl binecuvântează cu semnul sfintei 

cruci.  

Semnul Sfintei Cruci este o binecuvântare, este o invocare a lui 

Dumnezeu și a puterii Lui, chiar când nu e însoțit de cuvinte. Și de multe ori 

semnul sfintei cruci se face de trei ori, sau e însoțit de trei închinăciuni, prin ceea 

ce preotul sau credinciosul arată că se închină lui Dumnezeu Cel întreit în 

Persoane.  

De aici s-a născut ideea că numărul trei are în el o putere desăvârșită. Dar 

o are aceasta numai pentru cel ce se gândește la fiecare din cele trei Persoane 

dumnezeiești, când întreprinde un lucru. Căci Dumnezeul adevărat, ca supremă 

realitate desăvârșită, nu poate fi decât în trei Persoane. Mila lui Dumnezeu e 

cerută în mod întreit, pentru că trei sunt Persoanele dumnezeiești: „Doamne 

miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește”. Dar în crucea însăși e văzut 

numărul trei, propriu lui Dumnezeu.3 

În cruce se arată numărul trei, sau se face înțeleasă prin lucrurile peste care 

se face acest semn, Treimea, indicându-se prin punctul de sus Tatăl, ca început 

al tuturor; prin punctul de jos Fiul, Care se naște din Tatăl și prin linia făcută cu 

mâna de la dreapta la stânga, Duhul Sfânt, Care unește în iubire pe Tatăl și pe 

Fiul, cum unește totdeauna două persoane. Iar Treimea reprezentată prin cruce 

cuprinde totul, cum cuprinde și iubirea pătimitoare a lui Hristos pentru noi, 

arătată pe cruce – totul, în voința ei mântuitoare4. 

Prin semnul sfintei cruci pe care și-1 face preotul în toate închinăciunile 

lui la începutul tuturor actelor liturgice și rugăciunilor, ca și la sfârșitul lor, prin 

acest semn, care se vede pe altar și în toate părțile bisericii, arată că el se simte 

înconjurat continuu de Dumnezeu Cel în Treime și îndeosebi de Hristos Cel 

răstignit pentru noi, precum arată și starea lui de dialog continuu cu Dumnezeu. 

În acest dialog intră sau se simte și creștinul, de câte ori își face semnul crucii. 

Cu cât mai des și-1 face, cu atât mai des intră în acest dialog conștient cu 

Dumnezeu, e străbătut de conștiința că e însoțit de Dumnezeu. 

Chemarea lui Dumnezeu prin cruce arată că prin semnul ei nu se exprimă 

numai dăruirea unui lucru, sau a propriei ființe a lui Dumnezeu și închinăciunea 

adusă în același timp Lui, ci se și invocă puterea sfințitoare a lui Dumnezeu 

peste lucruri sau peste persoanele ce I se închină odată cu pomenirea Sfântului 

Duh. El e legătura personală între Dumnezeu lume. De aceea, tot ce se dăruiește 

lui Dumnezeu, devenind al Lui, se umple de puterea sfințitoare a Duhului. 

Dumnezeu vine la noi prin Duhul, noi ne ridicăm la El cu lucrurile, cu gândurile, 

                                                            
3 Ibidem, p. 175. 
4 Nicolae Petrescu, Învățătura ortodoxă despre Sfânta Cruce, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 4-6, 

1981, p. 321. 



 

cu ființa noastră, prin rugăciunea noastră, tot prin Duhul Sfânt. Iar Duhul e 

sfințitor. El ne sfințește prin toate câte ne vin de la Dumnezeu și prin toate câte i 

le închinăm lui Dumnezeu. 

În concluzie, de semnul, Sfintei Cruci sunt legate aceste trei semnificații: 

- dăruirea lucrului sau a persoanei însemnate cu semnul ei, lui 

Dumnezeu;  

- închinarea adusă lui Dumnezeu;  

- binecuvântarea sau sfințirea lucrului sau persoanei respective, care, 

deși e o lucrare a Sfintei Treimi în întregime, pătrunde în lucrul sau în persoana 

respectivă prin Sfântul Duh.  

Puterea întreită a crucii se arată și în această întreită semnificație a ei. Prin 

toate acestea se arată că în semnul crucii făcut cu evlavie este o putere ce alungă 

duhurile rele din preajma unei persoane și a unor lucruri, sau locuri, o putere 

care conduce respectiva persoană, folosindu-se de acel lucru, sau de mai multe 

lucruri binecuvântate, spre reușita în cele mai bune, sau spre înaintarea în 

Dumnezeu. Iar această putere li s-a dat pentru că s-au dăruit lui Dumnezeu, sau 

s-au închinat Lui. Dumnezeu nu lasă cele ale Sale să fie împiedicate în 

înaintarea lor spre cele bune de către vrăjmași. Dumnezeu e totdeauna în 

preajma persoanelor și lucrurilor ce s-au dăruit și închinat Lui, ajutându-le în 

înaintarea lor prin cele bune. 

Prin semnul Sfintei Cruci, creștinul, preotul, comunitatea credincioșilor 

adunată la sfintele slujbe sunt într-un dialog real, continuu și comun cu 

Dumnezeu, sau înaintează continuu în Dumnezeu prin închinăciune, prin 

sfințire. Aceasta pentru că ei se dăruiesc și se închină lui Dumnezeu tot mai mult 

prin cruce și Dumnezeu le comunică în schimb tot mai mult puterea Sa 

sfințitoare și întăritoare, îi umple tot mai mult de prezența Sa, odată ce ei se 

deschid Lui și se dăruiesc Lui prin cruce, în cruce, ca în actul dăruirii către Tatăl, 

împreună cu Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, dar și al dăruirii Fiului Cel întrupat 

al Lui către făptură se întâlnește făptura cu Dumnezeu Cel în Treime. 

O rugăciune fără cruce nu pune toată ființa credinciosului în stare de 

dăruire către Dumnezeu, pentru că nu arată voința ei de a merge până la dăruirea 

propriei sale vieți lui Dumnezeu. De aceea, o rugăciune fără cruce nu deschide 

făptura deplin ajutorului dumnezeiesc. Comunicarea deplină dintre credincios și 

Dumnezeu se face prin cruce. O rugăciune fără semnul crucii umple pe 

credincioși mai puțin de Dumnezeu. Unde se face semnul crucii vine Hristos Cel 

răstignit cu iubirea Lui compătimitoare, întrucât e pomenită cu credință jertfa 

Lui. Căci Hristos unește prin cruce nu numai umanitatea Sa cu Dumnezeu, ci și 

pe toți cei ce cred în El cu Sine și între ei. 

Isaia Pustincul din secolul V interpretează îndemnul Domnului de-a lua 

crucea și de a-I urma Lui, ca o părăsire a gândurilor lumești în vremea 



 

rugăciunii: „Să nu-ți fie mintea împrăștiată și tulburată de gânduri. Căci de o vei 

lăsa să umble dezlegată, în zadar te vei ruga. Pentru că mintea umblând în jurul 

gândurilor, chiar dacă se roagă, rugăciunea ei nu urcă la Dumnezeu. Dar 

gândurile nu pot fi omorâte decât prin crucea lui Hristos, imprimată în ființa 

noastră. Căci în renunțarea la ele e implicată renunțarea la noi înșine”.  

Prin semnul Sfintei Cruci creștinul vrea ca rugăciunea lui să se adreseze 

numai lui Dumnezeu, să uite de toate celelalte. De aceea, nu ajunge să se 

adreseze lui Dumnezeu numai prin cuvintele rugăciunii, fără semnul sfintei cruci 

prin care manifestă, în mod hotărât, voința sa de dăruire deplină lui Dumnezeu. 

Cel ce-și face semnul crucii, face străvezie și disponibilă toată ființa sa pentru 

Dumnezeu. El își spiritualizează și sensibilizează în mod potențat ființa sa. El se 

simte și se arată inundat de lumina unui orizont de dincolo de lume, de dincolo 

de ființa sa, întrucât a renunțat la ele. 

Semnul Sfintei Cruci are aceste semnificații pentru că ea este unită cu 

pomenirea Sfintei Treimi. Iar cine pomenește o persoană, se pune în legătură 

tainică cu ea. Pe de altă parte sentimentul de dăruire și de autodăruire către 

Dumnezeu, pe care ni-1 inspiră acest semn, se naște din imitarea pildei lui 

Hristos, Care prin cruce și-a dăruit viața Sa însăși, cea de pe pământ lui 

Dumnezeu-Tatăl. Și așa cum Hristos ca om, dăruindu-Se prin cruce deplin lui 

Dumnezeu-Tatăl, a trecut prin ea la înviere, așa ne împărtășim și noi prin ea de 

viața înviată a lui Hristos și deci de viața netrecătoare a lui Dumnezeu Celui în 

Treime, întrucât ne umple de sfințenia lui Hristos, arătată în cruce, și de puterea 

Lui. Căci crucea cu care ne însemnăm, e crucea imprimată în trupul jertfit al lui 

Hristos, e crucea prin care se arată starea Lui de jertfă adusă lui Dumnezeu, stare 

pe care vrea să ne-o împărtășească și nouă. Și prin acest trup jertfit al Lui, sau 

purtător de cruce, ne sfințim (Evrei X, 10). 

Prin semnul Sfintei Crucii nu ne aducem aminte numai de Hristos cel 

răstignit și de Sfânta Treime, căreia El S-a dăruit ca om, ci ne și unim cu Hristos 

în actul Lui de dăruire către Sfânta Treime, unindu-ne totodată cu Aceasta. Căci 

întrucât Hristos se simte unit cu noi prin compătimirea cu noi, așa se simte 

întreaga Sfânta Treime. Dacă am evita să facem semnul crucii, ar însemna să 

voim să primim pe Hristos din care s-a șters orice urmă a crucii, care nu mai 

voiește să fie în stare de jertfă și să ne atragă și pe noi la această stare pentru a ne 

dărui împreună cu El Tatălui.  

Prin cruce se revarsă în noi puterea trupului lui Hristos Cel răstignit, care 

ne curățește și pe noi, dacă ne însușim cu credință starea Lui de jertfă. Căci 

„sângele lui Hristos, care prin Duhul Cel veșnic s-a adus pe Sine jertfă fără de 

prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți 

Dumnezeului Celui viu” (Evrei IX, 14). Nu sângele lui Hristos, care nu s-a adus 

pe sine jertfă fără de prihană, curățește cugetul nostru de faptele cele moarte, ci 



 

sângele care s-a jertfit. Vărsându-se acesta în sângele nostru și curățindu-l de 

porniri păcătoase, acesta dă și cugetului nostru curăția, pentru că a produs și în 

sângele nostru starea de jertfă, purtătoare de cruce, a Lui Hristos5. 

Cât de goală de Hristos Cel răstignit ar fi viața noastră, dacă nu ne-am 

însemna cât mai des cu semnul crucii, dacă nu ne-am uni prin aceasta cu Hristos 

Cel răstignit, cu El însuși în starea de jertfă în care se află, „după ce a 

acceptat-o” ca om, pentru ca să ne-o transmită și nouă, și ca să ne dăruim astfel 

împreună cu El lui Dumnezeu Cel în Treime?  

Cât de goală ar fi viața noastră, dacă am vorbi numai de un Hristos 

indefinit, dacă n-am vrea să ne amintim de căldura iubirii Lui față de noi, 

manifestată pe cruce? Dacă „celor pieritori, cuvântul cruce le este nebunie, 

pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. I, 18). Este 

puterea lui Dumnezeu, pentru că în ea s-a arătat că Dumnezeu are un interes 

pentru, noi, că Fiul Său și-a dat, cu bună-voirea Tatălui, până și viața Sa, ce a 

luat-o din firea noastră, pentru noi. Iar dacă „cuvântul crucii” este putere, cu cât 

nu va fi mai mult o astfel de putere semnul crucii, sau voința de a o imprima în 

toată ființa, în toate faptele și gândurile noastre? Căci cuvântul e mai puțin decât 

realitatea ce o indică el. Dacă ne-am feri de cruce, ar trebui să ne ferim și de 

cuvântul despre ea, care o tălmăcește. De altfel, orice lucru și orice faptă sunt și 

ele cuvinte. Cuvântul nu face decât să exprime mai explicit înțelesul unei 

realități în care acel înțeles s-a încorporat. Cuvântul ce indică o realitate oarecare 

are în el putere, pentru că pune pe cei ce-1 aud, prin gândire, prin simțire, deci 

prin ființa însăși, în legătură cu realitatea indicată.  

Sfântul Ioan Scărarul spunea că de nimic nu se tem demonii mai mult ca 

de trei lucruri: de semnul crucii, purtat de creștini atârnat de gât, de apa 

Botezului și de Sfânta Împărtășanie. De ce se tem de acestea trei? Pentru că văd 

în ele prezența dumnezeiască. 

De aceea Sfântul Apostol Pavel, departe de a se rușina de crucea lui 

Hristos, cum se rușinează unii pretinși creștini de astăzi, nu voia să se laude în 

altceva decât numai în crucea lui Hristos, ca singura putere prin care lumea este 

răstignită lui și el lumii, (Gal. VI, 14); deci pentru el crucea nu e numai un 

cuvânt, ci o realitate, o simțire, un fel de a fi imprimat în toată ființa lui. Ε o stare 

trăită și purtată ca participare la Hristos, care a luat-o în trupul Lui și o are în 

starea de jertfă neîncetată a trupului Lui, stare în care ni se și împărtășește. El nu 

vrea să fie ca cei ce vor să înlocuiască întipărirea crucii în trupul lor,  prin tăierea 

împrejur, sau prin nimic, „ca să nu sufere prigoană pentru crucea lui Hristos”, 

pentru credința în puterea ei, pentru mărturisirea ei văzută, pentru trăirea ei 

împreună cu Hristos Cel răstignit (Gal. VI, 12). 

                                                            
5 Dumitru Stăniloae, st. cit., p. 174 



 

Sfântul Apostol Pavel era întristat până la lacrimi de cei ce încă în acea 

vreme se purtau ca dușmani ai crucii lui Hristos și îi asigura pe Filipeni că 

„sfârșitul lor este pieirea”, pentru că, nevoind să imprime în trupul lor crucea lui 

Hristos, cu înfrânarea lui de la păcate și cu dăruirea Lui Dumnezeu-Tatăl, spre 

sfințirea lui, „au ca Dumnezeu, pântecele lor, iar mărirea lor este întru rușinea 

lor, ca unii care au în gând numai cele pământești” (Filip. III, 19).  

Ei nu pot ajunge la înviere, căci așa cum Hristos a ajuns Ia înviere numai 

prin puterea curățitoare de orice ținere la sine a crucii, așa și noi numai prin lupta 

împotriva plăcerilor, purtată ca o cruce, de care ne aducem mereu aminte făcând 

semnul ei, ajungem la slava la care a ajuns Hristos ca om. „Să lepădăm orice 

povară a păcatului și să alergăm cu stăruință în lupta ce ne stă înainte, cu ochii 

țintă la Iisus..., care pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ținut 

seamă de ocară și a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evrei XII, 1-2). 

Deci să-L avem ca model nu pe un Iisus fără cruce, ci pe un Iisus care a suferit 

crucea și n-a ținut seama de ocara ei. Dar ce trebuie să spunem despre cei ce se 

feresc de „ocara” crucii, și despre cei ce o ocărăsc ei înșiși? Ce vom zice despre 

cei ce, asemenea păgânilor și iudeilor din vremea Sfântului Apostol Pavel, 

care-L socoteau pe Dumnezeu ce S-a micșorat și a luat asupra Sa suferința 

crucii, ca nefiind un Dumnezeu pe măsura minții lor, obișnuită să-L știe pe 

Dumnezeu că tronează departe de noi, într-o mărire nepăsătoare față de suferința 

noastră, fac la fel, socotind că nu e demn de Hristos să ne mai amintim că a 

suferit crucea pentru noi (I Cor. I, 22, 23).  

Ei nu cunosc că mărirea adevărată a lui Dumnezeu stă în iubirea Lui care 

îl face să se micșoreze pentru noi și să ia asupra Lui chiar suferința crucii. Ei 

socotesc că aceasta e o adevărată nebunie (I Cor. I, 18). Judecata lor nu are 

subțirimea duhovnicească a unei judecăți mai presus de cea a lumii, altfel decât 

cea a lumii, care socotește că puterea se arată în faptul că supune stăpânirii ei 

lumești pe cei mai mici. Gândirea aceasta am zice că nu are subțirimea unei 

gândiri paradoxale. Ea lovește în inima credinței creștine, sau smulge din această 

credință însăși inima ei. 

Prin cruce, păcatul, ca îngroșare a trupului, ca închidere a lui în groapa 

fără orizont a vieții trecătoare, este slăbit, subțiat, oprit. Prin cruce trupul și viața 

pământească se fac transparente pentru Dumnezeu. Ea face evident faptul că 

viața aceasta nu e totul, ci e relativă, împreună cu plăcerile ei. Prin ea se face 

străveziu Dumnezeu, pentru că despovărează duhul nostru și copleșește trupul 

nostru, intrând în comunicare cu Dumnezeu care și El e Duh. Prin cruce, se dă 

lovitura de moarte morții, egoismului; prin cruce se arată victoria generozității, a 

iubirii, a vieții superioare. Prin cruce, omul adevărat din noi învie la viața fără 

moarte, în Dumnezeu. 



 

Sfântul Apostol Pavel, în lauda ce o aduce crucii lui Hristos, cu toată 

aparența ei de ocară pentru cei pieritori, urmează cuvintelor Mântuitorului, care 

a spus despre cei ce iubesc legăturile cu lumea, mai mult decât pe El: „Cel ce nu 

ia crucea sa (durerea legată de despărțirea de cele lumești, din dragoste pentru 

Dumnezeu și pentru semeni, n.n.), și nu-Mi urmează Mie (luptând ca Mine 

pentru viața curată, duhovnicească, generoasă, ce duce la Dumnezeu care este 

Duh, n.n.), nu este vrednic de Mine” (Matei X, 38; Luca XIV, 27; Matei XVI, 

24; Marcu VIII, 34, Luca IX, 23). 

Precum s-a văzut, din semnificația crucii rezultă legătura ei specială cu 

Duhul Sfânt, Persoana dumnezeiască ce vine mai intim în făptură pentru a o 

spiritualiza, pentru a o umple de Dumnezeu, pentru a o sfinți prin generozitate, 

prin dragoste. Purtarea crucii este ajutată de Duhul dumnezeiesc, care ne 

întărește în înfrânarea de la plăcerile trupești, egoiste și înguste, și conduce la o 

viață sporită în Dumnezeu, care este Duh. De aceea, Biserica săvârșește orice act 

de sfințire prin cruce și prin invocarea concomitentă a Sfântului Duh. Unde e 

crucea, e Duhul Sfânt; unde e Duhul Sfânt, acolo e crucea lui Hristos Cel 

răstignit. Căci prin cruce s-a sensibilizat și spiritualizat în mod culminant trupul 

lui Hristos, jertfindu-se Tatălui pentru noi. De aceea, prin cruce a trecut la 

înviere, la viața adevărată, neîngustată, veșnică. Dar prin ea se spiritualizează și 

va învia și propria noastră ființă, mai precis trupul nostru. De aceea, unde e 

crucea, e prezent și Duhul care ajută la întărirea duhului nostru. Am văzut că, 

după spusele Sfântului Apostol Pavel, însuși Hristos „S-a adus pe Sine jertfă 

prin Duhul cel veșnic, ca să slujească Dumnezeului Celui viu în veci” (Evrei IX, 

14). 

În curgerea vremii, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au identificat 

mereu cu năzuințele poporului nostru de dreptate socială, independență, libertate 

și unitate națională, au participat, prin „cuvânt și faptă”, la marile evenimente 

din istoria neamului nostru, înscriindu-și numele cu litere de aur în „Cartea 

vieții” poporului român. Astfel, sub semnul Sfintei Cruci cultura și spiritualitatea 

românească au putut crește, aducând roade bune la vremea cuvenită; în tinda 

Bisericii, pentru o lungă perioadă de timp, școala românească s-a putut dezvolta; 

sub oblăduirea ei, patrioții români și-au exprimat ideile; cu rugăciunea și 

binecuvântarea ei soldații români și toți luptătorii pentru unitate au reușit să ducă 

la îndeplinire idealurile lor. În evenimentele majore ale românilor găsim Biserica 

întotdeauna alături de popor. Numărăm credincioșii și preoții în răscoalele lui 

Gheorghe Doja (1514) sau Horea, Cloșca și Crișan (1784), în Revoluția lui 

Tudor Vladimirescu (1821), în Revoluția de la 1848, în mișcarea pentru Unirea 

Principatelor (1859), în Războiul pentru independență (1877) sau în Răscoala de 

la 1907. Astfel, prezența ierarhilor, consilierilor, preoților, teologilor și 



 

credincioșilor la evenimentele din anul 1918 vine ca un lucru firesc în împlinirea 

istoriei. 

Crucea lui Hristos sau puterea lui Hristos Cel jertfit și cu desăvârșire 

dăruit Tatălui și nouă, și Duhul Sfânt, cel care, prin aceasta, a umplut cu 

desăvârșire firea Lui omenească de iubire și iradiază prin ea spre noi, lucrează 

împreună la orice sfințire, aducând sfințirea trupului lui Hristos în trupul nostru. 

Hristos nu poate produce această sfințire în trupul nostru, dacă nu ne însușim și 

noi starea de jertfă și de dăruire generoasă a lui Hristos, care a culminat în 

crucea Lui, adică dacă nu ne înfrânăm și noi de la egoismul păcatului și dacă nu 

ne dăruim și noi lui Dumnezeu și semenilor prin cruce. Numai prin cruce ne 

deschidem, din partea noastră Duhului lui Hristos, care curățește și întărește 

duhul omului, și prin el, și trupul lui, eliberându-le de căutarea plăcerilor egoiste. 

Duhul Sfânt lucrează prin crucea lui Hristos, sau prin puterea trupului 

jertfit și cu desăvârșire dăruit Tatălui și nouă, la curățirea sau sfințirea și 

autodăruirea noastră lui Dumnezeu și semenilor, dacă ne însușim și noi crucea 

lui Hristos. Căci autodăruirea noastră lui Dumnezeu e o lucrare a crucii, care e 

întărită și încununată de Duhul lui Hristos în noi. 

 



 

 

Protosinghel Sofronie PERȚA 
Mănăstirea Dragomirești 

 

 

La începutul secolului XX, românii maramureșeni, din punct de vedere 

confesional, erau aproape în totalitate greco-catolici. Pe de alta parte, trecerea în 

secolului XX înseamnă și începutul revenirii unei părți a credincioșilor la 

Biserica Ortodoxă. După înființarea parohiilor ortodoxe de la Dragomirești și 

Săcel de către consilierul mitropolitan de la Sibiu, Miron Cristea,  în anul 1903, 

în condiții foarte neprielnice, credincioșii au prins curaj și după trei decenii se 

punea problema înființării unei episcopii misionare ortodoxe pentru 

maramureșeni, al cărei prim ierarh a fost Vasile Stan. 

Parohia Ortodoxă de la Dragomirești apărută ca o expresie a revoltei 

împotriva abuzurilor preotului greco-catolic Ghenghe, a fost păstorită de preotul 

Pavel Moldovan.  

S-a născut în anul 1867 la data de 10 aprilie în localitatea Nireș de lângă 

Dej, din părinții Petru și Maria, care mai aveau trei copii. La botez a primit 

numele Pavel.  

Studiile primare le-a făcut în satul natal. Pe urmă s-a pregătit la Școala de 

Învățători din Gherla, unde a obținut diploma în 25 iunie 1888. 

A funcționat ca învățător timp de 22 ani: 

• Patru ani la Școala din Nireș; 

• Șase ani la Școala din Iclodul Mare; 

• Zece ani la Școala Cubleșul Someșan; 

• Doi ani la Școala Hătang. 

În anul 1910 își încheie activitatea de învățător, fiind hirotonit de către 

Mitropolitul Ioan Metianu în data de 23 iunie 1910 și așezat preot paroh în 

Dragomirești – Maramureș în 17 iulie 1910. 



 

În acea perioadă parohia ortodoxă din Dragomirești își desfășura slujbele 

religioase într-o capelă improvizată, situată „Sub Obreja” în casa unui 

credincios, pe nume Zubașcu Vasile, care servea și ca paracliser sau crâsnic.  

Imediat după instalarea în Dragomirești, în anul 1911, Părintele Pavel 

Moldovan cumpără un loc de biserică într-o poziție centrală, lângă Primărie și 

adună materiale, în principal piatră și lemn, conform actului cu nr. 163/09 mai 

1911. Din păcate, avântul părintelui Pavel, nu era agreat de autoritățile 

austro-ungare, dar nici de parohia greco-catolică. 

Mai târziu, conform mărturiilor sătenilor, materialele au fost confiscate de 

către regimul austro-ungar. Din aceste materiale autoritățile au construit o 

clădire pentru primărie și una pentru școală. 

În aceeași perioadă de timp, se construia și o noua biserică greco-catolică, 

impresionantă ca stil și dimensiuni. Conform unor mărturii ale credincioșilor 

mai în vârstă, Părintele Pavel s-a adresat preotului greco-catolic Emil Bran, 

cerându-i acordul să folosească vechea biserică de lemn, construită de mireșteni 

între 1718-1722, rămasă neutilizată și într-o stare de degradare. Din păcate, nu 

s-a ajuns la un acord iar biserica și-a continuat degradarea, astfel, la începutul 

anilor 1930, devenise o ruină, care însă l-a impresionat pe Dimitrie Gusti, acesta 

ducând-o la București, unde a reabilitat-o în cadrul Muzeului Satului. 

În marea lui râvnă pentru credința și poporul roman, cu ajutorul putinilor 

credincioși, care-l înconjurau, în anul 1913 apelează la Mitropolia Sibiului fă-

când mai multe adrese: 201/24 mai 1913; 258/25 iunie 1913; 14766/16 noiem-

brie 1913, în care își prezintă dificultățile pe care le întâmpină și solicită ajutor.  

Conform actului nr 13971/1913, eforturile sale dedicate construirii unui 

locaș de cult dau roade și devine ctitor al Capelei ortodoxe din localitate, situată 

pe o stradă pe care oamenii din localitate o vor numi „Ulița Orântarilor”. 

La 21 iulie 1922, odată cu întoarcerea acasă a ultimilor soldați de pe front, 

părintele Pavel Moldovan, alături de primarul din Dragomirești și secretarul 

primăriei, întocmește un document care nominaliza pe toți cei 213 mireșteni 

luptători pe front în primul război mondial, evidențiind detalii despre cei care au 

murit sau au suferit invalidități, dar și despre văduvele și orfanii care au rezultat 

în urma Marelui Război. 

După Marea Unire face demersurile necesare către Mitropolia Ortodoxă 

Română de la Sibiu pentru a înființa o mănăstire de călugări în Dragomirești, pe 

locul unei vetre monahale vechi din vremea drăgoșeștilor. 

În urma actului de donație 3793/1925 începe construirea acestei mânăstiri, 

astfel devine primul ctitor. A fost tuns în monahism în anul 1926 și a primit 

numele de Pimen – conform documentului anexă. Devine stareț al acestei 

Mânăstiri din Valea Prihodistei, din anul 1926 până în 1936, când se strămută 

întru Hristos Domnul și este îngropat în fața Sfintei Mânăstiri. 



 

Mânăstirea a fost înzestrată cu pământ și pădure, dar cel mai de preț odor 

a fost o Icoana a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus adusă de părintele Pimen.  

 

 
Ctitoria Părintelui Pimen, Mânăstirea de la Dragomirești a fost distrusă 

într-un incendiu în noaptea de 13 spre 14 septembrie 1949, într-un context foarte 

complicat, marcat de debutul rezistenței armate anticomuniste din Munții 

Țibleșului, perioadă în care zona mănăstirii era împânzită de trupe de securitate 

venite să-i captureze pe luptătorii anticomuniști din Dragomirești. Acest sinistru 

a fost însă ocazia prin care Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus s-a făcut 

cunoscută ca făcătoare de minuni. La două zile de la incendiul care a mistuit 

totul, Icoana Maicii Domnului, adusă mănăstirii de părintele Pimen, a fost 

scoasă de credincioși dintre cărbunii încă aprinși, fără ca aceasta sa fi avut vreo 

stricăciune. 



 

Icoana făcătoare de minuni, în prezent este așezată în noua vatră a 

Mânăstirii Dragomirești cu hramul Sfântul Proroc Ilie, bucurându-se de aleasă 

cinstire datorită binefacerilor aduse credincioșilor. 

Pimen Moldovan Protosinghelul a fost un adevărat slujitor și ascet, socotit 

de popor „făcător de minuni, văzător cu duhul, om al lui Dumnezeu”. 

 

 
1867-1936 

 



 

 

Preot Ștefan ARDELEAN 
 

 

Ziua de 1 Decembrie este Ziua Națională a țării noastre, în amintirea celor 

peste 100.000 de români adunați pe Câmpul lui Horea de la Alba Iulia, care au 

cerut Unirea Transilvaniei cu Țara. 

Marea Adunare Națională, constituită din 1.228 de delegați, a adoptat o 

rezoluție care consfințea Unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg 

Banatul (teritoriul dintre râurile Mureș, Tisa și fluviul Dunărea) și Țara 

Ungurească (Crișana, Sătmar și Maramureș) cu România1. 

Constituția României prevede la Art. 12, alin. 2, că „Ziua Națională a 

României este 1 Decembrie”, conform legii publicate în Monitorul Oficial nr. 95 

din 1 august 1990. 

Încă din anul 1919, această zi a fost sărbătorită în România Mare, amintind 

evenimentele petrecute la 1 Decembrie 1918 pe Câmpul lui Horea din Alba Iulia. 

La un an de la dezrobirea Ardealului, Iuliu Maniu amintea că la 1 

Decembrie 1918, „o sută de mii de români, cărturari și țărani, în frățească 

înțelegere, pecetluind pentru toate veacurile dreptul lor și chezășuind dreptatea 

tuturora, au hotărât unirea cu România sub sceptrul de domnie al biruitorului rege 

Ferdinand. Sărbătoare sfântă a neamului va rămânea totdeauna ziua de 1 

Decembrie, ziua de la Alba-Iulia, ziua libertății, ziua unirei”2. 

Ziua Unirii nu este rodul unui eveniment spontan, ci al unui ideal împlinit, 

minuțios pregătit și mult așteptat. Ca orice eveniment important al istoriei 

neamului, și Unirea tuturor românilor poartă amprenta Bisericii, prin 

reprezentanții ei de seamă. 

