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REZUMAT 

 

 Lucrarea de faţă şi-a propus să aducă o contribuţie la studierea istoriei moderne a 

românilor maramureşeni, o regiune complexă ca problematică şi mult prea puţin cercetată 

până în prezent în raport cu Transilvania sau cu alte regiuni şi „ţări” româneşti. Am pornit de 

la necesitatea de a restitui şi introduce in circuitul ştiinţific informaţii despre zonă, găsite în 

fondurile de arhivă cercetate şi de a sistematiza o problematică diversă şi de mare varietate. 

Conceptele centrale ale cercetării efectuate au fost acelea de Biserică-Şcoală-Societate, în 

jurul lor am extins aria de investigaţie încercând să dăm  lucrării în forma sa finală un profil 

apropiat de cel monografic. Cercetarea este, în mod evident, perfectibilă, nu am reuşit să fim 

exhaustivi, ci doar să propunem o lectură alături de multe altele posibile pe marginea istoriei 

bisericeşti, culturale şi sociale a comunităţii româneşti maramureşene din perioada 

dualismului austro-ungar (1867-1914). 

Am avut în vedere structurile şi instituţiile, bisericeşti şi nu numai, dar şi oamenii care 

le-au dat viaţă şi care şi-au legat destinele de acestea. Astfel, în primul capitol ne-am 

concentrat atenţia pe structurile bisericeşti din Maramureşul din perioada studiată, tematică ce 

a căpătat în elaborarea propriu-zisă a lucrării, o întindere pe mai multe nivele, devenite 

subcapitole distincte în cadrul acestui capitol. Am prezentat, astfel, un prim subcapitol de 

consideraţii istorico-geografice referitoare la Maramureş, urmat de un altul de factură de 

asemenea mai generală, referitor la structura etnică şi confesională a regiunii. Am încercat în 

continuare să trasăm principalele linii ale vieţii bisericeşti a românilor maramureşeni, „între 

medieval şi modern”, cu accent pe profilul religios medieval al zonei la care am adăugat în 

continuare tratarea împrejurărilor istorice în care a avut loc pătrunderea catolicismului printre 

românii maramureşeni.Intrarea românilor maramureşeni în structurile greco-catolicismului i-a 

pus, aşadar, în situaţia de a fi subordonaţi unor ierarhii străine, care au desfăşurat asupra lor 

planuri de asimilare sub aspect bisericesc şi naţional. O cotitură în viaţa maramureşenilor uniţi 

s-a realizat abia în 1853, când au fost desprinşi de la dieceza ruteană a Muncaciului şi 

încadraţi în episcopia românească atunci înfiinţată a Gherlei. Astfel pentru istoria bisericească 

a românilor maramureşeni se sfârşea un capitol şi începea un altul, o perioadă care a adus 

viaţa lor spirituală în cadre naţionale.  

Un subcapitol dens şi substanţial este şi următorul, dedicat evoluţiei şi organizării 

Bisericii Greco-Catolice din Maramureş. Ne-a interesat aici în primul rând problema 

desprinderii parohiei greco-catolice din Sighetu Marmaţiei de către episcopia ruteană de 



6 

 

Muncaci şi ataşarea acesteia la dieceza română unită de Gherla, înfiinţată în anul 1853. 

Această separaţie n-a avut doar conotaţii ecleziastice şi jurisdicţionale ci şi, în egală măsură 

naţionale, instituţiile bisericeşti având  în acest secol XIX o puternică încărcătură naţională, 

pentru români, ruteni, maghiari, ca şi pentru alte popoare ale continentului. În acest sens, 

considerăm că separaţia Sighetului de Muncaci, prin problemele bisericeşti, naţionale şi de 

patrimoniu pe care le ridică, este foarte asemănătoare cu un alt proces de separaţie petrecut 

astfel într-un bloc compact ortodox, Banatul, la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, când s-a realizat delimitarea ierarhiei româneşti de cea sârbească şi s-a constituit în 

Transilvania o Biserică Ortodoxă Română pe temeiul deplinei autonomii. 

