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Asocia�ia Transilvan� pentru Literatura �i Cultura Poporului Român a avut un rol 
deosebit în prop��irea culturii na�ionale, dezvoltarea educa�iei adul�ilor �i deschiderea 
spre modernitate a spa�iului rural românesc. În Maramure�, Asocia�iunea în�in�at� 
în anul 1861 la Sibiu, a p�truns ceva mai târziu �i asta din anumite considerente po-
litice, economice �i ideologice. Astfel, autorit��ile maghiare au luat m�suri împotriva 
p�trunderii desp�r��mintelor în teritoriile voievozilor Drago� �i Bogdan, m�rturie 
�ind declara�ia c�pitanului de poli�ie Ibrany Gyorgy la cererea de în�in�are a unui 
desp�r��mânt al Astrei la Sighet: „În Ungaria nu este dorit� decât propagarea cultu-
rii maghiare, deoarece propagarea culturii na�iunilor streine împiedic� consolidarea 
ideii de na�iune maghiar� unitar�”.1 Sub aspect economic, se considera c� în�in�area 
acestor a�ez�minte de cultur� româneasc� sunt costisitoare în condi�iile în care în 
Maramure� exista înc� de la 1860 o Asocia�ie pentru Cultura Poporului Român, iar 
constituirea altora ar periclita existen�a acesteia. La nivel ideologic, s-a dus o lupt� 
între intelectualii cu experien�� din Maramure� care erau mai conservatori �i cei tineri, 
dornici de a�rmare, ce complotau împotriva regimului maghiar. Printre cei din urm� 
îi amintim pe: Vasile Filipciuc, Gavril� Iuga, Titus Doro�, Ilie Chindri�, Iuliu Pop, Ion 
de Kovats, Alexandru Ciplea �.a. Cu toate acestea, într-o atmosfer� deloc prielnic� 
realiz�rii unor n�zuin�e române�ti, s-au în�in�at desp�r��mintele Vi�eu-Iza în anul 
1911 �i Sighet în anul 1914. 

1 Alexandru Filipa�cu, Istoria Maramure�ului, Baia-Mare: Ed. Gutinul, 1997, p. 195. 
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Marea Unire de la 1918 a resuscitat întreaga via�� na�ional� în plan cultural, aceasta 
manifestându-se prin propagarea educa�iei atât în mediul urban cât �i în cel rural. În 
acest context, Astra a avut un loc de frunte, participând la realizarea unei societ��i ci-
vile române�ti moderne, prin promovarea unor valori culturale, �tiin�i�ce �i na�ionale 
incontestabile. 

În ce prive�te Maramure�ul Istoric, desp�r��mântul Sighet al Astrei a fost un adev�rat 
dinamizator al vie�ii culturale �i nu numai, desp�r��mântul Vi�eu-Iza r�mânând în plan 
secund, confruntându-se cu probleme �nanciare �i organizatorice, la care au contribuit 
din plin o serie de încle�t�ri între diferite fac�iuni de pe plan local. Acest lucru a dus, 
în cele din urm�, la ruperea desp�r��mântului între Vi�eu �i Iza. Cu toate acestea, în 
perioada analizat� au avut loc o serie de realiz�ri. 

În perioada interbelic�, activitatea desp�r��mintelor maramure�ene, s-a remarcat 
printr-o serie de activit��i care au îmbog��it nivelul cultural, social �i economic al so-
ciet��ii. În acest sens enum�r: în�in�area unui num�r considerabil de biblioteci, c�mine 
culturale, b�nci populare cinematografe, �coli ��r�ne�ti, coruri, ansambluri, organizarea 
de conferin�e pe diferite teme, cele mai r�sun�toare �ind cele din domeniul agricol, 
eugenic, medical �i legislativ. 