 

 

                                                            
1 ***Istoria poporului român, Editura Științifică, București, 1970, p. 21 
2 Gheorghe Vasilescu, Unirea de la 1918 și războiul din 1916-1918, în Biserica Ortodoxă 

Română, nr. 11-12, 1978, p. 43. 



 

Biserica Ortodoxă Română a reușit să reprezinte interesele poporului 

păstorit, mobilizând atât elita intelectuală în săvârșirea unei acțiuni, care să fie 

recunoscută de forurile internaționale, cât și mulțimea de credincioși, care să 

transmită că România Mare este rodul voinței lor. 

Relația dintre Biserică și Stat în țara noastră dăinuie încă de la începuturile 

noastre ca popor. Istoria Bisericii completează istoria națională și o împlinește3. 

Anul 1918 nu face excepție și speculează contextul favorabil european. 

Mitropolitul de fericită amintire Antonie Plămădeală al Ardealului afirma: 

„Istoria românilor e biografia extraordinară a unui popor de viță veche, din 

strămoși viteji și drepți, cumpăniți în gândire și hotărâți în faptă”4. 

Multă vreme, românii au fost nevoiți să trăiască în provincii diferite ale 

aceluiași neam: Țara Românească, Moldova și Transilvania. Au trăit despărțiți, 

uneori sub stăpâniri străine. Libertatea și-au apărat-o cu armele, iar identitatea 

prin grai și credință. Avem, așadar, o întreită legătură între românii din cele trei 

provincii istorice: pământul, limba și credința, legătură ce a păstrat conștiința că 

românii sunt frați, indiferent de ce parte a Carpaților le-a fost dat să viețuiască. 

Și a venit Mihai Viteazul, și a intrat în București, în Iași și în Alba-Iulia, și 

românii au fost, din nou, una. Și a venit Alexandru Ioan Cuza în ianuarie 1859, și 

Moldova și Țara Românească au format România. Dincolo de Carpați rămăsese 

însă Transilvania. Acest lanț muntos niciodată nu a despărțit, ci a unit. 

Nu a fost stavilă, ci punte de legătură între frații de o parte și de cealaltă. 

Pasurile și trecătorile Carpaților erau călcate de cei care asigurau schimburi 

economice necesare trupului și schimburi culturale ce întăreau sufletele. Nu de 

puține ori, ierarhii de peste munți, „exarhi ai plaiurilor”, trimiteau în Ardeal 

misionari întăriți cu tipărituri și obiecte de cult pentru români.5. 

 

Încă din timpul Primului Război Mondial, în perioada când România era în 

stare de neutralitate, la 4 mai 1915, tânărul om politic Nicolae Titulescu, într-un 

discurs rostit la Ploiești, rezuma gândul tuturor românilor privitor la Ardealul care 

lipsea atât de mult țării: „Din împrejurările de azi, România trebuie să iasă 

întreagă și mare. România nu poate fi întreagă fără Ardeal. România nu poate fi 

                                                            
3 Pr. acad. Mircea Păcurariu, Contribuția Bisericii la realizarea actului unirii de la 1 decembrie 

1918, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1978, p. 213. 
4 Antonie Plămădeală, Contribuții istorice privind perioada 1918-1938, Elie Miron 

Cristea-documente, însemnări și corespondență, Sibiu, 1987, p. 21 
5 Ibidem, 45. 



 

mare fără jertfă! Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e școala care i-a 

făurit neamul, e farmecul care i-a susținut viața6. 

Ardealul e scânteia care aprinde energia, e mutilarea care strigă răzbunare, 

e fățărnicia care cheamă pedeapsa, e sugrumarea care cere libertatea! Ardealul e 

românismul în restriște, e întărirea care depărtează vrăjmașul, e viața care cheamă 

viață! Ne trebuie Ardealul! Nu putem trăi fără el! Vom ști să-l luăm și mai ales 

să-l merităm!”. 

În evenimentele majore ale românilor găsim Biserica întotdeauna alături de 

popor. Numărăm credincioșii și preoții în răscoalele lui Gheorghe Doja (1514) 

sau Horea, Cloșca și Crișan (1784), în Revoluția lui Tudor Vladimirescu (1821), 

în Revoluția de la 1848, în mișcarea pentru Unirea Principatelor (1859), în 

Războiul pentru independență (1877) sau în Răscoala de la 1907. Astfel, prezența 

ierarhilor, consilierilor, preoților, teologilor și credincioșilor la evenimentele din 

anul 1918 vine ca un lucru firesc în împlinirea istoriei7. 

Contextul istoric speculat de românii transilvăneni este unul deosebit de 

favorabil: perioada imperiilor apunea, iar monarhia habsburgică nu făcea 

excepție. Mișcările de eliberare națională declanșaseră o reacție în lanț: la Praga 

și Cracovia (28 octombrie 1918), la Zagreb (29 octombrie 1918), în Austria (30 

octombrie 1918) și Ungaria (31 octombrie 1918). 

În tot acest timp, românii din Transilvania organizau un Consiliu Național 

Român Central (3 noiembrie 1918), cu sediul la Arad, întărit de o serie de consilii 

naționale, județene și comunale, care urmaU să pregătească local Unirea. La 27 

martie 1918, Basarabia arătase că unirea cu România este un fapt realizabil. În 

Bucovina, la 27 octombrie, se crease un Consiliu Național Român care formula 

dorința de unire cu România, fapt ce avea să se împlinească la Cernăuți, la 28 

noiembrie 19188. 

 

Un document de epocă, descoperit de mitropolitul Antonie Plămădeală în 

Arhiva Cancelariei Sfântului Sinod, ne introduce în atmosfera pregătirii Unirii, în 

toamna anului 1918. Este vorba despre o scrisoare a lui Teodor Mihali, fruntaș 

                                                            
6 Pr. acad. Mircea Păcurariu, Clerul ortodox, participant la lupta poporului român împotriva 

cotropitorilor (1916-1918), în Glasul Bisericii, nr. 9-12, p. 321. 
7 ***Istoria României. Transilvania, vol. II, Editura „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 66. 
8 Gheorghe Vasilescu, Transilvania anilor 1916-1918 văzută de un preot militar, în Revista 

Teologică, nr. 4, 1995, p. 232. 



 

român naționalist, către episcopul de Caransebeș, Elie Miron Cristea, viitorul 

patriarh al României, datată 8 octombrie 19189. 

Ierarhul era invitat la un „sfat intim” ce urma să aibă loc la 12 octombrie 

1918, la Oradea-Mare: „Ilustritate, e de prisos să accentuez că, în zilele acestea de 

importanță istorică în care se va hotărî și soarta viitoare a neamului românesc, ne 

incumbă tuturor datoria să veghem ca în deplină solidaritate să facem tot ce poate 

servi spre binele obștesc și să evităm a întreprinde ceva ce ar putea fi în 

detrimentul națiunii noastre. 

Nu putem proceda însă solidar fără de a ne sfătui mai intim și fără de a lua 

o hotărâre, atât referitor la modul de procedare, cât și referitor la bazele 

principiale pe cari va fi să stăm cu toții. Contând cu siguranță că Ilustrității tale îți 

va servi de imbold mai puternic glasul timpului decât apelul meu, nădăjduiesc 

că-mi va fi dat să ne putem revedea la Oradea-Mare”. 

La 12 octombrie, Comitetul Național întrunit la Oradea adopta o moțiune 

în care declara că românii transilvăneni nu mai recunosc Parlamentul și Guvernul 

imperial, revendicându-și, totodată, libertatea de acțiune. La 18 octombrie, 

Alexandru Vaida-Voievod, unul dintre semnatari, dădea citire documentului de la 

tribuna Parlamentului din Budapesta. 

Propaganda naționalistă a fost susținută și de publicațiile românești din 

Ardeal, în special de organele de presă ale consistoriilor române: „Telegraful 

român” (Sibiu), „Biserica și Școala” (Arad), „Unirea” (Blaj) și „Foaia diecezană” 

(Caransebeș). 

La 30 octombrie, episcopul Aradului, Ioan I. Papp, a cerut episcopilor 

români, ortodocși și greco-catolici, să-și precizeze atitudinea cu privire la 

Consiliul Național Român Central. Primul răspuns a venit din partea episcopului 

Miron Cristea al Caransebeșului, în forma unei adrese din 1 noiembrie pentru 

Consiliul Național Român, în care amintea dreptul fiecărui popor de a dispune 

liber de soarta sa, iar „interesele de viață ale neamului românesc pretind ca un 

categoric imperativ înfăptuirea acestui drept de liberă dispoziție și față de neamul 

nostru”. 

De asemenea, printr-o adresă comună din 21 noiembrie, semnată de toți 

episcopii ortodocși și greco-catolici din Transilvania, Consiliul Național Român 

era recunoscut ca for conducător al luptei de eliberare națională și se asigura 

aportul „din toate puterile la întruparea aspirațiilor noastre naționale”10. 
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În noiembrie 1918, profesorul Nicolae Bălan de la Academia Teologică 

„Andreiană” din Sibiu, viitor mitropolit al Transilvaniei (1920-1955), a făcut 

parte din delegația trimisă de Consiliile Naționale din Sibiu și Arad pentru a lua 

legătura cu conducătorii politici din România. 
Astfel, la 14 noiembrie, Nicolae Bălan a ajuns la Iași, unde erau refugiați 

membrii Guvernului român. Acolo a intrat în contact cu diferiți demnitari de stat, 
dar și cu reprezentanții diplomatici ai Franței, Angliei și Statelor Unite ale 
Americii, pe care i-a informat despre situația din Transilvania. De la Iași a trimis 
o scrisoare către Vasile Goldiș, prin care îi recomanda convocarea imediată a 
unei adunări naționale, de preferință la Alba Iulia, care să „proclame alipirea 
necondiționată la România”11. 

 

Consiliul Național Român Central din Arad, întrunit la 20 noiembrie, a 
fixat drept loc al Marii Adunări Naționale orașul Alba Iulia și data de 1 
decembrie. 

La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Biserica românească a fost 
reprezentată de cei 5 episcopi în funcțiune, 4 vicari, 10 delegați ai Consistoriilor 
ortodoxe și ai Capitlurilor greco-catolice, 129 de protopopi, câte un reprezentant 
al Institutelor teologice-pedagogice și câte doi reprezentanți ai studenților de la 
fiecare Institut teologic, la care s-au adăugat numeroși preoți și învățători ai 
școlilor confesionale, aleși ca delegați oficiali. Pâlcuri de credincioși, în frunte cu 
preoții satelor, purtau pancarte cu inscripții: „Trăiască România”, „Vrem Unirea” 
sau „Unirea cu Țara Românească”. Manifestările au început cu oficierea Sfintei 
Liturghii, românii cerând, mai întâi, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a pune 
bun început idealului lor12. 

La ora 7, s-a oficiat câte un serviciu religios în ambele biserici, ortodoxă și 
unită, după care episcopul Caransebeșului a înălțat spre Dumnezeu o „patetică 
rugăciune de mulțumire”, care „a stors lacrimi de bucurie din ochii tuturor celor 
de față”. După încheierea rugăciunii, s-a cântat imnul „Deșteaptă-te, române!”, 
după care au început lucrările celor 1.228 de delegați din toate părțile 
Transilvaniei13. 

Biroul Adunării Naționale a ales trei președinți, dintre care doi erau 
episcopi: Ioan I. Papp al Aradului și Dimitrie Radu de la Oradea. Al treilea, 
octogenarul Gheorghe Pop de Băsești, și-a încheiat discursul rostit pe Câmpul lui 
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12 Pr. acad. Mircea Păcurariu, Istoria Biserici Ortodoxe Române, Vol. III, Editura Trinitas, Iași, 

2008, p. 230. 
13 Ibidem, p. 231. 



 

Horea prin cuvintele dreptului Simeon din Sfânta Scriptură: „Acum slobozește, 
Doamne, pe robul tău, căci ochii lui văzut-au mântuirea. De acum pot muri 
fericit, căci am văzut marele ideal împlinit”. Principalul raport a fost prezentat de 
Vasile Goldiș, care a citit apoi istorica Declarație de Unire a Transilvaniei cu 
România. În toate bisericile din Ardeal, clopotele au dat de veste românilor că 
Unirea era un fapt împlinit, iar preoții au săvârșit slujbe de Te Deum, în semn de 
mulțumire14. 

Episcopul Miron Cristea a amintit, printre altele: „Nu ne putem gândi 
astăzi la altceva decât la ceea ce au hotărât și au făcut frații din Basarabia și 
Bucovina, adică la Unirea cu scumpa noastră România, alipindu-i întreg 
pământul strămoșesc”. Discursul ierarhului din Caransebeș la Alba Iulia a 
reprezentat o sinteză minuțios alcătuită din întreaga istorie de frământări, lupte și 
aspirații ale poporului român. În finalul discursului, Miron Cristea a rostit: „Am 
ferma nădejde că glasul vostru unanim și prin voi glasul întregii națiuni se va 
concentra asupra singurei dorințe, pe care o pot exprima în trei cuvinte: Până la 
Tisa! Amin! ”15. 

Discursul de încheiere a Marii Adunări Naționale a fost rostit de episcopul 
Ioan I Papp al Aradului: „Ne-am prezentat aici îndeosebi cu scopul și dorința ca, 
precum antecesorii noștri, vrednici de pomenire episcopi de pe vremuri, au 
suspinat împreună cu clerul și poporul credincios sub povara sistemului de 
împilare a tot ce a fost românesc, acum tot împreună cu clerul și poporul nostru 
să prăznuim bucuria zilei în care ne-a răsărit și nouă soarele dreptății, care ne este 
chezășia unei vieți viitoare ca națiune românească liberă și unică îndreptățită a 
dispune de soarta sa prezentă și viitoare”. 

S-a alcătuit Marele Sfat Național, format din 212 membri, între care 
episcopi, profesori de teologie, protopopi și preoți cu atribuții legislative. În 
cadrul lucrărilor s-a redactat și s-a aprobat „cu entuziasm” actul de unire, când 
Miron Cristea a luat din nou cuvântul. 

A doua zi, deputații Marelui Sfat Național s-au întrunit în sala tribunalului, 
sub președinția episcopului Miron Cristea, și au ales un for executiv cu titlul de 
Consiliu Dirigent, având sediul la Sibiu, din care făcea parte și preotul Vasile 
Lucaciu16. 

La 14 decembrie, o delegație a Marelui Sfat Național, în frunte cu 
episcopul Miron Cristea, s-a deplasat la București și a înmânat regelui Ferdinand 
I actul Unirii Transilvaniei cu România. Drept urmare, la 24 decembrie, regele 
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Ferdinand promulga decretul de sancționare a unirii Transilvaniei și, totodată, a 
Basarabiei și Bucovinei cu România. 

Marele eveniment de la Alba Iulia a fost preluat de întreaga presă, iar un 
ziar bănățean titrat, pe prima pagină, un  titlu sugestiv: „Am înviat!”. 

 

În România interbelică, în săvârșirea momentului istoric al Unirii de la 1 
decembrie 1918 era recunoscut aportul Bisericii, alături de istorici, oameni de 
litere și presă: „Instrucțiunile pastorale ale vlădicilor, sfaturile cronicarilor și 
istoricilor, versurile poeților, predicile preoților, articolele ziariștilor, care au făcut 
din meșteșugul lor un apostolat, au trezit în sufletul poporului conștiința 
națională”. 

Ziua de 1 Decembrie 1918 a fost numită de mitropolitul Antonie 
Plămădeală „ziua bucuriei românești, împlinirea marelui vis, regăsirea tuturor 
românilor în vechile frontiere ale Daciei și ale lui Mihai Viteazul, în România 
Mare, a cărei unitate, independență, libertate și suveranitate se desăvârșise în 
vremea noastră, într-un avânt fără margini, cu însuflețire, cu dăruire, cu iubire 
sfântă pentru moștenirea primită și cu hotărârea de a o lăsa urmașilor și mai 
frumoasă”17. 

De Ziua Națională a românilor, citind inscripția de pe Arcul de Triumf din 
București, continuăm să ne bucurăm că „după secole de suferință creștinește 
îndurate am ajuns la unitate națională”. 

Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai strălucită a istoriei 
românești. Măreția ei constă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu a fost 
opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; ea este fapta 
istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan izvorât cu putere din 
adâncul conștiinței unității neamului18. 

Realizarea unității naționale a românilor într-un singur stat, la sfârșitul 
primei conflagrații mondiale trebuie înțeleasă ca o aspirație legitimă și o urmare 
firească a evoluției conștiinței de neam și a statului național. Sacrificiile ostașilor 
români pentru eliberarea provinciilor asuprite și pentru întregirea țării sunt tot 
expresia conștiinței unității de neam, de credință și de limbă, idealul Unirii 
afirmându-se intens prin eforturi, jertfe și eroism pe câmpurile de luptă din 
Transilvania și Dobrogea, de pe Valea Jiului și de pe Argeș, ca și pe cele de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz. 
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Sacrificiile națiunii române în campania anilor 1916 și 1917 au fost 
răsplătite de izbânda idealului național, în condițiile prăbușirii autocrației țariste și 
a destrămării monarhiei austro-ungare, precum și în contextul afirmării dreptului 
popoarelor la autodeterminare pe baza principiului naționalităților19. 

 

Înfăptuirea statului național a permis națiunii române să-și pună în valoare 
energiile și capacitățile sale creatoare în slujba progresului economic, a 
dezvoltării științei, învățământului și a culturii. Evoluând în cadrul regimului de 
democrație parlamentară, România s-a înscris în anii interbelici pe traiectoria 
unei vieți moderne, aducându-și pe plan internațional o contribuție substanțială la 
opera de pace și securitate. 

Făurirea statului național român la 1 Decembrie 1918 a fost benefică și pe 

plan spiritual, atrăgând după sine organizarea unitară a structurilor bisericești din 

toate provinciile românești, sub conducerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române. În același timp, ea a creat și premisele ridicării Bisericii Ortodoxe 

Române, autocefale din anul 1885, la rangul de Patriarhie, în anul 1925. 

Rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română în actul Unirii de la 1 

decembrie 1918 a fost unul substanțial. Prin slujitorii de la altare, aceasta a indus 

și a păstrat mereu în inima românilor ideea de unitate națională și de credință. De 

asemenea, există o strânsă legătură între Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, 

Ocrotitorul României, ca sărbătoare religioasă, și Ziua Națională a României 

sărbătorită la data de 1 decembrie a fiecărui an. Prin urmare, după afirmația 

Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Nu 

întâmplător există o legătură între Sărbătoarea Națională Bisericească de la 30 

noiembrie și Sărbătoarea Națională politică 1 Decembrie ca Zi națională care ne 

amintește de Unirea cea Mare de la 1 decembrie 1918. Aceste două sărbători sunt 

legate între ele pentru că Sărbătoarea Sfântului Andrei ne arată unitatea credinței 

care a fost temelia pentru dezvoltarea și cultivarea conștiinței unității noastre 

naționale, nu numai teritoriale, ci și unitate în cuget și simțiri”. 
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Nicolae PINTEA 
Preot paroh, Parohia Nr. 1 Săliștea de Sus 

 

 
„Omul, totdeauna, înainte de neam, și-a iubit familia, înainte 

de lume, și-a iubit neamul și partea de pământ, fie mare, fie 

mică, în care părinții săi au trăit și s-au îngropat, în care el 

s-a născut, a petrecut dulcii ani ai copilăriei, a simțit cea 

dintâi bucurie și cea dintâi durere.” (Mihail Kogălniceanu) 

 

 

Am ales acest subiect deoarece în timpul liceului, am avut bucuria de a 

asculta anamneza unuia dintre cei mai în vârstă locuitori ai satului în care am 

copilărit – Libotin, despre istoria zbuciumată a poporului român, istorie pe care 

el a trăit-o la propriu. Vorbele diacului Șofron Perța, bătrânul și înțeleptul 

satului, parcă te înjunghiau când auzeai câte au indurat oamenii cuminți din Țara 

Lăpușului, de aceea încă de atunci mi-am notat multe din cele ascultate din gura 

bătrânului la ușa sobei, iarna. 

Primul Război Mondial a cauzat numeroase victime în rândul populației 

românești din Țara Lăpușului. Pentru a pune în practică politica Ungariei de a 

schimba proporția etnică în satele românești, tinerii români au fost trimiși în 

prima linie, obligați să lupte împotriva fraților de peste munți, pentru apărarea 

Imperiului Austro-Ungar, adică pentru o cauză străină.  

Pentru satul Libotin, această mare confruntare a dus la dispariția a 76 de 

persoane. Parohia ortodoxă din Libotin păstrează un registru cu numele fiecărui 

erou în care este precizat și neamul din care a făcut parte sau porecla. De 

remarcat este faptul că multe familii din Libotin au pierdut mai mulți membri ai 

familiei, doi sau trei frați, sau tatăl și fiul.  

Destrămarea Imperiului Austro-Ungar, în toamna anului 1918, nu a 

însemnat însă și încheierea suferințelor pentru populația românească din 

Transilvania supusă în continuare terorii autorităților maghiare care nu acceptau 

eliberarea Transilvaniei și dezlipirea acesteia de Ungaria. Guvernul maghiar nu 

recunoștea dreptul românilor din Transilvania la autodeterminare și de aceea nu 

a dispus retragerea administrației și a forțelor militare din acest teritoriu. 

Administrația maghiară din Transilvania se baza pe sprijinul jandarmeriei, pe 



 

formațiunile militare secuiești, alungate din spațiul lor natural și gărzile 

naționale maghiare trimise din Ungaria.  

 

 

 
Registru „Eroii din Libotin” 

 

Pentru a face față acestei situații deosebite, Consiliul Național Român 

Central a făcut apel la soldații români întorși de pe front și a cerut, prin 

manifeste, sprijin la toate categoriile sociale în vederea preluării puterii în 

Transilvania. 

În toată luna noiembrie, Transilvania s-a aflat sub teroarea dezlănțuită de 

gărzile naționale maghiare, jandarmerie și brigăzile secuiești. Cu aceste forțe 



 

guvernul maghiar spera să reprime orice formă de manifestare națională 

românească. Cruzimea acestora a fost incredibilă, această adevărată prigoană 

soldându-se cu torturi, asasinate și localități devastate. În comitatul Solnocul 

Interior, Consiliul Național Maghiar nu încuraja astfel de violențe deși spre 

sfârșitul lunii noiembrie și aici s-au constituit gărzi militare maghiare. (Vaida, 

2008) 

După convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia pe data de 1 

Decembrie, Transilvania a fost cuprinsă de un nou val de violențe antiromânești. 

În această perioadă, în Țara Lăpușului soseau soldații lăpușeni dezertați 

din unitățile lor, pe motiv că demobilizarea urma să se facă mult mai târziu. 

Astfel au revenit în Lăpuș personalități de seamă precum: avocatul Titus Ciortea 

din Lăpușul Unguresc, locotenentul Vasile Latiș din Cufoaia, locotenentul Ioan 

Olteanu din Suci și alții care s-au preocupat de constituirea consiliilor comunale 

și a gărzilor naționale românești.  

Printre cei ajunși acasă a fost și plutonierul Vasile Filip din Libotin. 

Știutor de carte, Vasile a Paladii cum i se spunea în Libotin a fost mobilizat în 

1914 și trimis pe front în Galiția. Sosirea lui a creat multă emoție și forfotă în 

sat. Cei care aveau pe cineva plecat îl vizitau asaltându-l cu întrebări despre ai 

lor. Mulți dintre cei plecați nu s-au mai întors niciodată în Libotin, bilanțul 

războiului fiind unul dramatic, prin numărul mare de liboteni trecuți în veșnicie 

pe pământuri străine. În fiecare zi clopotele bisericii îi plângeau pe cei dispăruți 

și așterneau peste sat o atmosferă tristă.  

Libotinul s-a numărat printre localitățile în care s-au constituit consilii și 

gărzi naționale puternice precum la Suciu de Sus, Lăpușul Românesc, Cernești 

sau Copalnic Mănăștiur. Cea mai dificilă problemă a gărzilor locale, proaspăt 

instituite, a fost lipsa armelor și a muniției, armamentul reducându-se de multe 

ori la uneltele din gospodăria țăranilor. Fiecare, dintre cei aleși au rostit 

următorul jurământ: „Jur credință și alipire către statul român și totdeauna voi 

asculta poruncile Consiliului Național Român. Dumnezeu așa să-mi ajute!”. 

(Vaida, 2008) 

Pe fondul acestor tensiuni s-au ales delegații Lăpușului pentru Marea 

Adunare de la Alba Iulia. Pe lângă deputații aleși, la Alba Iulia au mers români 

din toate satele lăpușene, îmbrăcați în straie de sărbătoare, purtând banderole 

tricolore și steaguri. Astfel că peste 100 de lăpușeni au pornit spre Alba Iulia. 

Din comuna Cupșeni au participat patru reprezentanți, ca împuterniciți sătești 

proprii. Din Libotin au plecat preotul Ioan Filip, Nicolae Filip și Teodor Ungur, 

iar din satul Cupșeni a plecat țăranul Gheorghe Pintea a lui Costan. Delegațiile 

sătești s-au întâlnit, în 29 noiembrie, la Târgu Lăpuș. De acolo au plecat, cu 

căruțele spre gara Gâlgău, de unde au urcat în trenul de Satu Mare, în vagonul 

pe care scria „Comitatul Solnocului Interior”. În apropiere de Teiuș s-a petrecut 



 

un incident deosebit. Un grup de moți intenționau să urce în tren. Cel care ținea 

steagul a fost împușcat de un grup secuiesc. Preotul Ioan Filip din Libotin a 

coborât din vagon pentru a salva drapelul din mâinile unui soldat secui. S-a 

luptat cu soldații, a primit numeroase lovituri cu patul puștii, dar fiind un om 

robust a reușit să urce din nou în tren. Nu a participat la Marea Unire deoarece a 

primit îngrijiri medicale în spitalul din Alba Iulia. Ceilalți delegați au participat 

la toate manifestările din orașul reîntregirii. La 3 decembrie lăpușenii au ajuns la 

casele lor. (Vaida, 2008) 

Între timp, la Strâmbu Băiuț s-a constituit o gardă militară maghiară. La 

25 noiembrie autoritățile maghiare au trimis de la Baia Mare și un detașament 

aparținător Regimentului 39 infanterie Debrețin pus sub comanda locotenentului 

Szocs Bela, șeful Ocolului Silvic. În garda de la Strâmbu Băiuț au intrat și 

voluntari de alte naționalități printre care maghiari, evrei și români. Această 

gardă instalată în clădirea ocolului silvic din Strâmbu Băiuț a impus un regim de 

teroare în zonă prin detenții, bătăi, asasinate, prădări și alte violențe. 

Știind că participanții la Marea Unire organizează pe data de 5 decembrie 

o adunare populară în Târgu Lăpuș prin care să transmită lăpușenilor cele 

hotărâte la Alba Iulia, garda militară de la Strâmbu Băiuț a hotărât intervenția în 

forță asupra orașului. În acest sens, 70 de subofițeri și soldați erau pregătiți să 

intervină în Lăpușul Unguresc, având în dotare 2 mitraliere și 70 de carabine, iar 

30 de militari erau pregătiți să rămână la Strâmbu Băiuț, ca subunitate de 

intervenție. (Vaida, 2008)  

Organizatorii Adunării Populare din Lăpuș au primit avertizări în legătură 

cu intențiile militarilor de la Strâmbu și, fără a le da prea mare importanță, au 

dispus totuși câteva măsuri suplimentare în ceea ce privește siguranța întrunirii.  

În dimineața zilei de 5 decembrie 1918, grupuri de oameni de toate 

vârstele, îmbrăcați în haine de sărbătoare și fluturând steaguri tricolore, se 

îndreptau entuziaști către Lăpușul Unguresc pentru a participa la marele 

eveniment ce urma să se țină în curtea școlii confesionale. Fiind zi joi, mulți 

lăpușeni erau împrăștiați și prin piața de alimente ori prin târgul de vite. 

În jurul orei 10, protopopul Andrei Ludu a deschis adunarea informându-i 

pe cei prezenți de cele hotărâte la Alba Iulia. A luat cuvântul avocatul Titus 

Ciortea și avocatul Ioan Olteanu. În momentul în care Ioan Olteanu se pregătea 

să-și încheie discursul și urma să invite adunarea la o horă mare s-au auzit 

primele focuri de armă.  

Detașamentul de la Strâmbu Băiuț îmbarcat pe 11 căruțe a intrat în 

Lăpușu Unguresc ucigând în grabă cei doi soldați ce străjuiau podul și au 

deschis focul asupra mulțimii din centru. Au fost instalate în poziție de tragere 

cele două mitraliere din dotare: una în poarta școlii confesionale pentru a trage în 

plin în adunarea populară și cealaltă în fața bisericii reformate. Garda 



 

românească luată prin surprindere nu a făcut față atacurilor. S-a tras în plin în 

masa compactă a oamenilor panicați apoi au fost urmăriți cei care încercau să-și 

scape viața prin fugă. Oamenii au căzut secerați din toate părțile. S-a constatat că 

jumătate din cei uciși au fost doborâți de mitraliere iar restul de carabinele 

soldaților maghiari. Detașamentul de la Băiuț aflat sub conducerea lui Szocs 

Bela a pus stăpânire pe localitate într-un timp foarte scurt. Cele mai căutate 

persoane au devenit comandantul gărzii române din Târgu Lăpuș, locotenentul 

Vasile Latiș și locțiitorul acestuia, Vasile Filip din Libotin.  

Locotenentul Vasile Latiș a reușit să fugă însă plutonierul din Libotin a 

fost prins în casa logodnicei sale din satul Rohia. A fost arestat și sub 

împunsăturile baionetelor a fost escortat până la Școala Confesională.  

Peste 20 de împunsături de baionetă și alte schingiuiri nu l-au putut opri 

pe tânărul plutonier să nu strige până la ultima suflare „Trăiască România 

Mare!”. După ce și-a dat sufletul, trupul batjocorit în cel mai groaznic mod a fost 

aruncat în stradă dezbrăcat complet. Așa a fost găsit, în dimineața de 6 

decembrie de logodnica sa, care a pornit să-l caute neștiind ce s-a întâmplat. 

Trupul neînsuflețit a fost adus acasă, în Libotin, cu căruța, de Zacheiu 

Gomorului și a fost înmormântat în cimitirul din Ursoi.  

 

 
Mormântul plutonierului Vasile Filip 

 



 

Pentru că, în timp, crucea de la mormântul acestuia s-a deteriorat și a 

dispărut, câțiva liboteni au considerat că e datoria lor să-i facă o cruce nouă, 

eroului din Libotin. Când crucea a fost gata s-a pus problema identificării 

mormântului lui Vasile Filip și pentru că acest lucru părea imposibil, s-au 

hotărât să pună crucea în centrul cimitirului, într-un loc vizibil ca, văzând 

crucea, libotenii, să-și amintească de jertfa acestui brav român.  

