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Pentru istorici, e prima confla
graţie mondială, pentru pa trioţi, e 
războiul sfânt pentru reîntregirea 
Ţării, pentru oame nii de rând, 

mobilizaţi pe front a fost „marea bătaie”. 
Punctul zero, după care nimic nu nai avea 
să fie la fel. 
O poveste care începe cu „a fost odată” 
şi care, pentru mai bine de 1000 de ma
ramureşeni sa terminat în gropi comu
ne, lagăre, închisori şi spitale cu „în veci 
pomenirea lor”. 
Primul război mondial a schimbat ra di cal 
Maramureşul, dar mai ales maramu reşenii. 
Istoria, datele şi cifrele sunt cu prinse în 
cărţi şi tratate. Trăirile însă, pot fi desprinse 
doar din trăirile oamenilor. 
La 100 de ani de la declanşarea primei 
conflagraţii mondiale, 

Deşi ne aflam în plină „belle epoque”, 
iar Sighetul se afla în plină dezvoltare, 
economică, culturală, religioasă, popu
laţia de rând o ducea foarte greu. Analfa
betismul cel mai mare din Imperiul 
AustroUngar era în zona noastră. Doar 
28% din cetăţenii din Maramureşul 
Istoric ştiau scrie şi citi. Românii aveau 
şcoli foarte puţine, de 10 ori mai puţine 
proporţional cu populaţia maghiară din 
centrul Transilvaniei, de exemplu din 
zona Harghita – Covasna. Aşa că, pentru 
maramureşenii de rând, cauzele izbucnirii 
primului război mondial erau mai mult 
sau mai puţin înţelese. Gravitatea situaţiei 
era însă înţeleasă pe deplin. 
Vestea a venit în plină vară. Se spune că a 
fost cea mai frumoasă vară de la începutul 
secolului XX şi în 28 iunie, de exemplu 
îşi aminteşte Mihai Dan că era la coasă şi 

a venit un om din sat, foarte îngândurat 
şi necăjit spunând că a fost asasinat 
arhiducele moştenitor şi „o să fie bătaie”, 
plângândule de milă tinerilor care vor 
merge în război şi vor muri pe fronturi. 
Confirmarea a venit la 1 august. Atunci 
sau tras clopotele în toate satele şi sa 
decretat mobilizarea generală. Cu toţii 
au trebuit să meargă spre regimentele lor 
pentru a fi trimişi apoi pe câmpurile de 
luptă şi la moarte. 
Maramureşenii au fost încorporaţi în 
primul rând în Regimentul 85 Infanterie 
cu sediul la Sighet. Mai aveau apoi 
Regimentul 12 Honvezi, regimentul de la 
Satu Mare şi alte unităţi militare. 

Introduşi în sectoarele cele mai grele ale 
fronturilor, în regimente de asalt (numite 
în popor şi de „şturm”) având „dreptul” de 
a purta în lupte tricolorul naţional român 
şi a porni la atac pe muzica marşului 
„Deşteaptăte române” au luptat şi mulţi 
au căzut fără voia lor pentru o cauză străină 
neamului nostru. La lupte au luat parte 
mii de români maramureşeni, majoritatea 
înrolaţi în Regimentul 85 Infanterie 
cu garnizoana la Sighet. Au luptat pe 
fronturile din Galiţia, Ucraina, Serbia, 
Italia, în marile bătălii de la Lemberg, 
Doberda, Manilova, Piave. Pentru a întregi 
tabloul suferinţelor îndurate de românii 
maramureşeni şi în primul război mondial, 
amintim foametea şi rechiziţiile forţate 
din zonă. În anul 1915 episcopul greco
catolic Victor Mihalyi de Apşa este nevoit 
să se adreseze primul ministru al Ungariei 
pentru a ajuta populaţia înfometată a 
Comitatului Maramureş. Cererea nu a 
fost satisfăcută motivânduse prioritatea 

pentru trenurile militare şi apropierea 
liniei frontului.

Gheorghe Todincă, directorul Muzeului 
Maramureşului din Sighetu Marmaţiei 
explică: „Din Maramureş, la o populaţie de 
circa 75 de mii de români, au fost mobilizaţi 
şi trimişi pe front peste 10 mii de oameni. 
Doar sub 100 de intelectuali, învăţători, 
dascăli şi avocaţi, puţini au fost trimişi ca 
ofiţeri în rezervă pe fronturi pentru aşi 
conduce oamenii în lupte. Deci, din cei 10 
mii doar vreo 70 erau intelectuali.
Au fost trimişi pe câmpurile de bătaie şi 
băgaţi în cele mai grele locuri ale luptelor. 
Se spune că contele Istvan Tisa a afirmat 
că România poate va avea Transilvania, 
dar fără români. De altfel, dacă luăm o 
altă statistică, din cei peste 450 de mii 
de români încorporaţi în fostul Imperiu 
austroungar, peste 41 de mii au căzut pe 
câmpurile de luptă. Este o cifră enormă. 
Contele a spus asta pentru că ştia că dacă 
începe războiul se vor trimite românii 

în linia cea mai grea a fronturilor şi indi
ferent cum va fi pacea, pacea va găsi 
Transilvania fără români. În sensul să fie 
decimaţi. Nu se poate afirma asta, că nu 
au murit toţi, dar au murit foarte mulţi. 
În orice caz, mărturie a numărului mare al 
morţilor stau monumentele din fiecare sat 
maramureşean unde sunt trecuţi toţi cei 
căzuţi în cele două războaie mondiale şi se 
observă foarte clar diferenţa între numărul 
mare al morţilor din primul în raport cu 
al doilea război. De exemplu, doar în satul 
Ieud au murit în Primul Război Mondial 
96 de persoane. Şi la fel, în toate satele 
Maramureşului găsim aceeaşi situaţie, zeci 
de morţi din fiecare sat în Primul Război 
Mondial.
Şi ca să apelam tot la statistici, din Ma
ramureş din cei 10 mii de români mo
bilizaţi au murit pe fronturi peste o mie şi 
peste o mie sunt daţi dispăruţi. În orice caz, 
numărul total al celor întorşi valizi de pe 
front este în jur de 6 mii şi ceva. Deci, mai 
mult de o treime au pierit sau sau risipit 
pe fronturi. În urma celor decedaţi sau 
dispăruţi au rămas peste 2.500 de văduve şi 
orfani. Acestea sunt cifre oficiale scrise în 
1919 după terminarea războiului. 
Populaţia a duso foarte greu în timpul 
războiului. Sau făcut rechiziţii forţate 
de la ţărani. În primii doi ani de război 
numărul animalelor a scăzut la peste două 
treimi în fiecare localitate. Era o mare grijă 
pentru hrănirea oamenilor. Pentru că din 
cauza războiului au fost făcute rechiziţii 
şi la alimente. Maramureşul putea săşi 
asigure singur hrana, din surse proprii,  
doar pe 90 de zile din 365. Şi pe lângă 
aceasta au venit rechiziţii şi li sau luat şi 
pu ţinele alimente pe care le aveau”. 

Maramureşul  
şi primul război 
mondial 
I Era o zi de vară. Cea mai frumoasă vară din secolul XX. În 28 iunie, 
maramureşenii erau la coasă. Deodată s-a răspândit vestea că „o 
să fie bătaie” I Maramureşenii au primit vestea începerii primului 
război mondial la 1 august, când toate clopotele au început să bată, 
a năpastă I De atunci, Maramureşul n-a fost niciodată la fel I În urma 
tragediei lor, a rămas o statistică seacă: la o populaţie de 75.388 de 
români din comitat, au participat direct pe front 9.645. Au murit 
pe câmpul de luptă 1.037 ostaşi, morţi în temniţe, în pribegie sau 
în spitale 171, s-au întors acasă 953 invalizi, 698 răniţi, dar ulterior 
vindecaţi. 

„Unii jurau să nu păcătuiască cu femei în timpul 
războiului pentru că sperau îndurare de la Dumnezeu, 
să nu fie împuşcaţi. Alţii jurau să nu tragă în duşmani 

ci să tragă în sus. Se cunosc cazuri de acestea, ba chiar 
în folclorul maramureşean este amintit un soldat 

din Vadu Izei. Acesta a fost lăsat de o unitate austro-
ungară care se retrăgea din faţa ruşilor. Soldatul a 

fost lăsat cu mitraliere pline şi se spune că a făcut 
„morman de morţi”. Dar se vorbeşte de el că atât 
de mulţi a împuşcat încât atunci când a fost luat 

prizonier, duşmanii i-au dat drumul să plece acasă 
pentru că era considerat un blestem pentru toţi. Atât 

pentru cei care erau ai lui cât şi pentru cei care l-au 
prins. Chiar şi ai lui se temeau să stea cu el pe front din 

moment ce omorâse o mie de oameni, pentru că se 
temeau ca pedeapsa să nu cadă asupra lor”.

Gheorghe Todincă, directorul Muzeului 
Maramureşului din Sighetu Marmaţiei

Statistici

La o populaţie de 75.388 de români 
din comitat, au participat direct pe 
front 9.645 şi mobilizaţi la partea 
sedentară 753. Au murit pe câmpul de 
luptă 1.037 ostaşi, morţi în temniţe, 
în pribegie sau în spitale 171. S-au 
întors acasă 953 invalizi, 698 răniţi, dar 
ulterior vindecaţi. Numărul celor deplin 
rămaşi la sfârşitul războiului este de 
6.500 de ostaşi. În urma decedaţilor 
şi dispăruţilor în marea conflagraţie, 
au rămas 1.039 văduve şi 2.556 orfani. 
După clasele sociale, au luat parte la 
lupte sau activităţi legate de război 
36 de intelectuali, 73 comercianţi sau 
meseriaşi şi 10.290 de ţărani.

9.645 ostaşi 1.208 morţi 953 invalizi 698 răniţi 3.595 văduve şi orfani
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De pe câmp, direct în linia 
I, întrun război străin pe 
care nul înţelegeau. Mara
mureşenii care au luptat în 

primul război mondial şiau trăit tragedia 
şi moartea, aşa cum erau învăţaţi săşi 
trăiască şi viaţa. Cu credinţă, dârzenie 
şi umor: „Aici îi bine. Doamne batel 
bine!”. Unii făceau jurăminte fierbinţi 
în faţa Bunului Dumnezeu pentru a 
scăpa teferi, alţii trăgeau a disperare din 
tranşee, alţii cereau „pălincă cu mărgele”, 
unii încercau să se dea betegi, toţi însă 
se pregăteau pentru o lume nouă. Sau 
pentru moarte.  