Prima ofensiv� cultural� dup� Marea Unire are loc prin organizarea la Sighet, a 
Adun�ri Generale a Astrei la 28-29 august 1921. Programul acestei Adun�ri, prima de 
altfel din aceast� zon� a ��rii, avea ca �i puncte principale pe ordinea de zi: importan�a 
întov�r��irilor, organizarea unei b�nci poporale, deschiderea unor fabrici privind exploa-
tarea �i prelucrarea lemnului, asigurarea c�ilor de acces spre Maramure�, prin constru-
irea de c�i ferate �i încurajarea în�in��rii unor noi biblioteci �i institu�ii de înv���mânt2. 
Dintre personalit��ile marcante ale Asocia�iunii, au onorat cu prezen�a pre�edintele 
Andrei Bârsan, �i membrii Elie D�ianu, Ioan Lupa� care a conferen�iat despre trecutul 
românilor maramure�eni �i Gheorghe Preda care a vorbit audien�ei despre latinitatea 
poporului român. De asemenea, au participat �i doi invita�i de peste hotare, W.A. Craigie, 
profesor la Universitatea din Oxford �i A.R. Wright, vicepre�edintele societ��ii „Folkh-
Lore”, din Anglia, profesor de antropologie folcloristic�. O lucrare deosebit� a prezentat 
�i profesorul Filipciuc ce a înf��i�at Maramure�ul din punct de vedere istoric, geogra�c, 
etnogra�c, cultural �i statistic. În urma acestei adun�ri Sighetul s-a îmbog��it cu o bibli-
otec� regional� public� ce cuprindea 600 de volume în valoare de 15.000 lei, datorat� 
dona�iei f�cute de �ul lui Valer Simian din S�cel �i o Cas� na�ional�, unde urmau s� se 
desf��oare activit��ile desp�r��mântului. Imediat dup� Adunarea General� de la Sighet, 
cu ocazia �edin�ei din 27 decembrie 1922 s-a hot�rât organizarea de agenturi în toate 
satele, pân� la acea dat�, �ind cuprinse în desp�r��mânt 35 de comune. Desp�r��mântul 
Vi�eu-Iza reu�ise s� includ� 20 de comune cu patru agenturi3. 

Anul 1926 poate � socotit ca unul decisiv. La 19 decembrie 1926, are loc la Sighetu 
Marma�iei, adunarea general� de reorganizare a desp�r��mântului, conform noului 

2 Transilvania, LII, nr. 9-12, octombrie-decembrie 1921, p. 936. 
3 Transilvania, LIV, nr. 8-9, 1923, p. 408. 
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statut �i regulament elaborat de conducerea central� a Astrei, alegându-se noul comitet 
de conducere, format din pre�edinte – dr. Vasile Ilea, vicepre�edinte – Ioan de Kovats, 
secretar – V. Berghianu. S-au stabilit �i jaloanele viitoarei prezen�e culturale pe solul fertil 
al Maramure�ului, având ca profesiune de credin��, m�rturisirea c� „gândurile noastre 
izvor�sc din ne��rmurita dragoste de neam (…), c�ci suntem datori s� contribuim �i noi 
la des�vâr�irea culturei �i civiliza�iei române�ti în acest jude�, al c�rui trecut se confund� 
cu istoria muncei �i vitejiei române�ti”4. Cu acel prilej se pune accent �i pe necesitatea 
unor activit��i mai sistematice „dat� �ind însemn�tatea unui complex de probleme 
înc� nestudiate �i nerezolvate”, care s� nu se rezume numai la nivelul comitetului „ci e 
necesar ca to�i membrii devota�i sau muncitori s� se grupeze în sec�iuni, unde �ecare î�i 
va putea îndeplini partea sa de munc�”5. Dup� exemplul Astrei centrale se vor stabili 
urm�toarele sec�ii de cultur� pentru ora� – D. �imon, medical� – dr. G. P�curar, social� 
– Gh. Vornicu, istoric� – I. Bârlea, artistic� – A. Balint, copiilor – E. Jurc�, educa�ie �zic� 
– I. Hodor, economico-�nanciar�6. 