În 2007, Badea Șofron Perța din Libotin, în vârstă de 82 de ani, povestea 

cu emoție un episod, dezbătut în familie, legat de acest eveniment tragic. 

Cumnatul său, copil fiind, era cu părinții în piața de animale din Târgu Lăpuș. 

La un moment dat s-a apropiat de ei o cunoștință din Libotin care i-a șoptit 

mamei sale: „Susană, leagă boii la jug și du-te acasă... că va începe ceva rău!”. 

Ascultând acest îndemn au pornit în grabă către casă. După ce au trecut podul 

orașului au întâlnit grupul de soldați maghiari, iar după puțin timp au auzit focuri 

de arme. Badea Șofron știa că din Libotin au fost împușcate două persoane și 

povestea tragică a plutonierului Filip care a fost torturat până și-a dat duhul. 

Statistica măcelului este dureroasă. Au fost ucise 69 de persoane și 140 au 

fost rănite fără nicio motivație și fără nicio milă. Printre cei uciși mișelește, 13 

au fost din comuna Cupșeni. Din satul Libotin au fost ucise nouă persoane: 

plutonierul Vasile Filip, Perhaiță Vârvara, participantă la Adunare, împușcată în 

timp ce fugea prin piața Lăpușului, Ungur Teodor, participant la Adunare, 

împușcat în curtea Școlii Confesionale, Perhaiță Năstăcuța, participantă la 

Adunare, Perhaiță Teodor, participant la Adunare, Filip Nicolae, împușcat în 

curtea Școlii Confesionale, Filip Simion, Filip Dumitru și Bude Zachei, 

împușcați în centrul localității Lăpușu Unguresc. 

Din Costeni au murit două persoane: Lucian Gavril și Grigore (tatăl și 

fiul), împușcați în timp ce încercau să fugă spre Borcut. Evreul Idel Adolf le-a 

acordat primul ajutor și găzduire în propria curte, unde au încetat din viață. 

Din Ungureni a fost împușcat Vasile Bude în zona târgului de vite, iar din 

satul Cupșeni a murit, în acest crunt măcel, Lucian Ilie Nicolaie de la Dumitru 

Nechiti. (Vaida, 2008) 

Se consideră că numărul victimelor este cu mult mai mare și din lipsa unei 

evidențe clare numărul total al morților din „joia patimilor” din Lăpuș nu va fi 

niciodată cunoscut. Din 1919 încoace, în fiecare an, la 5 decembrie, satele 

lăpușene merg în Lăpuș să-și plângă martirii. Preoții ține slujbe de pomenire, iar 

dascălii împreună cu elevii și adulții organizează manifestări artistice 

impresionante. Bătrânii din Libotin povestesc cum, în perioada interbelică, 

învățătorul Gavril Țura din Costeni pregătea momente artistice deosebite cu 

ocazia zilei de 5 decembrie. Pe lângă cântecele patriotice pregătite cu elevii săi, 

împreună cu preotul Gavril Petruț, a pus în scenă „Carele alegorice” o piesă 

amplă jucată de adulții care, pe căruțe special amenajate, simulau în centrul 



 

Lăpușului, execuția eroului din Libotin, Vasile Filip sau execuția eroilor 

Răscoalei din 1784, Horea și Cloșca. Momentele artistice, cuvântările înălțătoare 

dedicate martirilor, straiele de sărbătoare ale celor prezenți, florile și coroanele 

făceau din ziua de 5 decembrie o mare sărbătoare a lăpușenilor.  

Printre cântecele de vitejie cântate de generații la rând din satul Libotin 

am descoperit în arhiva personală a lui Perța Șofron un text în care este prezentat 

atașamentul față de instituția monarhiei și mai ales față de regele Ferdinand 

Întregitorul: 

 

1. Scoală, scoală, măi române, 

Destul ai dormit! 

Șapte secoli sunt de când 

Dușmanu’ te-a robit. 

 

2. Și acum vrea să te-nconjore 

Unu’ din mișei, 

Să te-arunce în mormântul 

Pregătit de ei. 

 

3. Astăzi, fraților, cu toții 

Să sărbătorim 

C-a sosit vremea dreptății 

Ca să ne unim. 

 

4. Noi din Dacia străbună 

Am fost dezbinați. 

A sosit acuma timpu’, 

Suntem frați cu frați 

 

5. Să trăiască al nostru rege 

Care ne-a unit, 

Ne-a făcut o Românie 

Și-un popor vestit!  

 

În 1934, primarul Lăpușului, Nicolae Perhaiță, originar din Libotin a 

condus lucrările în vederea ridicării unui monument în memoria celor căzuți 

pentru unitatea națională. Astfel, în 1936, în centrul orașului Târgu Lăpuș a fost 

dezvelit un frumos monument din piatră de granit cu un vultur de bronz în vârf. 

Pe soclu, pe lângă numele martirilor sunt gravate următoarele cuvinte: „Ne-am 

jertfit viața cu drag celui mai scump ideal  – Unirea tuturor românilor. Aceasta 

să vă servească drept pildă pentru a păstra pământul sfânt al țării stropit cu 

sângele nostru.” 

La inaugurare au participat personalități de seamă ale vieții politice 

românești precum Constantin Brătianu, ministrul Valeriu Roman, prefectul Ioan 

Olteanu și alții. Soarta acestui altar de recunoștință ridicat în cinstea eroilor din 

Lăpuș a fost una zbuciumată, asemeni vieții celor căruia i-a fost dedicat, fiind 

demolat de mai mule ori.  

În anul 1940, monumentul a fost dărâmat de autoritățile de ocupație. La 

sfârșitul celui de-al doilea război mondial, monumentul a fost montat din nou 

însă după o lună autoritățile sovietice au dispus demontarea acestuia. În 1946 a 

fost reasamblat, după multe eforturi. După trei ani de zile, în 1949, conducerea 

partidului comunist din raionul Lăpuș a dispus demolarea monumentului. Abia 



 

în anul 1968 monumentul martirilor din 5 decembrie a fost remontat și exprimă 

tragedia și memoria celor căzuți sub gloanțe la 5 decembrie 1918 în Târgu 

Lăpuș. (Vaida, 2008).       

 

 
Monumentul martirilor din 5 Decembrie 1918, Târgu Lăpuș 

 

În memoria victimelor de atunci libotenii au avut inițiativa formării unui 

grup coral format din veterani de război și alți bărbați din localitate. Astfel, în 

anul 1980, la inițiativa profesorului de Limba Română, Ludovic Filip, din 

Libotin, a fost înființat Corul de Bărbați din Libotin ce avea în componență 

aproximativ 80 de membri aflați sub comanda dirijorului Grigore Leșe. 

 
Corul de bărbați din Libotin, 1984, Târgu Lăpuș 



 

Încă de la început, în repertoriul corului au figurat cântece istorice 

precum: „Hora mare”, „Ardealul”, „Drum bun, toba bate”, „Haideți, frați, cu 

arma-n mână”, „Noi suntem bravi eroi”, „Ginta latină”, „Treceți, batalioane 

române, Carpații”, etc.  

Cei mai în vârstă din Libotin își amintesc cu cât fast era sărbătorită în 

fiecare an, de Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor. Nimeni nu lipsea de la 

monument, iar după terminarea slujbei de pomenire fiecare martir era strigat pe 

nume iar corul de elevi răspundea: „Mort pentru patrie!”, apoi întreg satul răsuna 

de cântece istorice.  

Au existat și perioade dificile, mai ales în primii ani după cel de-al doilea 

război mondial când nu au fost recunoscuți ca eroi cei ce au murit în război, pe 

motiv că au luptat împotriva Uniunii Sovietice.  

Și azi, în comună, Ziua eroilor este una din cele mai importante sărbători, 

la care participă elevii din școala din Libotin pregătiți de profesorii lor cu diverse 

programe, cântece și poezii patriotice, încerc\nd astfel să mențină în generația 

tânără spiritul patriotic. 

 

 
Monumentul eroilor din Libotin 
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De la început, facem precizarea că serviciul militar, „cătunia” și 

participarea la apărarea țării erau percepute de localnici ca o datorie a tinerilor 

și nu numai față de glia străbună*. În acest context au fost identificați și 

menționați ca participanți la războiul din anii 1914-1918, 213 mireșteni, din 

care 185 plugari-soldați și 28 plugari-gradați (fruntași, caporali, plutonieri, 

sergenți, sublocotenenți). O parte dintre aceștia (33 la număr), remarcându-se 

pe câmpul de luptă au fost decorați cu „Crucea Carol” și alte decorații. Din cei 

213 luptători s-au întors la familiile lor 132 deplin sănătoși și 26 invalizi. Dintre 

ceilalți, 41 au murit pe câmpul de luptă (lăsând în urmă 32 de văduve de război 

și 101 orfani), 13 dispăruți și 1 mort în temniță**. 

Pe lângă documentele de arhivă, condiția nefericită a existenței 

individuale a omului pe fundalul lumii frământate rezultă și din „verșurile” 

cântate la parastasele pentru soldații căzuți pe fronturile celor două războaie 

mondiale, pentru prizonierii care au stat mult timp în Rusia, ori chiar la finalul 

„petrecaniei” (a prohodului) celorlalți participanți la aceste confruntări. Cântarea 

verșului contribuia la statornicirea unui climat moral sănătos în comunitatea 

satului. Educarea și pregătirea oamenilor pentru viață, dar mai ales pentru 

momentul morții, prin atenționarea și exemplificarea concretă a condiției 

trecătoare a omului prin lumea aceasta, erau elemente care atenuau caracterul 

definitiv al despărțirii. 

Făuritorii acestor verșuri sunt „diecii” ca autori (ei compunându-le după 

datele mortului, oferite de familie) și ca interpreți (ei cântându-le după anumite 

reguli, pe o melodie bisericească), urmărindu-se astfel mângâierea familiei 

îndoliate, dar mai ales impresionarea auditoriului (punctul culminant al 

                                                            
* A se vedea monografia localității, Dragomirești între tradiție și modernism, Cluj-Napoca, 

Limes, 2008, p. 632. 

** A se vedea în Anexe lista cuprinzând participanții la război menționați mai sus. 



 

petrecaniei, ca de altfel și bocetele celor apropiați, storcând lacrimile 

participanților), în situația de față, supus unui proces educativ religios. 

Ele sunt cântate la finele prohodului, al „petrecaniei”, după „iertările” 

luate prin preot; la sfârșitul parastasului de șase săptămâni, dacă înmormântarea 

s-a făcut în altă localitate, ori la sfârșitul altui parastas pentru morții din război. 

Având în vedere că în concepția populară, după moarte, Omul-suflet va 

trebui să se supună judecății și iertării Tatălui Ceresc, se impunea ca, ajuns la 

capătul existenței sale pământene (marcat de ceremonialul înmormântării), 

acesta să-și facă un bilanț retrospectiv, o autobiografie versificată (prin diac), un 

fel de raport supus atenției și judecății sale (aflat în această ultimă situație, dar și 

din altă perspectivă), precum și în prezența asistenței la înmormântare. Prin 

urmare, ele izvorăsc din dorința mortului de a-și expune viața prin dieci, pentru 

argumentarea condiției pământene trecătoare, a Omului-trup. 

Fără a intra în amănuntele legate de studiul verșurilor (făcut de noi, în 

Cântarea morților), menționăm că între viața pământeană individuală și lumea 

mare, neliniștită, rezultată din viața pământeană colectivă există un raport în care 

viața individuală este o picătură din lumea mare, frumoasă, dar amară, rea, 

tirană, dușmană, înșelătoare, plină de necaz, dureri, neplăceri, urgie, 

deșertăciune. Prin moarte, Omul-trup ajunge în „ceie lume”, în „lumea cealaltă”, 

mitică, a morților. În continuare vom da câteva fragmente din diverse verșuri 

cântate la parastasele pentru soldații mireșteni căzuți în războaie și care 

ilustrează acest raport, ororile războiului și consecințele lui ca disturbator al 

vieții curente, cotidiene. 

 

2. „Când am fo de douăzece de ai,  

În armată eu plecai,  

Ca să-mi fac datoria  

Cătă scumpa țara mea”.  

(v. Cântarea..., p. LII)) 

 

3. „Apoi, eu pa front luptam 

Și la viață nu gândeam,  

Fiindcă pîntre morț îmblam 

Ca pîntre snopi, când seceram.” 

(Cântarea..., p. LII) 

 

4. „Și în anul patrusprăce,  

Dumnezău s-o supărat,  

Război mare-n lume-o dat,  

Rele multe m-o mâncat.  

O fo musai a pleca  

În război cu Rusia,  

Țara să ne-o apărăm  

Și pământul ce-l avem.  

Îs doi ai șî jumătate  

Am luptat cu arma-n spate,  

C-o dat Dumnezău război  

Să ne desrobea pa noi,  

La-ntregirea neamului,  

În contra dușmanului. 

Iar în anul patruzeci,  

Când Ardealu’ s-o cedat,  

Ungurii o înturnat  

Și pă mine m-o cătat.  

Pă mine nu m-o aflat,  

Ușa la casă o spart, 



 

Soțîia s-o spăriat,  

Boală mare-o căpătat”  

(Cântarea..., p. LIII)  

 

6. „Înt-o zi primăvara,  

Eram cu boii-a ara,  

Cu un ordin m-o-anunțat,  

Că-n război i de plecat. 

Cu mare jăle, supărat,  

Plugu-n brazdă l-am lăsat  

Și la război am plecat,  

De unde n-am mai înturnat.  

O, ce chin, câtă durere  

O fo pa zîlele mele,  

Când în stânga și dreapta mea,  

Sute și mii tot mureau. 

Înt-o groasnic-așa stare,  

Între tunuri și mitraliere,  

Am știut că n-oi scăpa 

Să-m mai văd comuna mea 

Și să mă căsătoresc 

Familie să-m făuresc,  

Să trăiesc și eu fericit 

În sătucu meu iubit. 

Iaca, n-am avut noroc,  

Acasă să mă întorc,  

Că un tun m-o deșteptat,  

Tot ce-am visat am uitat 

Ș-am plecat din nou la luptă,  

Cu dor și cu jăle multă. 

În aceeași dimineață 

Mi s-o stîns a mea viață,  

Mi s-o rupt șiru’ vieții,  

În frumoși ai a tinereții. 

Ajungând cu frontu-n grabă 

La un pod mare peste-o apă,  

Ce Tselo se chema,  

Acolo m-o răpit Moartea. 

Podu trebe să-l trecem,  

Pa dușmani să-i atacăm. 

Când noi pa pod am suit,  

Un avion o venit,  

Pa pod boambe o țîpat,  

Pa noi tăț ne-o-mprăștiat. 

N-ai văzut atâta jale,  

Numa mânuri și picioare; 

Apa s-o făcut puhoi,  

Numa sânge de eroi,  

Și a noaste trupușoare 

O fo la pești de mâncare. 

Iaca, cum v-am povestit,  

Așe-o fo a meu sfârșit. 

Cu-așa groasnică-ntâmplare 

Am ieșit din lumea mare,  

Ș-amu eu mă hodinesc 

În pământu strămoșesc,  

Pă care l-am aparat,  

Cu sângele-mi l-am udat.” 

(Cântarea..., p. LII-LIII) 

 

5. „Tânăr mândru ca un soare,  

A tinereții scumpă floare,  

Cum te-ai stins tu din viață 

Pentru Țara Românească. 

Amu s-o plinit un an,  

Când în armată eram,  

Mă luptam cu bărbăție 

Pentru patria Românie. 

Dară ce s-o întâmplat? 

Un atac mare am dat 

Și luptându-ne din greu,  

Mi s-o format trupu meu; 

Luptându-mă cu-ndârjire 

Pentru-a neamului mărire,  

Vitejește m-am luptat,  

Până sufletu’ mi-am dat. 

Fericit de-acel soldat,  

Care-n luptă a intrat 

Și să luptă bărbătește,  

Și moare eroicește,  



 

Cum și Mihai o luptat,  

Fecior mândru, eroic soldat. 

Numele lui n-o murit. 

În veci a și pomenit,  

Că-n istorie s-a scrie 

Numele lui cu mândrie,  

Și numele lui mărit 

În istorie-i pomenit.” 

(Cântarea..., p. LII)  

 

Verșul eroilor căzuți în primul război mondial, compus și executat de 

diacul Vasile Ilban, după parastasul prilejuit de comemorarea lor de către 

mireșteni la centenarul Marii Uniri din 1918: 

 

1. „O, cinstită adunare,  

Azi e mare sărbătoare  

Serbăm toți cu bucurie  

Un secol de la Marea Unire.  

 

2. O sută de ani s-au plinit  

De când românii s-au unit  

Fără graniți și hotare,  

Formând România Mare.  

 

3. Dar, vă spun adevărat 

Asta nu s-ar fi-ntâmplat 

Dac-ai noștri-naintași, 

Ce-n război au fost plecați, 

 

4. Nu și-ar fi pus chezășie 

Viața lor pentru glie,  

Pentru glie și popor,  

Pentru țară, tricolor. 

 

5. Toți acești eroi iubiți, [213]  

Ce azi au fost pomeniți,  

Au fost de la noi din sat,  

În război, viața și-au dat,  

 

6. În gropi comune îngropați  

Alții chiar pe câmp lăsați.  

De sub glia cea străbună,  

Glasul de eroi răsună:  

 

7. Dragi români și iubiți frați,  

Pe noi să nu ne uitați: 

Că noi ne-am lăsat, precum știți,  

Copii, soții, frați, părinți;  

 

8. Am îndurat suferința,  

Dar nu ne-am lăsat credința;  

Cu dușmanu’ ne-am luptat 

Și Țara ne-am apărat. 

 

9. N-am ajuns acele zile,  

Să vedem Marea Unire 

Că am murit bombardați 

Și de gloanțe secerați. 

 

10. Toți românii, într-un glas,  

Azi cu toții să strigați,  

Să s-audă peste hotare: 

Trăiască ROMÂNIA MARE! 

 

11. Bravi eroi, dormiți în pace,  

V-ați jertfit pentru dreptate. 

Noi să cântăm în unire: 

VEȘNICA LOR POMENIRE! 

 

1 Decembrie 2018 

 



 

Războiul ca disturbator al vieții cotidiene este prezent și în alte texte 

folclorice (în cântecele de cătănie și război sau chiar în colinde). 

 

109. „Vară-i vară, primăvară, 

Tătie plugurile ară  

De grâie și de săcară,  

Numa eu străin în țară  

Și cu inima amară.  

Jos la țară ies la plug,  

La război mereu să duc.  

Duc un rând ș-aceia mor,  

Duc alt rând în locu’ lor.  

Peste-o lună, peste două  

Ne-a veni ordin și nouă.  

Nu-i vedea feciori la plug  

Nici cei patru boi la giug,  

Nici boii cine să-i mâie,  

De coarne, cine să-i țîie. 

De coarne ține-on moșneag,  

Plugu’ patru vaci îl trag; 

Înaintea vacilor, o nevastă supărată 

Strîgă pa vaci câteodată: 

Hei, vacilor ș-a noști boi,  

Bărbațî-s duș la război,  

La război, în Rusia,  

Nu știu când or înturna.” 

(Dragomirești între..., p. 633) 

 

1. „Asta-i sara de Ajun,  

Mâni i ziua de Crăciun.  

Noi îmblăm să împlinim  

Obiceiu din bătrâni,  

Obicei de colindat  

Pă Isus de-l căutat.  

Pă Isus îl căutăm,  

Da foarte greu îl aflăm,  

Că Isus nu să arată  

Numa’ Inimii curată.  

Pa cum și Scliptura scrie,  

Isus iară vrea să vie.  

În Peștera cea săracă,  

Vine Isus să se nască,  

Nime-n lume nu-l așteaptă,  

Că tăț îs duș să se bată:  

Craii-s duș tăț la bătaie,  

Unde om pa om să taie;  

Păstorii încă nu vin  

Să se-nchine-n Viflaim;  

Plâng și îngerii din Cer,  

Văzând Pasărea de ser,  

Ce face prăpăd ș-omor,  

Multă jele-i în popor;  

Nu pot oamenii sărba,  

Isusă, Nașterea Ta.  

Isusă, când te-ai născut 

Ș-atunci jele s-o făcut,  

Patrusprăce mii de prunci 

O fo omorâț atunci,  

Da astăz să ucig tăț 

A lui Adam strănepoț. 

O, ce Crăciun plin de sânge,  

Astăz tătă lumea plânge 

Și casa ș-o părăsește 

Și în lume pribegește,  

Că fraț pă fraț să omoară 

Pentru a lumii comoară. 

Da la comoara cerească 

Nici nu vreau să se gândească. 

Vină, Doamne, vină iar 

Și ne scapă de amar,  

De amar și de durere,  

De năcaz și multă jele,  

De războaiele ce sîmt 

Peste-ntregul Tău Pământ; 

Și de sângele vărsat 

De dușmanuț ne-mpăcat. 

Vină, Isusă prea bune,  



 

Vină iar la noi, în lume; 

Vină-mpacă Lumea Ta 

Și acum și pururea.” 

(Dragomirești între... 

1 Decembrie 2018)  

Tabelul nominal despre locuitorii români [născuți în Dragomirești] care au luat 

parte la războiul din anii 1914-1918, semnat de preotul Moldovan Pavel la 21 

iulie 1922, de primarul Ștefan Ilban, de secretarul (indescifrabil) și de un plugar. 

Acest material ne-a fost oferit de Primărie în 2019. 
 

1. Fițigău Gheorghe – (ocupația): plugar-zilier, soldat, întors sănătos. 

2. Danci Ion – zilier, soldat, întors invalid. 

3. Andraș Ioan – zilier, soldat, mort pe câmpul de luptă, decorat cu arg. II bronz. 

4. Andraș Vasile – zilier, soldat, întors sănătos 

5. Ardelean Ion – zilier, soldat, dispărut. 

6. Ardelean Gheorghe – zilier, soldat, mort în temniță. 

7 Ardelean Gheorghe a lui Dumitru – zilier, soldat, dispărut. 

8. Ardelean Gheorghe a lui Poștar – zilier, soldat, întors sănătos. 

9. Ardelean Gheorghe – plugar, sergent, decorat arg. II, întors sănătos. 

10. Ardelean Ioan – plugar, sergent, „Crucea Carol”, întors sănătos. 

11. Ardelean Mihai – zilier, soldat, întors sănătos. 

12. Ardelean Gavrilă – zilier, soldat, arg. II bronz, întors sănătos. 

13. Ardelean Mihai – zilier, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

14. Ardelean Vasile a Nuțului – zilier, soldat, întors sănătos. 

15. Ardelean Vasile a lui Gheorghe – zilier, soldat, întors sănătos. 

16. Andreica Ioan – zilier, soldat, întors sănătos. 

17. Bercea Dumitru – zilier, soldat, arg. II bronz, întors sănătos. 

18. Bizău Gavrilă – zilier, soldat, întors invalid. 

19. Bogdan Dumitru – zilier, soldat, întors sănătos. 

20. Bogdan Grigore – zilier, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 3 

orfani. 

21. Bogdan Ioan – zilier, soldat, întors sănătos. 

22. Bogdan Maftei – zilier, soldat, întors sănătos. 

23. Bogdan Gheorghe – zilier, soldat, întors sănătos. 

24. Bogdan Vasile – zilier, soldat, întors sănătos. 

25. Bogdan Ioan a lui Ion – zilier, soldat, întors sănătos. 

26. Bogdan Mihai – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, arg. II, bronz. 

27. Boharaș Vasile – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 5 

orfani. 

28. Boharaș Andrei – plugar, soldat, întors sănătos. 

29. Boharaș Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

30. Breban Niculai – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, a rămas 1 văduvă. 



 

31. Brumar Grigore – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, arg. II bronz, au rămas o 

văduvă și 6 orfani. 

32. Budai Gheorghe a lui Nistor – plugar, soldat, arg.II bronz, mort în temniță. 

33. Budai Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

34. Bizău Nicoară – plugar, soldat, întors sănătos. 

35. Barani Dumitru – plugar, soldat, întors sănătos. 

36. Țelman Ioan – plugar, soldat, întors sănătos. 

37. Țelman Gheorghe – plugar, soldat, întors sănătos. 

38. Țicală Alexa lui Mihai – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă și au rămas 1 

văduvă și 2 orfani. 

39. Țicală Ioan a lui Gheorghe, plugar, soldat, întors sănătos. 

40. Țicală Gavrilă a lui Mihai – plugar, soldat, întors sănătos. 

41. Țicală Gavrilă a lui Ioan – plugar, sergent, decorat „Crucea Carol”, întors sănătos. 

42. Țicală Ilie a lui Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

43. Țicală Dumitru a lui Filip – plugar, soldat, întors sănătos. 

44. Țicală Filip a lui Ioan – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

45. Țicală Dumitru a lui Ion – plugar, soldat, arg. II, întors sănătos. 

46. Țicală Ioan a lui Gheorghe – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

47. Țicală Gavrilă a lui Mihaiu-i Dologă – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au 

rămas 1 văduvă și 3 orfani. 

48. Țicală Vasile – plugar, soldat, întors invalid. 

49. Țiplea Gheorghe a lui Ion – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

50. Țiplea Mihai – plugar, soldat, dispărut. 

51. Țiplea Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

52. Țiplea Ioan – plugar, plutonier, arg. I, II și „Crucea Carol”, întors sănătos. 

53. Danci Ioan – plugar, soldat, întors invalid. 

54. Darvai Grigore – plugar, soldat, întors sănătos. 

55. Darvai Ioan – plugar, soldat, întors invalid, îngrijind o văduvă și 4 orfani. 

56. Darvai Ștefan – plugar, caporal, arg. I, II bronz, întors sănătos. 

57. Deac Dumitru – plugar, soldat, întors sănătos. 

58. Deac Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

59. DeacȘtefan – plugar, soldat, întors sănătos. 

60. Deac Gheorghe – plugar, soldat, întors sănătos. 

61. Deac Ioan a Oșanului – plugar, soldat, întors sănătos. 

62. Deac Simion – plugar, soldat, întors sănătos. 

63. Deac Grigore-Onu – plugar, soldat, dispărut. 

64. Deac Vasile a lui Ion – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, arg. I, II bronz. 

65. Deac Vasile a lui Vasile – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 

văduvă și 3 orfani. 

66. Deac Silip – plugar, soldat, întors sănătos. 

67. Deac Vasile Cerbu – plugar, soldat, întors sănătos. 

68. Dologa Ioan – plugar, soldat, întors invalid. 



 

69. Dologa Vasile – plugar, sergent, mort pe câmpul de luptă, decorat cu „Crucea 

Carol”, a rămas o văduvă. 

70. Dragomir Alexa – plugar, soldat, întors sănătos. 

71. Dragomir Dumitru – plugar, soldat, întors sănătos. 

72. Dragomir Grigore – plugar, soldat, întors sănătos. 

73. Dragomir Ioan a-i Marie – plugar, soldat, întors sănătos. 

74. Dragomir Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

75. Dragomir Gavrilă a lui Ioan – plugar, soldat, întors invalid. 

76. Dunca Ioan a Alexî – plugar, soldat, întors sănătos. 

77. Dunca Mihai a Alexî – plugar, soldat, întors sănătos. 

78. Dunca Gheorghe – plugar, caporal, întors invalid. 

79. Dunca Mihai a lui Toader – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 

văduvă și 4 orfani. 

80. Dragomir Gheorghe a lui Toader – plugar, soldat, întors sănătos. 

81. Fițigău Ioan – plugar, sergent, arg. I, II bronz, întors sănătos. 

82. Fițigău Vasile – plugar, caporal, decorat „Crucea Carol”, întors sănătos. 

83. Fițigău Grigore a lui Grigore – plugar, soldat, întors sănătos. 

84. Fițigău Gheorghe – plugar, soldat, decorat arg. Bronz, întors invalid. 

85. Fițigău Vasile a lui Gh. – plugar, soldat, întors sănătos. 

86. Fițigău Ioan a lui Șt. – plugar, soldat, întors invalid. 

87. Fițigău Ioan – plugar, soldat, întors sănătos. 

88. Țiplea Grigore a lui Costan – plugar, soldat, întors sănătos. 

89. Florea Mihai – plugar, soldat, întors sănătos. 

90. Florea Gh. – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, arg. I bronz, au rămas o 

văduvă și 3 orfani. 

91. Font Ion a lui Gh. – plugar, soldat, întors invalid. 

92. Font Grigore – plugar, soldat, întors sănătos. 

93. Font Ion a lui Ion – plugar, soldat, întors sănătos 

94. Font Ion a lui Simion – plugar, soldat, întors sănătos. 

95. Font Ion a lui Șt. – plugar, soldat, întors sănătos. 

96. Font Ștefan – plugar, soldat, întors sănătos. 

97. Font Vasile a lui Șt. – plugar, soldat, întors sănătos. 

98. Ghenghe Ion – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

99. Gherheș Gavrilă – plugar, soldat, întors sănătos. 

100. Gherheș Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

101. Gherheș Ilie – plugar, soldat, întors sănătos. 

102. Gherheș Vasile – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 3 

orfani. 

103. Hapciug Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

104. Hener Ioan – plugar, sergent, decoat arg.I bronz și Crucea Carol, mort pe câmpul 

de luptă, au rămas 1 văduvă și 5 orfani. 

105. Hener Vasile – plugar, sergent, arg.I bronz și Crucea Carol, mort pe câmpul de 

luptă. 



 

106. Hener Alexa – plugar, sergent, întors sănătos. 

107. Hârpa Vasile, plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas o văduvă și 2 

orfani. 

108. Horjan Mihai – plugar, soldat, întors invalid. 

109. Hrincea Gheorghe – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 

2 orfani. 

110. Hrincea Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

111. Ilban Dumitru – plugar, soldat, întors invalid. 

112. Ilban Ion – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 1 orfan. 

113. Ilban Dumitrua lui Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

114. Ilea Gheorghe – plugar, soldat, arg. I bronz, întora sănătos. 

115. Ilea Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

116. Ilea Vasile a-i Palagă – plugar, soldat, întors sănătos. 

117. Iusco Alexa – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 1 

orfan. 

118. Iusco Gavrilă – plugar, soldat, întors sănătos. 

119. Iusco Gheorghe a lui Grigore – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

120. Iusco Ion, plugar, plutonier, arg. I, II bronz și Crucea Carol, întors sănătos. 

121. Chindriș Gavrilă – plugar, soldat, arg. I bronz, întors sănătos. 

122. Chindriș Grigore – plugar, soldat, întors sănătos. 

123. Chindriș Vasile – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 6 

orfani. 