 În cuprinsul aceluiaşi capitol, am considerat important să punem în valoare structura 

bisericească ce funcţiona în epocă printre românii din zona Maramureşului istoric, vicariatul 

foraneu. Astfel, am zăbovit puţin asupra originii acestei instituţii în veacurile mai îndepărtate 

ale creştinismului, asupra modului său de organizare şi funcţionare precum şi asupra relaţiilor 

sale cu alte structuri de organizare bisericească, centrale sau locale, protopopiat, arhidiaconat, 

episcopie. De la partea teoretică şi descriptivistă am trecut la reconstituirea istorică efectivă, 

legată de organizarea şi funcţionarea instituţiei vicariale maramureşene în perioada pe care o 

avem în vedere. Am încercat aici să refacem reţeaua teritorială completă – protopopiatele şi 

parohiile care compuneau vicariatul foraneu maramureşean, ca parte componentă a episcopiei 

greco-catolice de Gherla, odată cu constituirea acesteia în 1853. Lucrarea pune în evidenţă în 

continuare şi oamenii care au gestionat destinele acestei structuri bisericeşti, vicarii 

Maramureşului; am vorbit pe rând de vicarii numiţi de episcopia Muncaciului în secolul 

XVIII şi prima jumătate a celui următor şi în continuare de vicarii foranei numiţi de la Gherla 

pentru a administra aceste comunităţi româneşti din nordul diecezei, cele 94 de parohii care s-

au desprins de la Muncaci şi au intrat în componenţa diecezei Gherlei, cu ocazia înfiinţării 

acesteia, în 1853. Am scos în evidenţă dubla calitate pe care și-au asumat-o vicarii 

maramureşeni în a doua jumătate a veacului XIX şi la începutul celui următor, de lideri 

spirituali şi naţionali totodată ai comunităţii româneşti. 

 Capitolul al doilea a tratat aspecte legate de instituţia Bisericii şi condiţia preotului la 

românii maramureşeni uniţi. În deschiderea capitolului am prezentat o scurtă descriere a 

relaţiilor Bisericii cu statul şi a religiei cu societatea în epoca modernă. Am continuat cu un 

lung subcapitol referitor la condiţia preotului, aspect care ni s-a părut de cea mai mare 

importanţă prin contribuţia pe care o are clerul la formarea elitei româneşti din perioada 

dualismului. Referindu-ne la condiţia preotului pe cuprinsul vicariatului foraneu 

maramureşean, am tratat mai întâi semnificaţia spirituală şi teologică a acestuia şi a rolului pe 
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care-l joacă într-o comunitate parohială, după care am  prezentat câteva ipostaze concrete de 

preoţi români maramureşeni din perioada avută în vedere. Am acordat spaţiu, în forma unui 

subcapitol, în continuare, problemei formaţiei şi pregătirii intelectuale a preoţimii româneşti 

maramureşene. Remarcăm, astfel, din cuprinsul acestei problematici, accesul pe care îl au 

tinerii maramureşeni la seminarii şi universităţi catolice din Europa Centrală, pe durata 

secolelor XVIII-XIX, alături de şcolile Bisericii Române Greco-Catolice, înfiinţate la mijlocul 

veacului al XVIII-lea. Situaţiile concrete pe care ni le relevă documentaţia sunt de mare 

varietate, în sensul în care avem preoţi cu studii făcute la Viena şi Budapesta, după cum avem, 

în continuare, şi în această perioadă preoţii cu o instruire mai sumară, aşa zişii „teologi 

moralişti”, aşa cum stăteau lucrurile dealtfel şi în alte zone de pe cuprinsul diecezei de Gherla. 

Climatul spiritual şi cultural în care s-au format teologii maramureşeni era diferit de la 

caz la caz. Unii dintre aceştia  au asimilat limbi de circulaţie europeană, alături de noile idei 

ale epocii şi au pus bazele unei vaste culturi teologice şi odată întorşi acasă au contribuit la 

ridicarea nivelului cultural al acelora pe care îi păstoreau. Studiul în străinătate presupunea o 

serie de avantaje şi dezavantaje. Printre avantaje putem să amintim absolvirea gimnaziului, 

educarea lor în oraşele europene civilizate alături de amprenta culturală superioară asupra 

formării lor, învăţarea limbii latine şi a celei vorbite în ţara respectivă şi totodată, după 

întoarcerea acasă, încercarea de a înlocui vechile modele culturale, de a înlocui mentalităţile 

arhaice şi de a se strădui în vederea recuperării decalajului faţă de lumea occidentală. La 

Viena învăţau germana, la Ungvar ruteana, ceea ce le oferea o  largă deschidere  intelectuală 

şi accesul la creaţiile culturale ale acelor popoare, frecventarea bibliotecilor moderne dar şi 

rigurozitate şi o viaţă disciplinată. 