Anii 1926-1931au fost extrem de rodnici în Sighet ca urmare a concentr�rii aten�iei �i a 
for�elor. Desp�r��mântul Astra se impune prin serii anuale de conferin�e, prin ac�iuni de 
aniversare a zilei de 1 decembrie, Ziua Unirii: se în�in�eaz� corul Astrei în 1930, orchestra 
cu 14 membri în ianuarie 1931, se editeaz� gazeta s�pt�mânal� „Astra Maramur��ului”, 
iar pentru desf��urarea în bune condi�ii a activit��ilor se închiriaz� Palatul Cultural din 
Sighet7. Se continu� activit��ile în cele trei s�li de lectur� din cadrul Casinei sau localul de 
lectur� pentru membri meseria�i sau ceferi�ti ai Astrei, care în 18 mai 1831 s-a transformat 
în c�minul cultural al acestora. În cadrul Palatului Cultural �i-au desf��urat activitatea 
�i Biblioteca desp�r��mântului, �coala popular� de pictur� condus� de profesorul �i 
pictorul Liviu Bordeaux, Cinematograful Astra din 1929, precum �i sala de gimnastic�8. 
S-a amenajat un �trand, s-au închiriat B�ile s�rate Co�tiui, a fost cump�rat un automobil 
pentru deplas�ri etc. St�ruitoarea activitate a impus Desp�r��mântul Sighet al Astrei ca 
o for�� cultural� important� ducând de la cre�terea num�rului de membri de la 17 în 
1926, la 122 în 1928,pentru ca în 1930 s� ajung� la 201, constituindu-se un nucleu valo-
ros �i entuziast de profesori, înv���tori, medici, avoca�i �i speciali�ti în diferite domenii 
economice. Ac�iunile membrilor desp�r��mântului Sighet, conduse de dr. Vasile Ilea, 
se diversi�c� an de an prin organizarea de serb�ri ale Astrei în localit��ile: Vad, Rona 
de Jos, S�pân�a, C�line�ti, Giule�ti, Berbe�ti �i Bocicoiu Mare, stimulându-se ini�iativa 
instal�rii unei pl�ci comemorative cu numele celor c�zu�i în r�zboiul pentru reîntregirea 

4 Dan Achim, „Desp�r��mântul Sighet al Astrei”, în Astra ieri �i azi realiz�ri �i perspective, vol. II, 
Baia-Mare: Ed. Umbria, 2003, p. 61. 

5 Ibidem, p. 62
6 Dan Achim, „Din activitatea Desp�r��mântului Sighet al Astrei în perioada interbelic�”, în 

Pro Unione, iulie 1997, p. 52. 
7 Pam�l Bil�iu, Ion Berinde, „Vasile Ilea �i Desp�r��mântul Sighet al Astrei”, în Astra 1861-1950, 

coordonator Victor Grecu, Sibiu 1987, p. 218. 
8 Dan Achim, op.cit., p. 53. 
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neamului; vizitarea �colilor primare locale – c�rora li se donau câte un dulap cu 100 de 
c�r�i – �i a expozi�iilor ce re	ectau activitatea practic� a elevilor, acordându-se �i premii 
realizatorilor merituo�i. Ac�iunile se terminau cu conferin�e �i programe artistice sus�i-
nute de corul Astrei din Sighet, la care participau �i forma�iile �colare locale. 

Între 1927-1930, activitatea Desp�r��mântului Sighet se concentreaz� pe dezvolta-
rea activit��ii �i cre�terea prezen�ei în ora�. Treptat �i prudent, va cre�te contactul �i 
ac�iunile în mediul s�tesc, deoarece planul era de a des�vâr�i organizarea la ora�, spre 
a putea recruta su�ciente elemente pentru munca de la sate. Membrii Astrei sighetene 
au f�cut numeroase deplas�ri în comune, punându-se accent pe colaborarea cu inte-
lectualitatea rural� �i cu ��ranii frunta�i. Programul cuprindea conferin�e cu tematic� 
cultural�, istoric� �i sfaturi economice �i gospod�re�ti. S-au organizat serb�ri ale Astrei, 
s-au f�cut dona�ii de c�r�i pentru �coal� �i s-au premiat elevii silitori. Au urmat vizitarea 
gospod�riilor ��r�ne�ti frunta�e, stimulându-le prin premii �i anchete sanitare ca cea a 
anului 1927, din S�pân�a, condus� de dr. G. P�curaru, când au fost examinate 1732 de 
persoane din 373 de familii, aproximativ 60% din popula�ia comunei, cu efecte bene�ce 
pentru s�n�tatea acestora. 