124. Chiș Ioan – plugar, soldat, întors sănătos. 

125. Chiș Ioan a lui Gh. – plugar, soldat, întors invalid. 

126. Chiș Ioan-Paicu – plugar, soldat, întors sănătos. 

127. Chiș Costan – plugar, soldat, întors invalid. 

128. Chiș Ștefan – plugar, sergent, întors sănătos. 

129. Coman Ioan – plugar, soldat, întors sănătos. 

130. Coman Gheorghe – plugar, soldat, întors sănătos. 

131. Cosor Ioan – plugar, sublocotenent, decorat arg.I, II și Crucea Carol, întors sănătos. 

132. Covaci, Gheorghe – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 

2 orfani. 

133. Leordean Silip – plugar, soldat, întors invalid. 

134. Maran Nicoară – plugar, soldat, arg. I, II, întors invalid. 

135. Mariș Ion a lui Timoc – plugar, soldat, întors sănătos. 

136. Mariș Ștefan a lui Timoc – plugar, soldat, întors sănătos. 

137. Minică Ștefan – plugar, soldat, întors sănătos. 

138. Minică Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

139. Moldovan Gheorghe – plugar, soldat, întors sănătos. 

140. Moldovan Vasile – plugar, caporal, arg. I bronz, întors sănătos. 

141. Neac Gavrilă – caporal, întors sănătos. 

142. Ofrim Mihai, plugar, soldat, întors sănătos. 

143. Ofrim Mihai a lui Grigore, arg. I bronz, întors sănătos. 



 

144. Ofrim Ioan a Alexî – plugar, soldat, întors sănătos. 

145. Orzac Ioan a lui Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

146. Ofrim Mihai a lui Mihai – plugar, soldat, întors invalid 

147. Pop Dumitru – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 3 

orfani. 

148. Pop Vasile a lui Șandor – plugar, caporal, Crucea Carol, întors sănătos. 

149. Pop Ion a lui Șandor – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă 

și 1 orfan. 

150. Pop Ion a lui Vasile – plugar, soldat, întors sănătos. 

151. Petrovan Ion – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 3 

orfani. 

152. Petrovan Vasile a lui Gheorghe – plugar, soldat, dispărut. 

153. Petrovan Ilie – plugar, soldat, întors sănătos. 

154. Petrovan Ion – Ploian – plugar, soldat, întors sănătos. 

155. Petrovan Dumitru – plugar, soldat, întors sănătos. 

156. Pitic Ilie (a Brebencii) – plugar, soldat, întors sănătos. 

157. Plohod Ion a Onețî – plugar, soldat, dispărut. 

158. Rad Vasile – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă. 

159. Șimon Dumitru – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 4 

orfani. 

160. Șimon Gheorghe a lui Gh. – plugar, caporal, arg I bronz, întors invalid. 

161. Sabadâș? – plugar, soldat, dispărut. 

162. Silaghi Șandor – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 3 

orfani. 

163. Sima Irimie – plugar, soldat, întors sănătos. 

164. Sima Vasile – plugar, soldat, dispărut. 

165. Sima Dumitru – plugar, soldat, întors sănătos. 

166. Sitar Grigore – plugar, soldat, întors invalid. 

167. Tomoiagă Gheorghe – plugar, soldat, întors sănătos. 

168. Turcuș Ilie – plugar, soldat, întors sănătos. 

169. Turcuș Vasile – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 2 

orfani. 

170. Vancea Vasile – plugar, soldat, întors invalid. 

171. Vancea Dumitru – plugar, plutonier, Crucea Carol, dispărut. 

172. Vancea Vasile – plugar, soldat, întors invalid. 

173. Vlad Grigore – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 

orfani. 

174. Vlad Gheorghe – plugar, soldat, întors sănătos. 

175. Vlad Ioan – plugar, soldat, întors sănătos. 

176. Vlad Mihai – plugar, soldat, întors sănătos. 

177. Vlad Ioan a lui Ion – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 

7 orfani. 

178. Vlad Gheorghe – plugar, fruntaș, întors ănătos. 



 

179. Zubașcu Alexa – plugar, soldat, întors sănătos. 

180. Zubașcu Lupu-Flicău – plugar, sergent, arg I, II bronz, dispărut. 

181. Zubașcu Ștefan-Flicău – plugar, caporal, întors sănătos. 

182. Zubașcu Dumitru a Titienii – plugar, soldat, întors sănătos. 

183. Zubașcu Florea lui Ioan – plugar, soldat, întors sănătos. 

184. Zubașcu Gheorghe-Onucău – plugar, soldat, întors sănătos. 

185. Zubașcu Gheorghe a lui Gavrilă – plugar, soldat, întors sănătos. 

186. Zubașcu Ilie a lui Gavrilă – plugar, soldat, întors sănătos. 

187. Zubașcu Isailă – plugar, soldat, mort pe câmpul de luptă, au rămas 1 văduvă și 4 

orfani. 

188. Zubașcu Ioan a Titienii – plugar, soldat, întors sănătos. 

189. Zubașcu Ioan a lui Gh. a-i Niță – plugar, soldat, întors sănătos. 

190. Zubașcu Ioan a lui Gh.lui Șt. – plugar, caporal, întors sănătos. 

191. Zubașcu Ioan a-i Nastacă – plugar, soldat, întors invalid. 

192. Zubașcu Grigore a-i Nastacă – plugar, soldat, mort pe front, au rămas 1 văduvă și 2 

orfani. 

193. Zubașcu Vasile a Verdelui – plugar, soldat, întors sănătos. 

194. Zubașcu Lupu a Florii – plugar, sergent, Crucea Carol, întors sănătos. 

195. Zubașcu Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

196. Zubașcu Nicoară – plugar, soldat, întors sănătos. 

197. Zubașcu Ștefan a lui Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

198. Zubașcu Simion – plugar, soldat, întors sănătos. 

199. Jurj Gavrilă – plugar, soldat, întors sănătos. 

200. Jurji Vasile – plugar, soldat, mort pe front, au rămas 1 văduvă și 3 orfani. 

201. Mariș Gheorghe-Bobuț – plugar, soldat, arg. I bronz, dispărut. 

202. Petrovan Ilie a lui Toader – plugar, soldat, întors sănătos. 

203. Plohod Ion a lui Gh. – plugar, soldat, mort pe front, au rămas 1 văduvă și 1 orfan. 

204. Petrovan Mihai a lui Ion – plugar, soldat, mort pe front, au rămas 1 văduvă și 5 

orfani. 

205. Moldovan Dumitru a lui Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

206. Ofrim Ion a lui Grigore – plugar, soldat, întors sănătos. 

207. Zubașcu Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

208. Chindriș Ion – plugar, soldat, întors sănătos. 

209. Chindriș Iacob a-i Palagă – plugar, soldat, întors invalid. 

210. Hrincea Dumitru – plugar, soldat, întors sănătos. 

211. Ilk Gyula – plugar, fruntaș, arg. I bronz, întors invalid. 

212. Dunca Dumitru – plugar, sublocotenent, întors invalid. 

213. Petrovan Ion a lui Șt. – plugar, soldat, întors sănătos. 
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Maramureșul este un ținut unde, alături de români, care constituie 

majoritatea populației, trăiesc și alte minorități, între care ucrainenii ocupă un 

loc important. Conform datelor recensământului populației din 1977, în 

Maramureș locuiau 31.962 de ucraineni, iar ultimul recensământ al populației, 

din octombrie 2011, arată că județul Maramureș e lider regional la numărul de 

ucraineni. Din totalul de 478.659 locuitori ai Maramureșului, 30.786 sunt de 

etnie ucraineană. Cele mai puternice comunități sunt Poienile de sub Munte, cu 

9.254 ucraineni, Ruscova, cu 5.011 ucraineni și Repedea, cu 4.472 ucraineni.  

Ucrainenii trăiesc în Țara Maramureșului de sute de ani alături de români 

și alte etnii colonizate pe aceste plaiuri. Cel mai vechi document istoric în care 

este menționat Maramureșul aparține secolului al XII-lea și reprezintă o diploma 

emisă în anul 1199 de cancelaria regelui Ungariei, Emeric I. 

Despre prezența populației ucrainene în Maramureș documentele istorice 

vorbesc mai târziu, aceștia fiind menționați, începând cu secolele al XIII-lea și al 

XIV-lea, fie sub denumirea de ruși, provenită de la denumirea statului kievean, 

fie sub denumirea de ruteni, termen impus, în special, de istoriografia germană și 

austriacă. Astfel, într-o diplomă ce datează din anul 1390 este menționată 

localitatea Oroszfalu (Satul rusesc), menționată apoi în anul 1411 sub denumirea 

de Ruscovo. 

Perioada în care ucrainenii au pătruns în Maramureș, precum și locurile de 

unde au venit nu sunt determinate cu exactitate, datele istorice referitoare la 

acest fenomen sunt încă insuficiente, căci comunitatea ucraineană nu s-a bucurat 

de atenția cuvenită din partea cercetătorilor. „Istoria și cronologizarea procesului 

de așezare a ucrainenilor în Maramureșul românesc constituie o problemă 

dificilă din lipsa documentelor scrise și a dovezilor arheologice. Numai 

dialectologia și onomastica pot să ne ajute în cercetările noastre”, susțin Eugen 

Janitsek și Ștefan Vișovan. De asemenea, istoricul român Radu Popa afirma: 

„Pentru epoca ce precede veacul al XIV-lea... problema ucrainenilor 



 

maramureșeni poate fi luată în discuție numai pe temeiul toponimiei. Sub acest 

aspect, unele informații ne dau dreptul să afirmăm că la sfârșitul veacului al 

XIV-lea se aflau în Maramureș câteva sute de ruteni”. 

Din lucrările istorice elaborate despre Țara Maramureșului de către Radu 

Popa, Ioan Mihalyi, Alexandru Filipașcu reiese că această etnie a venit în Țara 

Maramureșului în trei mari valuri.  

Primul val de ucraineni a pătruns pe plaiurile maramureșene în secolele 

XIII-XIV venind din Galiția, fiind colonizați de voievodul Ioan de Rozavlea 

de-a lungul râului Ruscova, unde au întemeiat satele Ruscova (1373), Repedea 

(1413) și Poienile de sub Munte (1411). 

Al doilea val al ucrainenilor în Țara Maramureșului s-a oprit în 

comunitățile românești de pe Valea Tisei. Satele din această zonă: Bocicoiul 

Mare, Lunca la Tisa, Crăciunești, Tisa, Rona de Sus și Remeți au fost întemeiate 

de români, dar începând cu secolul al XIV-lea, componența lor etnică se 

schimbă, devenind fie ucrainene (Remeți, Rona de Sus, Lunca la Tisa), fie mixte 

(Bocicoiu Mare, Tisa, Crăciunești). Ei au venit din Ucraina Transcarpatică și au 

pătruns în Maramureș de-a lungul Tisei. Acest fapt e menționat și în 

documentele istorice, care înregistrează la 1442 „Villa olachalis Bochko, poss. 

Walachalis Karachonfalva, villa valachorum de Krachonfalva” (Ion Mihalyi, 

Diplomele maramureșene din secolul XIV-XV). 

Al treilea și cel mai recent val de ucraineni veniți în Țara Maramureșului a 

avut loc în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, ca urmare a unei deplasări 

masive de populație din Galiția. Astfel, ucrainenii populează valea inferioară a 

râului Vișeu întemeind satele Crasna, Bistra și Valea Vișeului. 

Venind pe teritoriul Maramureșului, ucrainenii aduc cu ei obiceiuri și 

tradiții proprii, dar, având în vedere faptul că această migrare s-a făcut în 

perioade diferite și din zone diferite, satele ucrainene au cunoscut o dezvoltare 

puternic individualizată unele față de altele.  

Acest fapt se poate constata atât la nivelul obiceiurilor, portului, culturii 

materiale sau spirituale, cât și la nivelul limbii, graiurile ucrainene fiind diferite 

de la o localitate la alta. Astfel, transmiterea tradițiilor populare s-a realizat prin 

memoria colectivității comunei, obiceiurile fiind păstrate pană astăzi. 

Multe din obiceiurile comunității sunt marcate de unele evenimente 

importante din viața omului, cum ar fi: nașterea, nunta, înmormântarea, dar și de 

cele religioase, precum Crăciunul, Paștele, Sfânta Maria și Sfântul Ilie. 

Sărbătorile religioase ale ortodocșilor ucraineni se oficiază după calendarul 

iulian, cu un decalaj de 13 zile față de calendarul oficial. 

Ucrainenii sunt un popor care se poate adapta oriunde și care își câștigă 

existența cinstit. Este un popor foarte harnic și pașnic. Întotdeauna relațiile cu 

românii au fost bune. Dacă urmărim istoria României, nu vom găsi în paginile ei 



 

conflicte create între etnicii ucraineni și români. Întotdeauna am trăit în bună 

colaborare. Cât privește păstrarea identității noastre ucrainene, trebuie să spun că 

în perioada vechiului regim Biserica a rămas singura unde s-a vorbit în limba 

maternă. După desființarea școlilor ucrainene din anul 1963, la școală învățam 

în limba română, acasă vorbeam în ucraineană, iar la biserică ne rugam în 

ucraineană. Acest fapt ne-a ajutat foarte mult, pentru că după Revoluție s-a trezit 

conștiința fiecăruia și ne-am regăsit ca ucraineni. 
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1.1. Aspecte definitorii1 

Porecla poate fi definită ca supranume apelativ care subliniază trăsături 

specifice unei persoane sau unui grup și care face aluzie la comportamente, fapte 

și situații ocazionale. 

Dex online definește porecla astfel: s.f. 1. Supranume dat, de obicei în 

bătaie de joc, unei persoane, mai ales în legătură cu o trăsătură caracteristică a 

aspectului său exterior, a psihicului sau a activității sale. 2. (Înv. și reg.) Nume 

de familie. [Var.: (reg.) polícră, políclă s.f.] – Din. sl. poreklo. 

 

1.2. Delimitări 

„Încă în anul 1896, în lucrarea sa, Poreclele la români, I.-A. Candrea 

încerca să facă o distincție între poreclă și supranume. Astfel, despre poreclă 

spunea că «nu privesc direct năravul sau defectul cuiva, ele conținând mai 

întotdeauna o metaforă». Despre supranume afirma că «nu este decât porecla 

repetată și de alții la adresa aceleiași persoane»” (Stan 1973: 87). 

Poreclele se deosebesc de supranume prin caracterul subiectiv și prin 

afectivitate. Chiar dacă prin utilizarea lor frecventă acestea devin, uneori, banale, 

atâta timp cât ele mai păstrează o notă de afectivitate, se mențin în sistemul 

poreclelor (vezi Stan 1973: 88). Acestea din urmă se caracterizează printr-un set 

de trăsături proprii, diferite de ale supranumelui: 

„(a) funcție semantică; 

(b) accentuat caracter afectiv, metaforic; 

                                                            
1 Baza teoretică de unde a fost preluată, cu precădere, informația acestui subcapitol o constituie 

cursul de Onomastică al conf. univ. dr. habil. Oliviu Felecan. 



 

(c) reprezintă punctul vulnerabil al celui poreclit; 

(d) este utilizată într-un cerc mai restrâns de persoane [...]; 

(e) mobilitate, creându-se necontenit, ocazional; 

(f) pluralitate – adesea, o persoană poate avea una, două sau mai multe 

porecle” (Felecan, N. 2010: 116-117).  

Poreclele sunt denumiri ocazionale mai personale, mai intime, în timp ce 

supranumele sunt stabile și au tendința să se fixeze la o persoană, 

transmițându-se apoi ereditar. „Atribuite incidental, ele au șansa – cu timpul – de 

a fi acceptate, nu numai ca o etichetă amuzantă a unei persoane, ci și ca 

distinctiv onomastic, de întreaga colectivitate. Acest moment, când un asemenea 

nume este acceptat și utilizat ca distinctiv antroponimic, este zona de interferență 

între poreclă și supranume și atunci începe transformarea poreclei în supranume, 

deoarece porecla pierde, în mod treptat, culoarea sa afectivă” (Stan 1973: 88). 

Aplicate, de obicei, cu intenție ironică, evocări directe sau figurate 

(metonimice,  metaforice), adeseori dificil de interpretat etimologic, poreclele 

sunt atât cuvinte comune, cât și propoziții verbale, nominale. 

Ca alcătuire, acestea sunt forme de bază ori derivate cu valoare mai ales 

peiorativă. În funcție de conținutul lor afectiv, poreclele pot fi apreciative sau 

peiorative. După subiecții vizați, poreclele se pot referi la o singură persoană, o 

singură familie sau la colectivitate, de exemplu: locuitorii unei comune sau ai 

unei regiuni. 

Numeroase antroponime latinești, în special nume de familie, sunt, la 

origine, porecle aplicate direct (privesc aspectul fizic și caracterul: Calvus = 

„Chel”, Plautus = „Clăpăug”, Cato = „Șiret”, Naso = „Năsosul”) sau formal 

(nume de animale și plante: Gracchus = „Gaiță”, Lentulus = „Linte”). 

În antroponimia romanică se regăsesc toate tipurile de porecle latinești și, 

adeseori, chiar aceiași termeni. 

Cu atestări vechi, poreclele constituie o grupă vastă, pitorească și fecundă 

în toate limbile romanice și reprezintă o manieră curentă de numire în 

colectivități bine închegate, cum ar fi cele rurale, muncitorești, școlare etc. 

 

2.1. Clasificare după formă2 

2.1.1. Porecle individuale 

▪ Dogau; 

                                                            
2 Cf. Băcan 2013: 163. 



 

▪ Dumnitru Lutului; 

▪ Ilie a Ploianului; 

▪ Morohoi; 

▪ Vasîlău; 

▪ Vasîlia Lutului; 

▪ Paleru; 

▪ Pușcăoaie; 

▪ Săceânu; 

▪ Ieudʼianu; 

▪ Ion dʼe la Pod. 

 

2.1.2. Porecle familiale 

▪ Samoila Mândruleanului; 

▪ Mnihaiu Tudorencii; 

▪ Ionu lu Ștʼefan din Șes; 

▪ Dʼiordʼia Ierinʼi a Strîmturencii; 

▪ A Ursului; 

▪ Vasîlea Ilenii lui Cosor; 

▪ Bărbânță; 

▪ Tʼipă; 

▪ Vasîlia lu Pălcuț; 

▪ Maria-i Ierini-i Foflătoaie; 

▪ Maria-i Doca lu Bartău; 

▪ Grigorea Onucului a Pâțâgoancii; 

▪ A Drodului; 

▪ Ionu lu Găvrila Ilenii; 

▪ Parascău; 

▪ Sîmnionul lu Scurtu; 

▪ Grigoria Pitʼiului; 

▪ Ștefan a lu Iona; 

▪ A lu Flișcoaie; 

▪ Simnʼ ionul Șchiopului; 

▪ Vasîlia Rozovlencii; 

▪ Ionu lu Clopău; 

▪ Ionu lu Păcureanu; 

▪ Dʼordʼia Blidului; 

▪ Dumnitru lu Nichituș; 

▪ Dʼiordʼia lu Pușcău; 

▪ a-i Poștariții; 

▪ Silipul Corătărenilor; 



 

▪ Sîmnʼionul Vârtopanului; 

▪ Dʼiordʼia Cârcului. 

2.1.3. Porecle colective3 

▪ Dragomirești. Cocoși – Se spune că locuitorii satului Dragomirești se 

bateau; josanăii (cei care locuiau în partea de jos a satului) cu susanăii (cei care 

locuiau în partea de sus a satului) drept pentru care, cei din satele vecine le-au 

spus „cocoși”. 

▪ Săcel. Gușați – porecla locuitorilor din Săcel. Aceștia erau denumiți 

astfel, deoarece majoritatea aveau gușă; 

▪ Ieud. Oveșeri – cei din zona Ieudului sunt denumiți astfel, întrucât 

aceștia cultivau ovăz și mâncau, frecvent, pâine de ovăz; 

▪ Rozavlea. Gogoșa – denumire primită de la dealul cu același nume, care 

se află în apropierea localității; 

▪ Botiza. Lingurari – locuitorii din Botiza sunt porecliți astfel, deoarece 

confecționau linguri și farfurii din lemn pe care le dădeau la schimb pentru 

cereale; 

▪ Poienile Izei. Afânari – cei aflați în zona Poenilor Izei au această 

poreclă, deoarece culegeau afine și le vindeau; 

▪ Șieu. Lăuți – cei din Șieu sunt astfel porecliți, pentru că își dădeau părul 

cu unt, ca să le strălucească; 

▪ Săpânța. Rotari – locuitorii din Săpânța erau porecliți în acest fel, 

deoarece erau oameni iscusiți, care reușeau să fure roțile de la căruțe fără să fie 

prinși; 

▪ Vișeul de Mijloc. Covrigari; 

▪ Moisei. Oveseri – locuitorii din Moisei. Aceștia foloseau ovăzul la 

prepararea pâinii; 

▪ Bogdan Vodă. Cuheni – locuitorii din Bogdan Vodă. 

 

2.2. Clasificare după sens 

2.2.1. Porecle ce vizează aspectul moral al omului, unele însușiri 

psihice și de caracter 

▪ Dʼiordʼia Câlcâiului. Bunicul său tot timpul mergea, pe călcâi. Poreclă 

familială. 

▪ Scăiuș. Om ce se leagă de oameni ca un scai și nu putea să scape nimeni 

de el. Poreclă individuală. 

▪ Găvrilă lui Mihaiu Horii. Bunicul a cântat frumos și, de atunci, i-a rămas 

numele Hore.  

                                                            
3Vezi Bărcan 2013: 173. 



 

▪ Dumnitru Lutului. Îi plăcea să lucreze pământul, spunând: „Eu sunt 

omul lutului”.  

▪ Găvrila Vântului. Bunicul umbla foarte repede, era foarte ager, oamenii 

i-au spus că umblă ca vântul. Poreclă familială. 

▪ Flișcoaie. Tatăl său a fost un om care vorbea mult, vrute și nevrute cu un 

ton ridicat. Poreclă familială.  

▪ Ilie a Babelor. Om ce se înțelege foarte bine cu femeile mai în vârstă.  

 

2.2.2. Porecle ce vizează aspectul exterior al omului: statură, felul de a 

umbla, defecte fizice, afecțiuni de care a suferit.  

▪ Burețosul. Tatăl lui era plin de pistrui. Poreclă familială. 

▪ Dʼiordʼia lu Mititelu. Bunicul său a fost un om foarte scund. Poreclă 

familială. 

▪ Dumnitru Negrului. Bunicul său a fost un om brunet, închis la ten. 

Poreclă familială. 

▪ Dʼordʼia Blʼiondori. Umbla cu multe cârpe după el. Cf. dial. bliondoră 

„bucată de pânză ori stofă folosită în diverse scopuri”. (DLR, p. 154). Poreclă 

familială. 

▪ Ionu lu Dumnitru Împăratului. Bunicul său își cârpea haina cu tot felul 

de petece colorate. Oamenii îi spuneau „ai haine ca ale împăratului”. Poreclă 

familială. 

▪ Măria lui Iosif. Iosif vine de la rolul pe care îl interpreta în piesa 

populară Viflaimul.  

▪ Morohoi. Era mereu încruntat, morocănos. Poreclă individuală. 

▪ Ionu lu Clopău. Tatăl său avea un clop mare. Cf. dial. clop „pălărie”. 

Poreclă familială. 

▪ Vasîlia Tulucului. Bunicul său era gras ca un pui de urs. Cf. dial. tuluc 

„juncan”. Poreclă familială. 

▪ Simn’ionul Șchiopului. (ștʼiopului). Tatăl său era șchiop. Poreclă 

familială. 

▪ Vili un joc care se chema „vili”. Poreclă individuală. 

 

2.2.3. Porecle care ilustrează felul de a vorbi al cuiva (pronunțarea în 

general, rostirea deosebită a unor cuvinte, sunete, ticuri verbale). 

▪ A lu Mutuțu. Nu putea vorbi bine. Poreclă familială. 

▪ Martʼinu lui Tîrli. Bunicul nu a putut striga la joc Tri-li-li!, ci doar 

„Târli”. Poreclă familială. 

▪ Vasîlia lu Dʼiordʼea Gâjânului. Bunicul nu a putut spune gâză „muscă, 

insectă”, ci gâjă de la care, prin adăugarea sufixului -an, s-a ajuns la Gâjan. 



 

▪ Grigoria Do Patru Dumni. Bunicul a stâlcit când era mic cuvintele. 

Poreclă familială. 

▪ Sîmnionul lu Ciopac. Bunicul său nu a putut spune Șofrac când a fost 

mic, ci, în locul lui spunând Ciopac. Poreclă familială.  

▪ Ionu lu Hălușcă. Tatăl său când a fost mic nu a putut spune „gălușcă”, ci 

hălușcă. Cf. dial. gălușcă, „sarma”. 

▪ Ștoală. Când a fost mic nu a putut zice „școală”, ci ștoală. Poreclă 

familială. 

▪ Ravelu. Așa se spunea la revelion. 

▪ Ionu lu Musai. Bunicul său spunea tot timpul: musai a mere („trebuie, 

suntem nevoiți să mergem”). 

▪ Hulianul. Când a fost fecior a strigat la horă în sat „HU-HU” și, de 

atunci, i-a rămas porecla „Hulianu”. Poreclă familială. 

▪ Musai – familia avea oi și, ori de câte ori acestea nu dădeau lapte, tatăl 

replica: „îi musai brânza mea să iasă ori din munte ori din casă”. 

▪ Vai, Doamne! – respectiva a primit această poreclă, deoarece repeta 

mereu această expresie. 

 

2.2.4. Porecle și supranume date după diverse întâmplări 

memorabile, anecdote din viața purtătorilor lor.  

▪ Vasîlia Gruiânului. Tatăl lui era un om foarte voinic. Ca să-și 

demonstreze voinicia a spus că el poate să castreze un armăsar singur. A legat 

armăsarul și i-a tăiat testiculele. Armăsarul a murit. De atunci lumea i-a spus 

Gruia lui Novac; Gruianul. După numele eroului din legenda cu același titlu.  

▪ Dumnʼitru lu Flioșcău. Bunicul său, când era fecior, umbla prin șezători. 

Odată, trecând pe lângă o apă, a alunecat și a căzut în apă, muindu-se tot, încât 

s-a făcut fleașcă. De atunci oamenii l-au poreclit Flioșcău. 

▪ Iliia lu Tri Coleși. Bunicul sau străbunicul său, fiind o familie 

numeroasă, făcea câte trei coleși deodată. Cf. dial. coleșă „mămăligă”. 

▪ Dʼiminețu. Era un om care se scula totdeauna dimineața. Poreclă 

individuală. 

 

2.2.5. Porecle acordate după ocupații (sau alte funcții îndeplinite în 

colectivitatea satului) 

▪ Ionu lu Ceaunu. Bunicul său era un om căruia îi plăcea foarte mult 

balmoșul și era foarte priceput în prepararea lui. Cf. dial. cotoz „balmoș” pe 

care-l făcea în ceaun. 

▪ Vasîlia lui Bărbânță. Bunicul său făcea bărbânțe la tot satul, în care se 

punea brânza frământată.  



 

▪ A Drodului. A fost poreclit așa pentru că lega oalele din lut cu sârmă. Cf. 

dial. drod „sârmă”. Poreclă familială. 

▪ Ionu lu Răchită. Bunicul său făcea coșuri din răchiți. Poreclă familială. 

▪ Vasîlia lu Brînzei. Bunicul său făcea multă brânză. 

▪ Ionu lu Băceanu. Bunicul său a fost mult timp baci „cioban” care 

conduce o stână. 

▪ Vasîlia lu Brut. Bunicul și tatăl său se ocupau cu confecționarea 

doagelor pentru butoaie din lemn brut. Poreclă familială. 

▪ Șloifîs. Nume evreiesc. Îi plăcea foarte mult să se ocupe cu comerțul. 

Poreclă individuală.  

▪ Ionu Dʼiecuțului. Bunicul său a fost diac. Poreclă familială. 

▪ Tʼipă. Bunicul său fuma foarte mult cu „tipă”. Cf. dial. tʼipă „pipă”. 

Poreclă familială. 

▪ Jandariu. Tatăl său a fost în poliție. Cf. dial. jăndar „polițist”. Poreclă 

familială. 

▪ A Palerului. Tatăl său se ocupa cu întreținerea drumului. Cf. dial. paler 

„omul care întreține drumul”. 

▪ Stălîșu. Se ocupa cu tâmplăria. Cf. dial. stălîș „tâmplar”. Poreclă 

individuală, devenită familială. 

▪ Dumnitru Moldovanului. Strămoșul său a fost slugă în Moldova. Poreclă 

familială. 

▪ Iliana lu Nani. Mama legăna mult copiii, cântând Nani, nani! 

▪ Baronu – porecla i-a fost atribuită pe motiv că provenea dintr-o familie 

înstărită. 

▪ Hornău – omul era hornar. 

▪ Băcionului – porecla i-a fost atribuită, deoarece strămoșii acestuia erau 

baci, la stână. 

▪ Croitoru – avea meseria de croitor. 

 

2.2.6.Porecle atribuite după locul geografic al purtătorului (locul 

unde e situată casa, proveniența din altă localitate, locul de origine) 

▪ Săceânu. Este venit din Săcel. Poreclă individuală. 

▪ Mnʼireștʼeânu. Este vorba de un ins, originar din Dragomirești, iar 

locuitorii acestui oraș sunt numiți mnʼireșteni. Poreclă individuală. 

▪ Ieudʼianu. Este originar din Ieud. Poreclă individuală.  

▪ A Bășcoianului. Părinții sunt originari din localitatea Bocicoiel, numită 

popular Bășcoi. Poreclă familială. 

▪ Ionu Americanului. Tatăl său a stat timp de 25 de ani în America între 

cele două războaie mondiale. 

▪ Ion dʼe la Pod. Locuiește lângă Podul Buleșî. 



 

▪ Dʼiordʼia Ierinʼi a Strîmturencii. Mama sa a fost originară din 

Strâmtura. Poreclă familială.  

▪ Ionu lu Ștʼefan din Laz. Părinții locuiesc în locul numit Laz. 

▪ Vasîlia lu Bășcoiânu dʼin Hotar. Tatăl său este originar din Băcicoi și 

locuiește în locul numit Hotar. Poreclă familială. 

▪ Samoila Sprâianului. Părinții locuiesc în locul numit Sprâia. Poreclă 

familială. 

