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Abstract 
This article presents a few features of the not so quiet Maramures history on the north of Tisa. We 
have to keep in mind that, practically, the „historical Maramures” expression refers to a 
geographical space of which only a third belongs to the Romanian state as the other two thirds 
belong to Ukraine: the Romanian Maramures covers 3 300 square kilometers of the 10 500 total of 
the whole Maramures.  
The main issue of this ancient romanian land has been the borders; the last two centuries have been 
characterised by a continuous battle for it to become united with Romania.  
Our field studies – mostly undergone to ethnographically survey the area – performed within the 
last years across Tisa have reavealed the decision of the Romanians over there to guard their 
ethnical and cultural identity, in spite of many opposing factors. The romanian there – even in the 
context of both a European and western globalization bu also a Ukrainean and Russian one – 
always relate themselves to their Romanian origin. They feel Romanians and they try to guard this 
image through all the means they have at hand: visits to their Romanian Maramures brothers, 
cultural exchange (as permitted), schools in Romanian language, reconstruction of orthodox or 
catholic churches, collecting ols objects, specific to the romanian traditional village and even 
opening small museums where this possibility exists, printing romanian papers, and, more 
important then all, the will to teach Romanian (which they speak daily within the family) to their 
children.  
Aware of the fact that they have traditions, customs, culture, popular clothing, churches, buildings 
and most importantly a common language with the Romanian Maramures, the Romanians in Trans 
– Carpathia developed a very solid national conscience. We are impressed by the „Little Romania” 
title that they use as related to „Great Romania”. 
 
Résumé 
L'article ci-dessous présente quelques repères de l'histoire peu tranquille du Maramures Roumain 
situé au nord de la Tisa. Nous rappelons le fait que le terme "Maramures historique" fait reference 
á un espace géographique dont un tiers seulement se trouve presentement dans la componence de 
l'Etat Roumain, le reste appartenant á l'Ukraine: le Maramures Roumain couvre 3300 kms carrés 
du total de 10500 que compte la région entiere. 
Le probleme central de ce territoire Roumain a été celui des frontieres, les derniers deux siècles de 
destin historique étant fermement marqués par la lutte continue pour rejoindre la Roumanie. 
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Nos campagnes sur le terrain effectuées ces dernieres années au dela de la Tisa - demarrées 
particulierement á des fins ethnographiques - nous ont convaincu de la résolution des Roumains de 
la-bas de garder leur identité ethnique et culturelle, malgré les nombreux obstacles. Les Roumains 
locaux, même dans le contexte d'une globalisation pas seulement européenne/occidentale mais 
aussi ukrainiene/russe, se rapportent néanmoins, et toujours, á leurs origines Roumaines. Ils se 
sentent "maramuresiens" - implicitement Roumains - et ils essayent de garder cette référence par 
les ressorts dont ils disposent: des visites régulieres chez leurs frères du Maramures Roumain, des 
échanges culturels (dans les limites permises), des écoles dans la langue Roumaine, la renovation 
des vieilles églises orthodoxes ou catholiques, les collections et sauvegardes d'objets anciens 
spécifiques pour le village traditionel Roumain allant même jusqu'a l'ouverture de petits musées lá 
ou il est possible, l'edition de journaux en langue Roumaine et surtout la disponibilité d'apprendre 
á leurs enfants la langue Roumaine (qu'ils employent par ailleurs dans la famille de facon 
quotidienne). 
Très conscients du fait qu'ils ont des traditions, des rituels, une culture, des costumes populaires, 
des églises et autres constructions, et surtout une langue, communes avec les habitants du 
Maramures Roumain, les Roumains de la Transcarpatie ont developpé une conscience nationale 
très solide. Il nous semble très impressionnant le fait qu'ils utilisent le terme "Petite Roumanie" 
comme appelatif de leur région, en rapport avec la "Grande Roumanie". 
 