O nou� etap� se contureaz� între 1931-1933, vizând în special lumea satelor, lucru 
con�rmat �i de ziarul Graiul Maramure�ului la 10 aprilie 1932, care dup� concertul co-
rului �i al orchestrei Astrei, semnala c� „manifest�rile din ultimul timp ale Asocia�iunii 
sunt atât de meritorii �i de dese, încât aproape nu g�sim cuvinte adecvate”. Ace�ti ani vor 
însemna �i o organizare mai bun� a activit��ii în mediul rural prin în�in�area, începând 
cu anul 1931, a cercurilor culturale ale Astrei �i de case de cultur� sub denumirea de case 
na�ionale, reu�indu-se ob�inerea �i de terenuri pentru activit��i sportive în 18 comune9. 

Concluziile unor analize riguroase f�cute de conducerea Desp�r��mântului Sighet 
privind e�cacitatea ac�iunilor cultural-economice vor � extrem de realiste. S-a pornit de 
la constatarea existen�ei unei ��r�nimi capabile de un mare efort, dornic� de educa�ie �i 
modernizare. „Stau fa�� în fa�� cele dou� for�e uria�e – constat� dr. Vasile Ilea – p�mântul 
cu bog��iile �i posibilit��ile lui �i ��ranul cu bra�ele sale vânjoase, dar lipse�te lumina care 
s� uneasc� cele dou� for�e”. Remarcând c� ac�iunea de educa�ie cultural-economic� s-a 
centrat, în special, pe conferin�e, eviden�iaz� e�cacitatea sc�zut�, cu toat� preg�tirea �i 
bun�voin�a conferen�iarilor, datorit� marilor periodicit��i, cât �i a faptului c� „lipse�te cu 
astfel de ocaziuni apropierea intim� dintre conferen�iar �i ascult�tor, repetarea necesar� 
a lucrurilor mai importante �i îndeosebi lipse�te demonstra�ia practic� a celor expuse”10. 
Analizele nu s-au limitat doar la faza teoretic�, ci s-a trecut la elaborarea unor concep�ii 
de educa�ie a adultului, realiste practice �i sistematice, de lung� durat�, cu componente 
atât culturale cât �i economice. 

Noua concep�ie viza în primul rând ��r�nimea cu gospod�rii, împropriet�rit� prin 
reforma agrar� din 1921, dar lipsit� de cuno�tin�ele necesare unei exploat�ri intensive, 

9 Graiul Maramure�ului, I, nr. 4, 10 aprilie, 1932, p. 4. 
10 Transilvania, LXV, nr. 5, 1934, pp. 30-31. 
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rentabile, moderne a p�mântului. Convingerea tot mai puternic� a membrilor Astrei 
era c� reforma agrar� era doar un pas care nu ducea imediat �i necesar la modernizarea 
agriculturii, ci trebuia înso�it� �i de alte m�suri, din care un rol central îl ocupa ridicarea 
gradului de cultur� al ��ranilor, precum �i a cuno�tin�elor economice cu speci�c agricol. 
Aceste preocup�ri ale Desp�r��mântul Sighet aveau menirea s� pun� în practic�, la un 
nivel superior, �elul principal al Asocia�iunii, înscris în statut: „r�spândirea culturii �i pro-
movarea pe toate t�râmurile a progresului poporului românesc, îndeosebi al ��r�nimii”11. 