 

2.2.7. Porecle provenite de la obiecte de uz casnic 

▪ Ionu lu Onigău. Bunicul său folosea mult cuvântul onigău pentru deal. 

ot’icău „unitate de măsură folosită, în special, de morari”. 

▪ Dumitru Ștreangului. Era foarte înalt, lumea îi spunea că e lung ca un 

ștreang. 

▪ T’ipă. Fuma mult cu pipa. Poreclă familială. 

▪ Sculoâie. Femeia care torcea contra cost pentru alte familii. Cf. dial. scul 

(pl. sculuri) „legătură mare de fire continue de lână, bumbac, mătase, aranjate în 

formă de colac” (DLRM, p. 753). 

 

2.2.8. Porecle provenite din nume de animale, având încărcătură 

afectivă sau prin transfer de nume de la animal la om 

▪ Samoilă a Porumbului. Tatăl său avea foarte mulți pistrui pe față, încât 

semăna cu penele unui porumbel. Poreclă familială. 

▪ Simn’ionu’ lu’ Dănila lu’ Cocoș. Tatăl său era un om agresiv, care sărea 

repede la bătaie. 

▪ Cucuțu – semăna cu un cuc. 

 

În privința numelui, se poate spune ca Dragomireștiul este un toponim 

derivat de la antroponimul românesc de origine slavă Dragomir (Faiciuc: 28, 

29) plus sufixul românesc de origine tracă ești (sg. esc) care indica 

apartenența.Prin urmare numele localitații este format dintr-un antroponim la 

plural, deci, un nume de obște, având sensul unei stăpâniri, a unei conduceri de 

către un Dragomir (Faiciuc, p.26, 27, 175, 247), familie cu atestarea cea mai 

veche în localitate. 
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Școala, prin funcția sa cultural-socială în cadrul comunității naționale, a 

fost un factor al făuririi istoriei și civilizației unei națiuni. Școala românească din 

Transilvania, deși lipsită de unitate organizatorică, obligată să restrângă valorile 

culturii românești, pe care le transmitea copiilor, aflată într-o disensiune continuă 

cu asupritorii, a educat tinerii în spiritul valorilor naționale. 

În perioada primului război mondial, școlile românești din Transilvania au 

devenit forțe de rezistență morală pentru poporul român. În august-septembrie 

1916, sute de învățători și profesori de la școlile românești din Transilvania s-au 

înrolat în armata română. 

Dascălii români au îndurat arestări, procese, percheziții și înscenări. 

Învățătorului I. Vidu i se face, în septembrie 1916, percheziție, înscenându-i-se 

proces, în biblioteca sa găsindu-se: „Statutele Legii pentru unitatea culturală a 

românilor”, este acuzat că este autorul și editorul compozițiilor „Marșul lui 

Iancu” și „Haidați, frați!”. De asemenea, Gheorghe Dima a suferit trei ani de 

închisoare în temnițele Clujului din cauză că a compus cântece cu caracter 

național. 

În toamna anului 1918, învățătorii și profesorii români din Transilvania se 

angajează în lupta de pregătire a spiritelor pentru actul unirii și participă direct la 

realizarea lui. Aceștia au difuzat în masă ideea unirii prin intermediul presei, 

conferinței publice, manifestărilor culturale, întrunirilor publice. 

Corpul didactic din Transilvania a contribuit la apariția ziaristicii ardelene. 

În 6 ianuarie 1918, a apărut la Sibiu „Gazeta poporului”, carea militat pentru 

ridicarea nivelului de cultură al maselor; pentru a se acorda țăranilor drept de 

vot. 



 

Între 9 noiembrie și 30 decembrie 1918 apare „Glasul Ardealului” (la 

Brașov) datorită unui grup de profesori: Ilie Cristea, Ovidiu Dante Gherman, 

Gheorghe Dima. Ideea centrală a ziarului este unirea Transilvaniei cu România. 

Învățătorii bănățeni P. Râmneanțu și P. Bizeria s-au îngrijit de tipărirea 

unui săptămânal care se adresa țăranilor, intitulat „Opinca”, în 24 noiembrie 

1918. 

Un alt mare dascăl transilvănean a fost V. Braniște, activitatea sa se 

identifică cu lupta românilor pentru unire și libertate. Datorită articolelor la adresa 

asupritorilor, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Participarea pedagogilor 

transilvăneni la activitatea de presă are un profund caracter patriotic. 

Profesorii din Transilvania au participat la activitatea consiliilor naționale 

române și la lupta dusă în 1918 pentru constituirea statului unitar. Revista 

„Biserica și școala” de la Arad s-a bucurat de colaborarea unui valoros grup de 

profesori și învățători. Revista și-a canalizat atenția pe analiza situației școlii 

românești și pe tendințele educative fundamentale. Una dintre aceste tendințe a 

fost orientarea actului educativ în direcția specificului național și aspirațiilor de 

unitate ale românilor. 

Ziarul „Unirea” de la Blaj s-a bucurat de aportul unor dascăli care s-au 

integrat activ în mișcarea națională a românilor, reflectând complexitatea mișcării 

pentru unire și unitatea poporului. Apariția ziarului se bucură de activitatea unui 

grup de profesori, dintre care: Al. Ciura, Al. Borza, Al. Lupeanu-Melin. 

În Caransebeș a apărut, în cursul anului 1918, publicația „Lumina”, care 

s-a bucurat de colaborarea profesorilor E. Hodoș și I. Clopoțel. Această publicație 

îi indeamnă pe cititori la lupta pentru apărarea intereselor poporului. 

Lupta pentru unire, dusă în 1918 de întreaga comunitate transilvăneană, a 

avut ca sprijin și organele de presă „Telegraful român” de la Sibiu și „Foaia 

diecezană” de la Caransebeș. Ambele au oferit cititorilor documente 

fundamentale elaborate de Consiliul Național Român. 

În noiembrie 1918, Consiliul Național Român a adus la cunoștința 

populației din Transilvania textul convocării pentru Adunarea Națională. La 

Adunarea Națională de la Alba Iulia vor participa și reprezentanți din rândul 

dascălilor. 

Odată constituită și delegația maramureșenilor, aceasta s-a îndreptat spre 

Alba Iulia. Drumul este descris în paginile publicației „Sfatul” de la Sighetu 

Marmației. Dascălii Ion Bilțiu-Dăncuș și Grigore Ciple sunt delegați de prestigiu 

ai Maramureșului pentru adunarea de la Alba Iulia. 

Actul unirii Transilvaniei cu România a dat statului român un caracter 

unitar. Unirea de la 1 decembrie 1918 a însemnat un vis împlinit pentru 

Transilvăneni. În perspectiva unirii, au fost formate generații de tineri 



 

transilvăneni. Școlii românești din Transilvania i-a revenit sarcina istorică de a 

modela conștiința tinerilor pentru realizarea acestui mare act istoric, unirea. 
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Întrucât fenomenul descântatului înglobează „totalitatea practicilor 

efectuate în vederea unui scop magic sau medical”1, discuția asupra acestuia 

implică nu numai analiza textului și a gesturilor descântătoarei, ci și a 

substanțelor și a obiectelor care, prin forța de sugestie a cuvântului, sunt învestite 

cu forță magică și devin instrumente cu ajutorul cărora răul poate fi îndepărtat, 

distrus sau izolat, în timp ce, într-un context obișnuit, multe din ele sunt doar 

unelte sau obiecte ale mediului casnic. 

Recuzita descântecului, extrem de variată, cuprinde o mare diversitate de 

obiecte și substanțe, unele considerate ca având valoare magică, vindecătoare în 

virtutea unor credințe străvechi, verificate printr-o îndelungată experiență, altele 

pot fi încărcate cu anumite valențe magico-medicale numai în contextul practicii 

magice. În alte situații, substanța sau obiectul folosit în descântat îndepărtează 

boala potrivit analogiei verbale și gesturilor descântătoarei, un astfel de exemplu 

fiind folosirea măturii care va trebui să „măture” boala, sau a secerii care va 

secera răul: 

„Eu cu mătura te-oi mătura,  

Cu secera te-oi săcera,  

În poală te-oi lua,  

În Dunăre te-oi țâpa.” 

Observăm că răul capătă materialitate; el este privit ca o entitate fizică și 

poate fi ales, cules, secerat, tăiat, măturat, deci asupra lui se pot exercita o serie 

de acțiuni care țin de activitățile obișnuite ale omului. Așa cum, prin aceste 

activități, omul acționează asupra mediului în care trăiește, adaptându-l nevoilor 

sale, prin analogie, el crede că tot astfel poate acționa asupra răului, supunându-l 

și îndepărtându-l. 

Există și substanțe care au rolul de a vindeca boala prin tratare externă 

propriu-zisă, similară celei din practica medicală curentă. În această categorie 

                                                            
1 Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc, II, Editura Minerva, Bucuresti, p. 7. 



 

intră, în afară de apa neîncepută, sarea, mierea, diverse alifii preparate din 

semințe de plante, ceaiuri și infuzii ale căror proprietăți curative sunt verificate 

în virtutea unei îndelungate experiențe anterioare a poporului, proprietăți care au 

fost, în unele cazuri, demonstrate de cercetările medicinei moderne. 

Între fenomenul descântatului și activitățile concrete ale omului s-a stabilit 

de-a lungul veacurilor o relație de interferență, dovadă fiind și repertoriul de 

obiecte învestite cu valoare magică și utilizate în descântat care „se integrează în 

mare parte în orizontul concret al vieții rurale și al gospodăriei țărănești.”2 

Obiectele cărora li se atribuie valoare magică în conformitate cu anumite 

concepții străvechi, actele umane care se constituie în gesturi magice primesc o 

astfel de semnificație fie datorită formei, fie datorită substanței lor sau 

contextului în care sunt performate. Fusul, foarfeca, cuțitul, frigarea au formă 

ascuțită, iar alte categorii sunt făurite dintr-un material căruia i se atribuie calități 

magice într-un context mai larg (obiectele din metal, aur, argint).În opinia lui 

Mircea Eliade „obiectul apare ca un receptacol al unei forțe exterioare care îl 

diferențiază de mediul său și îi conferă sens și valoare.”3 

În privința actelor umane „semnificația, valoarea lor nu se leagă de un act 

fizic brut, ci de calitatea lor de a reproduce un act primordial, de a repeta un 

model mitic.”4 Interesul cercetătorului în privința obiectelor, substanțelor și 

reprezentărilor magice prezente în practica descântatului este justificat și necesar 

deoarece analiza atentă a acestui fenomen ar putea stabili corelații și apropieri 

surprinzătoare de mituri străvechi din îndepărtate ere ale istoriei. 

Obiectele cu valoare magică folosite în descântat trebuie să aibă adeseori 

o proveniență specială. Astfel, în practicile de despărțit doi tineri sau soți se 

folosește cuib de rândunică părăsit, bota cu care se desparte broasca de șarpe, 

legăturile cu care se leagă mâinile sau picioarele mortului; în descântecele de 

dragoste se folosește verighetă jurată de nouă ori, cu care s-au cununat nouă 

mirese, busuioc, din mănunchiul folosit de preot la Bobotează, așchie sau bucată 

de lemn dintr-o cruce sau din „stazila de la moară”, pietre luate cu gura din apă; 

în descântecele de boală se folosesc lemne de lângă apă sau din nouă garduri, 

sacul cu care se merge la moară, mătură părăsită, os părăsit și exemplele de acest 

gen sunt foarte numeroase. 

Folosirea obiectelor ascuțite în practicile magice trebuie să fie de mare 

vechime și este, cu siguranță, legată de evoluția omului și de modul de a-și 

                                                            
2Mihai Pop, Pavel Ruxăndroiu, Folclor literar românesc, Ediția aII-a, EdituraDidactică și 

Pedagogică, București 
3 Mircea Eliade, Eseuri – Mitul eternei reîntoarceri.Mituri, vise și mistere, Editura Științifică, 

București, 1991, p.14. 
4 Ibidem, p.14. 



 

asigura existența. În comunitățile primitive, preistorice de culegători și de 

vânători se practica un tip de diviziune a muncii, femeile fiind culegătoare, în 

timp ce bărbații se ocupau cu vânătoarea. Din paleoliticul inferior, primele 

unelte pe care omul le-a folosit au fost cele ascuțite. Culesul plantelor a impus o 

tehnica foarte rudimentară: băț ascuțit, piatră ascuțită, așchie de os, iar în 

practicarea vânatului, pe lângă măciuci și alte arme, vânătorul a folosit vârfuri 

ascuțite, lănci, sulițe, cuțite. Activitatea umană era implicit legată de magie. În 

paleoliticul mijlociu apar primele forme de artă figurativă care au avut sensuri 

magic, 5 fapt ce explică prezența pe pereții peșterilor a unor desene reprezentând 

animale străpunse de săgeți sau de sulițe, fiindcă omul paleolitic și-a închipuit că 

nu numai acțiunea sa este hotărâtă și determinată de reflexiune, ci și realitatea; 

că este, deci, în măsură să acționeze asupra acestei realități prin intermediul 

imaginilor, ideilor și, evident, în aceeași măsură al cuvintelor.6 Putem aminti și 

ritualurile de pregătire a vânătorii, practicate de pigmeii din Africa, în care 

imaginea unui animal desenat pe nisip era străpunsă cu lancea sau cu săgeata, 

înaintea vânătorii, pentru a asigura un rezultat favorabil.7 La japonezi și chinezi, 

sabia și pumnalul erau considerate arme sacre, simbol al geniului răzbunării 

„kami” de care se temeau cei ce încălcau legile străbune.8 În ceea ce privește 

uneltele ascuțite legate de activități feminine, existența fusului în depozite 

neolitice dovedește că torsul este o activitate străveche și prezența lui în recuzita 

descântecului este absolut firească. De altfel, societățile feminine cu caracter 

inițiatic (claca de tors, șezătoarea) se caracterizau mai ales prin această activitate. 

În practica descântatului, cu aceste obiecte se imită gesturile care se fac în 

activitatea cărora le sunt destinate sau se amenință răul spre a-l alunga. 

Descântătoarea simulează gestul de a tăia, a înțepa, a secera, în timp ce textul 

descrie gestul făcut, sincronizându-se cu acesta: 

„Cu săcerea te-oi tăie,  

Cu cuțâtu te-oi junghie” 

Sau: 

„Cu mătura te-oi mătura,  

Cu săcera te-oi săcera,  

Din rădăcină te-oi ciunta.” 

                                                            
5 Traian Herseni, Sociologie.Teoria generală a vieții sociale, Editura Științifică și Enciclopedică, 

București, 1982, p. 284. 
6 Ibidem, p.286. 
7 Leo Frobenius, Cultura Africii, Prolegomene la o teorie aconfigurării istorice, Vol. I, Editura 

Meridiane, București, 1982, p.150. 
8 Romulus Vulcănescu, Izvoare de cultură (secvențe dintr-un itinerar etnologic), Editura 

Sport-Turism, București, 1982, p. 35. 



 

Obiectele de metal sunt considerate a avea proprietăți magice pentru că 

metalelor li s-a atribuit un caracter de sacralitate telurică prin faptul că aparțin 

Mamei-Pământ încă din zorii civilizației, iar fierarii erau venerați și temuți, 

alături de vrăjitori și magicieni9.Astfel, prezența lor în practicile magice este 

explicabilă pentru că aurul și argintul sunt considerate simboluri ale purității 

absolute, constituind elementele cu care este comparată starea de sănătate 

deplină, expresia purității inițiale. Cel descântat trebuie să rămână în urma 

practicii vindecătoare: 

„Curat, luminat,  

Ca argintul strecurat.” 

Obiectele din lemn nu au valoare magică datorită apartenenței lor la o 

anumită esență, ci datorită provenienței lor din diverse locuri(de lângă apă, din 

grinda casei, din tăietor, din nouă garduri) putând fi încărcate cu forță magica sau 

primind valoare magică fiindcă s-a performat cu ajutorul lor un anumit act. Dacă 

în prima situație eficiența descântecului în care se folosesc aceste obiecte derivă 

dintr-o analogie(arzând stazila de la moară care oprește apa, este înlăturat 

obstacolul care oprește feciorii să vină la șezătoare), în cea de-a doua situație, 

valoarea magică derivă din actul performat inițial sau din contactul cu un obiect 

sau cu o ființă sacră, posedând forță magică. Argumentăm această afirmație 

aducând în discuție unul din obiectele din lemn, folosit mai ales în descântecele 

cu caracter malefic, și anume, bota cu care s-a despărțit broasca de șarpe. Actul 

despărțirii celor două vietăți este simbolic și reproduce, în opinia noastră, un gest 

primordial, acela de a separa apele de uscat, întrucât șarpele este un simbol 

teluric, iar broasca unul acvatic. Repetarea unui gest primordial conferă valoare și 

forță magică obiectului folosit în acest act. Pe de altă parte, acest obiect vine în 

contact cu șarpele, care ocupă un loc aparte în miturile străvechi și în credințele 

populare. În mitologia chineză, dragonul roșu întruchipa focul ceresc; în miturile 

mesopotamiene, Lotan, șarpele fugar este divinitate marină10; Shiva, zeul vedic, 

este însoțit de șerpi sacri, iar în credințele populare românești dăinuiesc încă 

rămășițe străvechi ale cultului șarpelui și prezența unui șarpe totem, dacă avem în 

vedere vechea sărbătoare a șerpilor, numită popular „Alexia cel cald” sau „Cald 

Alexa”. Ar putea exista o relație între credințele legate de șarpe și ideea sufletului 

exterior, susținută de J. G. Frazer. Acesta afirmă: „Motivul pentru care un clan 

venerează o anumită specie de animale sau plante pare să fie credința că viața 

fiecărui membru al clanului este legată de un animal sau o plantă din specia în 

cauză și că moartea femeii sau a bărbatului respectiv ar fi consecința omorârii 

                                                            
9 Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, Ediția a II-a, vol. I, Ed.Științifică, 

București, 1991, p.41. 
10 Victor Kernbach, Miturile esențiale, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 145. 



 

acelui animal sau distrugerii acelei plante.”11În credințele populare, șarpele casei 

nu poate fi omorât ca să nu moară cineva din familie, fiind temut și respectat. 

În multe situații, eficiența magică a obiectului depinde de anumite calități 

ale sale. În acest context se înscrie și folosirea unor obiecte ieșite din uz, 

devenite deci inutile, în limbaj popular „părăsite”. Această calitate a lor le 

conferă valoare magică, transferându-se asupra bolii sau persoanei căreia i se 

descântă, deci, prin analogie, boala îl părăsește pe cel bolnav conform acestui 

transfer simbolic. Astfel, în descântecul de sperietură se folosește mătură 

părăsită, pentru negi se folosește os părăsit, pentru a despărți doi tineri se 

folosește cuib de rândunică părăsit. Astfel de obiecte sunt suportul material al 

practicilor bazate pe magia prin similitudine, fiindcă, așa cum s-a întâmplat cu 

obiectul, trebuie să se întâmple cu forța malefică sau cu persoana implicată în 

descântec. În aceeași categorie se înscriu și obiectele care au venit în contact cu 

cei morți. Dacă unul dintre soți moare, celălalt poate fi împiedicat să se mai 

căsătorească, punându-se vreun obiect al său în groapă cu mortul. Forță malefică 

posedă și legăturile folosite la mort sau apa în care acesta a fost spălat. Despre 

puterea magică a obiectelor care vin în contact cu cei morți există numeroase 

credințe cu substrat străvechi în toate zonele țării, dar și la alte popoare. În Iranul 

epocii zoroastrice, Avesta precizează că acela care atinge un cadavru poate să 

ajungă neputincios la minte, limbă și mână.12 

În privința substanțelor folosite în practicile magice, vindecătoare 

divinatorii sau protectoare, acestea sunt de o mare diversitate iar eficiența lor 

magică este legată fie de circumstanțele în care sunt preparate, fie de 

proveniența lor. În seria acestor elemente, cel mai important loc îl ocupă apa, 

fără de care nu se poate concepe un descântec. Valențele magice ale acesteia 

sunt legate de concepții străvechi și de mituri cosmogonice în care apa este 

elementul primordial. Într-un mit ugarit, zeul se așază pe apa primordială ca să 

nască lumea, în geneza biblică duhul lui Yahve umbla pe deasupra apelor iar în 

legendele cosmogonice românești, Dumnezeu și Diavolul umblă peste ape.13La 

sumerieni, zeița Nammu, reprezentând Marea Primordială, a născut cerul și 

pământul care întruchipau principiile masculin și feminin.14 

Având deci valoarea unui principiu divin, apa a intrat ca element esențial 

în diverse ritualuri. Un exemplu este botezul, nu numai la creștini, ci și în riturile 

de inițiere ale credincioșilor zeiței Isis sau în cultul mithriac. 

                                                            
11 James George Frazer, Creanga de aur, V, Biblioteca pentru toți, Editura Minerva, București, 

1980, p. 137. 
1212 Victor Kernbach, Biserica în involuție, Editura Politică, București, 1984, p.111. 
13 Gheorghe Vlăduțescu, Filozofia legendelor cosmogonice românești, Editura Minerva, București, 

1982, p. 68-69. 
14 Mircea Eliade, op. cit., p.65-66. 



 

În afară de rolul său primordial în cosmogonii, apa devine, în miturile 

escatologice, element pedepsitor, însă atributele sale nu se limitează numai la 

aceste exemple putând fi puse în discuție și alte ipostaze ale acesteia: apa vie, 

apa moartă (nu întotdeauna malefică), apa rituală, apa sfințită sau apa sacrală a 

unor fluvii.15În descântece este valorificat caracterul purificator al apei, deoarece 

se consideră ca spălându-se locul atins de boală cu apa descântată, răul poate fi 

îndepărtat. În schimb, în descântecele de dragoste, invocația adresată apei ne 

face să ne gândim mai degrabă la calitatea ei sacră, la un posibil cult al apei ca 

reprezentare a unei divinități. Sunt edificatoare formulele cu care încep unele 

descântece: „Bună sara, apă curgătoare și curățâtoare” sau „Bună sara, apă 

sfântă”, faptul că i se aduc ofrande, pâine și sare apropiindu-se de practicile prin 

care se urmărea obținerea bunăvoinței unui zeu, apa fiind invocată aici în 

ipostaza ei curgătoare, pornită dintr-un izvor. În Grecia antică izvoarele erau 

adorate ca Nereide.16 În descântecele de boală, apa primește calități vindecătoare 

și se încarcă de puteri magice abia în urma descântecului, faptul că se ia în 

împrejurări speciale (din nouă fântâni, de unde se împreunează trei ape, de unde 

se întoarce apa îndărăt, cu gardina de la găleată, cu gura) conferindu-i numai 

calitatea de a putea fi încărcată cu forță magică în urma descântecului căci „nu 

poți descânta cu orice fel de apă” (inf. Todirean Măricuța, 74 de ani, 

Dragomirești). 

Este interesant de remarcat faptul că în concepția populară apa este 

binefăcătoare dar poate genera și forță malefică. Astfel, apa cu care se spală 

mortul este folosită în descântecele care aduc răul asupra cuiva. Pe de altă parte, 

apa malefică se ia noaptea, înainte de cântatul cocoșilor, iar apa pentru 

descântece cu caracter benefic se ia dimineața, înainte de răsăritul soarelui, deci 

după cântatul cocoșilor (Inf. Vlad Maria, 71 de ani, Dragomirești). Aceasta este 

apa neîncepută, prezentă în scăldatul ritual de Anul Nou sau de Paști, căreia i se 

atribuie o acțiune purificatoare și de protejare împotriva răului. 

Substanțe speciale în practica descântatului sunt și cărbunii și cenușa, 

ambele fiind rezultate din acțiunea focului. Valențele magice ale acestora trebuie 

să fie rezultatul credințelor în puterea purificatoare a focului, dar și a faptului ca 

atât cărbunii cât și cenușa s-au dovedit cu adevărat eficiente în tratarea unor boli, 

deci calitățile lor curative au fost verificate în urma practicii milenare a 

poporului. Pe de altă parte, cărbunele este apreciat în descântece și pentru 

puterea lui de absorbție. O importanță deosebită se acordă și modului de 

obținere a cenușii folosite în descântece. Lemnele pentru foc erau adunate de 

lângă apă, din nouă garduri, din cruce de la căpătâiul mortului, din socul invocat 
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să aducă ursitul, din stazila de la moară sau din grindă. Alteori cenușa era luată 

în chip ritual: cernută prin sita întoarsă, sau luată cu mâinile la spate (descântecul 

de dindesoare, descântecul de fapt).  

Rezultate din arderea acestor lemne, cenușa și cărbunele sunt asociate 

focului sacru al vetrei. De altfel, în vechile mitologii, focul este element 

primordial, dar apare și în ipostaza de element distrugător în miturile 

escatologice. Ipostazele focului sunt multiple, el fiind divinizat ca element 

cosmic personificat în zeii solari, ca zeitate a vetrei sau ca foc purificator. În 

India vedică, Agni, zeul inițial suprem, personifica focul solar iar în Avesta sunt 

prezentate imnuri de glorificare a focului și de venerație a acestuia întruchipat în 

zeul Athar, fiul zeului creator reprezentând principiul binelui, Ahura Mazda.17 

Invocarea focului în descântecele de dragoste pentru aducerea iubitului, 

metamorfoza acestuia în „șarpe, laur balaur” pare o reminiscență a unui cult al 

focului, prezent în descântecele caldeenilor.18În India meridională, Shiva, marele 

zeu cu cinci fețe, era în una din multiplele lui ipostaze, zeu al sexualității, al 

euforiei ludice și al dragostei, imaginea sa fiind însoțită de șerpi sacri care-i 

încolăcesc corpul, în timp ce zeul dansează într-un cerc de flăcări.19 

Posibilitatea existenței unui cult al focului este demonstrată și de prezența 

acestuia în alte manifestări folclorice: aprinderea rituală a focului viu în cadrul 

stânei, focurile ceremoniale asociate unui cult solar sau credința în „puterea pe 

care o are focul de a înlătura piedicile pe care, după cum se știe, farmecele 

vrăjitoarelor și vrăjitorilor le ridică în calea unirii dintre bărbat și femeie.”20 

În cadrul ritualului magic al descântatului se confruntă mereu două 

categorii de forțe, benefice și malefice, reprezentate în diverse ipostaze. Forțele 

benefice sunt frecvent reprezentate de ființe divine care vin în ajutorul 

bolnavului, descântătoarea mijlocind numai contactul între aceștia. Frecvența 

ființelor divine creștine este o consecință a influenței creștine, cel mai des fiind 

invocată Maica Domnului, care alungă răul și redă sănătatea bolnavului. Alteori, 

descântătoarea generează forța benefică cu care încarcă diverse obiecte folosite 

pentru a amenința, alunga, surghiuni forțele malefice. În astfel de situații, 

descântătoarei i se supun diverse reprezentări mitice: nouă cățăi și nouă armăsari 

din Munții Galileii, trei cățele cățălate cumpărate în sâmbăta de Paști și legate cu 

curăle roșii, pasărea albă codalbă. 

Reprezentările malefice capătă și ele consistență materială, fiind: moroi, 

pocitori, strâgoi, fărmăcători, sau cu chip de potcă, dure de pădure, duh necurat 
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20 J. G. Frazer, op. cit., p.60. 



 

uri, toate fiind reprezentări mitice ale unor forțe diabolice, care se întâlnesc cu 

omul „la mnez de cale” producând boala. Niciodată îmbolnăvirea nu se produce 

în spațiul casei, „la casa lui” unde omul se află sub protecția unor divinități 

pentru ca este un spațiu sacru, ci într-un spațiu profan, dominat de spirite 

malefice, la răspântii de drumuri, între hotarele satelor, în locuri pustii și 

neumblate, similare celor în care răul urmează a fi izolat prin descântec. 

Exemplele puse în discuție ilustrează nevoia omului simplu de a da 

materialitate fenomenelor abstracte, de a construi o lume fantastică populată cu 

reprezentări ale beneficului și maleficului care pot fi puse să acționeze în folosul 

oamenilor spre bine sau spre rău prin puterea cuvântului rostit în anume 

circumstanțe. Astfel că în descântec nu numai reprezentările forțelor benefice 

devin vizibile ci și „fantomele răului primesc o acreditare materială, devin o 

identitate.”21 
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Sf. Ioan Hrisostom spunea că „a educa înseamnă a cultiva curățenia 

sufletească și buna cuviință a copiilor și tinerilor, a-l crește pe copil moral și în 

evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligența, a forma un atlet 

pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui”1. 

Tot despre educație marele sociolog Durkheim spune: „educația constituie 

acțiunea generațiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma, acestora 

din urmă, anumite stări fizice, intelectuale și mentale necesare vieții sociale și 

mediului special pentru care sunt destinate”2. 

Educația se caracterizează prin aceea că este continuă și globală, integrând 

toate nivelurile și tipurile de acțiune educativă. Umanizarea copilului și 

personalitatea sa sunt hotărâte de condițiile de mediu socio-cultural, iar în cadrul 

acestuia educația are rolul determinant. 

Copilul devine om social numai prin educație, cu ajutorul căreia își 

însușește limbajul social, cultura generală și comportamentul moral-cetățenesc, 

își formează concepția despre lume, își dezvoltă potențialul creator și se 

pregătește pentru integrarea socio-profesională. 

În fond, prin educație se urmăresc două mari scopuri: „Primul e să dăm 

copilului cunoștințe generale de care, bineînțeles, va avea nevoie să se 

servească: aceasta este instrucția. Celălalt e să pregătim în copilul de azi pe omul 

de mâine și aceasta este educația.”3. 

Educația se exercită în anumite condiții ambientale și socio-culturale. Ea 

ține de specificitatea unui areal social, de experiențele culturale ale unei 

comunități, de gradul de cultură și de civilizație a unei epoci. Mediul educațional 

are două componente: mediul fizic și mediul social. Mediul fizic constă în 

totalitatea elementelor naturale și artificiale pe care indivizii (copiii) le întâlnesc 
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în mediul proxim. Mediul artificial este constituit din artefactele omului 

(materiale, procesuale) care pot imprima anumite ritmuri sau trebuințe de 

învățare. Mediul socio-cultural se referă la toate determinările de ordin 

comunitar, adică: tipuri de relații interumane, forme de organizare, de realizare a 

activităților materiale, de producere a elementelor spirituale ce au impact direct 

asupra proceselor educaționale. Mediul social poate acționa fie ca un factor de 

blocaj, fie ca un element dinamizator, stimulator al acțiunilor de perfecționare a 

personalității umane. Mediul natural include ansamblul condițiilor ambientale, 

geografice care concură, într-un fel sau altul, la exercitarea și configurarea 

educației, acesta având influențe directe asupra stării de sănătate, inducând 

anumite tipuri de activități sau conduite fundamentale și contribuind la 

maturizarea bio-psihică a persoanei. 