Rezumat 
Articolul de faţă prezintă câteva repere din istoria deloc liniştită a Maramureşului românesc de la 
nord de Tisa. Reamintim că, practic, sintagma Maramureşul istoric se referă la un spaţiu geografic 
din care doar o treime se află acum în componenţa statului român, iar celelalte două treimi aparţin 
Ucrainei: Maramureşul din România acoperă 3 300 km pătraţi din totalul de 10 500 al întregului 
Maramureş. 
Problema centrală a acestui vechi ţinut românesc a fost cea a graniţelor; ultimele două secole de 
devenire istorică au fost marcate în mod ferm de o luptă continuă pentru unirea cu România.  
Cercetările noastre de teren – demarate în mod particular pentru descrierea etnografică a zonei – 
efectuate, în ultimii ani, dincolo de Tisa, ne-au convins de tăria deciziei românilor de aici de a-şi 
păstra identitatea etnică şi culturală, în ciuda multor oprelişti. Românii de aici, chiar şi în 
contextul unei globalizări nu doar europene, occidentale, dar şi ucrainiene şi ruseşti, se raportează 
mereu la originile lor române. Se simt maramureşeni, adică români şi încearcă să păstreze această 
imagine prin resorturile pe care le au la îndemână: vizite la fraţii lor din Maramureşul românesc, 
schimburi culturale (atât cât se permite), şcoli în limba română, refacerea unor biserici ortodoxe 
sau catolice, colecţionarea şi păstrarea unor obiecte vechi, specifice satului tradiţional românesc şi 
chiar deschiderea unor mici muzee acolo unde există această posibilitate, tipărirea unor periodice 
în limba română şi, mai ales, disponibilitatea de a-şi învăţa copiii limba română (pe care, de altfel, 
o vorbesc cotidian în familie). 
Pornind de la faptul că au tradiţii, obiceiuri, cultură, port popular, biserici, construcţii şi, mai ales, 
limbă comună cu maramureşenii din România, românii din Transcarpatia au dezvoltat o conştiinţă 
naţională foarte solidă. Ni se pare impresionantă sintagma de ”România Mică”, pe care şi-o 
atribuie în raport cu ”România Mare”. 
 
Key words: Trans – Carpathia, historical Maramures, ethnical and cultural identity, traditions, 
national conscience 
Mots – clés: Thrans Carpathie, Maramures historique,identité ethnique et culturelle, des traditions, 
la conscience nationale 
Cuvinte - cheie: Transcarpatia, Maramureşul istoric, identitate etnică şi culturală, tradiţii, 
conştiinţă naţională  
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Transcarpatia este denumirea unei regiuni din Ucraina, cu populaţie ucrainiană, maghiară, 
română şi rusă. Din punct de vedere administrativ, Ucraina, cu capitala la Kiev, este formată din 
Republica Autonomă Crimeea şi încă 24 de regiuni, printre care şi Transcarpatia sau Zacarpatia 
(Zakarpatska), cu capitala la Ujgorod. Populaţia română locuieşte mai ales în partea de sud - est, 
în Maramureşul de Nord. Geografic vorbind, Transcarpatia este localizată între Tisa şi Carpaţii 
ucrainieni, la graniţa cu România. Situată în sud - vestul Ucrainei, în dreapta Tisei, Transcarpatia 
este limitată adiminstrativ, la sud, de judeţele Satu Mare şi Maramureş din România. 

Mai detaliat, Transcarpatia este aşezată, în cea mai mare parte, în Carpaţii Păduroşi şi se 
învecinează la sud - est cu România prin trei raioane: Rahiv (Rahovo), Teacev (Teacevo) şi Hust. 
Transcarpatia are 13 raioane şi 28 de oraşe: Ujgorod (120 000 locuitori), Beregovo, Mucacevo, 
Hust, Teacevo, Rahiv şi altele. 

Potrivit recensământului efectuat în 2001, în regiunea Transcarpatia au fost înregistraţi peste 
45.000 de români, dintre care 32.000 locuiesc într-o zonă compactă care a făcut (și face) parte din 
Maramureşul istoric.  

Cei mai mulţi dintre românii care trăiesc în dreapta Tisei locuiesc în raioanele Teceu 
(Teacevo) şi Rahău (Rahivo), în satele Apşa de Jos, Slatina, Topcino, Strâmtura, respectiv Biserica 
Albă, Apşa de Mijloc, Plăiuţ şi Dobric. Este vorba, aşa cum spuneam, despre aproximativ 32 000 
români, adică 2,6 % din populaţia regiunii (12 % din populaţie în Teceu şi 11 % în Rahău). Arealul 
acoperit de cele două raioane constituie un spaţiu compact românesc în Ucraina şi formează 
populaţia majoritară în 13 localităţi. Mai există încă aproximativ 300 de etnici români care trăiesc în 
alte raioane din Transcarpatia. 

Numărul mare de toponime româneşti, precum şi serioase dovezi istorice (documente de 
arhivă, diplomele maramureșene, documente bisericești, hărți, elemente de heraldică) atestă aici o 
populaţie română numeroasă, care a locuit continuu în spațiul de la nord de Tisa, în partea de sud a 
Transcarpatiei. 