Primul pas l-a constituit organizarea cursului de apicultur�, inspirat tot din existen�a 
Astrei, având ca exemplu practic cursurile agricole organizate de profesorul Lupanu 
la Blaj, în 1923, �i cele ale lui A. B�rnu�iu, de la Dej, din anul 1931. Desp�r��mântul 
Astrei a luat în considerare organizarea cursului de apicultur� în urma conferin�elor 
profesorului A. Micu �i a insisten�elor ��ranilor dornici de a-�i însu�i cuno�tin�e temei-
nice �i moderne în acest domeniu. Ini�iativa este aprobat� în �edin�a comitetului de 
conducere a desp�r��mântului, din 17 martie 1931, �i pus� în practic� în perioada 15-28 
iunie a aceluia�i an, cu participarea a 17 ��rani din localit��ile Bârsana, Giule�ti, Ieud, 
Cuhea, Breb �i Berbe�ti, c�rora li se asigur� toat� între�inerea de c�tre organizatori, în 
cadrul Spitalului de Boli Nervoase din Sighet. Pentru desf��urarea lec�iilor practice s-a 
ob�inut colaborarea Camerei Agricole din Sighetu Marma�iei, care pune la dispozi�ia 
elevilor stup�ria modern� de care dispunea12. Acest curs a permis veri�carea în practic� 
a unor elemente esen�iale, necesare realiz�rii educa�iei sistematice în rândul ��r�nimii. 
Pe parcursul orelor s-a urm�rit permanent activitatea elevilor ��rani, surprinzându-le 
chiar st�rile su	ete�ti în fa�a nout��ilor ce li se dezv�luiau pas cu pas, „�i i-a impresionat 
adânc – spune Vasile Ilea – faptul necunoscut de ei pân� atunci, c� nu e nevoie s� omori 
albina, ca s�-i iei mierea �i fagurele, cum a apucat el din mo�i-str�mo�i, dup� cum nici 
vaca nu o omori ca s�-i iei laptele, ci o la�i în via��, ca s�-�i produc� �i în al�i ani. �i au 
încercat �i au v�zut c� se poate. (…)”13. 

Cursul de apicultur� a avut un caracter strict de educa�ie economic�, �i cu toate 
efectele sale pozitive, prin înlocuirea treptat� de c�tre cursan�i a co�urilor tradi�ionale, 
cu stupii sistematici �i practicarea unui stup�rit ra�ional, nu a mul�umit pe organizatorii 
care, vor urm�ri perfec�ionarea sistemului educa�iei sistematice, în sensul unei educa�ii 
integrale, cultural-economice, având ca �nalitate punerea în practic� a unei noi forme 
de propagand� de o mare vitalitate �i extensiune, �coala ��r�neasc�. 

�coala Superioar� ��r�neasc�, o g�selni�� a Desp�r��mântului Sighet

„Ideea unei �coli nu este nou� – m�rturise�te Vasile Ilea – ea a încol�it de mult în 
mintea oamenilor no�tri lumina�i, iar în ��ri mai avansate, cum este în Danemarca �i 
Austria, s-a realizat cu zeci de ani în urm�. La noi îns�, a revenit acestui desp�r��mânt 
cinstea de a putea spune c� nevoile �er�nimei maramure�ene au trezit la via�� prima 

11 Ibidem. 
12 Dan Achim, op.cit., p. 64. 
13 Astra Maramure�ului, III, nr. 1, 1 ianuarie, 1933, p. 3. 
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�coal� superioar� pentru ��rani în România, tocmai în cadrele lui”14. Celui c�ruia Vasile 
Ilea, în repetate rânduri îi va mul�umi pentru sprijinul acordat, mai ales în faza de debut 
a realiz�rii �colii ��r�ne�ti, �i-l va considera pe acesta principalul promotor al ideii noii 
forme de propagand� cultural-economic�, va � profesorul Dimitrie Gusti, temeinic cu-
nosc�tor al realit��ilor rurale, titular al portofoliului Ministerului Instruc�iunii Publice 
în perioada 1932-1933 �i apoi director al Funda�iilor Culturale Regale. Realizarea în 
practic� a �colii ��r�ne�ti a necesitat un lung efort de selectare a c�ilor �i solu�iilor celor 
mai potrivite, pentru conturarea cât mai clar� a cursului, a metodelor celor mai potrivite 
pentru constituirea colectivului de profesori, precum �i a recrut�rii ��ranilor, rezolvarea 
a numeroase probleme administrativ-�nanciare. 