Din această perspectivă, putem afirma că educația controlează și 

organizează influențele mediului asupra copilului, adaptându-le la 

particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia. Astfel spus, educația face 

legătura și mediază în potențialități ale mediului. Educația armonizează 

interacțiunea ereditate-mediu și creează un climat favorabil actualizării 

potențialităților genetice, fapt pentru care putem spune că educația este o 

activitate umană specializată în dezvoltare. 

Biserica compensează nevoia de filiație activă pe o linie ideatică, prin 

excelență spirituală, atât de rar realizată în societatea contemporană. Influența 

educativă a bisericii se realizează la început difuz, nesistematic, atât cu ocazia 

ceremoniilor religioase, cât și cu prilejul unor activități specifice realizate de 

preot în biserică, dar și în afara ei (actul spovedaniei, catehizări individuale sau 

grupale, acțiuni explicit educative, activități caritabile). O dată cu intrarea 

copilului în școală, Biserica își va da concursul pentru instaurarea unei faze de 

educație sistematică, explicită, în perspectiva valorilor credinței. Forma 

principală de educație religioasă prin Biserică o reprezintă participarea la 

ceremoniile religioase și îndeosebi la Sfânta Liturghie. 

Educația religioasă creștină trebuie făcută în duhul sprijinirii aproapelui, în 

spiritul promovării dreptății, a procesului social, integrând elevii în spiritul 

umanismului evanghelic, umanism care acordă muncii un înalt sens și prin care 

contribuie la responsabilitatea personală și cea față de societate. 

Prin educația religioasă desfășurată în școală se urmărește explicarea 

obiectului, a scopului și a împrejurărilor unei fapte pentru ca elevii să poată 

distinge fapta morală de fapta imorală. Când tânărului care este educat i se 

cultivă conștiința binelui și răului, este ajutat să distingă fapta bună de fapta rea, 

el devine conștient că are de respectat niște norme morale și îndatoriri față de 

semeni săi. Omul este liber să acționeze într-o societate liberă, dar educat în 



 

spiritul cuvântului Evangheliei își va putea manifesta personalitatea sa în 

conformitate cu perceptele biblice. 

Lecțiile de religie îmbină educația individuală cu cea de grup, omul fiind 

creat să trăiască în colectivitate, profilul său moral conturându-se, 

dezvoltându-se, manifestându-se în societate. Omul nu se manifestă în izolare 

individuală, iar acest lucru trebuie cultivat de profesorul de religie. Calitățile de 

ființă socială nu se pot dezvolta decât prin educație și activitatea în grup. 

Iubirea de aproape, ajutorul reciproc, milostenia, bunătatea, mila, 

blândețea, recunoștința, cinstea, dreptatea sunt însușiri pe care le capătă în 

colectivitate. Dacă interesele individuale trebuie să coincidă cu interesele 

grupului, și invers, caracterul deschis, dinamic al activităților și deciziilor 

grupului trebuie să servească individualității. 

Educația religioasă urmărește nu numai informativul, cât mai ales 

formativul. Nu este suficient ca profesorul de religie să le explice elevilor săi, în 

mod teoretic, ce înseamnă să fii un bun creștin; rolul său constă în a-i învăța pe 

elevi să se poarte ca atare, oferindu-le el însuși un model de urmat. Profesorul de 

religie ar trebui să fie exemplul demn de urmat, el fiind cel care înfăptuiește 

fapte morale în orice ocazie și tot el cel care trebuie să ajute la formarea 

deprinderilor și obișnuințelor morale, la formarea unei conduite demne, 

civilizate. 

Prin educația creștină a copilului se urmărește formarea și perfectarea a 

doua componente de bază: sufletul și trupul. 

Formarea caracterului și a personalității desăvârșite, reprezintă idealul 

prioritar al educației religioase. Spre acest ideal se ajunge prin scopuri care 

urmăresc cunoașterea și interiorizarea unor valori morale, estetice, intelectuale, 

care strânse laolaltă pot garanta atingerea finalității propuse. 

Biserica este o comunitate a oamenilor reunită în jurul unor valori comune 

pentru a le celebra, întări și transmite mai departe. În tradiția creștină, Biserica 

completează trupul lui Iisus prezent în lume. Influența pedagogică a Bisericii 

poate fi deosebit de importantă. Biserica completează opera educativă începută 

de părinți și se dovedește a fi o modalitate complementară, alături de școală, în 

materie de formare spirituală, de educație morală. 

Formarea este presupusă și de valoarea pedagogică a dogmelor 

promulgate, a cultului sfinților și icoanelor, a Sfintei Liturghii, a Sfintei Tradiții, 

etc, prin nuanțările și distribuirea diferențiată a ponderii fiecărui element în 

funcție de orientări confesionale diferite. 

Biserica urmărește să dezvolte la tineri virtutea iubirii, iubire care nu este 

îndreptată numai înspre prieten, ci și spre dușman. Iubirea aproapelui nu 

înseamnă numai pasivitate, acceptare a orice, ci presupune o relație de bunăvoie, 



 

fraternitate și iertare a celor care, din anumite rațiuni, se află în eroare sau 

greșesc față de ceilalți. 

Valorile religioase îl ridică pe copil, îl mențin într-o permanentă moralitate 

și exemplaritate comportamentală. 

Un rol important în educarea religioasă a copiilor îl are și preotul. Relația 

dintre preot și copil este aceea dintre un maestru și un discipol. Orice discipol 

posedă o experiență personală, un mod de a fi, care se cere a fi cunoscut și 

respectat de către maestru. Preotul are de jucat rolul unui ghid spiritual, care nu 

poate fi înlocuit de părinți sau de educatori. 

Educația religioasă nu este o simplă meserie pe care o poate îndeplini 

oricine, ci constituie o însușire care este cucerită și însușită cu efort și credință 

exemplară. Personalitatea preotului își lasă direct amprenta asupra profilului 

spiritual al copilului.  

În cadrul relației elev-familie-școală-Biserică-societate, se poate vorbi de 

următorii factori: elevul este cel care este educat, familia este cea în mijlocul 

căreia elevul trebuie să primească primele noțiuni, școala trebuie să suplinească 

lipsurile morale și religioase, prin Biserică se desăvârșește lucrarea educativă din 

școală, iar prin societate se regăsește legătura dintre Evanghelie și cultura 

românească. Dacă în urma acestei lucrări înfăptuite cu ajutorul familiei, școlii și 

Bisericii elevul devine un creștin adevărat, scopul este realizat pe deplin: elevul 

Îl iubește pe Dumnezeu și îi iubește pe oameni. Un om credincios va arăta 

oamenilor din jur, semenilor lui, iubire și va combate ura, dezbinarea, dușmănia, 

necinstea. El va străluci în mijlocul semenilor săi prin faptele sale. 

Școala este chemată să dea elevilor acele cunoștințe care-i vor ajuta să se 

orienteze, să facă față problemelor complexe pe care le ridică competiția 

mondială, să le formeze deprinderi de a învăța, să le cultive dragoste și interes 

pentru studiu, să le trezească motivații pentru muncă, să le formeze 

comportamente care să reziste pe parcursul vieții lor.  

Realizarea obiectivelor puse astăzi în fața școlii implică, sub diverse 

forme, contribuția întregii comunități sociale și, în mod deosebit, a părinților 

elevilor – partenerii cei mai importanți ai școlii. 

Educația este un fenomen social fundamental ce constă în transmiterea 

experienței de viață a generației adulte și a culturii către generațiile tinere, în 

scopul pregătirii lor pentru viață, pentru integrarea lor în societate. Precum se 

știe, în familie se face începutul actului educațional ce se continuă în cadrul 

instituționalizat.  
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Despre limba română: 

- „Limba este tezaurul cel mai prețios pe care-l moștenesc copiii de la părinți” 

(Vasile Alecsandri). 

- „Limba și legile ei dezvoltă cugetarea.” (Mihai Eminescu) 

- „Din scrierea unui om se cunoaște gândul sau cultura sa.” (Mihai Eminescu) 

- „Semnele scrisului sunt roadele gândirii” (I.L. Caragiale) 

- „Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Blaga) 

- „Limba noastră este patria mea.” (Nichita Stănescu) 

- „O națiune, oricât de mică va fi, trebuie respectată, căci sfânt e dreptul ce are ea 

de a trăi pe pământul ce ocupă; că acest drept natural e pe deasupra oricărui drept istoric, 

de vreme ce pământul e al oamenilor, iar nu oamenii ai pământului... să caute mijlocul 

de a armoniza împreună.” (Nicolae Bălcescu)  

 

Această întâlnire are un caracter evocator și exprimă legătura sufletească 

și spirituală a maramureșenilor cu locurile natale, dar este și o sărbătoare, în an 

centenar, a unității de spirit a românilor de la Nistru până la Tisa și de acolo până 

la Dunăre și mai departe, până unde se aude vorbă românească, atât în spațiul 

nostru mioritic cât și dincolo de hotare și mai nou peste mări și țări! 

După cum spunea Neagu Djuvara „... în chip aproape miraculos, se 

întregise țara și spre răsărit și spre apus. Înfăptuirea României Mari în decembrie 

1918 reprezintă împlinirea unui vis secular al românilor de a se afla împreună 

din la Banat până la Nistru.”  

La temelia construirii Marii Uniri a stat ideea unității de neam exprimată 

în scris de cronicarii Miron Costin, Grigore Ureche, Ion Neculce și stolnicul 

Cantacuzino, receptată și răspândită în Europa și de călătorii străini ce au trecut 

prin țările române. „Ideea s-a transformat în dorință de înfăptuire a acestei 

unități. Dorința a urcat o altă treaptă, transformându-se în tendință de înfăptuire, 

iar tendința, în luptă deschisă pentru înfăptuirea dorinței – de jalea cui au răposat 

și moșii și părinții”.  

Românul e născut poet. De-l impresionează vreo faptă măreață, el își 

cântă istoria, își cântă dorul și-amarul și astfel întreaga viață e un izvor de 

poezie. Poetul e sufletul neamului românesc alături de care vibrează fiecare 



 

român prin versurile lui Eminescu: „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie/ Țara 

mea de glorie, țara mea de dor?.../ La trecutu-ți mare, mare viitor!” „Viitor de 

aur țara noastră are/ Și privind prin seculi a ei înălțare”. 

Cunoscător al filosofiei, fiind pasionat de cunoașterea operelor poetice din 

toate timpurile (antică și modernă), Mihai Eminescu a aflat în comoara ideilor 

astfel culese materialul concret de unde să-și creeze poeziile care ne deschid așa 

de des orizontul fără margini al gândirii omenești precum și un simțământ 

național. Versul lui deșteaptă un răsunet în inima românilor ca o binefacere ce o 

revarsă poetul de geniu asupra celor ce-l cunosc. El trăiește în viața poporului 

său prin poezie. 

O particularitate a viziunii eminesciene asupra istoriei naționale este 

asocierea ei cu ideea de patrie și sentimentul patriotismului. 

 
 

Niciodată până la Eminescu limba română n-a sunat atât de natural și 

firesc. Limpezimea și echilibrul lingvistic din cele mai multe poezii creează 

impresia unei spontaneități desăvârșite cu toate că variantele ilustrează 

migăloasa căutare a „cuvântului ce exprimă adevărul” sau dorința de „a turna în 

forma nouă limba veche și-nțeleaptă”.  

El a intuit că limbajul poetic trebuie să pornească de la izvoare, de la 

poezia populară și de la vechile texte. Mihai Eminescu îl recunoaște pe Vasile 

Alecsandri ca pe o culme a creației poetice din generația anterioară, 

caracterizându-l în poezia „Epigonii” drept „... acel rege al poeziei veșnic tânăr 

și ferice”. 

Folclorul devine pentru Vasile Alecsandri izvor de inspirație și model 

pentru poezia cultă, transformându-se în îndemn. „Deșteptarea României”, în 

care poetul exprimă îndemnul la luptă pentru libertate socială și suveranitate 

națională, este răspândită mai întâi în foi volante, apoi publicată în „Foaie pentru 

minte inimă și literatură”, la Brașov. El continuă răspândirea ideii Unirii 



 

Principatelor în 1855. De asemenea ia parte activă la lupta pentru Unire și scrie 

în 1856 cunoscuta poezie Hora Unirii; „Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu 

inima română”, care se răspândește cu repeziciune popularizând lupta pentru 

unire. 

Dragostea de patrie și de eroii neamului este o trăsătură care domină 

întreaga creație literară a celui supranumit „Bardul din Mircești” ceea ce se 

concretizează cu mare forță în versurile: „Fericit acel ce.../ Pentru Patrie să 

moară/ Nemurire moștenind” (Deșteptarea României). 

Este premiat în Franța, la un concurs, cu poezia „Cântecul gintei latine”: 

„Latina gintă e regina.. / Ea merge-n capul altei ginte” sau: „De la Dunăre la 

Sena / Din Carpați la Pirinei / Ginta nobilă latină/ Adună poeții săi”.  

„Farmecul limbii române în poezia populară el ni l-a deschis: iubirea 

românească și dorul de patrie... el le-a întrupat; frumusețea proprie a pământului 

nostru natal și a aerului nostru curat el a descris-o... el a încălzit ostașii noștri cu 

razele poeziei sale” (din Poezii și critică, 1886). 

Față de poezia antecesorilor săi Vasile Alecsandri apropie versificația de 

limba vorbită și de versul popular caracterizat printr-o ideație exprimată cu o 

topică firească a versului. 

În „Odă ostașilor români” eroii prezentului stau alături, egali în vitejie cu 

eroii trecutului, ca un ecou: „Ce la vechiul nostru nume am adaos un renume/ 

Dus de Dunăre în Mare și din Mare dus în lume”. 

Într-o scrisoare din 1877 menționează:„dar cu cât oroarea și nefericirile pe 

care le aduce războiul sunt mai mari, cu atât admirația pentru ostașii noștri se 

amplifică...”. 

Nicolae Bălcescu (1819-1852) folosește o frază armonioasă, ornată cu 

epitete sugestive și limbaj retoric. Este autorul lucrărilor istorice „Puterea armată 

și arta militară la români”, „Mersul revoluției în istoria românilor”, dar mai cu 

seamă „Românii subt Mihai Vodă Viteazul” – neterminată, dar care cuprinde 

ideea că poporul creează istoria. În textul literar intitulat „Ardealul” scrie că 

„Unitatea națională e singurul principiu de mândrie pentru noi românii” ceea ce 

îndeamnă la unire într-o perioadă de cumpănă a istoriei naționale când poporul 

trebuia trezit „din somnul cel de moarte”. Scopul acestui fragment era de a trezi 

interesul și admirația românilor din Moldova și Muntenia față de zăcămintele, 

bogățiile și frumusețile pline de farmec ale Ardealului românesc. 

Cercetătorii afirmă că în toponimul Ardeal este cuprins un teritoriu mai 

întins format din Maramureș, Banat și Transilvania. 

Maramureșul a fost punte între Transilvania și Moldova, a fost legătura 

dintre ramurile poporului român, a fost un rezervor de descălecări și un păstrător 

al tradițiilor strămoșești. 



 

Maramureșul este un ținut de legendă, cu istoria dăltuită în lemn și-n 
piatră și ocupă un loc de frunte, e un „centru al lumii curate”, iar în istoria 
poporului român este cunoscut și sun numele de „Țara Dacilor Liberi”. 

 
 
Maramureșenii, români deplini, au știut să se păstreze ca atare, înfruntând 

timpurile grele. Ei au fost totodată pildă vie pentru toți românii și nu au lipsit de 
la datorie atunci când mari sarcini istorice au stat în fața lor ceea ce reiese și din 
această baladă populară: „Mândru palat și cetate/ pentru orașele și satele toate/ 
de la Mara și Iza  de pe Vișee/ apărare pieptișe să steie/ năvălitorului/ Spre 
apărarea țării,/ poporului”. 

Poporul român este adevăratul făptuitoare al Unirii celor de o limbă și de 
o lege într-un „singur și nedespărțit stat românesc” din mijlocul căruia s-a ridicat 
Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești care au fost păstrați vii în conștiința 
neamului românesc prin versurile și cântecele populare care le vor duce faima de 
mari eroi: „Din Sisești pân-la Băsești/ Numa cete voinicești!/ Lucăcești și 
Popenești/ Fala Țării Românești/ Să te-nchini să-i pomenești”. 

Prof. Nicoară Timiș ne relatează despre Gavrilă Mihai Trifrunză „un 
patriot înflăcărat” de la Borșa care a înlăturat primejdia de a fi din nou înstrăinați 
de patria mamă prin instalarea la Sighetu Marmației a prefectului Odoviciuc (cu 
drapelul sovietic). Acesta le spunea: „Ne aflăm într-un moment de cumpănă, de 
răscruce. De noi depinde daca vom fi români liberi sau nu vom mai fi!... Dar ori 
să trăim liberi ca români, ori să murim ca români!” (p. 199) Era vorba de alipirea 
Maramureșului Ucrainei Subcarpatice (această situație mi-a fost relatată și de 
tatăl meu). Pe crucea patriotului Trifrunză fiica acestuia a scris: „Te-ai avântat 
cu tot poporu-n iureș/ Ca să trăim și azi în Maramureș” (1945). 

Oamenii din întreaga lume vin la noi în Maramureș pentru a respira 
profund aerul tare al demnității, pentru a se bucura de frumusețea datinilor lăsate 
de bunul Dumnezeu în aceste locuri. 



 

„La noi în Maramureș, e din belșug lumină/ Oricând cu pași adânci, 
drumeț pe-aici te-abați” (Ion Petrovai de Petrova). 

Este de datoria noastră de a descifra mesajul istoric conținut aproape în 
fiecare palmă a acestui pământ și de a-l face cunoscut tuturor spre pildă și 
învățătură. 

Ceea ce-i unește pe toți românii este faptul că vorbesc aceeași limbă. 
Suntem poate singura țară din Europa al cărui sentiment național este întemeiat 
exclusiv pe faptul ca vorbim aceeași limbă „de la Nistru pân’ la Tisa” (N. 
Djuvara p. 307). 

La noi cimentul este limba iar această unire din 1918 a fost o mare reușită. 
Rolul decisiv al limbii naționale este cheia supraviețuirii poporului român:  

„Dar mi-o lăsat o moștenire sfântă/ Ca să mă bucur până la sfârșit/ 
Această biată limbă românească/ De-al cărui duh m-am învrednicit..” 

„Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim...” 
„Limba noastră-i numai cântec...” 
„Limba noastră-i foc ce arde...” 
Suntem uniți prin graiul românesc, prin datini și obiceiuri adânc întipărite 

în sufletele noastre indiferent de distanța la care ne aflăm față de vatra 
strămoșească. „Români din patru unghiuri, acum ori niciodată/ Uniți-vă în cuget, 
uniți-vă-n simțiri” (Deșteapta-te române).  

În circumstanțele actuale, conexiunea fizică este din ce în ce mai dificil de 
realizat din dorința fiecăruia de a avea un statut material mai bun. Mulți dintre 
noi străbat țări, chiar și continente, dar în sufletele lor rămân întipărite locurile 
natale, datinile și obiceiurile tradiționale care precum niște rădăcini îi strigă 
acasă. 

Sunt convinsă că Maramureșul nostru voievodal va rămâne de-a pururi un 
sanctuar al tezaurului străbun de credință, datini, obiceiuri – într-un cuvânt de 
suflet românesc și că noi, fiii lui, vom fi vrednici de zestrea ce ne-a fost dată. 

„O rugăciune către ceruri zboară/ O rugăciune către Dumnezeu / Mă rog 
fierbinte pentru a mea țară/ Și pentru tine, scump poporul meu” (Veta Biriș). 

Niciodată nu trebuie uitat că limba română, tradițiile portul și obiceiurile 
poporului român alături de folclor și cântece reprezintă axa de rezistență în timp 
și spațiu, care ne dă tăria necesară pentru a ne îndruma spre noi idealuri și 
împliniri, pentru a reface și apăra moșia lăsată de strămoșii noștri. 
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Se împlinește un secol de la Marea Unire a Românilor. Sunt trei ani de 

comemorări și aniversări, 2018, 2019 și 2020. Întâi, este centenarul unirii, apoi 

cel al înființării instituțiilor românești de bază și, în final, cel al semnării 

Tratatului de Pace de la Trianon și al recunoașterii de jure a frontierelor noului 

stat (4 iunie 1920). Cu aceste ocazii, se organizează ceremonii, conferințe, se țin 

discursuri publice și se scrie mult despre evenimente din acei ani. Sunt momente 

de mare bucurie pentru toți cei care gândesc și simt românește.  

Istoricii vorbesc, în special, despre trecut, despre contribuțiile aduse de 

personalitățile acelor vremuri la înfăptuirea unirii și despre sacrificiile armatei. 

Se omagiază astfel patrioții care au luptat și s-au jertfit pentru unitatea statului 

român. Toate aceste acțiuni sunt lăudabile și binevenite.  

Ecoul unirii Basarabiei (în 27 martie) și Bucovinei (în 28 noiembrie) a 

ajuns și în celelalte provincii străbune aflate sub dominație străină. Odată cu 

Transilvania, Banatul și alte teritorii din vestul blocului etnic românesc, la 1 

decembrie, s-a unit cu România, întregul Maramureș, în conformitate cu 

solicitarea maramureșenilor participanți la Marea Adunare Națională de la Alba 

Iulia (Gherheș I., 2018, p. 55). S-a format, astfel, un stat mai puternic, prin 

încorporarea marilor provincii istorice românești (fig. 1 și 2). Argumentul 

fundamental în trasarea noilor frontiere a fost cel demografic (Pop I-A. și colab., 

2016, p. 382). Geograful francez Emmanuel de Martonne subliniază faptul că 

„forța blocului românesc constă nu numai în masa sa, dar și în poziția sa 

geografică” (1921, p. 173), iar Noua Românie reprezintă „finalul logic al unei 

evoluții” (p. 183).  



 

Simion Mehedinți vedea România, în perioada interbelică, drept o „santi-

nelă europeană”, menită să asigure relațiile între lumea europeană occidentală și 

cea asiatică și-i prevedea un rol important în regiune (1930, p. 131).  

 

 
Fig. 1: Harta României Mari din anul 1919 (Pop G., 1919)  

 

Însă, de-a lungul acestui secol 

care s-a scurs, evenimentele au 

urmat cursuri de multe ori diferite 

pentru fiecare provincie în parte, în 

funcție de conjunctura politică 

regională și mondială. Statul Român 

a rezistat în timp, cu mari sacrificii în 

fața pericolelor, ca o „insulă de 

latinitate”, cu suprafață variabilă și 

cu speranța permanentă a reunirii 

tuturor românilor, așa cum 

supraviețuise poporul, peste veacuri, 

în mod enigmatic și miraculos 

(Brătianu G. I., 1988, p. 9; Hodor, 

N., 1996, p. 130). 
Fig. 2: Harta Maramureșului  

(Măran P. și colab., 2014) 



 

Între cele două războaie mondiale, țara a fost recunoscută adesea, cu 

numele de „România Mare” (fig. 1 și 3). 

În perioada postbelică, frontierele au prezentat un nou aspect, cu granița 

pe Râul Prut, iar din 1991 apare și Republica Moldova ca stat nou creat, pe harta 

Europei (fig. 4).  

 

 
Fig. 3: Harta României, cu frontierele recunoscute la Trianon (Gheorghiu N., 1933) 

 

 
Fig. 4: Harta României și a Republicii Moldova (situația de după dezmembrarea 

URSS). Sursa: www.eurodidactica.ro 

 

http://www.eurodidactica.ro/


 

Prima mare confruntare armată mondială a antrenat în lupte locuitori din 

toate provinciile românești. Din nefericire, românii au fost incluși în armatele 

din ambele tabere beligerante, unii dintre ei fiind împinși într-un război care le 

era străin și obligați să lupte împotriva fraților lor. Cu timpul, unii au reușit să se 

înroleze în armata română și să contribuie la dezrobirea celor aflați sub 

stăpânirile imperiilor vecine.  

Luptele, bombardamentele, execuțiile și epidemiile au ucis sute de mii de 

români (militari și civili). Au rămas în urmă, în familii, mari necazuri și 

suferințe, sute de mii de orfani, văduve și invalizi de război.  

Regatul României a pierdut 217  016 soldați și 2 330 de ofițeri. Numărul 

invalizilor a fost de 35 717, al orfanilor de 48 445 (pe întreaga țară, s-a ridicat la 

360 728 de persoane). Adăugând la aceștia și civilii morți în bombardamente și 

ca urmare a epidemiilor de război, cifrele se ridică pentru Regatul României la 

300 000 de morți (Kirițescu C., 1989, p. 497).  

Din Monarhia Austro-Ungară, din totalul de 2 979 614 de români, au fost 

mobilizați peste 500 000 de oamenii (Păcățian T., 1923, p. 20). Mai mult de 

10% dintre ei au murit, peste 53 000 de persoane. 

Maramureșenii au participat activ la război. Mobilizarea s-a făcut în data 

de 1 august. Cei mai mulți dintre ei au fost înrolați în Regimentul 85 Infanterie 

austro-ungar, cu garnizoana la Sighet, dar și în alte unități (Todincă Gh., 2017, 

p. 20). Au luptat în Carpați și chiar la est și nord-est de aceștia; în Italia, în 

Balcani etc.  

Conform datelor publicate de Păcățian T. (p. 25), preluate și de Todincă 

Gh., (2017, p. 25), din Maramureș, dintr-o populație de 75 388 de români, au 

participat direct pe front 9 645 și au fost mobilizați în partea sedentară 753. Au 

murit pe câmpul de luptă 1 037 ostași; în temnițe, în pribegie sau în spitale au 

murit încă 171. S-au întors acasă, 953 invalizi, 698 răniți, dar ulterior vindecați. 

Numărul celor deplin sănătoși la sfârșitul războiului a fost de 6 500 ostași. În 

urma marii conflagrații, a decedaților și dispăruților au rămas 1 039 văduve și 2 

556 orfani. 

În 27 martie 1918, când Basarabia s-a unit cu România, aceasta din urmă 

era o țară mică și aflată în pericol de a fi desființată, cu o mare parte a teritoriului 

său ocupat de inamic și cu guvernul refugiat la Iași.  

După încheierea războiului, în principalele teatre de operațiuni, în multe 

regiuni și provincii românești au avut loc izbucniri de violență, ciocniri cu 

grupuri înarmate dușmane. Riposta inamicilor n-a încetat nici pe teritoriul 

Transilvaniei, nici al Maramureșului, nici al Basarabiei, ci s-a făcut simțită mult 

timp după data de 1 Decembrie 1918 (Hodor N., și colab., 2018 a, p. 99 și 100). 



 

Chiar și după aceea, s-au înregistrat multe jertfe omenești. Puțină lume se 

gândește la aceste stări de fapt, iar elevilor la școală li se pune accentul mai mult 

pe latură victorioasă. Este motivul pentru care publicul de azi privește unirea ca 

pe un eveniment oarecum firesc și care a fost înfăptuit cu ușurință, aniversarea 

lui fiind mai mult un moment de distracție și veselie. Atragem însă atenția 

asupra faptului că unirea tuturor provinciilor românești s-a făcut printr-un efort 

colosal și s-a menținut tot atât de greu, doar o perioadă de aproximativ două 

decenii. 

Mai trebuie menționat și faptul că elita creatoare a unirii (savanți, prelați, 

oameni politici, muncitori și țărani etc.) a fost decimată de către sovietici și de 

către colaboratorii lor în perioada postbelică. Din nou au fost uciși sau deportați 

oameni, au rămas copii orfani, familii distruse etc. 

Se folosește adesea expresia „unirea tuturor românilor”, dar nu trebuie 

uitat că mulți români au rămas în țări străine, dincolo de frontierele noului stat 

românesc (maramureșeni, bucovineni, moldoveni-transnistreni, aromâni, 

timoceni, bănățeni, crișeni etc.). 

 

Ziarele și documentele vremii, preluate în diferite publicații, descriu 

detaliat evenimentele și acțiunile din Maramureș.  

În 11 noiembrie 1918, s-a încheiat războiul. Maramureșenii au organizat 

adunări publice, în vederea adoptării hotărârii de a se uni cu România. La 

acestea au participat și reprezentanții locuitorilor de la nord de Tisa. 

La adunarea din ziua de 22 noiembrie 1918, de la Sighet, s-a constituit 

Sfatul Național Român al Comitatului Maramureș care avea în componență 34 

de membri. Un rol foarte important în organizare, l-a avut părintele Simion 

Balea de Ieud. Președinte al Sfatului a fost ales Dr. Vasile Chindriș. Atunci s-a 

hotărât unirea Maramureșului cu România (Todincă Gh., 2017, p. 39), 

participarea la adunarea de la Alba Iulia și s-au ales delegații oficiali (Gherheș I, 

2017, p. 65).  

Lista delegaților maramureșeni cu credențional la Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918 redă o repartiție echilibrată 

pe cercuri electorale, participarea învățătorilor, a preoților și a Gărzii Naționale 

(după Gherheș I., 2018, p. 60, cu anumite precizări): 

I. Cercul electoral Sighet – Sat Slatina (azi în Ucraina): 

1. Dr. Vasile Kindriș – Sighetu Marmației,  

2. Ilie Filip – Apșa de Jos (azi în Ucraina),  

3. Dr. George Bârlea – Sighetu Marmației,  



 

4. Vasile Mich – Iapa,  

5. Mihail Dan – Apșa de Mijloc (azi în Ucraina) 

II. Cercul electoral Teceu (azi în Ucraina) – Săpânța: 

1. Simeon Balea,  

2. Toader Popp l. Ion,  

3. Ion Stan Mihăescu,  

4. Ion Șteț l. George,  

5. Ion Pop a Tomii 

III. Cercul electoral Vișeu – Iza: 

1. Ion Iusco Dolhuțu – Vișeu de Sus,  

2. Gavril Coman – jude comunal, Vișeu de Sus,  

3. Artemiu Anderco – preot, Ieud,  

4. Vasile Pleș – Ieud,  

5. Vasile Timiș Filipan – Borșa 

IV. Cercul electoral Ocna Șugatag: 

1. Iuliu Ardelean – preot, Văleni,  

2. Ilie Lazăr – jurist, Giulești,  

3. Emil Fucec – preot, Sârbi,  

4. George Moiș – proprietar, Berbești 

5. George Nemniș – proprietar, Călinești 

V. Reuniunea învățătorilor români confesionali greco-catolici din 

Maramureș: 

1. Ion Bilțiu Dăncuș – învățător, Slatina (azi în Ucraina),  

2. Grigore Ciple – Ieud 

VI. Garda Națională 

1. Florentin Bilțiu Dăncuș – slt., Sat Slatina (azi în Ucraina),  

2. Ion Ivanciuc – sergent, Iapa,  

3. Dr. Aurel Szabo – căpitan, Vișeu de Sus  

 

Anumite date despre cei de la nord de Tisa, sunt evidențiate de Ion Botoș 

(2014, p. 2). 