Asupra preotului am zăbovit mai pe îndelete în cuprinsul acestui subcapitol, deoarece 

am vizat aspecte cu rol esenţial în formarea păturii clericale, precum: parcursul academic-

studiile, modul de instituire al preoţimii în oficiu, pregătirea clerului în lumina legislaţiei 

bisericeşti, situaţia materială a clerului maramureşean - urmărită sistematic, cu date eşalonate 

la nivelul protopopiatelor componente.  

La preoţi ne-am referit şi în subcapitolul intitulat „Părinţi spirituali şi îndrumători de 

conştiinţă” în care a fost vorba despre pastoraţie, modul de ocupare al parohiilor. Lucrarea 

vorbeşte în continuare şi despre personalul bisericesc auxiliar, cantor, făt..., cu situaţia 

acestuia şi veniturile pe protopopiate. Într-un subcapitol aparte ne-am referit şi la lăcaşurile de 

cult, în care am arătat că până la jumătatea secolului al XIX-lea, în Maramureş predomină 

bisericile de lemn. Documentaţia ne-a permis şi aici să dăm date precise privind construirea 

de biserici şi materialul utilizat, pe fiecare protopopiat din vicariatul foraneu al 
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Maramureşului, după Revoluţia de la 1848. Ne-am referit de asemenea la implicarea 

comunităţii în construirea bisericilor şi la înzestrarea acestora. Am stăruit de asemenea şi 

asupra cărţilor de cult, aici dispunând de informaţie arhivistică şi de literatura secundară mai 

veche. Drept concluzie suntem în măsură să afirmăm faptul că Maramureşul greco-catolic, în 

pofida unei majorităţi cantitative de carte de cult care provine din centrele greco-catolice 

(Blaj), nu era rupt de comunicarea culturală şi spirituală cu ansamblul românităţii şi aceasta şi 

pentru faptul că nu lipsesc din bisericile şi parohiile perioadei cercetate cărţi tipărite în centre 

ortodoxe de la sud şi est de Carpaţi. Am reprodus existentul de carte de cult din bisericile 

fiecărui protopopiat la sfârşitul secolului al XIX-lea, conform datelor publicate în epocă de 

Ioan Bârlea. Am încercat în final o mică analiză cu privire la gradul de cultură pe care îl 

deţinea un preot, la gradul de cultură română de care dispunea, în condiţiile în care vizitaţia 

episcopului Vasile Hossu din 1913 în Maramureş reflectă un clar atins şi el de fenomenul 

asimilării culturale pe direcţie maghiară.  

 Capitolul al III-lea despre Biserică, şcoală şi asociaţionism cultural în Maramureş, 

ridică de asemenea nişte probleme de importanţă majoră pentru istoria regiunii în perioada de 

care ne ocupăm. Astfel, într-un prim subcapitol al acestuia, am ales să ne referim la legislaţia 

statului dualist pe tema şcolilor confesionale. Evoluţia legislaţiei în materie  de şcoală scoate 

în evidenţă în mod clar proiectul asimilaţionist al autorităţilor dualiste, urmărit în direcţia 

naţionalităţilor nemaghiare. În pofida faptului că Legea naţionalităţilor din 1868 era una de un 

incontestabl temei şi deschidere liberală, legislaţia care i-a urmat s-a îndepărtat de spiritul 

liberal al acesteia, forţând asimilarea prin intermediul instituţiei de învăţământ.  

 În subcapitolul următor am făcut o prezentare a învăţământului din zona 

Maramureşului în context multicultural. În continuare am vorbit despre demersurile preoţilor 

de a susţine şcolile confesionale. Aceştia şi aveau de altfel responsabilităţi pe această linie, 

protopopii find inspectori şcolari la nivelul tractului protopopesc pe care-l păstoreau. Am 

încercat să punem în evidenţă ceea ce a însemnat şi pentru cazul Maramureşului, eforturile 

Bisericii şi ale elitelor româneşti de a păstra caracterul confesional al şcolii. Trebuie spus şi 

faptul că în zonă există un număr mai mare, comparativ cu alte regiuni cu majoritate 

românească, de elevi care frecventau şcolile de stat. Alături de protopopi şi de preoţi, vicarii 

Maramureşului, Mihail Pavel şi Tit Bud, s-au dovedit organizatori exemplari ai şcolilor 

confesionale pentru care au desfăşurat şi  o operă de mecenat. Important este, în demonstraţia 

propusă de lucrare în legătură cu şcolile confesionale, subcapitolul următor despre condiţia 