Deschiderea �colii nu se putea realiza în bune condi�ii, f�r� realizarea unei strânse 
leg�turi între Astra �i popula�ia de la sate. Aceasta a implicat organizarea de consf�tuiri 
la comune, trimiterea de apeluri, pe adresa primarilor satelor, cât �i organizarea unei 
consf�tuiri în sala Prefecturii jude�ului, prilej cu care s-a întocmit �i un regulament, care 
a fost apoi difuzat în ora� �i la sate15. La aceast� consf�tuire s-a format un comitet, în a 
c�rui sarcin� c�dea organizarea propriu-zis� a �colii, din care f�ceau parte Vasile Ilea, 
Sava M�rgineanu, Gh. Andreica, F. Zucher, Dan Zoril�, Aurel Micu �i Mihai Marina16. 
Cursurile �i-au deschis por�ile la 15 februarie 1933, reunind circa 24 de elevi din satele 
C�line�ti, Giule�ti, Valea Stejarului, Corne�ti, Vadul Izei, Sat-�ugatag, Giule�ti, Hoteni, 
Berbe�ti, recruta�i pe baza unor principii, între care „via�a moral� s�n�toas�”, gradele 
ob�inute în armat�. 

Programa analitic� pune în lumin� concep�iile înaintate ale organizatorilor, care au 
avut în vedere permanent un dublu scop al �colii „de a r�spândi în masele ��r�ne�ti 
cuno�tin�e temeinice, din domeniul economiei ��r�ne�ti, în leg�tur� cu ocupa�iile de la 
sate”, precum �i cel „de a completa cuno�tin�ele de cultur� general� �i cet��eneasc�”. 
�coala a func�ionat cu urm�toarele obiecte de curs: agricultur�, apicultur�, cre�terea 
vitelor �i valori�carea produselor, pomicultur�, igien� �i medicin� practic�, cunoa�terea 
legilor �i a�ez�mintelor ��rii, cooperative �i asocia�ii ��r�ne�ti, r�spândirea culturii la sate, 
cuno�tin�e generale �i deprinderi de scris �i citit, cântece �i educa�ie �zic�. Pentru �ecare 
disciplin� erau prev�zute câte zece ore, care s� �e �inute pe parcursul a �ase s�pt�mâni17. 
În vederea unei bune func�ion�ri a �colii, organizatorii au avut în vedere �i al�i factori, 
precum recrutarea uni corp didactic din rândul unor speciali�ti, dintre cei mai pricepu�i 
�i competen�i, care s-au dovedit întru totul devota�i cauzei. Între ace�tia �gurau A Micu 
profesor la �coala Normal�, care se ocupa de Apicultur�, Dan Zoril�, �ef al serviciului 
agricol jude�ean, care preda agricultur�, E. Patachi, care sus�inea cursul de cuno�tin�e de 

14 Vasile Ilea, Activitatea Astrei în Maramure� 1927-1931, Sighet, p. 14. 
15 Idem, �coala Superioar� 	�r�neasc�, cu prefa�� de prof. Iuliu Moldovan, Sighet: Ed. Tipogra�a 