Maramureșenii au deschis defilarea delegațiilor la Alba Iulia, au avut cel 

mai mare drapel, cel mai înalt stegar și au fost primii care au depus 

credenționalele în Sala Unirii (Gherheș I., 2018, p. 61). Totuși, în scurt timp, au 

pierdut o mare parte din teritoriu. 

La începutul anului 1919, Regimentul nr. 14 din Roman al Armatei 

Române, sub comanda Colonelului I. Gheorghiu, ajutat de Gărzile Naționale 

conduse în principal de Mihai Pop din Bârsana, Ilie și Vasile Lazăr din Giulești, 

Ion și Florentin Bilțiu-Dăncuș, a eliberat Maramureșul de pe ambele maluri ale 



 

Tisei. Trupele rebele ucrainene și grupurile înarmate maghiare au fost alungate 

(Gherheș I., 2018, p. 65). 

În aceste lupte, au căzut eroic următorii militari: Iosif Gabor, la 

Cămara-Sighet; Dumitru Popescu, la Peri; Ion Vizitiu, rănit la Hust, a murit la 

Sighet; Alexandru Huban, pe Tisa; Mihail Andron, la Sighet; Ghirasim Pop, la 

Sighet etc. În amintirea lor, la Sighetu Marmației s-a ridicat un obelisc (fig. 5 și 

6) pe mormântul din Cimitirul Eroilor (Hodor N., și colab., 2018 b, p. 56; Batin 

L., 2014, p. 428). 

În noiembrie 1919, au fost aleși parlamentarii maramureșeni pentru 

Parlamentul României Mari, inclusiv cei patru din circumscripțiile electorale de 

la nord de Tisa: deputații Vasile Pop, Teodor Bocotei și Orest Ilnițchi și 

senatorul dr. Iosif Pop (Botoș I., 2014, p. 2). 

 

   
Fig. 5 și 6: Obelisc ridicat în memoria ostașilor români căzuți în luptele din anul 1919 

pentru eliberarea Maramureșului  

 

Maramureșul, situat în partea centrală a continentului, s-a aflat în mijlocul 

intereselor puterilor beligerante și a constituit teatrul mai multor operațiuni 

militare. (fig. 7 și 8).  

Patrioții care au luptat pentru unire au fost mulți, dar dintre toți, fără a 

minimaliza rolul celorlalți, evidențiem importanța deosebită a lui Ilie Lazăr. În 



 

semn de recunoștință și de cinstire, în anii de libertate de după 1989, la Giulești 

i-a fost înălțat un bust (fig. 9).  

 

 
Fig. 7 și 8: Obeliscul ce marchează centrul Europei la Trebușeni, Maramureș (azi 

Dilove, în Ucraina, pe malul Tisei) 

 

Ilie Lazăr a organizat acțiuni militare în Bucovina, Maramureș și Banat, 

contribuind decisiv la eliberarea acestor provincii de sub ocupație străină. 

Cuvintele lui Iuliu Maniu din timpul procesului care i-a fost înscenat de 

către puterea comunistă îl caracterizează pe deplin și rămân ca o pildă măreață 

pentru generațiile ce vor veni: „Îți mulțumesc Ilie că nu m-ai trădat și mi-ai 



 

rămas fidel până la capăt”. Ele sunt redate pe o placă de marmură amplasată pe 

soclul statuii din Giulești a patriotului român (fig. 11).  

 

  
Fig. 9: Statuia lui Ilie Lazăr din localitatea Giulești, Maramureș;  

Fig. 10: Mormântul lui Ilie Lazăr din Cimitirul Mănăștur din Cluj-Napoca 

 

Fidelitatea lui nu a fost numai pentru președintele marelui partid național, 

condus de personalitățile care au făcut unirea, ci pentru întregul popor.  

Totodată, Ilie Lazăr a fost și cel mai tânăr participant cu credențional la 

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, fapt ce i-a conferit dreptul de 

semnătură pentru unire. Era atât de cunoscut și respectat în Maramureș, încât 

povestea vieții lui a intrat în folclorul regiunii (fig. 12).  

 

  
Fig. 11: Inscripția ce redă cuvintele lui Iuliu Maniu; Fig. 12: Lozincă electorală intrată 

în folclorul maramureșean (Sursa: Casa Familiei Lazăr din Giulești) 

 



 

Dacă românii ar avea periodic în istorie asemenea generații cum a fost cea 

a Marii Uniri, ei ar conduce țara spre prosperitate și progres și ar urca mult mai 

sus în ierarhia popoarelor lumii. 

De la casa Lazăr din Giulești au pornit carele cu participanții de la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia.  

Acestea s-au îndreptat spre Baia Mare, iar de acolo toți participanții au 

plecat cu trenul (Lazăr I., 2000, p. 59). Tot aici s-au făcut pregătirile pentru 

luptele de la Vad (azi, Vadu Izei) și de la Cămara-Sighet, din ianuarie 1919, 

pentru eliberarea Maramureșului. Astăzi, aceasta este casă memorială, unde sunt 

prezentate, în texte și imagini, sacrificiile marelui bărbat de stat și multe aspecte 

și personalități din timpul pregătirii unirii (fig. 14). 

O serie de obiecte și documente datează din perioada care a urmat, 

inclusiv din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial și al perioadei comuniste, 

când au fost prigoniți patrioții români de prim rang. 

Casa Familiei Lazăr din Giulești face parte din patrimoniul Muzeului 

Maramureșean, fiind deosebit de valoroasă și din punct de vedere arhitectural 

(fig. 13).  

 

Unirea întregului Maramureș cu România nu a ținut mult. Epopeea 

maramureșenilor arată trecerea lor prin mai mult de opt țări, în mai puțin de opt 

decenii, chiar și pentru cei care au locuit toată perioada în aceeași casă.  

După aproximativ doi ani și jumătate de apartenență la România, partea 

de la nord de Tisa a Maramureșului fost cedată Cehoslovaciei (în 26. 07. 1921). 

Din totalul suprafeței întregii regiuni, de 10 354 km2, doar o treime a revenit 

Statului Român (3 381 km2), iar două treimi au rămas în afara lui (Filipașcu Al., 

1940, p. 10). Astfel, s-a produs dezmembrarea acestei provincii românești 

unitare (Țineghe Cristina, 2009, p. 3-9). De aceea, unii istorici afirmă astăzi că 

deși la Alba Iulia au cerut unirea cu țara, „glasul maramureșenilor de peste Tisa 

a fost numai auzit, nu și ascultat” (Gherheș I., 2018, p. 54 și 55). „Strigătul 

delegaților din dreapta Tisei nu a fost luat în seamă...” (Botoș I., 2009, p. 11).  

De fapt, după destrămarea Monarhiei Austro-ungare, regiunea nordică a 

fost înglobată în mai multe țări: România, Cehoslovacia, Ungaria, URSS, 

Ucraina și în câteva mici formațiuni statale efemere ucrainene, sub stăpânirile 

provizorii ale lui Voloșin, Vorobeț și Odoviciuc (Hodor N., și colab., 2018 a, p. 

100). Partea de sud a ajuns în componența României, deși, orașul Sighet și 

împrejurimile, până la Leordina, au fost ocupate, pentru scurt timp, de trupele 

neregulate ucrainene conduse de locotenentul colonel Vorobeț (Gherheș I., 



 

2018, p. 65 și 66). În septembrie 1940, ca urmare a Arbitrajului de la Viena din 

30 august, a fost ocupată de Ungaria, apoi, de trupele sovietice și a revenit în 

componența Statului Român în primăvara anului 1945, odată cu alungarea 

administrației ucrainene a lui Ivan Odoviciuc. În Transilvania, s-a instalat 

administrația românească în data de 9 martie 1945, iar în Maramureșul de la sud 

de Tisa, în 9 aprilie (Sălăgean Marcela, 2002, p. 145 și 158). 

 

 

 
Fig. 13 și 14: Casa Lazăr din Giulești, Maramureș. Vedere generală și vedere din 

interior 

 

Timp de un secol, după Marea Unire, cu excepția unor situații trecătoare 

din timpul războaielor mondiale și din preajma lor, cele două părți ale 

Maramureșului au evoluat mai mult separat decât împreună, până în ziua de 

astăzi. Românii maramureșeni din Ucraina de azi, ca foști cetățeni ai României 

și ai mai multor țări, în acest veac frământat, merită un tratament plin de 

bunăvoință și de respect din partea Statului Român. 



 

Centenarul Unirii Românilor prezintă mai multe aspecte. Are cel puțin 
două fețe, precum Ianus, una de sărbătoare, îndreptată înspre interiorul țării și 
alta mai tristă, cea legată de situația românilor din afara frontierelor și de 
speranțele acestora.  

Viitorul României își are izvorul într-un trecut măreț. Jertfa înaintașilor a 
creat condiții mai bune pentru dezvoltare. Astăzi, la centenar, se pun mai multe 
întrebări: S-au valorificat aceste condiții cu adevărat? S-a folosit pe deplin acest 
avantaj? S-a făcut destul? Sau au fost ignorante și pierdute mai multe șanse pe 
care țara și poporul le-au avut? Astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, ar trebui 
să fie un moment de bilanț. E greu de răspuns la aceste întrebări. Totuși, se poate 
spune că fascismul și comunismul au împiedicat dezvoltarea țării pentru mult 
timp. Se simt și astăzi și se vor simți multă vreme de acum înainte urmările 
acțiunilor exponenților acestor ideologii.  

În anii de după Cel de-al Doilea Război Mondial, minoritatea română din 
toate țările vecine a fost neglijată. S-a produs o deznaționalizare accentuată în 
URSS, Ungaria, Serbia și în toate celelalte țări balcanice. Legăturile cu românii 
din exil au fost mult reduse.  

Astăzi, cele două fețe ale centenarului, cea de sărbătoare și cea dinspre 
românii din afara granițelor, mai tristă, trebuie să acționeze ca o pereche sau 
chiar ca un singur chip, astfel încât să se creeze condiții pentru un trai mai bun, 
pentru o colaborare mai strânsă. 

 

Statul Român are obligația morală să se preocupe de situația românilor de 
peste hotare, să le apere drepturile și libertățile, să întreprindă acțiuni care să-i 
ajute la păstrarea identității de neam.  

Am prezentat soluții la situațiile pe care le descriem în rândurile de mai 
jos, în fața mai multor reprezentanți ai organismelor de decizie, academice sau 
de cultură, ori ai celor cu atribuții legislative sau executive: senatori, deputați, 
academicieni, universitari, miniștri și funcționari ai statului. Am solicitat 
modificări de legi prin care să poată fi acordate mai multe facilități românilor de 
peste granițele țării. 

În Maramureș, pe teritoriul de azi al României trăiesc 33 544 ucraineni 
(conform recensământului din anul 2002). Conform datelor oficiale (de la 
recensământul din anul 2001), în partea ucraineană locuiesc peste 32 563 de 
români (Boar N., 2005, p. 151). La aceștia, se adaugă aproximativ alte 10 000 de 



 

oameni, numiți volohi (conform unor estimări neoficiale). Aceștia din urmă 
locuiesc în raioanele montane din nord-vestul Transcarpatiei. Prezența 
minorităților este un motiv important pentru consolidarea legăturilor de peste 
frontiera de pe Râul Tisa. 

 
Situația infrastructurii de la frontiere  

Pe glob, în multe regiuni din apropierea frontierelor, trăiesc numeroase 
minorități etnice. În Europa, legăturile transfrontaliere sunt puternice, granițele 
reprezintă, în multe locuri, doar linii simbolice. Frontierele României sunt mai 
puțin penetrabile, mai ales granița de nord și de est, starea legăturilor și 
proiectelor comune este mult sub posibilitățile și oportunitățile prezentului. În 
multe cazuri, infrastructura este învechită sau deteriorată.  

În nenumărate situații, rigiditatea structurilor administrative și politice și 
birocrația din țările vecine, dar și din România, frânează dezvoltarea societății. 
Este adevărat faptul că există o „Europă cu două viteze”, cum se spune, 
problema cea mai gravă fiind cea care ține de marea inerție în privința 
schimbărilor de mentalitate.  

Asemenea cazuri se întâlnesc încă și în prezent în multe state și regiuni, 
unde colaborarea între comunitățile ce aparțin aceluiași grup etnic, separat de 
frontieră este redusă. De multe ori, accentele naționaliste în relațiile reciproce 
încă se mențin. Întâi, trebuie să ne scăpăm de povara frontierelor din gândirea 
noastră și apoi ne vom elibera și de cele din teritoriu.  

În Maramureș, până după Primul Război Mondial, nu exista frontieră pe 
Tisa. Cele două areale aparțineau aceluiași stat, Austro-Ungaria, de Comitatul 
Maramureș. Între cele două maluri ale Tisei funcționau cinci poduri rutiere și 
trei feroviare (Boar N., 2005, p. 212). În plus, legăturile se făceau și pe uscat, pe 
calea ferată dintre Valea Vișeului și Trebușeni (azi Dilove, în Ucraina). 
Circulația pe șoseaua ce duce de la Piatra la Iablonivka, pe lângă râul Tisa era 
liberă și lesnicioasă. 

Podurile erau rezistente, fiind construite din fier (fig. 16 și 18). Azi, au 
mai rămas, dintre acestea, doar podul feroviar de la Câmpulung la Tisa (închis 
circulației de peste un deceniu) și o jumătate de pod de la Teceu. Se mai poate 
observa și piciorul podului de la Lunca la Tisa, păstrat ca mărturie a legăturilor 
dintre locuitorii celor două maluri ale Tisei (fig. 15, 16 și 17).  

În prezent, trecerea frontierei româno-ucrainene peste Râul Tisa, se face 

pe un pod rutier de lemn, dintre Sighetu Marmației și Slatina (Solotvino), ce 

poartă numele Academicianului Mihai Pop. Are o singură bandă, cu circulație 

alternativă pe sensuri și a fost dat în folosință, în urmă cu peste un deceniu (fig. 

19).  



 

 

 

 
Fig. 15, 16 și 17: Imagini dublete: Podul rutier de lemn dintre Sighetu Marmației și Slatina (Solotvino); Jumătatea de pod păstrată 

la Teceu; Piciorul podului de la Lunca la Tisa (Sursa imaginilor: Google.com/maps, 19.11.2019).



 

 

 
Fig. 18 și 19: Râul Tisa, podul și bacul dintre Sighet și Slatina, în timpul Celui de-al 

Doilea Război Mondial (Perioada horthystă, Botoș I., 2014, p. 43) și podul actual, din 

lemn 

 
Acesta se deteriorează frecvent și se închide periodic pentru reparații. Cu 

multe dificultăți, s-au obținut aprobările pentru începerea lucrărilor. Totul a fost 
posibil numai prin implicarea unor oameni deosebit de inimoși de la nivelul 
administrațiilor și asociațiilor locale, conduși de primarul Sighetului, inginer 
Ioan Bledea. 

Chiar și după terminarea lui, în anul 2001, podul a fost ținut închis timp de 
câțiva ani. Greu s-a ajuns la un acord pentru deschiderea punctului de frontieră, 
în anul 2007. Birocrația este mare și ea reprezintă o piedică în calea progresului 
țărilor și popoarelor.  

Așadar, legăturile transfrontaliere sunt firave. Totuși, podul de lemn este 

folosit intens de către localnici, dar are lățime mică și, în consecință, o capacitate 



 

foarte redusă datorită tonajului acceptat (3, 5 tone), adaptat mereu la starea lui de 

deteriorare și de întreținere. Până în prezent, posibilitatea amenajării unor treceri 

de frontieră pe uscat a fost ignorată, deși au existat propuneri în acest sens. Ele 

ar putea fi construite pe căile rutiere și nu ar impune costuri mari (de exemplu, 

cele dintre localitățile Piatra și Iablonivka sau între Valea Vișeului și Trebușeni, 

azi Dilove).  

Mai mult, circulația trenului, pe linia cu ecartament larg (1 520 mm), ce 

străbătea sectorul dintre Câmpulung la Tisa și Valea Vișeului, prin România, a 

fost întreruptă la doar câteva luni după inaugurarea podului rutier. S-a pornit 

circulația rutieră, dar a fost oprită cea feroviară. 

Șinele de cale ferată ruginesc, terasamentul este plin de lăstari care cresc 

printre traverse. Cei care au întors trenul din drum și-au motivat acțiunea în felul 

următor: „Dorim să punem capăt traficului cu țigări în zona noastră de 

răspundere”. Asta a declarat Lidia Mureșan, Șefa Biroului Vamal din Sighetu 

Marmației, potrivit unui articol semnat de Vasile Dale și apărut pe site-ul 

emaramureș.ro, în data de 17.10.2007. Circulația trenului a fost oprită cu 

ușurință, repornirea rămâne doar la nivelul unui deziderat ce pare imposibil de 

atins.  

Încercările părții române de a construi un pod rutier modern în sectorul 

Cămara (Sighet) – Biserica Albă, evoluează încet, deși ar putea exista șanse mari 

ca lucrările să fie finanțate de U E. 

În vremea închiderii granițelor, după Cel de-al Doilea Război Mondial, un 

cântec popular descria în felul următor situația de pe Tisa:  

„Auzât-am că s-o rupt/ Podu’ de la Câmpulung,/ La mândra să nu mă 

duc./Ruptu-s-o de bună samă/ Cuiu’ de la cătăramă/ Șî s-o pus pă Tisa vamă!” 

 

Și, din păcate, de atunci și până astăzi, s-a progresat foarte puțin. Pe 

timpul URSS, trecerea graniței se făcea cu dificultate. După declararea Ucrainei 

ca stat independent, în anul 1991, dintre podurile distruse de război și de 

inundații, a fost reconstruit doar unul singur, cel de lemn. 

Nici la frontiera României cu Republica Moldova și Serbia, situația nu 

este cu mult mai bună. Lipsa unor dotări moderne se observă de la distanță (mai 

ales spre Moldova). Trecerea este mai facilă spre Ungaria și Bulgaria, fluiditatea 

este crescută, desigur și din cauza apartenenței acestor țări la U E.  

 

Accesul la studii în România 

Elevii români din țările vecine, care doresc să se înscrie la admiterea în 

liceele și facultățile din România, întâmpină mari dificultăți. Cunoaștem detalii 

despre aceste stări de fapt și am intervenit de multe ori, în asemenea cazuri, 

pentru rezolvarea lor, dar rezultatele au fost relativ reduse.  



 

Aflând despre aceste situații incredibile, m-am prezentat, ca persoană 

privată, la mai multe întâlniri ale comisiei mixte române (alcătuită din 

reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Ministerului de Externe), cu posibilii 

candidați de peste frontiere. Am întâlnit, în mai mulți ani, persoane care erau 

venite pentru o nouă încercare de a accesa un loc la studii în România.  

Câțiva dintre doritori au reușit să îl obțină, atât la nivel licență cât și la 

master. Unii dintre ei, însă, au fost obligați să aștepte timp de mai mulți ani, alții 

au renunțat după câteva încercări.  

De multe ori, studenții și elevii din aceeași familie au fost trimiși în orașe 

românești diferite, aflate la distanțe mari între ele, despărțindu-se, astfel, frații, 

unul de altul, pe perioada studiilor. În această situație, costurile cresc mult 

(transportul, trimiterea de pachete, vizitele părinților, cazarea, masa etc.).  

În cazurile în care ar reuși să studieze în același centru universitar, pe 

lângă scăderea costurilor, ar interveni și un factor de confort psihic rezultat din 

colaborare, ajutor reciproc și dintr-un plus de siguranță. 

Uneori, studenții sunt obligați să-și plătească școlarizarea, pe motivul că 

universitățile nu au locuri gratuite prevăzute pentru ei (bugetate de Statul 

Român), în situația în care salariul mediu din țările lor este de multe ori mai mic 

decât cel din România.  

În condițiile unei legislații greoaie și rigide, metodologia de aplicare a 

legilor pune piedici suplimentare în calea elevilor și studenților dornici să se 

înscrie la studii în România. Elevilor li se cere să opteze pentru facultăți, cu 

multă vreme înainte de finalizarea studiilor liceale și unii dintre ei nu află în timp 

util despre această cerință. În acest mod, ei pierd posibilitatea de înscriere, fiind 

obligați să urmeze cursurile în țările lor, în limba statului respectiv. 

Fără motiv de exagerare, putem să afirmăm că situația din acest domeniu 

este mult mai gravă decât se poate explica în puține cuvinte. Într-o lucrare 

viitoare vom reveni cu o analiză detaliată, cu exemple, cu martori și cu elemente 

suplimentare ce rezultă din cazuri concrete. 

 

Obținerea cetățeniei române  

Românii basarabeni, bucovineni și cei din Serbia obțin cu dificultate 

cetățenia română, după perioade lungi de așteptare. Cei din Maramureș 

(Ucraina) nu mai sunt acceptați, cu începere din anul 2012, deși până atunci se 

aprobau cererile, în condițiile aceleiași legi. Nu există nicio justificare! Cum este 

posibil să se împiedice obținerea cetățeniei române de către cei care o merită?  

Ca o ironie a sorții, alte state membre ale U E acordă cetățenie românilor 

maramureșeni din Ucraina în timp foarte scurt de la solicitare. Solicitanții recurg 

la acest ultim gest din motive care nu țin de ceea ce le indică voința lor 

sufletească, ci cu scopul de a circula liber în Europa și SUA.  



 

Statul Român nu-i tratează în mod echitabil, alte state îi atrag. De aceea, 

unii dintre ei și-au stabilit domiciliul în alte țări vecine, pentru a beneficia de 

avantajele, drepturile și libertățile oferite de cetățenia unui stat membru al U E.  

În numeroase cazuri, românii de peste granițe află prin intermediul unor 

emisiuni de televiziune și al presei scrise că persoane de origine africană, 

asiatică sau sud-americană sunt primite cu mult onor de președintele țării, care le 

înmânează documente prin care acestea obțin cetățenia română. Românii se simt 

discriminați și părăsiți, invocând adesea indiferența funcționarilor Statului 

Român față de situația lor. Acest mod de tratare a problemelor care îi privesc îi 

face să își aducă aminte, din ce în ce mai des, de faptul că au fost cedați cu prea 

multă ușurință străinilor, în anii ’20 ai secolului trecut, datorită incapacității de 

negociere a puterii de la București. 

Începând din anul 2012, de când se prelungește această stare de fapt, 

reprezentanții românilor maramureșeni de la nord de Tisa au încercat să aducă și 

alte acte doveditoare în scopul creșterii șanselor de a obține cetățenia română, 

pentru că după acest an li s-au solicitat noi și noi dovezi, mult mai multe decât în 

trecut (fig. 20 și 21). Rezultatul a fost nul, de fiecare dată, deși legislația a rămas 

aceeași. Potrivit dreptului de acces al fiecărui cetățean la informațiile de interes 

public, Autoritatea națională pentru cetățenie ar trebui să explice acest mod de 

acțiune și să se propună soluții pentru remedierea situației. 

 

 
Fig. 20: Act de identitate eliberat de Regatul României în anul 1919, pentru o persoană 

din Maramureșul de la nord de Tisa. Sursa: „Apșa, gazetă regională Transcarpatia”, 

nr. 3 (108), martie, 2018, p. 1 



 

 
Fig. 21: Document eliberat de Institutul de Istorie al Academiei Române, Filiala 

Cluj-Napoca, pentru Sprijinirea românilor din Maramureșul de la nord de Tisa 

(Ucraina), în vederea acordării cetățeniei române (Cluj-Napoca, 2015). Sursa: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316291715307335&set=a.184027195290

9316&type=3&theater. Documentul este transcris și în lucrarea: Botoș I., „Românii 

din dreapta Tisei în imagini vechi, vol. II”, 2014 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316291715307335&set=a.1840271952909316&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316291715307335&set=a.1840271952909316&type=3&theater


 

Românii din Maramureșul de Nord (azi în Ucraina), au luptat pentru 

unire, au avut reprezentanți cu credențional la Marea Adunare Națională de la 

Alba Iulia, au votat pentru includerea acestor teritorii în Statul Român, au avut 

reprezentanți aleși în Parlamentul României Mari, au deținut cetățenia română, 

au posedat acte de identitate emise de autoritățile române (Botoș I., 2014, p. 2 și 

fig. 20 și 21).  

Totuși, în ultimii șapte ani, solicitanții de la nord de Tisa nu au mai primit 

cetățenia română. Pentru a demonstra aceste situații bizare, într-o lucrare 

viitoare, vom prezenta exemple de cazuri concrete.  

În condiții normale, ar trebui să existe o lege românească prin care 

solicitanții cetățeniei române să nu fie obligați la nimic altceva, decât să 

demonstreze faptul că sunt români. Și în baza acestui adevăr, să poată primi în 

timp foarte scurt cetățenia română. 

 

*** 

 

În ultima vreme, autoritățile locale au încercat să strângă cât mai mult 

legăturile transfrontaliere. Există dorința de colaborare, iar activitățile culturale 

s-au amplificat. Probabil, sursa piedicilor în calea apropierii dintre cetățenii de 

lângă frontiere se află mult mai sus, undeva în ierarhia administrativă și politică 

a țărilor. De acolo vine această inerție. Parcă și acțiunile de publicitate și de 

comunicare sunt mult sub posibilități. E nevoie de informare, dar și de mai 

multă acțiune! Cetățenii de rând nu înțeleg de unde vin atâtea impedimente care 

frânează mersul firesc al lucrurilor.  

Situația nesatisfăcătoare a infrastructurii de la frontiere, accesul dificil la 

studii în România și problemele grave privind obținerea cetățeniei române ne fac 

să credem că relațiile actuale dintre aceste țări sunt mult sub nivelul 

posibilităților mileniului în care trăim.  

Evoluția relațiilor este prea lentă, starea aceasta de amorțeală îi lasă, 

uneori, pe locuitorii din vecinătatea frontierelor fără mari speranțe pentru viitor. 
  

În Republica Moldova se întâlnește o situație unică în lume. Bolșevicii au 

înființat o Republica Moldovenească de la est de Râul Nistru, în anul 1924, 

datorită faptului că teritoriul era populat cu români.  

Apoi au „au inventat” așa-zisa „limbă moldovenească” și „poporul 

moldovenesc” (Hodor N. și colab., 2018 a). Aceste idei s-au propagat mai târziu, 



 

după anul 1940, spre vest, până la Râul Prut, unde în urma Pactului 

Ribbentrop-Molotov, au mutat și granița imperiului roșu.  

În primii șase-șapte ani de după noua ocupație sovietică din 1944-1945, 

numărul bisericilor și mănăstirilor a fost redus la jumătate (Țurcanu I., 2000, p. 

143). Au avut loc multe deportări, crime, întemnițări etc. 

E greu de crezut, chiar este de neconceput, dar propaganda bolșevică a 

reușit să-i convingă pe mulți dintre românii basarabeni că ei nu sunt români și că 

nu vorbesc limba română, deși din timpuri vechi această denumire era folosită la 

Chișinău și în întreaga Moldovă (Dovcevu, I., 1865, p. 1, Hodor N., și colab., 

2018 a, p. 98).  

Probabil că este singurul caz din istorie de pe întregul glob pământesc, 

unde s-a produs o astfel de dezinformare și de deznaționalizare prin propagandă. 

Imaginile din figurile 22, 23 și 24 pot fi convingătoare pentru situația țării.  

De asemenea, este de neînțeles cum e posibil ca un om, în calitatea lui de 

cetățean, să poate să-i susțină și să-i voteze pe cei care i-au ucis părinții și 

bunicii, i-au confiscat averea, iar pe el l-au chinuit și l-au înfometat, i-au interzis 

drepturile elementare, inclusiv limba maternă și credința, au dus elitele țării în 

„Siberii de gheață”. 

Această stare se menține de mai multe decenii și este alimentată și azi, la 

un secol de la unirea Basarabiei cu România, propaganda fiind intens finanțată 

de unele state vecine care vor să țină populația săracă și neinformată și să 

stăpânească acest teritoriu. 

 

 
Fig. 22: Gard de sârmă ghimpată pe partea stângă a Prutului, la granița 

româno-moldovenească, în anul 2008; Fig. 23: Chipuri de comuniști pe o clădire din 

orașul Bălți; 



 

 
Fig. 24: Monument cu secerea și ciocanul de pe malul Prutului, localitatea Costești, 

Republica Moldova 

Republica Moldova s-a aflat multă vreme în rândul plutonului „celor mai 

agrare țări” din Europa, ponderea agriculturii la PIB fiind de peste 48% 

(Șofransky O., 1999, p. 33 și 60). 

Situația Republicii Moldova a fost redată cu multă clarviziune, dar și cu 

tristețe, în versuri, de marele patriot român basarabean, poetul Grigore Vieru 

(fig. 25). 

 

 
Fig. 25: Versurile prin care poetul român basarabean Grigore Vieru redă situația 

Basarabiei 

 



 

La recensământul din 2014, în Republica Moldova, din totalul de aproape 

3 milioane de locuitori, 75% s-au declarat moldoveni și 7% români (fig. 26). Se 

poate remarca creșterea ponderii românilor, de la 2, 2% la 7 % (fig. 26). 

În ultimii ani, au loc încercări de apropiere spre Uniunea Europeană, dar 

structurile comuniste din societatea moldovenească basarabeană împiedică orice 

cale spre democratizare.  

Intelectualitatea progresistă și tineretul au tras, de multe ori, semnale de 

alarmă în legătură cu pericolul pe care îl reprezintă izolarea Republicii Moldova, 

dar partidele prooccidentale nu au obținut majoritatea parlamentară suficientă 

pentru a putea declanșa ruperea totală a Basarabiei de vechiul sistem propus, 

corupt și incompetent.  

Generația tânără, neputând suporta o asemenea stare de fapte, a luat din 

nou calea exilului, așa cum au făcut mulți basarabeni, demult, în condiții grele 

de război și de ocupație sovietică.  

Un caz special, îl reprezintă Transnistria, unde se întreține o situație 

conflictuală. Unele țări mențin trupe, care sunt prezente în regiune încă din anii 

Celui de-al Doilea Război Mondial (Armata a 14-a sovietică). Astăzi, pe Nistru, 

nu s-a ajuns la soluționarea definitivă a conflictului început în anul 1992 și sunt 

prezente încă forțe militare pentru menținerea păcii (fig. 27).  