Gândurile participanţilor la lupte pot 
fi desluşite dintro colecţie unică din 
patrimoniul Muzeului Maramureşului, 
Fondul Artur Coman. 
Colecţia cuprinde peste 300 de cărţi 

poştale şi scrisori de pe fronturile 
primului război mondial, adresate 
de combatanţi familiilor de acasă, 
marea majoritate din Vişeul de Jos. 
Deşi cenzura militară foarte severă nu 
permitea exprimarea liberă a gândurilor 
şi sentimentelor expeditorilor dincolo de 
stereotipia formulărilor de început poate 
fi surprinsă adevărata atitudine faţă 
de război a omului copleşit de teribila 
ame ninţare a morţii. Multe din cărţile 
poştale trimise prin corespondenţa 
militară au imprimat în nouă limbi (cele 
mai cunoscute între soldaţii armatei 
austroungare) textul

„SUNT SĂNĂTOS ŞI ÎMI MERGE 
BINE”

„PE ACEASTĂ CARTE NU 
ESTE IERTAT A SE FACE ALTE 
ÎMPĂRTĂŞIRI”

Gheorghe Todincă, directorul Muzeului 
Maramureşului din Sighetu Marmaţiei 
spune că: „De la cei trimişi pe fronturi 
le cunoaştem sentimentele şi trăirile din 
miile de scrisori şi cărţi poştale trimise 
celor de acasă. În care, dincolo de cenzura 
aspră a poştei militare, transpare grija 
lor pentru cei de acasă, frica de moarte, 
dorinţa de pace. În scrisori îşi amintesc 
mereu de locurile de unde au plecat. 
Aproape invariabil toate scrisorile încep 
cu următorul text: mult iubita mea soţie, 
vei şti despre mine că până la facerea 
acestei cărţi sunt sănătos, sănătate pe care 
vo doresc de la Bunul Dumnezeu şi ţie, 
şi la copii şi la mama, şi la tata, şi la socru 
şi la vecinul cutare. În scrisori povesteau 
chiar faptul că visau noaptea copiii că au 
căzut din car, sau visau că sunt undeva 
la fân. Cei care erau mai hâtri scriau să 
li se trimită pălincă, dar pălincă de aia 
cu mărgele, „nu din aia leşinată”. Şi mai 
scriau în speranţa că ar putea fi lăsaţi 
acasă „dute la birău şi scrie în ungureşte 
că ai ceva beteşug mare”. Deci să meargă 
la primar şi să scrie că are ceva boală gravă, 
în speranţa că poate îl va lăsa acasă. Unii 
din ei, neputând să spună carei situaţia 
pe front, scriau: draga mea, aici e bine. 

Doamne, batel aiesta bine! Cel care 
citea scrisoarea şi nu ştia bine româneşte 
la ce se refără, lăsa scrisoarea să treacă. 
Unii, neştiind pe unde umblă spuneau: 
suntem pe gheizeş de o săptămână şi 
gheizeşul tot merge din Polonia în ţara 
rusului. Probabil este vorba de ofensiva 
care sa dat de la Liov înspre Rusia, când 
au ajuns până aproape de Varşovia. Avem 
scrisori de la preoţi militari. După cum se 
ştie, foarte mulţi maramureşeni au murit, 
iar unii erau internaţi în spitale. Şi astfel 

avem scrisori de la preoţi militari care 
au găsit bolnavi în spitalele din Serbia, 
Italia sau chiar în îndepărtata Rusie, 
răniţi maramureşeni despre care dau de 
veste preoţilor din satele lor. Spun că lau 
întâlnit pe omul dumneavoastră cutare, 
este rănit în picior sau în spate, dar se va 
face bine etc. 

Cele mai înduioşătoare sunt scrisorile 
celor din prizonierat, care nu aveau sigu
ranţa că scrisorile vor ajunge realmente la 
cei dragi acasă. În care povestesc de dorul 
imens carei cuprinde în amintirea celor 
dragi, dorinţa de ai mai vedea o dată. 
Vom publica aceste scrisori care sunt 
sfâşietoare din punct de vedere uman”. 

M
a

r
a

M
u

r
e

şu
l  

şi
 p

r
iM

u
l 

r
ă

z
b

o
i M

o
n

d
ia

l

Scrisori  
      de pe front 

I Deşi cenzurate, scrisorile 
trimise de maramureşeni de 

pe front zugrăvesc cel mai 
bine trăirile şi dramele unor 

oameni simpli, aruncaţi de 
la fân, direct în tranşee I O 

„bătaie” care a schimbat 
suflete, vieţi, teritorii, lumi. 

„Marea bătaie”. 

Din întreaga colecţie, o singură 
scrisoare este scrisă în versuri, cea 
trimisă de Coman Gheorghe către 
Pop Năstacă. Scuzându-se că nu 
scrie tare frumos „că aşa scriem ca-n 
vreme de bătaie”, îşi roagă iubita 
să nu uite ce-au grăit „c-o fi bine în 
lume” şi încheie cu versurile:

Frunză verde de stejar 
Ce plîngi mîndră cu amar?
Cum n-oi plînge ne-ncetat
Că-n cătane te-au luat.
Frunzucă pă arătură
Vină mîndră şi-mi dă gură;
De cînd gură nu mi-ai dat;
Buzele mi s-au uscat
De cînd mîndră ne-am iubit
Buzele mi s-au topit;
Cine-mi poate crede mie
Ce trai duc în cătănie
Că postesc şi zi şi noapte
Şi răbdăm cîte se poate”.
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De obicei, aceste cărţi poştale erau trimise 
în pragul unor mari mişcări de trupe sau 
acţiuni importante pe câmpurile de luptă.
Zăhărie Onuţ relatează astfel plecarea 
pe front a unităţii sale, Regimentul 
82 Infanterie: „Pă gheizeş plecăm din 
Odorhei. Iar mărjam o săptămână pă 
gheizeş şi pă gios”, ajungând în 16 februarie 
1916 „din Polonia din ţară drept în ţara 
rusului”.
Năsui Vasile din Vişeu de Sus descrie fa
miliei drumul său spre front (în octombrie 
1915): „Karte făcută mergînd  pă gheizeş 
din Iagodin şi am plecat sânbătă şi am tot 
mărs pînă miercuri şi încă nam sosît”. 
Neştiind unde va ajunge, continuă: „şi tot 
pîn ţara rusului ne ducem şi mai încolo vă 
rugaţi şi pentru mine să ne mai vedem în 
ţara noastră”.
Tot atunci Pop Ioan scrie: „am sosit pă 
loc unde am fost şi omătui de două pălmi 
tare rele zile petrec să se ştie”. Prin aceeaşi 
scrisoare îşi anunţă rudele şi consătenii 
că acolo unde e se află unii cunoscuţi 
(„Mihai în spital, alţii în rezervă”). „Mai 
departe fă ce ţia ajuta Dumnezeu că  
nuţi pot ajuta nimic şi porţia mea o 
jeakătă” scrie şi Borca Lazăr către Pop 
Năstacă (22 decembrie 1915).

În multe scrisori se urează „voie bună 
şi sănătate” şi la cine va citi cartea şi la 
cine va auzio. Majoritatea grafiilor sunt 
neglijente şi /sau scrise de camarazi care 
nu ştiau bine româneşte sau nu posedau 
co rect ortografia. Unii camarazi se 
semnează: „Scriitor Fanu Vasile june din 
co muna Pesac Banat comitatul Torontal 
pretin bun” (pentru Tomoioagă Gabor că
tre Tomoiagă  Marie, 6 noiembrie 1915).

Pe scrisoarea trimisă la 3 septembrie 1916 
de Pop Ioan către Tomoioagă Năstaca este 
consemnat: „Cartea este scrisă de Alexa 

din Banat Vingă Panciova” şi în cheie 
„iertaţi pentru karte că nu ştiu scrie”.

Năsui Găvrilă scrie, la 28 decembrie 1915, 
prin Kövesi Pal, soţiei lui Năsui Matei, tot 
din Vişeu de Jos: „îmi pare rău că nu pot 
să vă povestesc ce am petrecut în aceste 
17 luni. De scris nu se poate, dară să scap 
din războiul aiesta aş povesti toate ce am 
petrecut întru acest timp cît suntem în 
străinătate”.
Andreica Gheorghe o roagă pe Ileana 
Marinca săl ierte că nu poate scrie des 
„că nus pen oraşe, da sunt pă munţi 
pustii şi nam totdeauna cărţ săţi scriu 
şi dă altă vreme nu este vreme de scris că 
este poruncă cătănească nu ca la dum
neavoastră să faceţi ce vreţi” (14 august 
1916).

Mulţi soldaţi se amăgeau cu gândul că 
războiul se apropie de sfârşit, pe front 
răspândinduse zvonul că nu se mai fac 
recrutări de noi contingente. Urându
le celor de acasă să se distreze bine în 
civilie, soldatul Bilţ Ioan scrie optimist în 
ianuarie 1916: „Bine com lăsa Galiţia în 
pustii nu multă vreme”. Puţin transpar în 
scrisori evenimentele fronturilor.

