
 1 

Biserica Ortodoxă din Maramureș în timpul 

ocupației hortyste 

Morariu Iuliu-Marius, student, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 

 

 Cei patru ani de ocupațe hortystă în nord-vestul României au reprezentat un moment 

de mare cumpănă a istoriei acestei țări. Pretextatul arbitraj nazisto-fascist, respins inițial de 

guvernul român
1
 și devenit mai apoi ,,Dictat”,

2
 a adus țării pierderea unei importante părți 

teritoriale, ocupată de maghiari, care, din nefericire, s-au dedat adesea la acțiuni șovine și 

imorale,
3
 ajungând, paradoxal, să fie imortalizați până și pe epitafurile cimitirului vesel de la 

Săpânța.
4
 

Acțiunile lor au lovit întotdeauna în instituțiile principale ale românilor, ori principala 

instituție a fost, în toată această perioadă, Biserica Ortodoxă, fapt pentru care ea s-a găsit 

întotdeauna în centrul atacurilor, suferind pe nedrept o mulțime de prigoane, după cum 

remarcă mitropolitul Antonie: 

,,Suferințele îndurate de Biserica românească din 

Transilvania ocupată, și de toți românii transilvăneni, nu vor putea 

fi niciodată nici evaluate exhaustiv, nici cântărite… Un bilanț cât 

mai aproape de inventarul tuturor orgiilor, n-ar putea cuprinde 

nici totul, nici toată profunzimea durerilor”.
5
 

                                                
1 Ion Șuța, România la cumpăna istoriei, Editura Științifică, București, 1991, p. 89. Despre demersurile care au 

precedat dictatul și despre încercările delegaților români de a limita pretențiile exagerate ale maghiarilor, a se 

vedea cronica unui participant la evenimente, a lui Valer Pop: Valer Pop, Bătălia pentru Ardeal, Editura 

Colloseum, București, 1991. Vezi și: A. Simion, Dictatul de la Viena, Editura Dacia, Cluj-Napoca,  1972, 

pp.159-161, precum și: Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, partea a II a, Editura 

Științifică și Enciclopedică, București 1988, pp. 1223-1226.  
2 Diferența fundamentală dintre cele două concepte este remarcată și înfierată de mitropolitul Antonie 

Plămădeală, într-o conferință în care se referă la acest subiect: Antonie Plămădeală, Golgota Bisericii Române, 

în vol. ,,Biserica în mers”, vol. II, Tipografia Eparhială, Sibiu, 1999, p. 90; Idem, Biserica și dictatul de la Viena, 

în vol. ,,De la Alecu Russo, Eminescu și Goga la Blaga, Stăniloae și Nicolae de la Rohia”, Tiparul Tipografiei 

Eparhiale, Sibiu, 1997, p. 77. 
3 O descriere amănunţită şi bine documentată a acestor acțiuni ne oferă Mihai Fătu, în volumul: Mihai Fătu, 

Teroarea hortysto-fascistă în nord-vestul României, septembrie 1940 – octombrie 1944, Editura Politică, 

București, 1985.  
4 Iată un exemplu paradigmatic în acest sens, publicat de profesorul Bruno Manzoni: ,,Vai eu rău mă odihnesc/ 

Saulic Ion mp numesc/ La grădină-n Belmezeu/ De oi am socotit eu/ Ne-a venit un ungur rău/ Ne-a pușcat în 

capul meu/ Capul de trup l-a tăiat/ Și așa m-au îngropat/ Fie în veci blăstămat”. Bruno Manzoni, Vivifiante 

thanatologie,  dans rev. ,,FMR”, nr. 74, Juin/Julliet, Paris, 1998, p. 127. 
5 Antonie Plămădeală, Biserica și dictatul de la Viena, art. cit., p. 78. 
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 În urma dictatului, au avut de suferit toate instituțiile statului românesc rămase sub 

dominațit maghiară. Între ele, o grea suferință a avut de îndurat și Biserica.
6
 Trei eparhii au 

rămas sub dominație maghiară, cea a Maramureșului și cea a Oradiei integral, și parțial și cea 

clujeană. Lor li se adaugă cele trei protopopiate, cel de la Harghita, cel de la Covasna și 