învăţătorului român din şcolile confesionale al Maramureşului, cu accent pe următoarele 

aspecte: intrarea pe post, obligaţiile „docentelui”, reglementări ale administraţiei centrale 
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(episcopia de Gherla) pe tema atribuţiilor şi rostului învăţătorului, relaţia dascălului cu 

autorităţile civile, cu cele bisericeşti precum şi cu comunitatea, obiectivele şi modul de 

acţiune al Reuniunii învăţătorilor români din Maramureş. În continuare am insistat asupra 

unor aspecte punctuale ale învăţământului confesional: programa, elevii şi frecvenţa, edificiile 

şcolare, realizate pe baza şematismelor diecezane de Gherla şi a informaţiilor de provenienţă 

arhivistică. 

Am dedicat în continuare un subcapitol distinct unor instituţii al căror rost îl 

completează oarecum pe cel al şcolii, instituţii de cultură românească precum: Asociaţiunea 

pentru cultura poporului român din Maramureş şi Preparandia românească  de la Sighet. S-a 

urmărit şi aspectul transformării acesteia în şcoală de stat. Nu în ultimul rând, am reţinut unele 

aspecte legate de activitatea Astrei în Maramureşul istoric. 

Într-un ultim subcapitol al capitolului III am tratat despre relaţia elite-comunităţi în 

societatea românească maramureşeană. În Maramureşul din perioada pe care o avem în 

vedere, conţinutul elită se îmbogăţeşte şi se extinde şi în cazul românilor. Pe lângă elita 

bisericească greco-catolică, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, încep să crească tot mai 

mult rândurile intelectualităţii laice, să se impună alte categorii socio-profesionale la nivelul 

superior al ierarhiei sociale, precum medicii, ziariştii, avocaţii, ofiţerii etc. Extinderea 

structurilor elitare arată gradul de modernizare ce a cuprins şi societatea românească. În 

jumătatea de secol de după revoluţia de la 1848, românilor li s-a deschis accesul la 

universităţile din Europa Centrală şi Occidentală, fapt care a dus la formarea unei 

intelectualităţi laice moderne, tot mai consistente numeric. Am încercat în lucrare să folosim 

un concept mai larg de elită şi în interiorul acesteia să identificăm categoriile principale, 

pentru cazul românilor maramureşeni din perioada studiată. Astfel, rezultă că se pot 

individualiza câteva categorii elitare principale: fruntaşii politici, funcţionarii, clerul şi ne-am 

referit în continuare la dobândirea de către aceştia a formaţiei intelectuale. Luând ca sugestie 

de lucru o carte clasică despre elitele maramureşene în portrete şi medalioane, am  propus, în 

continuare, o listă cu scurte prezentări („medalioane”) ale unor intelectuali şi fruntaşi ai 

naţiunii române din Maramureş, ca Iosif Man, Ioan Buşiţia, familia Mihalyi de Apşa etc.  

Al IV-lea capitol al lucrării se opreşte asupra unei teme care iese oarecum din 

canoanele istoriografiei tradiţionale: Biserică şi societate: între religia prescrisă şi religia 

trăită. Am prezentat, în deschiderea capitolului câteva consideraţii teoretice despre temă, 

pentru ca apoi să încercăm să identificăm pentru Maramureş, forme de transmitere a 

mesajului religios: hotărâri ale sinoadelor, circulare, predici, catehisme, literatura devoţională. 

În continuare am abordat subcapitolul despre rolul vizitaţiilor canonice în „evaluarea” 
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practicii religioase curente, la nivelul comunităţilor de credincioşi. Din  protocoalele 

vizitaţiilor canonice se pot extrage o serie de informaţii importante din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ, referitoare la modul în care religia propovăduită se intersecta şi relaţiona 

cu religia trăită. Desfăşurarea unei vizitaţii canonice presupunea un moment festiv pentru 

comunitate, un prilej de sărbătoare, în cazul venirii vicarului sau episcopului, cu acestă ocazie 

celebrându-se liturghii solemne, o serie de dezlegări şi era un mijloc de  transmitere şi de 

reactualizare a învăţăturii de credinţă. Materialele rezultate în urma acestora redau o imagine 

obiectivă a realităţilor existente la nivelul comunităţilor de credincioşi. Însemnătatea şi 

relevanţa istorico-eclezastică a informaţiilor culese este dată şi de răspunsurile la întrebările 

ce vizează viaţa religioasă a credincioşilor: frecventarea bisericii în Duminici şi sărbători, 

rânduiala slujbelor, rugăciunea, respectarea postului şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. 