Ştefan Timiş (Regimentul 103) scrie la 
10 iulie 1916 că: „ruşii sau mişcat”. Este 
evident că se referă la marea ofensivă rusă 
de pe frontul central de est din vara anului 
1916, care a avut importanţa ei în decizia 
de intrare a României în război de partea 
puterilor Antantei la 15 august 1916.
Din multe scrisori răzbate aceeaşi ame
ninţare a războiului şi a morţii, dorul de 
cei dragi. Cu gândul la soţia Ioana Pintyi 
şi la cei patru copii Iulişca, Maria, Ileana 
şi Vasile, Coman Vasile scrie: „că suntem 
în mare foc” şi le cere să se roage la Bunul 
Dumnezeu „să mă mai scoată din sarcina 

aceasta mare şi grea. Vai Doamne iubită 
Ioană cu mare grijă mai suntem. Aş scrie 
mai mult şi mai multe da nu pot că nui 
slobod. Da eu ştiu că pricepeţi cum `ui 
acum p`aici nu mai fie”. „Sămi scrieţ ce 
vremuri sunt pe la noi, mîndre`s mălaiele?” 
întreabă din spitalul din Lem berg (Lvov) 
Tomoioagă Gavril (5 octombrie 1915). 
Tot el, în iunie 1916: „cu boii ceai făcut, 
unde iai mînat ori vândutuiai îmi scrie 
să ştiu şi te rog cît îi pute te griji de fîn de 
cea bună vreme”.
Multe scrisori sunt compuse ca cea tri misă 
acasă de soldatul Pop Ioan, în ianuarie 
1916: „Mult doriţii mei părinţi prin 
această mică epistolă vă fac de cunoscut 
cumcă mă aflu în pace şi sănătos pînă 
la facerea acestei epistole poftinduvă 
şi Dvoastră dulcii mei părinţi cea mai 
fericită sănătate şi voie bună precum şi la 
Dulcii mei fraţi, surori, neamuri, vecini şi 
pretini:” cu gândul şi dorul acasă, îi roagă 
săi trimită scrisoare „în copertă” şi să scrie 
„tot rîndul de pe la noi”.
Uneori, în texte transpar şi „îndelet ni
cirile” de pe front: „io amu mis la jeep 
puşcă şi am un cal şi gye acela am grijă, îl 
hrănesc şi îl puţuluiesc (îngrijesc)” scrie 
Simion Flore şi încheie „mă rog tu Ilenucă 
sămi scrii tot rîndul de pe acasă şi dacă nu 
sunteţi betegi şi mălai aveţi, gyengye lua şi 
flămânzi nu va lăsaţi cît îţi pute”.

Întro carte poştală (datată 30 iulie 1915) 
preotul grecocatolic Virgil Nistor, înrolat 
pe front, scrie preotului grecocatolic din 
Vişeu, Ioan Coman, că, cercetând spitalele 

militare, a aflat „rănit prin spate” pe 
Ioan Năsui, dar rana nu e îngrijorătoare. 
Încheie rugândul săi înştiinţeze familia 
şi să se roage „pentru pacea mult dorită”. 
În acelaşi an, pentru aşi linişti familia, 
Cîmpan Ioan scrie: „nu vă supăraţi că 
eu nus împuşcat jîb (grav)”. Îngrijorat, 
Tomoioagă Gavril „a Husarului” scrie 
către Pop Mărie a lui Gheorghe a Totului 
din Vişeul de Jos „acum cînd am scris 
cartea, am ieşit din spital afară, dar nu ştiu 
unde neor trimite” (7 noiembrie 1915).

Înăsprirea blocadei Puterilor Antantei 
asupra Puterilor Centale instituită mai 
ales din anul 1917 înmulţesc solicitările 
de pachete şi bani către cei de acasă. 
Tomoioagă Ion scrie soţiei: „fă aşie bine şi 
îm trimite pok, batăr de şase kile şi cîndlui 
trimite să şi scrie notarăşu şi birău şi 
oiagă de palincă de aceea bună şi mărgele 
nu leşie”. Probabil primind pachetul, 
răspunde la 24 ianuarie 1918: „pînă la 
facerea cărţii sunt sănătos care sănătate 
vo doresc şi eu domniilor voastre (…) 
Poku care mi laţi trimis lam căpătat şi 
tare frumos vă mulţumesc”.
Din primele linii ale fronturilor departe de 
casă, mulţi cer rudelor să facă tot posibilul 

săi ajute săşi revadă familia şi pământul 
natal. Năsui Gabor din Regimentul 85 
Infanterie scrie în august 1916 lui Năsui 
Adam din Vişeu de Jos: „te rog cumva dei 
pute sămi faci rugare din sat şi de la jurat, 
apoi aş mere la ur lap (învoire, permisie), 
dară te roagă către scriitor să te înveţe cum 
să faci rugarea”.
La fel îşi sfătuieşte mama şi soldatul Pascu 
Ioan (10 decembrie 1915): „şi faceţi aşe 
de bine săm faceţi orice rugare din Sat să 
capăt oleac de sebeceag şi în rugare spune 
că sunteţi betyege şi scrieţi ungureşte şi 
puneţi oareşcie hibă mare apoi oi căpăta 
sebecseiag (învoire)”.
Obosit în vara anului 1918, când luptele 
ating apogeul şi pierderile sunt imense, 
acelaşi Pascu Ioan scrie preotului din sat 
Ioan Coman: „numai singur am rămas la 
această companie, amu ar fi frumos să fiu 
şi eu pă acasă…”.
Costea Gavrilă scrie tot în vara anului 
1918 prietenei sale Paşca Ileana: „tare aş 
vre să fiu acasă să mă îmbii cu mîncare să 
mănînc…”.
În ultimul an al marii conflagraţii, pe 
front sunt trimise toate categoriile de 
combatanţi. Acelaşi Costea Gavrilă scrie 
la 20 mai 1918, tot Ilenei Paşca: „tare 
mam supărat că so luat păcurarii în 
cătane. Altăcă lasă să vadă şi ei cum îi 
cătănia, să vadă şi păcurarii carei mai 
uşoară, bota ori puşca”. Întrebând dacăi 
adevărat că sunt „vizitaţii” (chemări la 
oaste) de la 17 ani în sus, soldatul Vancea 
Gavrilă scrie cu subînţeles: „cum te mai 
îndulceşti cu lumia pă acasă” scrisoare 

către Pop Ioan, 20 ianuarie 1918. În 
aceeaşi lună, Ion Bilaşcu, tot din Regi
mentul 85 Infanterie, lui Dumitru Năsui: 
„Iubite prietine Dumitre, ce mai faci şi 
cum mai petreci lumea iasta slabă? Vei şti 
despre mine Ion Bilaşco că eu mis Sănătos 
pună la azi, dară acum tare mam urît cu 
lumea ieasta aşteptînd binele” şi încheie: 
„aştept răspuns cu cele mai noi ştire”.
Pentru că simţea sfârşitul războiului, tot 
în martie 1918, Pop Ioan întreabă curios 
pe cei de acasă „prinsonieri o zinit de la 
ruşi?”
Numărul mare al celor căzuţi pe front, 
asuprirea discriminatorie faţă de populaţia 
română au provocat gra ve nemulţumiri. 
Un soldat întors din concediu, trimite 
subprefectului Mara mureşului o scrisoare 
în care relatează: „În satele unde se află 
numai femei sărace şi bătrâni (...) oameni 
fără ajutor, se face o mare nedreptate cu 
alimentele trimise. În primul rând se 
aprovizionează notarii şi ajutoarele lor 
şi alţi domni de felul acestora, luând o 
parte considerabilă, iar restul fac afaceri. 
(...) Soldaţii care se întorc din concediu se 
plâng şi cer ajutor împotriva acestui jaf ”.

La sfârşitul Războiului, vântul schimbării 
se simte şi din scrisori. Maramureşenii 
cereau familiilor să aibă grijă să înveţe 
copiii, pentru că ei vor trăi întro altă 
lume, mai bună, săi pregătească pentru că 
vin evenimente mari. Şi au avut dreptate. 

Scrisori  
    de pe front 

„Karte făcută mergînd  pă gheizeş din 
Iagodin şi am plecat sânbătă şi am tot 
mărs pînă miercuri şi încă n-am sosît. 
Şi tot pîn ţara rusului ne ducem şi mai 
încolo vă rugaţi şi pentru mine să ne 
mai vedem în ţara noastră”.

Năsui Vasile, Vişeu de Sus

„Te rog cumva de-i pute să-mi faci 
rugare din sat şi de la jurat, apoi aş 
mere la ur lap (învoire, permisie), dară 
te roagă către scriitor să te înveţe cum 
să faci rugarea”.

Năsui Gabor, Vişeu de Jos
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Românii maramureşeni, la sfâr
şitul primului război mondial, 
au făcut dovada maturităţilor 
politice, a chibzuinţei şi a stă

pâ nirii evenimentelor, a capacităţii po
litice de aşi urma, împreună cu toţi ro
mânii, ţelul neabătut spre înfăptuirea 
unităţii naţionale. Cei de acasă şi cei 
întorşi de pe fronturi sau organizat, au 
făcut consilii naţionale şi gărzi naţionale 
săteşti, introducând o autoadministraţie 
românească democratică în locul vechilor 
instituţii.
Înfrângerile suferite pe fronturile Puterilor 
Centrale, adâncirea contradicţiilor in
ter ne din Imperiul Austroungar, a dus, 
la sfârşitul anului 1918, la destrămarea 
monarhiei bicefale. Dr. Grigore Bota, 
avocat în Sighet şi participant activ la 
evenimentele din preajma Marii Uniri, 
îşi amintea: „Atmosfera era încărcată de 
tensiune revoluţionară. Pe sate au venit 
mulţi soldaţi cu armele de pe front şi cereau 
direct schimbarea rânduielilor. Notarii au 
fugit, jandarmii la fel, ţăranii au început să 
împartă moşiile celor avuţi.” 2

În întreaga Transilvanie şi în ţinuturile 
locuite majoritar de români începe ac
ţiunea de constituire a consiliilor naţionale 
române comitatense care au trecut la 
formarea consiliilor naţionale române în 
fiecare localitate şi la înfiinţarea gărzilor 
naţionale române locale. Consiliile naţio
nale locale, comunale şi comitatense au ales 

delegaţii pentru Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

„Fraţi români maramureşeni!” se intitula 
Apelul din 11 noiembrie 1918 de la Sighe
tu Marmaţiei: „au căzut lanţurile robiei de 
veacuri, a sosit ceasul măreţ al eliberării. 
O lume nouă îşi ia astăzi fiinţă din ruinele 
trecutului şi soarele dreptăţii a răsărit 
biruitor pe cerul nostru”3, iar pentru 
a contribui la înfăptuirea idealului de 
unitate naţională, chema maramureşenii 
la adunarea populară de constituire a 
Consiliului Naţional Român Comitatens. 
„Să ne arătăm vrednici de măreţia vre
murilor ce trăim” se arată în încheierea 
Apelului.