Mureș, apartenente Arhiepiscopiei Sibiului.
7
  

Cea dintâi eparhie, la care mă voi referi în rândurile următoare, a avut foarte mult de 

suferit. În zilele când a avut loc semnarea dictatului, ierarhul maramureșan Vasile Stan, care 

se afla în acele momente la reședința sa din Sighet, în mijlocul credincioșilor săi, a încercat să 

ia legătura cu ceilalți doi ierarhi văduviți de o parte din eparhiile lor, fără succes însă. Mai 

apoi, întrucât, de la 1 septembrie începuseră mișcările de stradă care terorizau populația și 

care aveau între țintele principale episcopia, acesta a hotărât să se retragă, împreună cu 

secretarul său la Sibiu, urmând ca de acolo să plece la București pentru a lua legătura cu 

Sfântul Sinod în vederea garantării drepturilor românilor maramureșeni. În locul său, a lăsat 

ca și intermiar pe consilierul protopop Alexandru Latiș. Mai apoi, după realizarea acestui fapt, 

ierarhul a cerut reîntoarcerea în eparhie, însă autoritățile ocupante au refuzat să-i ofere 

cetățenia maghiară. 

Așa se face că, din punct de vedere canonic, până la rezolvarea situației, respectiv 

până la reîntoarcerea acestei părți a Transilvaniei în trupul patriei-mame, interimatul a fost 

suplinit de episcopul Clujului, Nicolae Colan
8
, singurul care a rămas în teritoriul ocupat în 

toată această perioadă
9
. Acestuia, prea Sfinţitul Vasile i-a trimis personal o scrisoare în care îi 

încredința turma sa și îl ruga să aibă grijă de credincioșii săi.
10

 

Mai apoi, ierarhul va trimite protopopilor eparhiei o scrisoare prin care îi roagă să aibă 

grijă de credincioșii săi (circulara 74/1940), precum și o circulară în care arată că transmite 

puterile sale jurisdricționale Episcopului Colan de la Cluj(circulara nr. 99/1940)
11

. 

                                                
6 Despre suferințele îndurate de Biserica Ortodoxă în teritoriile ocupate, a se vedea volumele lui Nicolae 

Corneanu și a lui Constantin Voicu: Dr. Nicolae Corneanu, Biserica Românească din nord-vestul țării în timpul 

prigoanei hortiste,  Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1985; 

Constantin Voicu, Biserica Strămoșească din Transilvania în lupta pentru Unitatea spirituală și Națională a 

Poporului Român, Tipografia Arhidiacezană, Sibiu, 1989. 
7 Pr. prof. dr. Alexandru Moraru, Momente însemnate din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în mileniul al II-

lea și la începutul mileniului al II-lea (ms. dactil.), Cluj-Napoca, 2010, p. 55. 
8 Antonie Plămădeală, Biserica și dictatul de la Viena, art. cit., pp. 83-84. 
9 Pr. Lect. Dorel Man, Arhiepiscopul și Mitropolitul Academician Nicolae Colan – date biografice, în vol. 

,,Nicolae Coloan – Pastorale, Editura Arhidiecezana Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 8.   
10 Scrisoarea este redată în facsimil de mitropolitul Nicolae Corneanu. A se vedea în acest sens: Nicolae 

Corneanu, op. cit., p. 165.  
11 Redată în facsimil de Nicolae Corneanu: Ibidem, p. 166. 
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Acesta se va achita ulterior, în decursul celor 4 ani, cu brio de sarcina sa, reușind ca 

alături de propriile parohii, să le păstorească și pe cele maramureșene. În scrisorile sale 

pastorale, el îi va îndemna la pace și la armonie și la suportarea cu credință a greutăților. Este 

paradigmatic în acest sens paragraful următor din pastorala trimisă la Crăciunul anului 1940: 