Cercetările arheologice certifică locuirea în zonă de la sfârşitul neoliticului, cu multe dovezi 
din epoca bronzului. "Această populaţie stră-românească şi apoi românească a vieţuit necontenit în 
vatra sa originară, fapt care s-a petrecut şi în Maramureş (cele cca 100 de aşezări de aici sînt 
aceleaşi şi pe aceleaşi amplasamente de la primele atestări documentare pînă azi!). Configuraţia 
specifică a acestei ţări a determinat şi o anume structură a ceea ce s-ar putea numi civilizaţia 
maramureşeană. Pornind de la limba vorbită (şi scrisă) şi ale cărei trăsături (rotacismul de exemplu) 
s-au perpetuat în vremi, de la costumul specific pînă la casa şi bisericile din lemn, de la ocupaţiile şi 
uneltele tradiţionale şi specifice pînă la modul de hrănire, de la obiceiurile care păstrează pînă astăzi 
forme de manifestare caracteristice vechilor civilizaţii antice îmbrăcînd azi haine creştine (muzica şi 
jocul popular, măştile etc), toate acestea alcătuiesc tocmai ceea ce am denumit mai sus civilizaţia 
maramureşeană"[1]. 

În evul mediu, această zonă făcea parte din voievodatul românesc al Maramureşului, devenit 
comitat după cucerirea maghiară. Aşa cum sintetiza Mihai Dăncuş, "în satele Maramureşului, în 
această perioadă, viaţa se desfăşoară după legile nescrise ale obştilor săteşti, din rândul cărora se 
vor ridica cnezii ("de sate" şi "de vale") care în final vor constitui voievodatul maramureşan ca 
formă superioară de organizare politică şi adminsitrativ-teritorială. Perioada este favorabilă şi 
dezvoltării unei vieţi spirituale şi unei civilizaţii ţărăneşti de un înalt nivel care prin forţa tradiţiei se 
va transmite peste veacuri până aproape în zilele noastre" [2].  

După trecerea ungurilor prin această zonă, care, migrând prin nordul Maramureşului, ajung 
să se instaleze în Câmpia Panonică, Maramureşul este atestat ca „pădure regală” (1199); este vorba 
despre prima dovadă scrisă în care este menţionat Maramureşul, când, într-o diplomă, regele Emeric 
I donează unui nobil local pământ, ca recompensă pentru că l-a salvat de la moarte în urma unei 
vânători pe dealurile Maramureşului[3]. Mai târziu, o diplomă din anul 1329, emisă de Carol Robert 
de Anjou, laudă şi recompensează fidelitatea locuitorilor din Hust, Teceu şi alte localităţi din stânga 
şi din dreapta Tisei. 
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Practic, începând cu secolul XI şi încheind în secolul XIII, Transcarpatia intră, treptat, în 
regatul Marea Ungarie. Maramureşul secolului al XIV-lea era "un mediu compact şi aproape 
omogen de sate româneşti, cuprinzând doar căteva aşezări de oaspeţi maghiari şi germani, dar lipsit 
în mod practic de o populaţie ucrainiană"[4]. Ucrainienii, rutenii, ajung în Marmureş mai târziu, 
astfel că, în această zonă compact românească, pătrunderea elementului slav se face mai ales la nord 
de Tisa[5].  

După 1359, anul plecării lui Bogdan către Moldova, începe un proces de aşezare şi 
colonizare a unei populaţii ucrainiene pe teritoriile de la Tisa, "fapt cu consecinţe etnice, lingvistice, 
politice şi religioase dintre cele mai evidente. Dacă în stînga Tisei ucrainenii au rămas să populeze o 
zonă restrînsă la Valea Ruscovei (satele Ruscova, Repedea şi Poienile de Sub Munte), la Rona de 
Sus şi la cîteva sate de pe Tisa (Lunca, Cîmpulung), în schimb în dreapta rîului ei au devenit, în 
secolele XV-XVI, majoritari, iar satele locuite de români s-au împuţinat în mod dramatic"[6]. 

Pe la sfârşitul veacului XV, în comitatul Ung se numărau 205 aşezări, în comitatul Bereg - 
122, în comitatul Ugocia - 76, în comitatul Maramureş - 128. În total, populaţia Maramureşului se 
ridica la aproximativ o sută de mii de oameni care locuiau în sate şi în aproximativ 20 de târguri. 
Printre cele mai răspândite meserii erau cele de pietrari, croitori, brutari, tâmplari, olari, aurari, 
rotari, fierari. În secolul XIV, în zonă a început răspândirea mişcării religioase protestante de tip 
luteran, calvinist, iar în anul 1440 a fost înfiinţată episcopia din Mukacevo.  