Am încercat în continuare să punem în evidenţă forme şi expresii ale pietăţii populare: 

donaţia de carte religioasă, pelerinaje, hramuri, cultul icoanelor, cultul sfinţilor, cultul crucii, 

Sfintele Taine. În satul maramureşean, înafară de sărbătorile oficiale, cu aprobarea 

episcopului se admiteau anumite „devoţiuni extraordinare”, aflate la limita religiei prescrise 

de Biserică. Cultul sfinţilor, rugăciunea, postul, pelerinajele, cultul icoanelor, au însemnat tot 

atâtea elemente componente ale unei practici religioase de factură răsăriteană, la care se vor 

adăuga în timp elemente de pietate catolică. 

Sărbătorile religioase în cotidian-între canon şi tradiţie, constituie obiectul 

subcapitolului următor. A rezultat astfel, că alături de calendarul oficial, religios a existat în 

lumea rurală românească şi un calendar popular care reprezenta un „instrument de măsurat 

timpul şi de planificare a întregii activităţi în funcţie de anotimpuri, luni, săptămâni, zile şi 

momente ale zilei, creat de popor şi transmis exclusiv prin canale de tip folclorice”
1
. Prin 

datele păstrate cu sfinţenie de tradiţie a obiceiurilor şi sărbătorilor, calendarul popular a 

coordonat viaţa materială şi spirituală a comunităţilor. În colectivităţile tradiţionale, 

obiceiurile dădeau un ritm propriu vieţii. Respectarea lor cu stricteţe, practicarea lor după 

rânduiala îndătinată imprima vieţii colective, familiei şi în general, vieţii sociale a satului o 

anumită cadenţă. În perioada muncilor agricole ele stabileau un echilibru între muncă şi 

odihnă, prin etapele care marcau sfârşitul unor munci şi pregătirea pentru altele. 

Am ales să tratăm în continuare despre ipostazele familiei la românii maramureşeni, 

între exigenţele Bisericii şi realităţile cotidiene, în care am tratat despre modul de constituire a 

cuplului, relaţia dintre legislaţia bisericească şi cea laică, impunerea legislaţiei civile ca 

                                                 
1
 Ion Ghinoiu,  Obiceiuri populare de peste an, Bucureşti, 1997,  p. 31. 



11 

 

obligatorii în materie de căsătorie, fapt care a însemnat impunerea unei modernităţi care se 

îndepărtează de spiritul ecleziastic în materie de căsătorie. Documentele ne prezintă o lume în 

marea ei majoritate ataşată de preot şi de valorile creştinismului, ale tradiţiei şi familiei. 

Totuşi nu lipsesc şi deviaţiile comportamentale şi morale, sesizate într-un procent minor la 

nivelul comunităţilor de enoriaşi. Stigmatizate atât sub aspectul ecleziastic, cât şi sub cel 

social, al comunităţii, derapajele morale vor fi localizate, iar aria lor de propagare 

minimalizată. 

Ultimul subcapitol al capitolului IV tratează despre Religie prescrisă-religie trăită şi 

eforturile Bisericii de purificare a vieţii religioase. Într-o societate tradiţională, cum este şi cea 

românească din Maramureşul perioadei de care ne ocupăm, pietatea populară ca obiectivare a 

religiei prescrise, ocupă un loc central în alcătuirea sentimentului religios. Religia este trăită 

de către întreaga comunitate şi sunt puţini cei care ar încerca să practice indiferentismul. 

Sensibilitatea religioasă se concretizează în mod obligatoriu în forme perceptibile şi vizibile. 

Este şi în cazul comunităţii maramureşene româneşti evident faptul că avem de-a face cu o 

viaţă religioasă complexă, în care se disting două paliere fundamentale: religia prescrisă şi 

religia trăită. Dacă religia prescrisă, propovăduită sau învăţată este cea „oficială”, transmisă 

de Biserică, în religia trăită la nivelul vieţii de fiecare zi sunt prezente elemente ale religiei 

transmise de la amvon, prin cateheză, prin propovăduire etc., alături de elemente de natură 

folclorică, superstiţii, credinţe aflate la marginea sau de-a dreptul înafara spiritualităţii creştine 

autentice. Existenţa acestei bogăţii a vieţii religioase în secolul al XIX-lea, când românii 

maramureşeni fuseseră încă prea puţin atinşi de influenţele culturii urbane, face şi mai 

interesant subiectul pentru cercetarea istorică. 