Asocia�iunii pentru cultura poporului român din Maramure�, 1933, p. 12. 
16 Ibidem, p. 14. 
17 Pam�l Bil�iu, „Astra �i �coala 
�r�neasc� din Maramure�”, în Astra ieri �i azi. Realiz�ri �i per-

spective, vol. III, Baia-Mare: Ed. Umbria, 2005, p. 225. 
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geogra�e, istorie, civiliza�ie, deprindere în scris �i citit, V. Ilea, care îndeplinea func�ia de 
director �i preda propaganda cultural� la sate, Mihai Marina a fost un adev�rat dasc�l 
în ceea ce prive�te cursul despre coopera�ie �i contabilitate ��r�neasc�, inimosul medic 
E. Forna a predat cu mult� pasiune igiena. Cu predarea muzicii �i educa�iei �zice a fost 
îns�rcinat F. Bodnar, V. Pop preda ore de aptitudini �zice �i psihice. Propaganda legilor o 
f�cea dr. I. Grama iar A. Zucker, care era directorul �colii de pomicultur� de la Bocicoiul 
Mare, a predat pomicultura cu mult� competen��. În scopul reu�itei cursurilor, �ecare 
dasc�l a elaborat o program�, cuprinzând zece lec�ii cu subiecte judicios alese, �ind 
obligat, �ecare prin regulament, s� urm�reasc� latura practic�, �i s� respecte principiul 
accesibilit��ii, renun�ând la „lucruri de prisos”18. 

Slujitorii �colii s-au str�duit continuu s� îmbine armonios latura teoretic� cu cea 
practic�, imprimând totodat� cursurilor un caracter recreativ. O dovad� în acest sens o 
constituie programul zilnic de lucru, care în afara unor lec�ii teoretice �i aplica�ii practice, 
cuprinde vizite la muzee, exerci�ii de gimnastic�, manifest�ri sportive �i de divertisment. 
În vederea asigur�rii unei însu�iri mai bune a materiilor predate, cursurile au fost di-
vizate în trei cicluri, care au fost urmate de un examen prin care se urm�reau op�iunile 
elevilor �i argumentarea interesului lor pentru cuno�tin�ele predate. Premiile acordate 
sunt o pilduitoare �i totodat� cea mai ilustrativ� dovad� a rosturilor economice a �colii. 
Documentele arat� c� �ecare absolvent a primit câte 200 de puie�i de m�r. În �ecare 
comun� s-a dat câte o trus� sanitar�, cuprinzând medicamente de prim� necesitate, care 
a fost înso�it� de o bro�ur� cu no�iuni de igien�. Pe deasupra în �ecare comun� s-au dat 
câte zece kilograme de porumb s�mân��. S-au mai distribuit ca premii, 11 l�zi sistematice 
pentru stupi, un num�r de 300 de volume de c�r�i, majoritatea cuprinzând domeniul 
agro-zootehnic, precum �i o serie de bro�uri editate de Astra. Grupul de cursan�i din 
Giule�ti a primit o ma�in� centrifug� de stors faguri, iar cel din comuna Dese�ti a primit 
un t�ura� de pr�sil�19. 

Organele de pres� locale �i din întreaga �ar� s-au solidarizat din plin cu ac�iunile 
Astrei din Sighet, puse în slujba emancip�rii vie�ii economice a ��r�nimii maramure�ene. 
Ziarele din capital�, precum „Cuvântul”, „Diminea�a”, altele ca „Patria”, de la Cluj, 
„Gazeta de Vest”, din Oradea �i „Unirea Poporului” de la Blaj au publicat �tiri �i infor-
ma�ii, uneori articole �i comentarii ample, referitoare la foloasele �colii, remarcând-o ca 
o ini�iativ� demn� de a � urmat� în cât mai multe col�uri ale ��rii20. 