Un moment istoric important pentru Ma
ra  mureş la constituit, la 22 noiembrie 
1918,  adunarea de constituire a Con
siliului Naţional Român Comitatens din 
Maramureş, o strălucită manifestare a 
voinţei de libertate şi unitate naţională a 
maramureşenilor. Ziarul „Sfatul” din 7/20 
decembrie 1918 relata: 
„22 noiembrie 1918 
A fost ziua cea mai frumoasă, cea mai aleasă 
a Maramureşului românesc. Sau adunat 
românaşii din toate satele comitatului 
ca la un semn, cu steaguri, cu cocarde în 
tricolor românesc. Eram adunaţi 56000 
de oameni fiecare cu dorul sfânt în inimă, 
cu dorul arzător de a arăta lumii întregi că 
neamul românesc din Maramureş ştie săşi 

croiască viitorul, ştie săși aleagă oamenii şi 
mai ales ce vrea să dovedească, că stă ca o 
stâncă pe lângă marele sfat naţional.” 4 

„Protocolul” nr. 1/1918, întocmit în 
adunarea de constituire a Consiliului 
Naţional Român din Maramureş ţinută la 
Sighet la 22 noiembrie 1918, consemnează 
că la adunare sunt prezenţi reprezentanţi ai 
comunelor şi din cercurile administrative 
Vişeu, Iza, Şugatag şi Sighet, „300 de 
funcţionari şi conducători şi popor în 
număr de 5000”. Preşedintele adhoc al 
adunării, preotul Simion Balea din Să
pânţa, în cuvinte înflăcărate arată sco
pul întrunirii şi roagă pe cei prezenţi 
să continue Sfatul Naţional Român al 
Comitatului Maramureş, cu 34 de mem
brii. Preşedintele ales, Dr. Vasile Chindriş, 
şi membrii Sfatului Naţional prestează 
jurământul în faţa adunării pe steagul 
naţional român. Se propune ca sfaturile 
naţionale săteşti să trimită câte doi delegaţi 
în Sfatul Naţional Comitatens Central al 
comitatului. Tot la fel reuniunile preoţilor, 
învăţătorilor, a notarilor români de stat, 
precum şi secţiunea socialdemocratică a 
muncitorilor români. 5 

Se hotărăşte afirmarea Consiliului Naţional 
Român Comitatens ca singurul organ legal 
chemat a conduce viaţa publică a poporului 
român din Maramureş, afilierea acestora la 
Consiliul Naţional General cu sediul la 
Arad, se mulţumeşte lui Alexandru Vaida 
Voevod „pentru reprezentarea vrednică a 

idealului naţional prin vorbirea ţinută în 
19 octombrie (sic!) 1918 în Parlamentul 
maghiar”.6 Hotărăşte înfiinţarea sfaturilor 
naţionale săteşti pentru păzirea ordinei 
publice, organizarea gărzilor naţionale.
Despre adunarea din 22 noiembrie 1918, 
Dr. Grigore Bota îşi aminteşte că „nimeni 
dintre cei prezenţi nu se îndoiau de reuşita 
unirii şi nimeni nu tremura de teama 
mitralierei amplasate pentru a ne intimida, 
la o fereastră a hotelului Korona”. 7

Între documentele importante ale Marii 
Uniri un loc aparte îl au protocoalele de 
constituire a sfaturilor naţionale săteşti. 
Toate protocoalele şi toate documentele 
Sfaturilor Naţionale comunale săteşti şi 
comitatense hotărăsc să se supună Fo 
rurilor Centrale. (C.N.R. Central cu 
sediul la Arad etc.) şi hotărârilor ce se vor 

lua în Marea Adunare Naţio nală de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918. Convieţuirea 
paşnică, protejarea minorităţilor naţionale, 
a bunurilor mo bile şi imobile, a vieţii 
tuturor cetăţenilor sunt incluse în toate 
documentele.

Prezenta lucrare cuprinde protocoale 
din Maramureş – de altfel singurele cu
noscute până acum: din Sighet, Bârsana 
şi Petrova. Protocolul din Bârsana, alături 
de lista Consiliului Naţional Local şi a 
Gărzii Naţionale din Bârsana sa păstrat 
în original sau copii autentificate tot în 
colecţia „Dr. Ioan de Kovats”, mare patriot 
şi lider al românilor din Maramureş.
Protocolul, încheiat la 24 noiembrie 
1918, în comuna Bârsana, în prezenţa 
a peste 900 de alegători români, are ca 
o biect „constituirea definitivă a Sfatului 

Naţional şi a Gărzii Naţionale”. Preotul 
grecocatolic Iuliu Ardelean din Văleni, 
administrator şi al parohiei din Bârsana, 
constată că Sfatul interimar şia îndeplinit 
bine misiunea spre mulţumirea tuturor 
şi cere Adunării să aleagă Sfatul Naţional 
definitiv. Preşedinte al Sfatului este 
ales Dr. Ioan de Kovats, avocat, iar ca 
vicepreşedinţi Vasile Godja, notar, şi Petru 
Bârsan al lui Grigore. Ca secretari sunt 
numiţi Vasile Ilniczki şi Şandor Cora al 
lui Ioan. Sfatul mai cuprinde un număr 
de 19 membri (vezi documentul), cei aleşi 
depun jurământul. Părintele Ardelean 
predă cuvântul preşedintelui ales, Dr. 
Ioan de Kovats, şi adunarea jură credinţă 
Sfatului Naţional Român, se declară unită 
cu toţi românii de pretutindeni, hotărăşte 
dregătorii satului, aleşi de Sfatul Naţional 
Român, şi înfiinţarea gărzii naţionale, pusă 
sub comanda sergentului Ioan Pop al lui 
Mihai. Din gardă fac parte 34 de persoane. 
Documentul continuă „Garda naţională 
intră în slujbă. Jurământul solemn îl va face 
când armele încă necesare vor fi cîştigate, 
atunci garda va fi întregită la număr mai 
mare”. 
La încheiere, adunarea hotărăşte ca steagul 
bârsănenilor cu care au fost la adunarea 
de constituire a Sfatului Naţional Român 
Comitatens al Maramureşului să fie aşezat 
„în turnul bisericii celei noi, ca să arătăm 
că suntem sub scutul tricolorului român. 
Adunarea se dizolvă şi delegaţia aşează pe 
turn tricolorul nostru”. 8  

Prezentăm în continuare un document 
în original, mai puţin cunoscut, care sa 
găsit în comuna Petrova, în arhiva parohiei 
din localitate, cuprins întrun registru de 
procese verbale („Ziuariu ...”) al parohiei 
între anii 19141931. Registrul cuprinde 
75 de file, iar documentul este înscris între 
filele 2529, scris de mână pe şapte pagini, 
cu cerneală neagră. Este Protocolul de 
constituire a Consiliului Naţional Român 
din comuna Petrova, Maramureş, redactat 
şi scris de preotul grecocatolic Darie Vlad, 
parohul comunei.
„La adunarea la care au participat peste 
800 de români, preotul Darie Vlad ca 
preşedinte adhoc al adunării, arată în 
cuvinte înflăcărate că acum „când toate 
popoarele din lume’s croiesc soarte noaua, 
a se stăpâni ei pe sine, a nu fi subjugaţi 
la neamuri streine, când preşedintele 
Republicii America a anunţat că orişicare 
popor e de sine stătător, are drept aşi 
croi fericirea şi viitorul său, când din 
sângele eroilor noştri, cari au luptat pentru 
scopuri streine, contra voinţei, convingerei 

Contribuţii  
maramureşene  
la Marea unire
(1918-1919)
Gheorghe Todinca
Muzeograf, director al Muzeului Maramureşului Sighetu Marmaţiei

Motto² 
„Noi dorim maghiarilor 
toate fericirile posibile, 

dar îi rugăm să nu ne 
fericească pe noi,

Românii, cu fericirea lor  
- ci să ne lase

să ne facem noi fericirea 
noastră, 

adică o fericire  
românească.” 1

1 Din Maramureş, în „Sfatul”, Sighet, Anul I nr. 2 din 14 decembrie 1918, p. 4
2 Dumitrescu, C.  – Din lunga timpului bătaie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 275
3 Dăncuş, M.; Todinca, Ghe. – Unirea Maramureşului cu Ţara, Editura Muzeului Maramureşului, Asociaţiunea pentru cultura poporului român din 

Maramureş, Sighetul Marmaţiei, 2008, p. 105
4 „Sfatul”, organ oficial al C. N. R. Comitatus Maramureş, An I, nr. 1 din 7/20 decembrie 1918, Sighet
5 Dăncuş, M.; Todinca, Ghe. – Unirea Maramureşului cu Ţara, Editura Muzeului Maramureşului, Asociaţiunea pentru cultura poporului român din 

Maramureş, Sighetul Marmaţiei, 2008, pp. 130-131

6 Dumitrescu, C. – op. cit., p. 275
7 Dăncuş, M.; Todinca, Ghe – op. cit., p. 39-40
8 Idem, p. 40
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noastre, a răsărit şi pentru noi românii din 
această ţară soarele libertăţii, a egalitătţii, 
şi a drepturilor noastre politice, lanţurile 
sau rupt şi sfărmat, stăpânitorii şovinişti 
de acuma alungaţi, avem drept şi sfânta 
datorinţă naţională conform apelului cetit 
a Consiliului Naţional Central din Arad 
a ne constitui în Sfat Naţional Local, a 
cere, ca administraţia, miliţia, să fie pusă în 
conducerea oamenilor noştri români, care 
au încrederea poporului”. 9  

Se trece la constituire C.N.R. din comuna 
Petrova. Ca preşedinte este ales Dr. George 
Bilaşcu, medic, întemeietorul Şcolii 
române de stomatologie de la Cluj, mare 
patriot, ce se afla atunci încă la Budapesta. 
Vicepreşedintele ales Dr. Vasile Filipciuc 
este însărcinat şi cu constituirea Gărzii 
Naţionale din localitate, până la apa 
Vişeului. Conducerea efectivă a Consiliului 
Naţional Local este încredinţată preotului 
Darie Vlad. Ca notar sunt aleşi învăţătorul 
Elie Doroş şi George Mihalca, poştaşul 
din localitate. În comitetul Consiliului 
Naţional Local sunt aleşi Gavril Filipciuc, 
George Gaborean, Vasile Iurca, notarul 
comunei, Sandu Gaborean cel Tânăr şi 
încă 21 persoane (vezi documentul).
Adunarea deleagă persoane împuternicite 
pentru a participa la constituirea la Si
ghet pentru 22 noiembrie 1918, a Sfa
tului Naţional Român a Comitatului 
Maramureş, delegaţia are în frunte preotul 
Darie Vlad. Se constituie Garda Naţională 
Locală formată din 40 de foşti soldaţi, care 