 

 
Fig. 26: Structura etnică a populației în Republica Moldova, în anii 2004 și 2014. 

Sursa: statistica.md 

 

Populația este lămurită de către politicieni că aparține unei țări dezvoltate, 

Rusia, dar este ținută în condiții de sărăcie. În magazine, încă se mai socotește cu 

abaca, scrierea se face cu litere chirilice și în așa-zisa limbă moldovenească, pe 

străzi mai circulă autobuze cu aspect specific pentru epoci trecute, veniturile și 

nivelul de trai sunt pe ultimele locuri în Europa (fig. 31-34). 
 



 

  
Fig. 27: Situație de conflict înghețat pe Râul Nistru (Vadu lui Vodă, 2017);  

Fig. 28: Stemele de la intrarea în Transnistria  

   
Fig. 29: Statuia lui Lenin din Tiraspol; Fig. 30: Monument în formă de tanc, din 

Tiraspol 

 

Clădirile sunt pline de panouri cu lozinci comuniste și cu fotografii ale 

conducătorilor actuali, iar monumentele și statuile sovietice pot fi văzute la tot 

pasul (fig. 28-34).  Se face mereu, un cult al personalității pentru conducătorii 

autoproclamatei Republici Transnistrene și pentru cei ai Rusiei. Cetățenii se 

consideră aparținători ai Statului Rus și au informații foarte vagi despre Uniunea 

europeană și despre România. De cele mai multe ori, acestea sunt false, rezultate 

din acțiunile mai vechi și mai noi, de denigrare, desfășurate de propaganda 

bolșevicilor și a urmașilor acestora.  

Periodic, în Transnistria au loc acțiuni electorale proprii, iar pentru 

scrutinurile Moldovei, trec Nistrul, în mod organizat, grupuri de alegători cu 

vederi de stânga, folosite în scopul de a impune un anumit rezultat.  

 



 

 

 
Fig. 31, 32 și 33: Imagini din Tiraspol. În magazine se calculează cu abaca (abacul); 

Inscripție de pe frontispiciul Universității „Taras Șevcenko”; Autobuz local; 

 

Așa se prelungește o situație de izolare și de înapoiere a unei regiuni în 

care este întreținut un conflict artificial, realimentat periodic, atunci când ajută 

scopurilor hegemoniste ale Rusiei. 

Peisajul orașelor și satelor din autoproclamata Republică Moldovenească 

Transnistreană arată o stare de înapoiere generalizată, infrastructura industrială 

și de transport fiind lăsată într-o stare avansată de degradare. 



 

 
Fig. 34: Panou de la parterul unei clădiri din centrul orașului Tiraspol, cu fotografiile 

lui Putin și Medvedev, încadrate de portretul lui Che Guevara 

 

Românii moldoveni din regiune au o viață foarte grea. Cei care găsesc 

posibilități de studii sau de muncă în România ori în alte țări din UE, părăsesc 

regiunea, ducând la creșterea ponderii rusofonilor în totalul populației. 

Libertatea de exprimare este îngrădită, posibilitățile de informare ale 

populației sunt reduse, nivelul de trai a fost și este și astăzi pe ultimele locuri în 

Europa. 

Prezența unor unități militare străine pe teritoriul Republicii Moldova, ca 

stat independent, este principalul focar de conflict și reprezintă o încălcare gravă 

a normelor de drept internațional. Această situație incertă se păstrează de multă 

vreme și rezolvarea ei este încă departe de final, în special datorită armatelor de 

ocupație.  

 

Starea actuală a utilizării limbii române în școli și biserici din 

Ucraina 

Sunt multe alte aspecte care demonstrează un prezent trist al românilor de 

peste frontiere. Cele mai noi sunt cele legate de restricționarea folosirii limbii 

române în școli și în biserici în Ucraina. Presa și agențiile internaționale au 

prezentat știri în acest sens, imediat după producerea lor. 

În toamna anului 2017, în Ucraina a intrat în vigoare o nouă lege a 

educației care introduce în școli un sistem bazat pe douăsprezece clase. În 

același timp, legea prevede extinderea și utilizarea limbii ucrainene și 

restrângerea limbilor minorităților (Brândușă Ștefania, 06.02.2018, 

activenews.ro). Toate țările democratice vecine și reprezentanții comunităților 



 

etnice ale minorităților naționale au lansat avertismente din care rezultă că aceste 

abuzuri ale statului vor duce la asimilarea grupurilor naționale minoritare, scrie 

hotnews.ro, într-un articol semnat de R. M., din data de 07.09.2017.  

Legea Educației nr. 3419/2017, împiedică predarea în școli în limba 

minorităților. „Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) condamnă 

în termeni duri faptul că Rada Supremă de la Kiev a adoptat Legea educației, 

prin modificarea articolului 7 (privind limba de predare în sistemul de 

învățământ) fără consultarea reprezentanților minorităților naționale”, scrie 

Cătălin Belu pentru rador.ro, în 12.10.2017. 

Patriarhul Filaret al Ucrainei a anunțat că „Slujbele religioase trebuie 

oficiate din principiu în limba ucraineană”, după cum rezultă dintr-un articol 

publicat de Evan Răutu pe ro.sputnik.md, în data de 16.10.2018. În Sighetu 

Marmației, își are sediul un Vicariat Ortodox Ucrainean. Pe bază de 

reciprocitate, trebuie solicitată înființarea unor vicariate românești în 

Transcarpatia, Bucovina și Bugeac, cu scopul împiedicării asimilării românilor 

prin biserică. 

Acestea sunt doar câteva exemple de abuzuri asupra minorităților, făcute 

de puterea de la Kiev. Unele știri mai noi susțin că legea nr. 7 se va aplica în 

mod eșalonat în timp, pe cicluri de studii, probabil, pentru a nu stârni proteste 

din partea populației și reacții din partea țărilor vecine și a organismelor 

internaționale. E o tehnică a pașilor mărunți, care, în timp, duce la același 

rezultat. Sunt afectați de aceste legi și hotărâri românii din Maramureșul de 

Nord, cei din Bucovina de Nord și cei din Bugeac. 

În Ucraina, numărul românilor (și moldovenilor) a scăzut de la 324 525 în 

anul 1989 la 258 619 în 2001, când a avut loc ultimul recensământ al populației 

(Popescu I. și colab., 2009, p. 37).  

 

Românii din Serbia și din celelalte țări balcanice  

Românii din aceste țări au fost supuși, de-a lungul timpului, unui proces 

foarte puternic de asimilare. Președintele executiv al Fundației Naționale pentru 

Românii de Pretutindeni, Eugen Popescu, referindu-se la situația celor „300 000 

de români din Timoc”, a afirmat „că românii din Timoc nu au avut niciodată 

școală în limba maternă” și a subliniat faptul că Biserica românească întâmpină 

probleme grave în încercarea de a se întoarce în regiune, relatează 

timocpress.org.rs/ro, în 27. 02. 2018. 

Aromânii din Balcani au fost deznaționalizați, în mare număr, în perioada 

postbelică, pe de o parte, din cauza dezinteresului statelor comuniste față de 

aceștia (România, fosta Iugoslavie, Albania), și, pe de altă parte, din cauza 

politicilor de asimilare (Grecia). 

 

http://www.rador.ro/2017/10/12
https://ro.sputnik.md/


 

Situația românilor din Ungaria 

Situația românilor din Ungaria a evoluat spre o asimilare pronunțată. 

Comunitatea românească este așezată în vecinătatea orașului Giula, aproape de 

confluența Crișurilor Alb și Negru. Într-un reportaj realizat de Tiberiu Boca, de 

la redacția în limba română a Televiziunii Ungare și preluat de Ștefan Both în 

adevărul.ro/locale/timișoara, în data de 08.12. 2018, se arată că „românii rămași 

în Ungaria acum o sută de ani au fost uitați de noul stat, România Mare. La fel 

s-a întâmplat și cu conducerea României comuniste, dar și cu cea de după 

Revoluția din 1989... Astăzi, în Ungaria, conform ultimului recensământ, trăiesc 

în jur de 35.000 de cetățeni de naționalitate română. În 2001 erau doar 8.000 de 

etnici români, însă [în] ultimii ani, numărul românilor a crescut de trei ori, ca 

urmare a deschiderii granițelor și a stabilirii multora în Ungaria. Cei mai mulți 

români, aproximativ 7.000, trăiesc la Budapesta”.  

Și românii din teritoriile care aparțin Ungariei de azi au avut delegați la 

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, conform lui Mircea Gheorghe 

Abrudan, citat în articolul amintit. 

*** 

Aceste situații prezentate pe țări, arată existența unor motive în plus pentru 

care, noi, cei din timpurile de astăzi, trebuie să prețuim tot mai mult eforturile 

generației Marii Uniri. Acțiunile personalităților care au trăit atunci, au avut o 

eficiență mult mai bună, în condiții deosebit de vitrege. Eroismul militarilor 

români și iscusința elitelor culturale și politice au condus națiunea română spre 

Marea Unire. Aceștia merită toată recunoștința noastră. Dușmanii au fost mulți 

și puternici, dar au fost prinși în momente de slăbiciune, când au existat mai 

multe conjuncturi politice și militare favorabile românilor. Armata română s-a 

angajat simultan sau după intervale scurte de timp în operațiuni îndreptate înspre 

toate direcțiile din care au venit amenințările (Hodor N. și colab., 2018, p. 100). 

 

Dorința de unire a românilor s-a exprimat prin votul participanților cu 

credențional. „Această voință a majorității coincidea și coincide cu dreptul 

popoarelor la autodeterminare, drept recunoscut în ianuarie 1918 de Congresul 

SUA, la propunerea președintelui Woodrow Wilson (Pop I-A., 2016, p. 12).”  

„În viața popoarelor, ca și a indivizilor, se întâmplă adesea, ca adevărul să 

fie sacrificat, dreptatea sugrumată și pe ruinele lor să se înalțe biruitoare 

stăpânirea minciunii și a nedreptății. Această stăpânire poate fi uneori de durată, 



 

seculară sau milenară chiar. Nu va fi însă niciodată definitivă” (Lupaș I., 2018, 

p. 45). Iată, deci, că speranța unirii popoarelor rămâne veșnică.  

Adunările festive și ceremoniile au mare importanță pentru menținerea 

conștiinței românești, însă acțiunile dedicate centenarului Marii Uniri nu trebuie 

să cadă în festivism, ci să pună accentul pe pragmatism și eficiență. Optimizarea 

acestora revine, în primul rând, în sarcina guvernului.  

Astăzi, la un secol de la unire, se poate constata existența anumitor stări de 

fapt care încă mai trebuie îmbunătățite, altele, care trebuie reformate din temelii. 

Nici până azi nu au fost găsite cele mai bune soluții care să fie favorabile 

dezvoltării țării și neamului românesc.  

Pe plan intern, este vorba, în primul rând, despre descentralizarea 

activităților administrative și de creșterea rolului regiunilor în actul decizional, 

pentru a aduce statul mai aproape de cetățean.  

Pe plan extern, sărbătorirea centenarului necesită și o altă abordare, una 

mai apropiată de necesitățile românilor rămași, fără voia lor, dincolo de 

frontierele țării. „Să nu le uităm existența și trecutul”, scria Rus Dumitru, într-o 

lucrare referitoare la aceștia (1997, p. 12). Poate se reușește să se facă și mai 

mult pentru ei și să se înceapă, măcar acum, în anii centenari, o nouă abordare a 

relațiilor cu aceștia.  

Românii din țările vecine au trăit sau mai trăiesc încă în țări cu regimuri 

dictatoriale, bazate pe falsuri și minciuni. Într-o carte referitoare la românii din 

Ucraina, Ion Popescu și Constantin Ungureanu precizează faptul că „nu există 

democrație fără adevăr” (Popescu și colab., 2009, p. 30). Și, după cunoașterea 

adevărului, se poate aspira spre libertate. 

În urmă cu 100 de ani s-a hotărât „unirea pe vecie”. Acum, ar fi important 

să se analizeze amănunțit câteva evenimente petrecute în perioada care s-a scurs 

din ziua unirii și până azi. Numai dacă se va studia cu multă atenție trecutul 

neamului românesc, se va pune o temelie trainică viitorului și se va putea 

perpetua și dezvolta un stat românesc unit și fortificat. Trebuie să se tragă 

învățăminte atât din victorii, cât și din înfrângeri, pentru a stabili modalitățile 

viitoare de acțiune. 

Discursurile contemporane despre unire, de cele mai multe ori, pun 

accentul pe victorie, pe rezultatul final și, parcă, minimalizează imensele 

dificultăți și pericole care au fost prezente la tot pasul, în timpul războiului și în 

anii care au urmat (Hodor N., 2018 a, p. 98 și 1996, p. 131). 

Eficientizarea activităților, în anii centenari, trebuie să fie o preocupare 

constantă a autorităților centrale și locale. 

* * * 

Când se urmărește lista membrilor primului parlament ales prin vot 

universal în România întregită, se constată predominanța unor personalități de 



 

excepție și prin acțiunile politice și patriotice pe care le-au întreprins și prin 

educația pe care au avut-o. La ședința de validare a deputaților, corifeii Marii 

Uniri au fost ovaționați cu mult entuziasm (Neagoe S, 1993, p. 32).  

„România Mare nu a fost scutită de probleme și a trebuit să facă față 

provocărilor de toate felurile” (Bucur B., 2017, p. LXII). Generațiile de atunci 

au reușit să le depășească. 

* * * 

Semnalarea stărilor de fapt care îi privesc pe românii de peste hotare 

reprezintă numai o primă etapă spre rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă. A doua, este aceea de a găsi soluții.  

Înainte de toate, este nevoie să se militeze pentru declararea nulității 

Pactului Ribbentrop-Molotov (sau Stalin-Hitler) și pentru revenirea la frontierele 

dinaintea acestuia.  

Uneori, rezolvarea problemelor care implică și țările vecine poate necesita 

o perioadă mai mare de timp, datorată împotrivirii acestora. În multe cazuri, cum 

este cel al utilizării limbilor minorităților în școlile din Ucraina, soluția constă în 

abrogarea legilor discriminatorii și întoarcerea la situația de dinaintea apariției 

lor. Statul român trebuie să rezolve pe căi diplomatice aceste stări de lucruri, cât 

mai urgent posibil.  

Trebuie ținut cont de faptul că în România minoritățile au multe drepturi, 

inclusiv pe acela de a studia în limbile proprii. Și este nevoie să se recurgă la 

prezentarea acestei realități în negocierea cu statele vecine. În Municipiul 

Sighetu Marmației a fost inaugurat, în anul 1997, Liceul „Taras Șevcenko”, 

pentru minoritatea ucraineană. Statul Ucrainean a deschis abia după 18 ani liceul 

românesc din Slatina (Solotvino), pentru care, acum, există pericolul de a fi 

închis. În aceste probleme, totul trebuie să se bazeze pe reciprocitate, iar situația 

trebuie să evolueze spre cât mai multe drepturi și libertăți.  

În ceea ce privește Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române și Legea nr. 

299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, totul se poate 

rezolva foarte repede prin modificarea acestor acte normative, nu prin solicitări 

de noi documente sau prin căutarea de portițe pentru încadrarea în prezentele 

legi. E o problemă care implică în mod direct Statul Român. Cadrul legislativ 

are multe carențe, restricții și limite. Ele încalcă drepturile românilor din afara 

frontierei, ca oameni liberi și cetățeni ai Europei.  

Dacă există dorință de a rezolva favorabil și rapid situațiile descrise mai 

sus, în care se află românii de peste frontiere, se pot da ordonanțe 

guvernamentale de urgență. S-ar putea spune că este nevoie de voință politică. 

Noi credem că e vorba de luciditate, de clarviziune și, nu în ultimul rând, de 

patriotism. Sever Dumitrașcu atrăgea atenția că „orice politică românească 

trebuie să pornească de la poporul român, de la neamul românesc, în respectul 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdenrygy/legea-nr-299-2007-privind-sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni?d=2019-02-13
https://lege5.ro/Gratuit/gezdenrygy/legea-nr-299-2007-privind-sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni?d=2019-02-13


 

tuturor popoarelor lumii” (1994, p. 116). Patriotismul nu are culoare politică, el 

vizează numai țara și poporul, nu se declară, nu se afișează, el se constată din 

evidența faptelor.  

Schimbările necesare pentru acordarea cetățeniei constau în modificarea 

legislației și a metodologiei de aplicare a legilor. În cazul Legii nr. 21/1991 a 

cetățeniei române, se impune introducerea, la art. 11, a unui alineat 3, în care să 

se prevadă acordarea cetățeniei române tuturor persoanelor care o cer și care pot 

demonstra că sunt de etnie română.  

Pentru simplificarea accesului la studii în România a elevilor și studenților 

de etnie română din afara granițelor, este nevoie de acordarea unui număr de 

locuri centralizat pe țară, pe domenii. După admitere, fiecărui candidat admis 

trebuie să i se dea posibilitatea de a se înscrie la școala, liceul sau la universitatea 

pe care o dorește.  

Se va putea constata, imediat, faptul că nu va fi un aflux de candidați care 

să nu poată fi gestionat de instituțiile de învățământ din România. Oricum, 

numărul celor admiși se va regla prin concurs, pe țară.  

O altă posibilitate ar fi aceea, prin care universitățile ar publica un număr 

nelimitat de locuri pentru admiterea cetățenilor străini de etnie română. Însă, 

astăzi se elimină din start pentru unii candidați posibilitatea înscrierii la 

admitere. Situația din prezent este inexplicabilă. Românii de peste granițe nu o 

înțeleg și nu o suportă. Și nici cei din țară, pentru că ea reprezintă o mare 

nedreptate.  

Toate instituțiile și grupările cu preocupări culturale: Ministerul Culturii, 

ansamblurile folclorice, de dansuri și corale și de interpretare muzicală de orice 

fel, trebuie să fie antrenate în acțiuni de apropiere față de românii de peste 

granițe. Trebuie sensibilizată diaspora din țările occidentale europene, pentru a 

se integra în aceste acțiuni de promovare a intereselor românești și de ajutorare a 

românilor din străinătate.  

Cum este posibil ca în anii Centenarului Marii Uniri să se semene atâta 

tristețe în rândul românilor de pretutindeni, care se confruntă cu atâtea legi 

nedrepte și cu atâția funcționari indiferenți față de problemele lor? Ce putem să 

le spunem acestor oameni care se simt abandonați? Ei au nevoie de fapte, nu de 

vorbe!  

Dacă nu vom acționa împreună împotriva acestor nedreptăți, tot așa de 

trist va fi și viitorul! Guvernul României trebuie să ceară acordarea de 

despăgubiri pentru toți deportații și arestații de etnie română, indiferent unde își 

au domiciliul, precum și pentru urmașii acestora. Statele care au comis abuzuri 

în timp de războaie și de dictaturi, precum și moștenitorii lor de drept trebuie să 

plătească. 



 

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri trebuie să se axeze mai mult pe 

probleme concrete, pe pragmatism și pe utilitate! În anii de mare sărbătoare, 

2018, 2019 și 2020, trebuie să dovedim mai multă deschidere către situația 

românilor de pretutindeni! Numai așa ne putem asigura un viitor comun în 

Europa. 

Elevii din școlile românești, atât din țară cât și din străinătate, trebuie să 

afle adevărul despre tot ce s-a întâmplat în urmă cu un secol în teatrele de 

operațiuni militare, despre necazurile care s-au abătut atunci și apoi, timp de un 

secol, asupra societății românești, să cunoască efectele dezastruoase ale 

războiului și beneficiile Marii Uniri. Trebuie să conștientizeze inutilitatea 

războaielor în general, tragediile pe care le determină, pericolul propagandei și 

îndoctrinării și avantajele libertății, precum și drepturile omului și cetățeanului. 

Este obligația parlamentului și guvernului, a ministerelor care se pot implica în 

procesul legislativ ce are legătură cu problemele semnalate de noi, să aducă 

legislația la nivelul timpului în care trăim. 

Pe de altă parte, în domeniul educației, trebuie să sporească rolul 

inspectoratelor școlare, al conducerilor școlilor, al învățătorilor și profesorilor, al 

diriginților, chiar și al preoților satelor, al funcționarilor de stat. Toți pot 

contribui la dezvoltarea cunoașterii, la intensificarea informării și la ieșirea din 

această situație insuportabilă și inumană. 

Toate localitățile și instituțiile din România trebuie să se înfrățească 

imediat cu localități și instituții în care locuiesc sau sunt încadrați românii din 

afara granițelor și să încurajeze schimburile culturale, vizitele și cunoașterea 

reciprocă. Situația actuală rezultă din necunoaștere și din nepăsare.  

Statul Român poate susține financiar aceste acțiuni. Nu este o greutate 

prea mare pentru România. Un efort general trebuie făcut, acum, în cei trei ani 

de sărbătoare, prin care să se obțină efecte cuantificabile și să se constate un 

progres semnificativ al relațiilor românilor din țară cu cei aflați în străinătate.  

În final, propunem un exercițiu de sinceritate pentru factorii de decizie din 

România și din țările vecine, prin care să analizeze stadiul actual al relațiilor 

bilaterale și să acționeze pentru îmbunătățirea acestora. Suntem în mileniul trei, 

orice deschidere spre cooperare ar determina progres, ar aduce proiecte comune 

și bunăstare!  

A trecut un secol fierbinte, cu multe războaie, cu revoluții, cu abuzuri și 

dictaturi, cu exacerbări extremiste și xenofobe, cu Holocaust și genocid, cu 

deportări, uneori cu foamete, cu frontiere impenetrabile, cu emigranți, cu 

arbitraje și dictate, cu uniri și despărțiri. Au fost și ani buni și liniștiți, cu progres 

și bunăstare în lume. Țările și popoarele care s-au bucurat de mai mulți ani de 

conduceri democratice au avut mult de câștigat. Românii au trăit momente de 

bucurie și extaz, de unire și de succes, dar și de pierderi teritoriale, de asuprire, 



 

de batjocură, de genocid și de exil. Și, din toate acestea, trebuie să se tragă 

învățăminte, astfel încât tragediile să nu se mai repete. 

Dacă nu toate guvernele României s-au ridicat la nivelul momentului pe 

care l-au deschis personalitățile Marii Uniri, cerem astăzi generațiilor tinere, 

universităților și organizațiilor studențești să preia inițiativele și să acționeze 

pentru un salt important în dezvoltarea țării, în schimbarea atitudinii față de 

românii din străinătate, pentru cunoașterea, colaborarea și apropierea reciprocă. 

Trebuie să se creeze grupuri de acțiune care să pună presiune pe politicieni, 

grupuri care să facă acțiuni de lobby în favoarea neamului românesc și pentru 

respectarea drepturilor cetățenești, inclusiv ale minorităților, în toate statele 

vecine. 

Indiferența de azi este rezultatul propagandei, prin care s-a căutat să se 

găsească motive de izolare, de necunoaștere și separare a fraților de neam. Nu au 

existat motive de îndepărtare dintre români. Așadar, a fost necesară inventarea 

lor. Și se încearcă și azi, prin propaganda finanțată și întreținută de cei ce vor să 

domine teritorii și popoare care nu le-au aparținut de drept.  

Principalul motiv pentru care populația basarabeană nu dorește unirea este 

faptul că se susține ideea că moldovenii reprezintă un popor diferit, care 

vorbește o altă limbă, limba moldovenească. Este un raționament fals, contestat 

de specialiștii în domeniu.  

Există și o serie de învinuiri care se aduc cel mai des României și 

românilor din țară. Ele au fost fabricate de către propagandiștii din Republica 

Moldova și mai circulă și astăzi în rândurile alegătorilor. Acestea sunt: cedarea 

cu prea multă ușurință a Basarabiei și Bucovinei la ultimatumul sovietic din 26 

iunie 1940; asocierea României cu fasciștii și atacarea URSS în 22 iunie 1941; 

apartenența românilor din țară la clasa boierească asupritoare; comportamentul 

dur al unor reprezentați ai administrației românești din perioada interbelică față 

de populația locală din Basarabia; un anumit sentiment de superioritate al 

românilor din țară fată de populația săracă din regiunile rurale basarabene. 

Toate acestea sunt fie invenții propagandistice din perioada stalinistă, fie 

idei noi puse în circulație de aripa nostalgică prosovietică și prorusă din 

Republica Moldova.  

Situația dificilă din anul 1940 e greu de înțeles astăzi. Specialiștii spun că 

era amenințată chiar existența Statului Român. Nu este simplu să ne pronunțăm 

asupra acelor vremuri. Oricum, evenimentele de atunci reprezintă un episod 

încheiat de multă vreme. Vina acestuia revine URSS-ului și nicidecum 

României. 

E nevoie să se înțeleagă faptul că Statul Român a contraatacat acțiunile 

războinice ale sovieticilor care au ocupat Basarabia și Bucovina și nu el a fost 

cel care a atacat, ci a fost nevoit să-și elibereze compatrioții ocupați și terorizați. 



 

Ideea unei apartenențe la clasa boierească a fost indusă de sovietici, ca „mari 

specialiști” în învrăjbirea dintre toate clasele sociale ca să le poată domina. În 

mod absolut ridicol, se dorește să fie acuzați funcționarii de stat din perioada 

interbelică, mai mult decât cei care au creat un adevărat genocid pe timpul 

stalinismului, care sunt vinovați de crime, de întemnițări și deportări, cei care au 

provocat migrații în masă în încercarea populației de a se salva. Problema 

superiorității unei regiuni față de alta nu există în realitate, cu atât mai puțin, a 

oamenilor, chiar dacă pot exista diferențe de nivel de trai și dezvoltare. Acestea, 

într-adevăr, sunt reale, între România și Republica Moldova, dar vinovații de 

crearea lor sunt chiar cei care au subjugat în timpul ocupației această parte de 

țară.  

Țările vestice aduc progres și dezvoltare, stăpânirile celor din est au 

determinat, de fiecare dată, regres, uneori foamete și dictatură. 

Toți cei care, în limba lor maternă, îl înțeleg pe Eminescu, sunt români, 

indiferent unde s-au născut, în Moldova, în Transilvania (în sens larg) sau în 

Țara Românească.  

„Suntem români și punctum. Noi susținem că e mai bine să înaintăm 

încet, dar păstrând firea noastră românească, decât să mergem repede înainte, 

dezbrăcându-ne de dânsa prin străine legi și străine obiceiuri... Nu cu fraze și 

măguliri, nu cu garde naționale de florile mărului se iubește și se crește nația 

adevărată. Noi o iubim așa cum este, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin 

suferințele seculare până în zilele noastre” (Eminescu M., 1871). 

Apropierea și unirea se pot produce sub semnul poetului, pentru că 

vorbele lui sunt înțelese de toți românii, inclusiv de cei din întreaga Moldovă. 

Ascultați povețele lui și faceți ceea ce v-a spus el în vremuri grele. În perioada 

interbelică, „intelectualii români au găsit în poezia și viața lui Mihai Eminescu 

un izvor de inspirație și un îndrumător indispensabil” și îl priveau „ca pe o 

întruchipare atât a spiritualității entice românești, cât și a valorilor universal 

umane” (Hitchins K., 1997, p. 287).  

Patriotismul lui Eminescu rezultă din majoritatea scrierilor și acțiunilor 

sale, dar este exprimat la superlativ în versurile de mai jos: 

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,  

Țara mea de glorii, țara mea de dor? 

Brațele nervoase, arma de tărie,  

La trecutu-ți mare, mare viitor! 

......................................................  

Fiii tăi trăiască numai în frăție 

Ca a nopții stele, ca a zilei zori,  

Viața în vecie, glorii, bucurie,  

Arme cu tărie, suflet românesc,  



 

Vis de vitejie, fală și mândrie,  

Dulce Românie, asta ți-o doresc! 

(Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, Eminescu M.,  

1867, eminescu.global/poezii, 28.02.2019). 

 

Acum, în cei trei ani centenari, trebuie să se producă o unire a tuturor 

eforturilor pentru strângerea relațiilor dintre locuitorii din țară și românii de 

pretutindeni. Proiectele comune, cel puțin cele de ordin cultural, pot duce la 

păstrarea identității neamului românesc peste veacuri. Măcar în acest fel, jertfele 

înaintașilor vor fi răsplătite, în parte. Generația Marii Uniri merită omagiere și 

multă cinstire din partea întregului popor român.  

*** 

Maramureșul trebuie să fie un vârf de lance al manifestărilor și acțiunilor 

dedicate unirii și ajutorării românilor de peste frontiere! Maramureșenii din 

România au obligații morale față de cei din Ucraina, ca locuitori ai aceleiași 

provincii istorice. De aceea, trebuie să ceară autorităților centrale simplificarea 

tuturor procedurilor de acces la studii în școlile, liceele și universitățile 

românești și de obținere a cetățeniei române. 

Maramureșul a întemeiat Moldova, de aceea, maramureșenii trebuie să 

lupte în continuare pentru menținerea identității naționale a românilor din 

Republica Moldova, din Bugeac și din Bucovina.  

Locuitorilor de la marginea țării, le revin sarcini suplimentare legate de 

românii de lângă frontierele din apropierea lor. Autoritățile județene 

maramureșene trebuie să fie primii promotori ai tuturor acestor acțiuni. 

*** 

Relatând aceste stări de lucruri, multe dintre ele fiind la un nivel 

nesatisfăcător, nu înseamnă că nu există anumite progrese și că se neagă tot cea 

ce s-a făcut pozitiv. Este un progres faptul că, totuși, între aceste țări se circulă 

mai bine decât în perioada stalinistă. Colaborarea între popoare este mai bună. 

Însă, nu perioada comunistă trebuie să fie etalonul, ci raportarea trebuie făcută la 

situația actuală a lumii cu adevărat libere.  

O mare parte a populației din aceste țări vecine României este încă sclava 

propriei gândiri, aflată sub influența ideologiilor retrograde și izolaționiste.  

Am dori să putem vedea jumătatea plină a paharului, dacă partea plină ar 

fi ajuns la jumătate. Lăsăm asta la aprecierea cititorilor, dar facem apel pentru 

accelerarea cooperării transfrontaliere în folosul tuturor țărilor și popoarelor din 

regiune.  

Așadar, trebuie să ne străduim pentru un viitor mai bun al neamului 

românesc. Acesta „atârnă de vrednicia noastră”, spunea marele istoric Nicolae 

Iorga (2007, p. 21).  



 

În cei trei ani centenari, vor fi multe ocazii și motive pentru unirea 

românilor. Nu trebuie să se treacă pe lângă ele cu nepăsare!  

Veșnică cinstire strămoșilor, luminarea minții urmașilor!... 
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