Documentele din secolele XV - XVII vorbesc despre ocupaţiile tradiţionale, agricultura şi 
creşterea vitelor, morile de pe cursurile râurilor, exploatarea salinelor (mai ales la Solotvino - 
Slatina actuală) şi a minereurilor neferoase, dar şi despre "cetăţuile" de aici, despre tehnicile de 
construcţie sau  prelucrarea lemnului. 

Din documentele vremii reies unele momente importante pentru viaţa economică, socială şi, 
mai ales, comunitară: astfel, la nord de Tisa, în anul 1631 a fost limitată tăierea pădurilor şi mai ales 
a bradului, care era folosit pentru construirea plutelor, utilizate la transportul sării pe apă. În secolul 
XVII, aici au fost atestate primele "târguri de fete". În secolul XVIII, în zonele locuite din teritoriul 
acoperit acum de Transcarpatia se exporta sare, blănuri, vinuri, lemn. Se importau lucruri de preţ, 
covoare (Balcani, Turcia), ţesături, cristal şi porţelan (Cehia, Germania, Italia), confecţii din metal 
(Olanda, Polonia, Ucraina şi Rusia). Tot acum se vorbeşte, documentat, şi despre apele termale cu 
efect curativ.  

De notat este faptul că pe teritoriul comitatului Maramureş se găsea şi oraşul Muncaci 
(Munkács în maghiară, Mukaceve în ucrainiană sau Mukacevo în rusă). Aici a luat naştere prima 
episcopie ortodoxă din Ungaria (mai precis din regiunea Tisei Superioare, unde erau subordonate şi 
teritorii din Transilvania – în fapt Partium -printre care şi Maramureşul istoric). Episcopia ortodoxă 
(apoi greco-catolică) de la Muncaci a jucat un rol decisiv în susținerea culturii slavone și a 
ideologiei rusine în zonă, astfel încât apariţia şi, mai ales, activitatea spirituală şi de copiere de cărţi, 
a mănăstirilor de la Ieud (1364) şi Peri (1391) devine cu atât mai importantă în acest climat politico-
cultural tensionat. 

Pentru istoria culturii maramureşene şi româneşti se impune ca importanţă biserica 
mănăstirii din Peri, ctitorie a lui Dragoş, care la 13 august 1391, prin nepoţii săi Balc şi Drag, este 
pusă sub protecţia patriarhului Antoniu al Constantinopolului. Mănăstirea a fost ridicată la rangul de 
exarhat, iar superiorul ei avea drepturi episcopale asupra românilor din Maramureş, Sălaj, Ugocea. 
Înzestrată de către ctitori cu domenii (182 pogoane pământ arabil, 3573 pogoane păduri, o moară cu 
două roţi), mănăstirea s-a impus sub toate aspectele. În secolul al XVI-lea era într-o stare de mare 
înflorire. Aici s-au copiat vechile manuscrise maramureşene, s-au tradus texte religioase şi apocrife 
care la început au circulat în copii manuscrise, mai târziu tipărindu-se (mănăstirea era probabil 
înzestrată şi cu o tiparniţă). Mănăstirea a fost distrusă în a doua jumatatesecolului al XVII-lea [7].  

Izvoarele scrise referitoare la Maramureş sunt, îndeosebi, cele elaborate de cancelaria 
maghiară. Este vorba de vestitele diplome adunate şi publicate de Ioan Mihalyi de Apşa în 
culegerea Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV dar şi de cele publicate de György 
Petrovay sau de lucrările genealogice ale lui Joódy Pál şi Alexandru Filipaşcu. 



 
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                          Volumul VIII, Nr. 3, septembrie 2012 