însă sunt împiedicaţi să depună jurământul 
de către jandarmul Weisz Matyas. Acesta a 
afirmat că va opri şi cu forţa şi cu arma orice 
constituire a autorităţilor româneşti din 
comună şi a încercat arestarea fruntaşilor. 
Ia făcut responsabili de orice tulburare 
şi a reclamat telefonic la Ministerul de 
Interne a Ungariei. Dr. Vasile Filipciuc şi 
preotul Darie Vlad au protestat împotriva 
intervenţiei şi abuzului jandarmului ungur. 
Lau făcut responsabil pentru tulburarea 
bunei înţelegeri şi a liniştii din comună şi 
au decis trimiterea imediată a unui protest 
preşedintelui Consiliului Naţional Local, 
George Bilaşcu la Budapesta, ca acesta 
să ceară Consiliului Naţional Român 
Central revocarea jandarmului Weisz 
Matyas. Darie Vlad, în încheierea adunării 
mulţumeşte tuturor cu lacrimi în ochi, şi 
arată că „pentru memoria celor repauzaţi în 
război în tot anul, în sâmbăta Sâmedrului 
se va face pomenire, şi parastas, totodată 
numele lor să fie vii, pre o tablă pentru 
vecinica lor pomenire în altarul bisericii 
parohiale grecocatolice din Petrova, (...) 
apoi începând a cânta „Hai să dăm mâna cu 
mâna cei cu inima română” şi „Deşteaptă
te române”, imnul naţional român, în 
lacrimi de bucurie şi mare însufleţire 
declară adunarea de închisă”.

lista cuprinzând membrii 
gărzii naţionale  
- grupa i de pe lângă 
Sfatul naţional român 
din Comuna bârsana 
Copie autentificată, Arhiva Muzeului 
Maramureşului din Sighetu Marmaţiei - 
Fondul Dr. Ioan de Kovats.

ProTocol de consTiTuire al 
consiliului naţional român 
local din comuna PeTrova
Originalul în Registrul de procese-ver-
bale „Ziuariu...” al Parohiei greco-cato-
lice Petrova, în Fondul documentar al 
Muzeului Maramureşului din Sighetu 
Marmaţiei.

ProTocol
Susceput la 17 novembrie 1918 din adu-
narea generală a locuitorilor români din 
comuna politică Petrova a.m. la 11 ore.

obiecT
Constituirea Consiliului local român din 
Petrova, conform apelului Consiliului 
Naţional Român Central din Arad.

Fiind de Faţă:
1. Darie Vlad, preot, gr.cat. român al 
Petrovei, Elie Doroş docinte confesional 
român gr.cat., Georgie Mihalca poşta meş-
ter, Gavril Filipciuc, Georgie Găborean 
primar, Vasile Găborean, Şandru 
Găborean cel Tânăr, Simeon Găborean, 
Ionaş Filipciuc cel Bătrân, Ionaş Filipciuc 
cel Tânăr, Iuliu Pop, Ilieş Nuţu Cudriceanu, 
Glodean Vasile Cătană, Vasile Hodoroabă, 
Vasile Mihalca al lui Grigore, Ioan Mihalca 
Cârţul, Iuliu Fucec, cantor, Vasilie Pop, 
George Văsieş Creţu, Georgie Văsieş 
(Bătrân), Ioan Savu Pagu, Ioan Bilaşcu al 
Ioanei, Ioan Găborean al lui Simion, Mihaiu 
Ivanic, Georgie Petrovay, Gavril Petrovay, 
Petru Miculicean, Georgie Ardelean al lui 
Nuţu, Ioan Rednic, Vasile lenei al lui Gavril, 
Ioan lenei Todica, Vasile Bilaşcu a lui Ioan 
a Ioani, Vasile Bilaşcu al lui Ioan Lupsay, 
Vasile Pălcuş, Nuţu Pălcuş, Vasile Pălcuş al 
lui Petru, Gavril Petrovay al lui Gavril, Ioan 
Petrovay al lui Lupu, Lupu Petrovay, Ioan 
Bilaşcu al lui Ioan I.Lupsay, Vasile Mihalca 
al lui Vasile, Georgică Mihalca, Vasile 
Mihalca al lui Grigore, Grigore Mihalca al 
lui Grigore, Ioan Mihalca a Ciorâchi peste 
râu, Lupu Mihalca al lui Grigore peste 
râu, Vasile Rozovlean peste râu, Ioan 
Anişoreac Bâstri, Vasalie Raţiu, George 
Ivanic, George Savu al lui Ilieş. George 

Zerni,” Ioan Savu a Petri. Simeon Nicoriciu. 
Ioan Haidamac al lui Petru, Georgie Iura, 
Ioan Grigor. Ioan Turda, Ioan Mârza, Ioan 
Miclea al lui Petru, Ioan Ardelean. Ioan 
Maristoc, Vasile Ungur, George Zvunca 
al lui Ioan. Ioan Zvunca Mocira, Vasile 
Jogolea, Petru Iurac, Ioan Prodan al lui 
George. Petru Turda, Ioan Creţu, George 
Honto, Ioan Căina, Vasalie Pop, Ioan 
Rognean, Vasile Coşa al lui Haihidj, Vasile 
Bilaşcu a Patroaiei, Ioan Rednic Bălin, 
Vasile Găborean al lui Simeon, George 
Anişorec Vezer şi alţii mulţi, muieri şi 
locuitori români din Petrova, Petrova 
Crasna şi Petrova Bâstri, în număr aproape 
de 800 locuitori.
Darie Vlad, preotul satului ca prezide ad-
hoc a adunării declarând şedinţa deschisă 
prin cuvinte înflăcărate arată scopul adu-
nării: curând toate popoarele din lume îşi 
croiesc o soartă nouă, a se stăpâni ei pre 
sine, a nu fi subjugaţi la neamuri streine, 
când preşedintele Republicii Ame rica 
a enunţat că orişicare popor e de sine 
stătător, are drept aşi croi fericirea şi 
viitorul său, când din sângele eroilor noştri, 
care s-au luptat pentru scopuri străine, 
contra voinţei şi convingerii noastre, 
totuşi a răsărit şi pentru noi românii din 
această ţară soarele libertăţii, a egalităţii 
şi a drepturilor noastre politice. - lanţurile 

s-au rupt şi sfărmat, stăpânitorii şovini 
de acuma alungaţi, avem drept şi sfânta 
datorinţă naţională conform apelului 
cetit a Consiliului Naţional Român Central 
din Arad a ne constitui în Sfat Naţional 
local, a cere, ca administraţia, miliţia să 
fie pusă în conducerea oamenilor noştri 
români care au încrederea poporului, 
apoi provoacă pre cei prezenţi a alege şi a 
constitui Sfatul Naţional local din comuna 
Petrova.
art. 1. Cei prezenţi cu exclamaţiune una-
nimă a constituit Consiliul Naţional Ro mân 
din comuna Petrova în următoarea ordine:

deciziune:

1 Preşedinte: Dr. George Bilaşcu, medic în 
Budapesta, posesor în comuna Petrova

2. Vicepreşedinte: 1. Dr. Vasile Filipciuc, 
avocat, care e încredinţat cu constituirea 
gardei naţionale române din localitate şi 
pe apa Vişeului, - 2. Darie Vlad parohul 
român al Petrovei, - care e încredinţat a 
conduce agendele şi toate treburile nece-
sare ale Consiliului Naţional local, -

3. Notar: Ilie Doroş docinte confesional şi 
George Mihalca poştameşterul din loca-
litate,

4. Comitetul Consiliului Naţional local: 
Gavril Filipciuc, George Găborean, Vasile 
Iurca notarul comunei, Sandru Găborean 
cel Tânăr, Iuliu Pop, Iuliu Fucec, Ionaş 
Filipciuc cel Tânăr, Ioan Mihalca Cârtiul, 
Vasile Găborean, Simeon Petrovay al 
lui Simeon, Vasile Pop, Ioan Bilaşcu al 
lui Ioan al Iui Lupsay, Vasile Bilaşcu al 
lui Ioan a Ioanei, Ioan Bilaşcu al lui Ian a 
Ioanei, Vasile Glodean al Catanii, Petru 
Miculicean, George Savu al lui Ilieş, 
George Ivanic al lui Nuţu, Ioan Creţu, Ioan 
Căina, Vasile Hodoroabă, Ioan Savu Pagu, 
Vasile Pălcuş.

5 Se deleagă la constituirea Sfatului 
Naţional a Comitatului Maramureş pre 22 
novembrie: ca plenipotenţiaţi Consiliului 
Naţional local, de a primi şi a supune cu 
totul deciziunei acestui Consiliu Naţional 
Român Comitates următorii membri: 
Darie Vlad vicepreşedintele Consiliului 
Naţional local - în caz de împedecare 
Ilie Doros docinte confesional, Dr. Vasile 
Filipciuc, Ionaş Filipciuc cel Tânăr, Ioan 
Mihalca Cârţiul, Vasile Bilaşcu al lui Ian a 
Ioanei, Iuliu Papp, Iuliu Fucec, Ioan Bilaşcu 
al lui Ian Lupsay.
II. Darie Vlad, preşedintele adunării, 
spune celor prezenţi, ca să ţină ordine în 
comună, să nu fie jafuri, certe, turburări, 
să respecte bunul altuia, crâşmele să 
fie închise, alcoolul requirat şi nimicit, - 
să vieţuiască în bună înţelegere cu cei 
concetăţeni: jiduci, unguri şi ruteni, - să 
se constituiască garda şi păzitori naţionali 
a comunei care apoi absolvindu-se de 

9 Idem, p. 40
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sFaTul naţional român  
din bârsana

ProTocol
susceput din adunarea mare a Românilor 
din comuna Bârsana, ţinută la 24 
Novembrie 1918.