,,Înfrățiți-vă în dragostea de Dumnezeu și de oameni, mai ales în 

aceste zile de cumplită izbeliște. Cuprindeți în căldura inimii voastre  

creștinești și românești pe toți cei năcăjiți din jurul vostru. Mângâiați pe cei 

deznădăjduiți, ocrotiți pe cei fără adăpost, ajutați pe cei lipsiți, ca și 

Părintele cel din ceruri – văzând faptele voastre cele bune – să vă mângâie și 

să vă ocrotească și să vă ajute cu puterea Sa fără de margini”.
12

 

Mai apoi, în pastorala de la Paștele anului următor, își va exprima întristarea cu privire 

la starea conflictuală ce domina lumea în care trăiau atunci: 

,,…pacea cântată de îngeri în noaptea sfântă a Nașterii Mântuitorului 

și propovăduită de atunci încoace neîncetat de strădalnicii slujitori ai 

altarelor lui Hristos, și dorită de toată siuflarea  omenească – nu s-a sălășluit 

încă statornic în lume. Și nu grăim numai de vrăjmășia dintre oamenii 

singuratici, ci și de cumplita vrăjmășie care bântuie între neamuri și care 

aduce asupra acestora năpaste îngrozitoare, cum este și crâncenul război în 

care s-au încleștat țările întregului rotund pământesc, în zilele noastre”
13

.  

 La fel se va exprima ierarhul în toate scrisorile sale, arătându-și pe de-o parte 

dezamăgire cu privire la starea existentă, iar pe de altă parte încurajându-și credincioșii să 

reziste în fața cotropitorilor. 

 Dincolo de situația de la vârf a Bisericii ortodoxe, trebuie însă menționat faptul că 

credincioșii de rând au avut multe de suferit. Astfel, pe lângă acțiunile șovine, pe lângă 

umilințele la care au fost supuși, românii maramuereșeni au fost adesea forțați să treacă la 

religia reformată. Astfel de cazuri sunt consemnate la: Baia Mare, Sighet, Vișeul de Sus, și 

Borșa.
14

 În ceea ce-i privește pe preoți, aceștia au fost umiliți și batjocoriți. O parte dintre ei 

au fost închiși, iar alții, în număr destul de mare, alungați,15
 în timp ce credincioșii au fost, 

unii persecutați, alții expulzați, iar alții executați.16
  

                                                
12 Nicolae Colan, Pastorale, Editura Arhidiecezana Cluj, Cluj-Napoca, 1995, p. 32.  
13 Ibidem,  p. 35. 
14 Antonie Plămădeală, Golgota Bisericii Române, art. cit.,  p. 93. 
15 Dr. Nicolae Corneanu, op. cit., p. 57. 
16 General-locotenent dr. Ilie Ceaușescu, Transilvania străvechi pământ românesc, Editura Militară, Bucureşti, 

1988, p. 14. 
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 Sediul eparhial de la Sighet a fost între timp ocupat de maghiari, iar mobilierul 

confiscat. Capela eparhială a fost demontată apoi de cotropitori, iar odoarele ei profanate și 

înstrăinate. Crucile de pe reședință au fost doborâte cu tirurile mitralierelor, iar clopotele au 

fost înstrăinate. Credincioșii și păstorii lor au fost supuși, din punct de vedere canonic, 

eparhiei de Munhaks, înființată special în acest scop de maghiari.
17

 

Tuturor acestora ei au rezistat cu tărie și stoicism, iar  jertfa lor înscrie, alături de cea a 

protoiereului martir Aurel Mureșianu de la Huedin, a martirilor de la Ip și Trăznea și a 

celorlalți, o pagină cu litere de sânge în istoria neamului, o pagină pe care suntem datori să nu 

o uităm, ci, din contră, să o transmitem urmașilor, imortalizându-o în cronici și în opere 

literare.
18

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Ibidem,  p. 57. 
18 Cum de altfel, unii au și făcut-o. Un exemplu în acest sens este scriitorul maramureșan Teo Moldovan, care 

descrie, pe lângă viața studențească de la Cluj în vremurile de început ale celui de-al doilea război mondial, și 

suferințele românilor pricinuite de maghiarii șovini. A se vedea în acest sens: Teo Moldovan, Destine triste, 

Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006. 
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