 83 

Transcarpatia secolelor XVI-XVII a fost marcată de revolte sociale mai ample sau mai puţin 
ample; se remarcă, printre haiduci, Pintea Viteazul, un haiduc cunoscut şi vestit în tot nord - vestul 
ţării, astfel încât figura lui a rămas prezentă până în zilele noastre în folclorul maramureşean[8]. 
Pintea Grigore, cunoscut ca Pintea Haiducul sau Pintea Viteazul s-a născut în 1670 și s-a făcut 
cunoscut şi respectat prin actele sale de curaj și dreptate, pentru că ”pe săraci bine i-a păzit”. După 
ocuparea părţii de nord-vest a Ardealului, în 1685, de armata austriacă, urmează un regim asupritor 
pentru români, care, într-un număr mare, ajung iobagi şi sunt obligaţi la dări şi robote în folosul 
nobililor unguri. Acesta este contextul istoric în care Pintea luptă pentru drepturile ţăranilor români 
din satele din nordul Ardealului; haiducii săi sunt sprijiniţi de locuitorii satelor maramureşene, astfel 
încât îl găsim pe Pintea în conflict cu nobilii unguri, în 1685, la Baia Sprie iar apoi, în 1701, Pintea 
Haiducul se alătură răscoalei conduse de principele ardelean Francisc Rakoczy, pentru a-i elibera pe 
români de sub nedreptul jug habsburgic. A fost ucis în 1703, la asediul oraşului Baia Mare, în urma 
unei trădări; trecerea sa în legendă a fost rapidă şi se știe că multe dintre datele sale biografice 
exacte au fost acoperite de legende şi producții folclorice variate [9].  

Notabil este faptul că haiducul Pintea se regăseşte deopotrivă în folclorul român şi ucrainian, 
mai ales în piesele culese la graniţa Tisei. În 1983 a apărut, la Ujgorod, un volum colectiv - Au 
umblat haiducii, în traducere românească - unde au fost cuprinse şi producţiile folclorice care au în 
centru figura legendarului haiduc [10]. De cele mai multe ori, figura lui Pintea este hiperbolizată, 
haiducului atribuindu-i-se puteri supranaturale ce-i conferă o anume invulnerabilitate, dar şi calităţi 
speciale în generarea unor minuni, el fiind protagonistul multor evenimente cu componentă 
fantastică. "În Transcarpatia este foarte răspândit motivul întemniţării lui Pintea în cetatea de la 
Hust, evadarea sau răscumpărarea sa din închisoare şi focul său distrugător din această cetate, dintr-
un tun de lemn. A fost ucis prin trădare din partea iubitei, după pierderea calităţilor sale 
supraomeneşti. În satele din jurul Hustului locuitorii indică şi acum piatra de pe care Pintea a tras în 
cetate sau beciurile săpate de el. Toate acestea ne permit să presupunem că Pintea  a acţionat într-o 
anumită perioadă în aceste locuri" [11], conchide un istoric ucrainian. 

Mai este reţinută în reperele istorice ale vremii şi revolta minerilor de la Slatina: în 1551, 
minerii salinei din Solotvino au părăsit minele şi şi-au aşezat tabăra lângă Nodi Banii (Baia Mare); 
ei pretindeau condiţii mai bune de lucru şi anularea pedepsei cu moartea. Însuşi comitele salinar a 
trebuit să dea asigurări minerilor şi tăietorilor de sare că nu vor fi pedepsiţi dacă se vor întoarce la 
lucru[12]. 

Alte repere ale vremii arată că în anul 1775 centrul eparhiei greco-catolice din Mucacevo a 
fost transferat la Ujgorod, iar în secolele XVII şi XIX sunt menţionate târguri la Mucacevo, 
Ujgorod, Beregovo sau Hust. În secolul XIX, regiunea Transcarpatia a fost împărţită în 18 raioane: 
V. Bereznâi, Perecin, Seredne, Ujgorod, Corolevo, Teresva, Teacevo, Volove, Dovge, Hust, 
Svaleava, Latoriceanschii (Rosvigovo), Mezecosinschii (Cosino), Tisagatischii (Beregovo), 
Verhovinschii (Irşava), Velicoseveliuşschii (Seveliuş), Tisodolineanschii (Rahiv), Nijnevereţchii 
(Nijnie Vorota). Existau 21 de oraşe: Beregovo, Buştino, V. Bereznâi, V. Bâcichiv, Vinigradovo, 
Vâşcovo, Corolevo, Teacevo, Ujgorod, Hust, Perecin, Rahiv, Mucacevo, Svaleava, Solotvino, 
Seredne, Teresva, Ciop, Iasinea, Dovge Pole, Sighet. 

Sintetizând, se poate spune că documentele istorice atestă faptul că de la sfârşitul secolului 
X şi până în 1918, Transcarpatia a făcut parte din regatul Ungariei, iar apoi, după făurirea României 
Mari, între  1919 - 1920, a devenit parte a Cehoslovaciei până după cel de-al doilea război mondial, 
când a fost anexată la RSS Ucrainiană, în URSS.  