Prezenţi:
alegătorii români ai comunei în număr 
de peste 900 şi o mulţime de alţi 
ascultători români.
Obiectul:
Constituirea definitivă a Sfatului 
Naţional şi a Gardei Naţionale. Părintele 
Iuliu Ardelean preotul din Văleni şi 
administratorul parochiei din Bârsana 
deschide adunarea cu o bine simţită 
vorbire apreciind însemnătatea zilelor 
de azi şi scopul adunărei, constată ca 
Sfatul Interimal şi până acum a condus 
afacerile comunei spre mulţumirea 
tuturora, provoacă adunarea, ca să 
aleagă Sfatul Naţional Român Definitiv.
Se alege cu aclamare: de preşedinte: 
Dr. Ion de Kovats advocat; de 
vicepreşedinte: Vasile Godja notar şi 
Petru Bârsan al lui Grigore; de secretari: 
Vasile Ilniczki şi Sandor Cora al lui Ion; 

de membri: 1. Sandor Ofrim al lui Ion, 2. 
Bârsan Ştefan, 3. Ion Pop al lui Mihai, 4. 
George Roşea al lui Vasile, 5. Mihai Ilieş 
al lui Ion, 6. Petru Ştiopei al lui Toader, 7. 
Nuţu Pop al lui Grigore, 8. Vasile Bârsan 
al lui Ion, 9. Vasile Roşea al lui Grigore, 
10. Vasile Pop al lui Mihai, 11. Alexa 
Pop, 12. Nuţu Bârsan al lui Vasile, 13. 
Ion Roşea al lui Ion, 14. Carol Frâncu, 
15. Vasile Bârsan al lui George, 16. Ion 
Bologa al lui Toader, 17. Petru Popan, 18. 
Ion Cora, 19. Ion Petrovai.
Părintele Ardelean provoacă pe cei aleşi 
să facă jurământul, cei aleşi au depus 
jurământul.
Părintele Ardelean predă cuvântul 
preşedintelui ales Dr. Ion Kovats advocat. 
Preşedintele vorbeşte, adunarea joară 
credinţă Sfatului Naţional Român 
să declamită cu toţi românii de 
pretutindeni, hotăreşte pe diregatorii 
satului aleşi de Sfatul Naţional Român, 
hotărăşte înfiinţarea gardei naţionale, 
comanda căreia o concrede sergentului 
Ioan Pop al lui Mihai. În gardă fac 
parte: Petru Ştiopei al lui Toader, Ştefan 
Muntean al lui Tanasie, Şandru Cora al 
lui Ioan, Petru Rad al lui Ion, Teodor Pop 
al lui Petru, Grigore Bârsan al lui Petru.- 

Vasile Bârsan al lui Petru, Vasile Pop al lui 
Mihai, Vasile Pop al lui Ion, Petru Pop al 
lui Mihai, Petru Pop al lui Ion, Alex Pop 
al lui George, Ştefan Petrovai al lui Lupu, 
Petru Roman al lui Grigore, Ioan Ştiopei 
al lui Vasile, Ştefan Boris, Petru Roman al 
lui Vasile, Vasile Petrovai al lui Ion, Teodor 
Pop al lui Petru a Nastafei, Vasile Boris al 
lui Mihai, George Vălean, Petru Covaci 
al lui Ion, Şandru Varga, Vasile Roman 
al lui Vasile, Nuţu Ştiopei al lui George, 
George Godja al lui Nuţu, Petru Godja al 
lui Mihai, Vasile Pop al lui Vasile, Vasile 
Ciocotiş, Şandru Bârsan, Mihai Apan. 
Ştefan Ardelean, Mihai Ofrim, Vasiliu 
Ofrim.
Garda Naţională intră în slujbă, 
jurământul solemn îl va face când armele 
încă necesare vor fi câştigate, atunci 
garda va fi întregită la un număr şi mai 
mare.

Vicepreşedintele Vasile Godja şi Petru 
Bârsan vorbesc 
despre grija ce să o poarte poporul de 
avutul comun şi de avutul 
străinilor Se ascultă şi primeşte.
Părintele Ardelean închide adunarea 
... care hotărăşte ca steagul nostru, cu 

care au fost la adunarea de constituire 
a Sfatului Naţional Român Comitatens 
să fie aşezat în turnul bisericii celei 
noi, ca să arătăm că suntem sub scutul 
tricolorului român.
Adunarea se dizolvă şi delegaţii aşează 
pe turn tricolorul nostru.

Dat ca mai sus
I.S. SS. Dr. Ion de Kovats
adv. Pres. Sfatului Naţional Român din 
Bârsana

Vicepreşedinţi:
s.s. Vasiliu Godja
s.s. Petru Bârsan al lui Grigore

Secretar:
S.S. Alexandru Cora

Verificatori:
S.S. Alexandru Ofrim S.S. Ion Pop al Iui 
Mihai S.S. Alexa Popp

Pentru autenţia copiei!
Sighet ta anul 1919 Octomvrie 15.

(S. originală) Dr. Vasile Chindriş 
(Sigiliu aplicat) SS. D. Ion de Kovats 

protocol de constituire al Sfatului naţional român  
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din Sighetu Marmaţiei, Fondul Ioan de Kovats



la jurământul pus pre garda şi Consiliul 
Naţional Unguresc, - au a ţine respecta cu 
sfinţenie şi a pune următorul jurământ a 
Consiliului Naţional Român: Eu: N.N. jur 
sărbătoreşte înaintea atotputernicului 
Dumnezeu, că voiu fi cu credinţă neclătită 
faţă de Consiliul sau Sfatul Naţional 
Român pe care îl voiu cinsti şi apăra: voiu 
împlini toate poruncile lui şi voiu îngriji 
în caz de lipsă chiar şi cu arma de viaţa 
şi averea concetăţenilor mei, fie aceia de 
orice neam. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 
„Amin.” Cetindu-se acest formulariu a 
jurământului Dr. Vasile Filipciuc roagă 
pre cei prezenţi, ca pre Garda Naţională 
Română din localitate să spună acest 
jurământ. 
art. 2. Cei prezenţi în număr de 40 de 
inşi foşti glotaşi soldaţi au voit a de-

pune jurământul, -însă strajameşterul 
jandarmilor din localitate Veisz Mâtyâs 
a oprit depunerea acestui jurământ, a 
oprit constituirea Consiliului Naţional 
din localitate, a zis, că şi cu forţa şi arma 
a opri orice constituire, până ce nu vom 
acea concesiune de la pretura Vişeului, 
- Dr. Vasile Filipciuc şi Darie Vlad a spus 
acestui jandarm, că n’avem lipsă de nici o 
concesiune, noi facem toate acestea pre 
baza legală, - numitul strajameşter a voit a 
deţine pre Darie Vlad şi Dr. Vasile Filipciuc 
şi ne-au făcut responsabili pentru orice 
turburare şi ne-a relatat telegrafic la 
Ministerul de Interne şi a Miliţiei a 
ungurilor, - noi am protestat contra acestui 
act violent şi dur a jandarmului Veisz 
şi pre el l-am făcut responsabil pentru 
turburarea bunei înţelegeri şi a liniştei din 
comună, - s-a decis, ca acest protest să se 
trimită imediat preşedintelui Consiliului 
Naţional local lui: Dr. George Bilaşcu - 
Budapesta, ca dânsul prin întrepunerea la 
Consiliul Naţional Român Central - să fie 
transpus numitul jandarm din comună, 
-să se mijlocească apărarea personală 
a vicepreşedinţilor şi a Consiliului local, 
- căci contra-pacea va fi răsturnată în 
comună, - deci depunerea jurământului 
s-a amânat pre timp mai acomodat şi 
numai Darie Vlad preot Român a depus 
jurământul în biserica în manele Dr. Vasile 
Filipciuc.

3. Darie Vlad preşedintele ad-hoc. a 
adunărei, cu lacrimi în ochi mulţămind 
celor prezenţi pentru viua interesare 
de soarta noastră şi conduita naţională 
română - emiţând: ca pentru memoria 
celor repausaţi în război în tot anul 
în sâmbăta Sânicolauiului să se facă 
pomenire cu numire şi parastas, -totodată 
numele lor să fie scris pe o tabelă pentru 

vecinica pomenire în altariul bisericei 
parohiale române din Petrova, apoi, 
începând a cânta: „Hai să dăm mână cu 
mână, cei cu inima română” şi „Deşteaptă-
te române”, imnul naţional român, între 
lacremi de bucurie şi mare însufleţire 
declară adunarea închisă.
Pentru verificarea protocolului se aleg 
membri: Ilie Doroş, Iuliu Fucec, şi Gavrilă 
Filipciuc. D.C.V.

Darie Vlad, prezidentele adunărei 
generale,
ca vicepreşedinte Consiliului Naţional 
Local din Petrova, preotul paroh al 
comunei.

Acest protocol se verifică: 
Dat la 19 nov. an 1918

S-a revăzut
membri verificatori:

22.IV.1919
s.s. indescifrabil
preot român 10 

Prezentăm şi apelul CNM din Maramureş, 
din Vişeu de Sus, pentru constituirea 
consiliului naţional român din localităţile 
de pe Valea Vişeului, aşa cum a fost pre-
zentat în revista „Foaia poporului român” 
din Budapesta.11 

1918, noiembrie (1) /14,  
vişeul de sus

apelul  
ConSiliului naŢional 
roMÂn  
din MaraMurăş

Fruntaşii poporului român, precum şi 
poporul român din Maramurăş, uzând 
de dreptul liberei dispuneri asupra sorţii 
şi viitorului naţiunii, sau constituit în 
consiliul naţional român local şi după 
matura dezbatere am hotărît următoarele:

1. Aderăm şi ne supunem hotărîrilor 
Consiliului naţional român central şi 
exprimăm mulţumită Dlui deputat dr. 
Al. Vaida, că în faţa lumii a exprimat şi 
reprezentat în chip clasic idealurile şi 
dorinţele întregului neam românesc din 
Transilvania şi Ungaria în şedinţa din 18 
oct. a parlamentului ungar. Exprimînd 
încrederea noastră deplină, ne rugăm 
să nu se uite de drepturile naţionale ale 

nepoţilor lui Dragoş şi Bogdan, care de 
veacuri peregrinează le sf. morminte de la 
Putna şi Suceava şi se roagă pentru pacea, 
libertatea şi buna înţelegere lumii întregi.
Consiliul naţional român îl cunoaştem ca 
singurul organ chemat a reprezenta, hotărî 
şi porunci în numele naţiunii române din 
Transilvania şi Ungaria. îi oferim viaţa 
şi avutul nostru pentru cît mai măreaţa 
înfăptuire a idealului naţional.