În ultimul capitol, al V-lea, am ales să vorbim despre convergenţele şi divergenţele 

existente în relaţiile interconfesionale din interiorul blocului românesc maramureşean din 

perioada cercetată. La începutul secolului XX, au apărut primele fisuri în soliditatea identităţii 

ecleziale greco-catolice din Maramureş, în sensul că dacă până atunci românii maramureşeni 

erau exclusiv greco-catolici, începe să se facă simţită şi prezenţa „celei de a doua strane”. Au 

loc primele abandonuri, primele „defecţionări” de la confesiunea Greco-catolică, se trece la 

Ortodoxie în puţine localităţi doar, Săcel şi Dragomireşti, treceri suficient de semnificative 

însă pentru a marca o criză a identităţii confesionale greco-catolice în zonă. Aceste treceri 

constituie semnul unei mobilităţi confesionale prezente şi în rândul rutenilor din zonă, în 

deceniile premergătoare Primului Război Mondial, după cum afirmă istoricul Maria Mayer. 

Două au fost comunităţile maramureşene care şi-au schimbat confesiunea: Săcel şi 

Dragomireşti, determinând în felul acesta o direcţie de schimbare a echilibrului în favoarea 



12 

 

confesiunii ortodoxe, fapt care se va consolida în regiune în noile condiţii politico-statale de 

după Primul Război Mondial. În condiţiile în care aceste fapte sunt practic necunoscute în 

istoriografia de la noi, a fost necesar să producem o reconstituire narativă a acestor „treceri 

religionare”, a spune exact, cu alte cuvinte, cum au stat lucrurile. Aceasta a implicat din partea 

noastră un amplu efort de sinteză pentru a pune împreună o informaţie abundentă, de 

provenienţă arhivistică. 

Trecerile de la Săcel prezintă câteva trăsături de ansamblu, care se regăsesc şi în alte 

regiuni care au cunoscut, în epoca modernă, fenomenul schimbării confesiunii. Astfel, apare 

evident faptul că ataşamentul pentru o anumită identitate confesiune, respectiv dorinţa de 

schimbare a acesteia, a fost influenţată în mod decisiv de raporturile preotului cu comunitatea. 

Cazul Săcel este particularizat şi de faptul că, dacă la începuturile greco-catolicismului cel 

care decidea trecerea era de obicei preotul, acum opţiunea pentru schimbarea confesiunii a 

aparţinut comunităţii. Trecerile „religionare” de la Săcel n-au rămas în perimetrul strict al 

comunităţii, ele au implicat deopotrivă sfera bisericească şi politico-administrativă: vicariatul 

Marmaţiei, Episcopia Unită de Gherla, Arhiepiscopia Ortodoxă de la Sibiu, Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, autorităţile comitatense din Maramureş. Un rol catalizator în 

toate aceste treceri a avut protopopul ortodox al Dejului, Teodor Herman, care a gestionat 

problema cu multă tenacitate dar şi cu tact şi diplomaţie. Odată cu primele treceri s-a 

declanşat un fenomen, numărul celor care se alăturau comunităţii ortodoxe din localitate 

crescând constant, chiar dacă în limite numeric reduse, până la Primul Război Mondial. 

 Săcelul a dat semnalul, a propagat o undă de şoc, care se va resimţi cu forţă în multe 

comunităţi greco-catolice româneşti ale Maramureşului. Localitatea învecinată, Dragomireşti, 

de cazul căreia ne-am ocupat în continuare, a urmat la scurt timp exemplul Săcelului. 

Prezenţa unor parohii ortodoxe în Maramureş a produs schimbări în mentalitatea 

colectivă şi în sensibilitatea oamenilor, astfel încât preoţii greco-catolici trebuiau să fie foarte 

atenţi cu proprii enoriaşi. Perspectiva extinderii „schismei” a făcut ca preoţii să nu mai ceară 

lectical, să se mulţumească cu taxe mai reduse pentru serviciile religioase, mulţi dintre ei 

trăind din ajutorul de stat. Reînvierea confesiunii ortodoxe în Maramureş a avut darul 

binefăcător de a constrânge preoţii români greco-catolici din zonă să abordeze problema în 

mod diferit şi să devină mai buni români şi mai miloşi părinţi sufleteşti. În acelaşi timp, 

trebuie spus şi faptul că, aceste treceri, au determinat implantarea şi în Maramureş, unde 

domina în exclusivitate confesiunea greco-catolică, a biconfesionalismului care era specific în 

toate teritoriile româneşti din Imperiul austro-ungar.     
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