Prin Tratatul de Alianţă încheiat la 4/17 august 1916 la București între România şi Marea 
Britanie, Franţa, Rusia şi Italia (articolul 4), frontiera nord-vestică a ţării a fost fixată pe limita 
Tisei, astfel încât în componenţa statului român intra doar o treime, treimea sudică, din vechiul 
comitat Maramureş. Istoriografia românească a susținut că Ion I.C. Brătianu a acceptat mult prea 
repede această graniţă, dar se crede că la baza deciziei politice luată de marile puteri au stat datele 
statistice (parţial eronate) din momentul respectiv, care arătau preponderența elementului rutean în 
defavoarea celui românesc în Maramureşul de la nord de Tisa. În plus, nu au fost făcute cunoscute 
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suficient realităţile istorice, geografice şi economice care făceau, practic, imposibilă tăierea în două 
a comitatului Maramureş fără pierderi imense pentru România, aşa cum au arătat, rând pe rând, 
toate organismele şi personalităţile maramureşene ale vremii. Mai mult decât atât, caracterul secret 
al Tratatului nu a permis opiniei publice să cunoască normele acestuia şi să le poată combate în 
consecinţă. Pe de altă parte, Brătianu a trebuit să ţină seama de prezenţa Rusiei în Alianţă şi 
pretenţiile acesteia în legătură cu ocrotirea elementului rutean în zonă.  

La Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, delegaţii maramureşeni au 
exprimat răspicat opţiunea maramureşenilor: integrarea Maramureşului românesc de peste Tisa în 
statul român şi stabilirea unei graniţe corecte cu Galiţia [13]. Din aceste sate româneşti din actuala 
Ucraină au participat la Adunarea de la Alba Iulia din 1918 delegaţii importante, care au cerut 
includerea întregului Maramureş în graniţele României Mari [14], dar acest lucru nu s-a întâmplat, 
efectiv, niciodată.  

Decis să facă demersuri susţinute pentru integrarea Maramureşului de la nord de Tisa în 
componenţa României Mari, Consiliul Naţional Român din Maramureş a trimis la Bucureşti, spre 
ştiinţa premierului I. I.C. Brătianu, un memoriu privind evoluţia istorică a Maramureşului şi 
dorinţele populaţiei de aici de a fi prezentate în Conferinţa de Pace, pentru unirea acestei părţi a 
Maramureşului cu ţara. Aceste deziderate nu au intrat, însă, în atenţia Conferinţei şi diplomaţii 
români au fost nevoiţi să accepte graniţa stabilită în 1916, deşi ulterior Brătianu a făcut unele 
demersuri pentru corectarea situației, notate de istorie. 

Cehoslovacia este încurajată să solicite aceste teritorii dar, la 2 mai 1919, trupele române 
ating Tisa şi realizează o joncţiune cu trupele cehoslovace. Trupele maghiare din zonă obligă însă 
armata cehoslovacă să se retragă, lăsând armata română descoperită. Pentru a-i opri, se introduce 
administraţia românească în tot Maramureşul iar trupele române și cele cehoslovace stabilesc o linie 
de demarcaţie a frontului prin care tot Maramureşul revenea României. Acest lucru nu intră însă în 
nici un tratat internaţional; în plus, după plecarea lui Brătianu la Conferinţa de Pace de la Paris, 
guvernul din ţară este condus de Alexandru Vaida Voievod, care reia negocierile şi promite 
obţinerea unei graniţe favorabile României; în scurt timp, acest guvern este înlocuit cu cabinetul 
Averescu iar acest nou guvern nu mai este recunoscut de Cehoslovacia, care cere din nou teritoriile 
din nordul Tisei. Astfel, la 10 septembrie 1919, Transcarpatia a intrat oficial în componenţa 
Republicii Cehoslovace iar Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920) reconfirmă pe plan internaţional 
apartenenţa Maramureşului de la Nord de Tisa la Cehoslovacia; primul guvernator a fost numit  
Gheorghii Jatcovici iar oraşul Ujgorod a devenit centrul administrativ al regiunii.  