2. Consiliul naţional român local roagă 
conducătorii satelor să înfiinţeze în 
competinţa lor consilii naţ. române săteşti, 
să intre în legătură prin Consiliul naţional 
local din Maramureş cu Consiliul naţional 
român central din Arad, să lucreze la 
păstrarea ordinei şi paza avuţiei naţionale. 
întru toate avem să ascultăm de consiliul 
naţional român.

3. Rugăm poporul român să respecte 
ordinea, buna înţelegere şi să aştepte 
în linişte hotărîrea mare a Consiliului 
naţional român, care la rîndul său va asculta 
întreg neamul. Şi pînă vom fi chemaţi 
a răspunde la această mare întrebare a 
viitorului nostru, vă rugăm să vă supuneţi 
Consiliului naţional român, să păstraţi 
şi să păziţi ordinea, să nu ascultaţi de 
îndemnuri incendiare străine şi duşmane 
cu scop viclean de a îneca viitorul naţiunei 
române în nerînduială, în anarhie şi sînge.
Fraţilor! Sîngele nevinovat nea adus 
răsplătire, martiriul libertatea. Dumnezeul 
popoarelor nea pus soarta neamului 
nostru în mîinile noastre proprii.
Deşteaptăte Române! şi tu vrednic de 
măreţia zilelor de azi.
„Hai să dăm mina cu mină 
Cei cu inima română.”
Fraţi şi români în unire să punem 
fundament tare viitorului românesc!

Vişeu de Sus, 14 Nov. 1918

Din încredinţarea Consiliului naţional 
român din Maramureş, Comitetul Exe
cutiv: Emil Bran. dr. Ilie Kindriş. dr. Aurel 
Szabo, Vaier Pop, Darie Vlad, George 
Bran. Ioan Tarţia. Nic. Pop, dr. Vasile 
Filipiuc, dr. Ştefan Kiss.

„Foaia poporului român” (Budapesta), 
an. VII. nr.241 din 6/19 noiembrie 1918.

Săpânţa

Garda Naţională Română din comuna 
Săpânţa din anii 19181919 era compusă 
din 35 de persoane. Preşedinte al Gărzii 
a fost numit protopopul Simion Balea, 
unul din fruntaşii politici ai românilor 
maramureşeni cu o contribuţie deosebită 
la înfăptuirea Marii Uniri. Comandantul 
Gărzii a fost numit sergentul Şteţ Ioan 
(al lui) Gheorghe. Unitatea avea în 
compunere în comandament 3 sergenţi şi 
9 caporali, restul trupei fiind compusă din 
foşti soldaţi.

Sarasău

Comuna Sarasău, învecinată oraşului Si
ghet, avea 17 membri în componenţa gărzii 

naţionale române. Gradul cel mai mare îl 
avea Flaviu Iurca, sublocotenent, decorat 
cu Steaua României în grad de ofiţer. Ca 
subofiţeri amintim pe plutonierul Braciu 
Florea şi sergentul Ractei Petru.

Iapa
În comuna Iapa, azi cartier al oraşului 
Sighetul Marmaţiei, garda română număra 
13 persoane, din tablou remarcânduse 
comandantul gărzii, plutonierul Ioan 
Ivanciuc şi stegarul Câmpeanu Grigore, 
notarul comunei, decorat cu „Coroana 
României în grad de cavaler şi Crucea 
comemorativă a trecerii Tisei (1919).

Giuleşti
Notariatul comunei Giuleşti certifică pre

zenţa  în garda naţională română din lo
calitate a 5 militari sublocotenentul Dunca 
Ioan (decorat cu Crucea comemorativă 
a războiului 19161918), a sergentului 
Rednic Ştefan l. Ioan şi 3 soldaţi.
Nu sunt amintiţi în tabel fraţii Ilie şi Vasile 
Lazăr şi flăcăii din Giuleşti care au avut un 
rol important în eliberarea Sighetului, în 
ianuarie 1919.

Deseşti
Primăria comunei Deseşti nominalizează 
„spre a fi propuşi pentru decorare” 8 din 
membrii gărzii naţionale române din 
localitate, pe caporalul Covaci Gheorghe 
şi pe 7 soldaţi.

10 Dăncuş, M.; Todinca, Ghe. – Unirea Maramureşului cu Ţara, Editura Muzeului Maramureşului, Asociaţiunea pentru cultura poporului român din 
Maramureş, Sighetul Marmaţiei, 2008, pp. 119-122

11 Apelul Consiliului Naţional Român din Maramureş în „Foaia poporului român”, An VII, nr. 241 din 6/19 noiembrie 1918; Dăncuş, M.; Todinca, 
Ghe. – Unirea Maramureşului cu Ţara, Editura Muzeului Maramureşului, Asociaţiunea pentru cultura poporului român din Maramureş, Sighetul 
Marmaţiei, 2008, pp. 143-144
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No. 1/1918, PROTOCOL luat în adunarea 
de constituire a Consiliului Naţional 
Român din Maramureş ţinută în Sighetul 
Marmaţiei în 22 novembrie 1918 
oarele 11. Prezenţi: Ca reprezentanţi ai 
comunelor din cercurile administrative 
Vişeu, Iza, Şugatag şi Sighet 300 fruntaşi 
şi conducători şi popor în număr de 
5000.
Ca preşedinte ad-hoc părintele 
Simeon Balea din Săpânţa prin cuvinte 
înflăcărate deschide adunarea şi roagă 
prezenţii să se constituiască numind de 
notar pe domnul Dr. Vasile Filipciuc.
Domnul Dr. Tit Doroş prezintă 
propunerile conferinţei prealabile, şi să 
primesc cu însufleţire a celor prezenţi şi 
Sfatul Naţional să constituieşte în modul 
următor:
De preşedinte a fost proclamat domnul 
Dr. Vasile Chindriş, de membri în Sfatul 
Naţional Comitatenz au fost aclamaţi 

domnii: Alexandru Cuza Anderco, Dr. 
Aurel Szabo, Dr. Ilie Chindriş, Dr. Izidor 
Anderco (preot greco-catolic), Emil Bran 
(preot greco-catolic), Artemiu Anderco 
(preot greco-catolic), Ştefan Ilniczki, 
Emil Stoica, Longin Mihalyi, Demetriu 
Kiss (preot greco-catolic), Simeon Balea 
(preot greco-catolic), Dr. Ioan Rednic, 
Dr. Ioan de Kovats, Dr. George Bârlea, 
Dr. Titu Doros, Ioan Doros (preot greco-
catolic), Nicolae Doros (preot greco-
catolic), Dr. Vasile Filipciuc, Simeon 
Sierbul, Iuliu Ardelean (preot greco-
catolic), Ioan Bilţ (Dăncuş), Ioan Bârlea, 
Bazil Iurca, Vasile Ţiplea, Ioan Balea, 
Alexandru Miclea, Dr. Grigore Bota, Dr. 
Ilie Lazar, Vasile Timiş (Filipan), Petru 
Salca, Vaier Pop, Nicolae Pop, Simion 
Coman Pop, şi Ştefan Pop.
Preşedintele Dr. Vasile Chindriş şi 
membrii prezenţi ai Sfatului Naţional 
prestează în faţa adunarei pe steagul 

naţional român jurământul prescris.
Domnul preşedinte al Sfatului Naţional 
Dr. Vasile Chindriş propune ca Sfaturile 
Naţionale Săteşti să trimeată câte doi 
delegaţi în Sfatul Comitatenz Central, 
asemenea corporaţiunile preoţimei, 
învăţătorilor, a notarilor români, a 
funcţionarilor români de stat precum 
şi secţiunea social democratică a 
muncitorilor români, adunarea primeşte 
unanim.
Atât adunarea cât şi Sfatul Naţional 
unanim hotăreşte următoarele:
a. Consiliul Naţional Comitatenz ca 
singurul organ local chemat a conduce 
viaţa publică a poporului român din 
Maramureş aderează Consiliului Naţional 
General Român cu sediul în Arad şi 
să supune întru toate hotătârilor şi 
poruncilor acestuia ca şi singurul organ 
român chemat şi exclusiv îndreptăţit a 
hotărî şi porunci în numele poporului 
român din Ardeal şi Ungaria.
b. Mulţumesc domnului deputat 
Dr. Alexandru Vaida Voevod pentru 
reprezentarea vrednică a idealului 
naţional prin vorbirea ţinută în 19 
octomvrie a Camerei Ungare.
c. Hotărăşte înfiinţarea Sfaturilor 
Naţionale Săteşti pentru ăzirea ordinei, 
organizarea gardelor naţionale.
d. Mulţumeşte domnului Alexandru 
Cuza Anderco pentru darul naţional de 
coroane una suta de mii şi constată ca 
prin acest dar princial domnul Alexandru 
Cuza Anderco a intrat în şirul marilor 
mecenaţi români.
Nefiind alte propuneri concrezându-
să preşedintele ca rgent să se pună în 
conţelegere cu Consiliul Central Român 
din rad, adunarea se declară încheiată.

D.C.S. Dr. Vasile Filipciuc m.pr. notar, Dr. 
Vasile Chindriş m.pr. Preşedinte. 

Dăncuş, M.; Todinca, Ghe.  
– op. cit., pp. 130-131

protocol de constituire al Consiliului naţional român 
Comitatens din Maramureş 
Reprodus după o copie autentificată aflată în arhiva Muzeului Maramureşului din 
Sighetu Marmaţiei, provenită din Fondul Dr. Ioan de Kovats.



Mara
În satul Mara (Crăceşti), garda avea 12 
membri, din care 4 sergenţi (Roman 
Vasile l. Ioan, Roman Vasile l. Vasile, 
Tupiţă Grigoraş şi Vlaşin Gheorghe) şi doi 
caporali (Bohotici Ioan l. Nechita şi Paul 
Vasile l. Grigore).

Hărniceşti
La Hărniceşti, garda naţională română era 
formată din 11 membri: 10 soldaţi şi un 
caporal, Sacaloş Gheorghe l. Vasile.

Călineşti
În comuna Călineşti, garda era compusă 
din 7 persoane, soldaţi conduşi de capo
ralul Berci Petru.

Văleni
La Văleni, garda avea 22 de membri şi era 
condusă de Emil şi Iuliu Ardelean (preot) 
şi învăţătorul Utan Toader l. Petru.

Budeşti
La Budeşti, garda naţională română a 
fost compusă din 11 membri: 10 soldaţi 
conduşi de elevul caporal comandant al 
gărzii, Cupcea Vasile, învăţător.

Hoteni
La Hoteni, garda naţională română era 
formată din 8 membri: 7 soldaţi şi un 
sergent, Pop Vasile, „şeful gardiştilor”.

Breb
Membrii gărzii naţionale din comuna Breb 
erau în număr de 12, conduşi de un sergent 
(Tiran Mihai l. Grigore) şi de fruntaşul 
Pop Tanasie l. Alexa. Din cei 7 soldaţi 
2 erau evrei: Dicher Samson şi Sober 
Ghischol l. Izic.

Poienile Izei
În satul Poieni (Poenile Izei) au fost doar 
doi „gardişti”, soldaţii Nemeş Ion şi Sas 
Petru.

Strâmtura
Comuna Strâmtura avea 21 de membri în 
gardă. Sergenţii Baias Grigore şi Glodean 
Ion şi caporalii Giurgi Ioan Slătian Grigore 
sunt singurii cu grade inferioare, restul 
având gradul de soldat.

Onceşti
Tabelul cuprinzând garda naţională 
română din comuna Onceşti cuprinde 20 
de persoane. Şef al gărzii este Drăguş Nuţu 
l. Petru. La poziţia 15 este trecut evreul 
Hofer Petru.

Năneşti
Garda naţională română din comuna 
Năneşti avea în componenţă 17 membri, 
din care doi „şefi”, Godja Nuţu l. Pătru şi 
Vancea Grigore l. Gheorghe şi un subşef, 
Paşcu Gheorghe l. Andrei.

Bârsana
Conform tabelului întocmit de Primăria 
Bârsana la 4 septembrie 1934, garda 
naţională română din localitate, în anii 
19181919, era compusă din 104 membri.
Preşedintele Gărzii, av. Dr. Ioan de Kovats, 
şi preşedintele, protopopul Mihai Hotea, 
au fost decoraţi cu ordinul „Coroana 
României” în grad de ofiţer.
Documentul îi aminteşte pe locotenentul 
Mihai Pop şi pe şefii celor 6 grupe ale gărzii 
din Bârsana: Roşca Alexandru, Apan 
Vasile, Ciocotiş Vasile, Pop Ion, Muntean 
Ştefan şi Ştiopei Petru.

Săliştea de Sus
La Săliştea de Sus garda naţională ro
mână avea 10 membri şi era condusă de 
sublocotenentul Chişş Ioan, ajuns apoi 
medic al oraşului Sighet şi Chişş Gheor
ghe, sergent, de meserie tâmplar în loca
litatea natală.

Cuhea
În comuna Cuhea, reşedinţa voievodului 
Bogdan  al Maramureşului şi al Moldovei, 
garda naţională română era compusă din 
13 membri, mulţi dintre ei fiind încadraţi 
în Regimentul 14 infanterie, care a eliberat 
Maramureşul în ianuarie 1919. Pentru 
fapte de vitejie, trei au fost decoraţi cu 
înalte ordine româneşti.
Dăncuş Ioan, caporal decorat cu ordinul 

„Ferdinand  I” cu spade pe panglică; 
Griguţă Zaharia, caporal, decorat cu 
ordinul „Ferdinand  I” cu spade pe panglică 
şi „Crucea comemorativă fără baretă”; 
Roman Ioan, jandarm plutonier, decorat 
cu „Ordinul credincios cl. II şi „Crucea 
comemorativă fără barete 19161918”.

Dragomireşti
În reşedinţa Plasei Iza, comuna Drago
mireşti, garda naţională română număra 30 
de membri, între care doi sublocotenenţi 
(Dr. Iurca Gavrilă şi Chiş Tiberiu), doi 
plutonieri (Ţiplea Ioan şi Vlad Ilie), restul 
având grade de sergenţi, caporali şi soldaţi.

Ieud
Garda naţională română era formată din 
12 membri. Cu gradul de sergent Zékány 
Vasile şi fruntaşii Balea Gheorghe şi Iuga 
Grigore.

Şieu
Garda naţională română din Şieu, formată 
din 10 membri, era condusă de stegarul 
Balaş Ludovic şi de sergentul Dunca 
Gheorghe.

Rozavlea
La Rozavlea, garda română avea cu cel 
mai mare grad pe sergentul Ioan Molnar, 
ceilalţi 15 membri fiind toţi înrolaţi cu 
gradul de soldat.

Săcel
Formată doar din 6 membri garda română 
din Săcel avea în rândurile sale 2 plutonieri 
(Iusco Petrea şi Vişovan Grigore), un 
sergent – Danci Todică şi un caporal, Grad 
Alexa.

Botiza
La Botiza, ai 6 membri ai gărzii naţionale 
române aveau gradul militar de soldat. Apar 
evreii Schvartz Herz şi Schvartz Tion.

Glod
Garda naţională română a fost formată din 
5 foşti soldaţi.

Slătioara
Garda naţională română era compusă din 
6 foşti soldaţi, toţi de peste 30 de ani ca 
vârstă.

Bocicoiel
La Bocicoiel garda naţională era formată 
din 8 membri, cel mai înalt grad fiind 
deţinut de Muj Gheorghe.

Vişeu de Sus
„Tabloul foştilor gardişti naţionali depe 
timpul preluării: imperiului România
Mare din anul 19181919 care au servit 
în Comuna Vişeul de Sus” se intitulează 
documentul emis de Primăria din Vişeul 
de Sus la 24 august 1932.

Primul pe lista celor 25 de membri ai 
gărzii este locotenentul Dr. Iuliu Coman, 
Organizatorul în plasă al gărzilor naţionale 
române, ajuns Primpretor, Conducător al 
gărzii a fost dr. Ion Coman, locotenent, 
ajuns avocat. Din schema de conducere a 
gărzii din Vişeul de Sus mai făceau parte 
Ştefan Coman (ajuns notar), plutonierul 
Brana Toader şi 5 sergenţi, Simion Mihai, 
Simion Gheorghe, Oacheş Ioan, Grad 
Grigore şi Brana Mihai.
„Se mai adevereşte că numai unul singur 
dintre acestea (aceste) persoane şi anume 
Dr. Iuliu Coman a fost decorat cu Steaua 
României Mari”
Gărzile naţionale române din Maramureş 
şiau dovedit eficienţa în sprijinul dat 
armatei române, Regimentului infanterie 
în eliberarea Sighetului şi a zonei, în iarna 
anului 1918/1919. Atunci, sub conducerea 
tânărului locotenent Ilie Lazăr, tinerii 
români de pe văile Marei şi Cosăului, 
ajutaţi de garda naţională din România, 
au învins unităţile locotenentului Vorolitz 
în luptele de la podul de la Vadul Izei 
şi de la Sighet, Cămara. Ilie Lazăr îşi 
aminteşte: „Prizonierii capturaţi la Sighet 
– Cămara, în număr de 337, au fost aduşi 
la Comandamentul Diviziei la Dej de 
către un pluton de soldaţi comandaţi de 
un sublocotenent şi de garda din comuna 
Săpânţa şi Giuleşti. Aceştia au fost 
primii prizonieri ai armatei române în 
operaţiunile din Ardeal.”
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Dragi sigheteni, 
Anul 2014 a fost unul special pentru istoria, 
identitatea şi, cred, viitorul acestui Neam. A fost 
anul în care întreaga Europă a comemorat 100 
de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, 
reamintindu-şi cât de importantă este pacea, 
toleranţa, înţelegerea. 
În Biserica Ortodoxă s-au marcat 300 de ani de la 
martiriul brâncovenilor, amintindu-ne tuturor că, 
fără curajul mărturisirii, fără fermitate în apărarea 
adevărului, destinul unui Neam nu poate fi clădit. 
Acum sărbătorim 96 de ani de la Marea Unire 
şi, în curând, 25 de ani de la Revoluţia din 1989, 
momentul în care românii au pus libertatea mai 
presus de propria viaţă. 
Sunt evenimente care ne reamintesc cine suntem şi, 
mai ales, ce trebuie să devenim. Istoria acestei ţări, 
recentă sau îndepărtată, demonstrează că nimic 
nu se poate clădi fără sacrificiu şi fără unitate. 
Societatea românească a ştiut întotdeauna să 
redescopere coeziunea în faţa marilor încercări şi, 
mai ales a avut puterea de a-şi „croi o altă soartă” 
atunci când a crezut cu adevărat în forţa ei.

Unirea înseamnă pentru generaţia de la 1918 un 
moment istoric solemn, dar, în acelaşi timp, şi un 
act de solemnă angajare. „Vrednicia 
naţională se judecă după înţelepciunea, cuminţenia 
şi înălţarea sufletească

cu care se aduc hotărâri chemate să croiască 
soarta noastră”, spune Iuliu
Maniu, exprimând o concepţie ce dorea să fie 
aşezată la însăşi temelia
Noului stat român; o concepţie superioară, creştină 
şi democratică. 

Dincolo de lecţiile de istorie, aceste momente 
sunt în primul rând lecţii de viaţă, lecţii de 
responsabilitate şi lecţii pentru viitor. Trebuie 
să înţelegem şi să ne asumăm aceste valori ale 
înaintaşilor noştri, pentru că numai aşa vom putea 
contura şi continua destinul pe care ei l-au dorit 
poporului român.   

Gândurile mele sunt alături de fiecare sighetean, 
maramureşean, român, oriunde s-ar afla el. Le 
mulţumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru Sighet 
şi România. La fel ca în 1918, ei sunt cei care au 
împins România înainte, ei au dat forţă şi suflet 
fiecărui proiect, fiecărei comunităţi.   

La mulţi ani, România! 
La mulţi ani, români! 

La mulţi ani, sigheteni!

Ovidiu NEMEŞ,  
primarul municipiului  
Sighetu Marmaţiei