Istoricii locali rezumă ultimii ani de război şi perioada interbelică cu un regret vizibil şi 
lesne de înţeles: "În 1916 Ion I.C. Brătianu a acceptat, în tratatele semnate cu Antanta, cedarea 
Maramureşului de peste Tisa pentru că „e slav, nu românesc” (?). Faptul se va „împlini” atunci 
cînd, în vara lui 1920, se ordonă retragerea armatei române aflată deja pe Valea Neagovei. Guvernul 
cehoslovac a acceptat iniţial fixarea graniţei aici (România pierdea plasa Dolha), însă guvernul a 
renunţat la această poziţie cîştigată de la armatele maghiare şi ucrainene prin eroismul soldaţilor 
români. Schimbarea guvernului Vaida-Voevod cu guvernul Averescu a fost pretextul, cusut cu aţă 
albă, folosit de cehi pentru a cere respectarea hotărîrii marilor puteri privind fixarea graniţei pe Tisa. 
Şi aşa a rămas. Prăbuşirea Cehoslovaciei (1938-1939), formarea statului fantomă slovac şi apoi 
ocupaţia maghiaro-hortistă au dus la refacerea fostului comitat Maramureş. Dar victorioasa armată 
sovietică a impus şi peste Tisa politica hegemonică şi expansivă a Moscovei. Sprijinită de ucraineni, 
în frunte cu Ioan (Ivan) Odoviciuc, dorinţa sovieticilor de a ocupa întreg Maramureşul s-a izbit de 
opoziţia românilor în frunte cu Gavrilă Mihaly Ştrifundă (febr. 1945). Aşa s-a putut păstra la trupul 
ţării măcar Maramureşul de la sud de Tisa"[15].  

Arbitrajul de la Viena, din data de 2 noiembrie 1938, decide că cea mai mare parte a 
Transcarpatiei este cedată Ungariei, iar o altă parte a Transcarpatiei va fi proclamată, la 15 martie 
1939, ca o nouă formaţiune statală - Ucraina Carpatică, cu centrul în oraşul Hust. În foarte scurt 
timp și acest nou stat va fi ocupat de Ungaria, astfel încât toată Transcarpatia intră în al doilea 
război mondial, în 1941, sub steagul Ungariei. 
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Mai târziu, sub ocupaţie sovietică, Maramureşul ucrainian a fost inclus în Transcarpatia şi 
apoi în Ucraina Sovietică, căreia i s-a alipit prin votul comitetelor populare (sovietele). La 26 
noiembrie 1944 a avut loc primul congres al Comitetelor Populare, la care a fost proclamat 
Manifestul reunirii Ucrainei Transcarpatice cu Ucraina Sovetică iar la 29 iunie 1945, la Moscova, a 
fost semnat tratatul de realipire a Transcarpatiei cu Republica Sovietică Socialistă Ucraina.  

Sintetizând, perioada interbelică marchează faptul că "Ucraina Subcarpatică era pentru a 
cincea oară, în două decenii, obiect al disputei pentru anexarea sa la unul dintre statele vecine: 1) 
până la începutul anului 1919 aparţinuse regatului maghiar; 2) aprilie 1919 - sfârşitul primei 
jumătăţi a anului 1920, sub administrarea provizorie a regatului român; 3) iulie 1920 - noiembrie 
1938, integrată în statul ceholslovac; 4) noiembrie 1938 - mijlocul lunii martie 1939, cu statut 
autonom, sub numele de Rutenia Subcarpatică; 5) mijlocul lunii martie 1939 - sfârşitul anului 1944, 
reanexată le regatul maghiar" [16]. 

Într-un Memoriu în chestia hotarelor Maramureşului, se vorbeşte depre "slăbirea 
elementului românesc"; o cale pomenită în memoriu este cea politico-administrativă: persecutarea 
sub dinastia de Anjou, aducerea aici a "hospes"-ilor unguri şi saxoni sau alte presiuni pe cale 
administrativă dar şi calea bisericii: "la combaterea şi slavizarea elementului românesc din 
Maramureş a contribuit în mare măsură biserica slavonă a rutenilor" [17]. 

După integrarea Ucrainei (şi, implicit a unei părţi a Maramureşului) în URSS, a urmat un 
proces lung de colectivizare şi sovietizare, resimţit din greu de românii de aici. Istoria consemnează 
acte de frondă care au dus la represalii dure (bătăi, închisoare, deportări în Siberia); de exemplu, 
răscoala contra colectivizării din 1948 s-a soldat cu 21 de deportaţi. 

Mulţi dintre maramureşenii de dincolo de Tisa au mers la lucru pe tot întinsul URSS, ani în 
şir, dar, fapt notabil, numărul românilor din Transcarpatia nu a scăzut în timpul cât această zonă a 
fost parte din URSS. De altfel, şi după destrămarea URSS, numărul românilor s-a păstrat şi s-au 
înregistrat chiar creşteri; îmbucurător a fost şi faptul că în multe cazuri s-a revenit la denumirea 
românească a localităţilor. 

 
Am notat, mai sus, câteva repere din istoria deloc liniştită a Maramureşului românesc de la 

nord de Tisa. Reamintim că, practic, sintagma Maramureşul istoricse referă la un spaţiu geografic 
din care doar o treime se află acum în componenţa statului român, iar celelalte două treimi aparţin 
Ucrainei: Maramureşul din România acoperă3.300 km pătraţi din totalul de 10.500 al întregului 
Maramureş. 

Reducând (în mod voit, pentru demonstraţie) istoria Maramureşului istoric la cele mai 
importante repere, se poate spune că problema centrală a acestui vechi ţinut românesc a fost cea a 
graniţelor şi că ultimele două secole de devenire istorică au fost marcate în mod ferm de o luptă 
continuă pentru unirea cu România. Foarte pertinentă este opinia Cristinei Ţineghe, pentru un 
anumit moment al istoriei Maramureşului, dar observaţia poate fi extinsă: ”Subscrisă problematicii 
revendicărilor teritoriale cu care s-au prezentat reprezentanţii României la Conferinţa de Pace de la 
Paris, problema Maramureşului istoric a înregistrat fluctuaţii în ceea ce priveşte poziţia diplomaţilor 
români faţă de trasarea frontierelor nordice ale României, acestea situându-se într-un registru 
delimitat pe de o parte de prevederile tratatului din 1916, care prevedea Tisa ca limită nordică, iar 
pe de altă parte de revendicarea  întregului Maramureş de la Nord de Tisa” [18]. 

Cercetărilenoastre de teren – demarate în mod particular pentru descrierea etnografică a 
zonei - efectuate în ultimii ani dincolo de Tisa, ne-au convins de tăria deciziei românilor de aici de 
a-şi păstra identitatea etnică şi culturală, în ciuda multor oprelişti. Românii de aici, chiar şi în 
contextul unei globalizări nu doar europene, occidentale, dar şi ucrainiene şi ruseşti, se raportează 
mereu la originile lor române. Se simt maramureşeni, adică români şi încearcă să păstreze această 
imagine prin resorturile pe care le au la îndemână: vizite la fraţii lor din Maramureşul românesc, 
schimburi culturale (atât cât se permite), şcoli în limba română, refacerea unor biserici ortodoxe sau 
catolice, colecţionarea şi păstrarea unor obiecte vechi, specifice satului tradiţional românesc şi chiar 
deschiderea unor mici muzee acolo unde există această posibilitate, tipărirea unor periodice în limba 
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română şi, mai ales, disponibilitatea de a-şi învăţa copiii limba română (pe care, de altfel, o vorbesc 
cotidian în familie). 

Totuşi, trebuie să menţionăm că românii de aici se confruntă cu o mare problemă, ce va 
avea, cu siguranţă, efecte negative în viitor, în ordinea păstrării identităţii româneşti: din satele 
româneşti dispar treptat intelectualii pregătiţi în limba română, la universităţile din România sau din 
Ujgorod (unde, de exemplu, în 2011 mai erau doar trei studenţi la secţia de limbă română). Urmarea 
este aceea că limba română se păstrează tot mai greu în forma sa cultă, corectă, iar educaţia copiilor 
românilor din zonă este tot mai precară. Limba română se alterează continuu sub presiunea 
neologismelor integral preluate din ucrainiană sau rusă (am remarcat acest lucru mai ales în 
domeniul tehnicii); vom asista, probabil, treptat, la un proces de slavizare a limbii române (neavând 
intelectuali pregătiţi în limba română, care să cunoască varianta românească a unor neologisme, 
populaţia le adoptă pe cele de origine slavă). Mai mult, profesorii, chiar şi cei pregătiţi în limba 
română, preferă să meargă să predea diferite specialităţi tehnice în marile oraşe ucrainiene, unde 
sunt plătiţi mai bine. Există, aşadar, o breşă în sistemul educaţional, care favorizează pierderea 
identităţii şi un lent, dar sigur proces de asimilare. 

Dar, trecând peste aceste observaţii, asumându-şi faptul că au tradiţii, obiceiuri, cultură, port 
popular, biserici, construcții, antroponime şi, mai ales, limbă comună cu maramureşenii din 
România, românii din Transcarpatia au dezvoltat o conştiinţă naţională foarte solidă. Ni se pare 
impresionantă sintagma de România Mică, pe care şi-o atribuie în raport cu România Mare, 
maramureşenii de dincolo de Tisa; sintagma denotă, în opinia noastră, nu doar mândria lor de a fi şi 
ei români, la fel ca românii din România, ci şi accesul la un imaginar cultural, generat de asumarea 
unei mentalităţi bine definite, proprii, fundamentată istoric, pe existenţa unei dorinţe perpetuate din 
generaţie în generaţie: cea de a aparţine României Mari.  
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