�coala ��r�neasc� de la Sighet a fost conceput� drept un început al unei vaste ac�iuni 
de culturalizare a maselor ��r�ne�ti din jude�, scontându-se pe o considerabil� extindere 
a ei cu noi cursuri, la care se adaug� organizarea de cooperative �i asocia�ii. Importan�a 
�colii ��r�ne�ti sighetene rezid� �i în faptul c� ea a contribuit la înjghebarea unei tradi�ii 
de culturalizare a satelor maramure�ene, care avea s� continue �i ulterior. Poate � amin-
tit�, pentru ilustrare, propaganda cultural� la sate sus�inut� de c�tre Cercul de studii 

18 Vasile Ilea, op.cit., p. 13. 
19 Ibidem, p. 23. 
20 Dan Achim, op.cit., p. 20. 
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în�in�at în cadrul Asocia�iei presei din Maramure�. De subliniat c� echipe complexe, 
de prim�vara �i pân� toamna, în �ecare duminic� �i s�rb�toare legal�, cutreierau satele 
maramure�ene, unde desf��urau o util� activitate, bazat� pe programe bine întocmite, 
care cuprindeau �i o parte practic� de utilitate pentru ��rani. Erau tratate pe baz� de 
conferin�e, probleme de p��unat, îndiguiri, pomicultur�, asocia�ii ��r�ne�ti pentru cre�-
terea vitelor etc. Un loc aparte în cadrul acestor programe era rezervat educa�iei sanitare, 
sus�inute cu mult� pasiune �i competen�� de c�tre medicul I. Forna, care în afara unor 
conferin�e înso�ite de diapozitive, vizita bolnavii din comun�, înmânându-le dup� caz, 
re�ete, sfaturi sau trimi�ându-i la spitale. 

Medicin� �i eugenie în cadrul Astrei Maramure�ene

În urma realiz�rii unit��ii na�ionale, a factorilor pozitivi care au sprijinit progresul 
social, are loc o însemnat� dezvoltare a �tiin�ei �i culturii. Medicina este una din laturile 
acestui proces extrem de complex, re	ectând dezvoltarea social� a perioadei interbelice. 

Medicii din Transilvania nu puteau s� r�mân� în afara marilor probleme ale epocii 
lor, iar Astra le-a oferit cadrul în care au putut s�-�i desf��oare activitatea. O bun� parte 
din medicii români transilv�neni din epoc� au participat la Marea Unire din 1 Decembrie 
1918 de la Alba-Iulia �i majoritatea dintre ei au depus în cadrul |Astrei, atât înainte 
cât mai ales dup� Unire, o intens� �i fructuoas� activitate medico-social�, educativ� 
�i cultural�. În anul 1924 se creeaz� Societatea Medicilor din Sighet, ca sec�ie a Filialei 
Asocia�iei Generale a Medicilor, având ca scop perfec�ionarea cuno�tin�elor medicale 
a membrilor, studierea situa�iei sanitare a jude�ului, prezentarea unor comunic�rii de-
osebite, dezvoltarea spiritului de colegialitate21. Un cerc cultural-medical, care a luat 
�in�� în aceast� perioad� la Sighetu Marma�iei a fost sec�ia medical� a Astrei. �edin�a de 
constituire a cestui cerc a avut loc la 28 februarie 1926. Pre�edinte a fost ales dr. Vasile 
Ilea cel care avea s� devin� medicul de voca�ie, activistul pe t�râm social �i ob�tesc, dar 
mai cu seam� animatorul �i su	etul Astrei în Desp�r��mântul Sighet. În aceast� calitate 
a con�gurat un program care î�i propunea între altele: popularizarea mijloacelor de 
cunoa�tere, prevenire �i combatere a pl�gilor sociale, în special alcoolismul, si�lismul, 
tuberculoza �i pelagra, precum �i a bolilor molipsitoare endemice �i epidemice; popu-
larizarea cuno�tin�elor igienice asupra cre�terii copiilor, combaterea cauzei mortalit��ii 
lor, popularizarea mijloacelor de educa�ie �zic� �i sport; studierea tuturor problemelor 
de salubritate public� �i de igien� general� �i social�, prin ini�ierea printre altele a unor 
cursuri practice în mediul urban �i mai ales rural de c�tre medici de diferite specialit��i 
pentru deprinderea popula�iei cu o hran� bun�, locuin�� convenabil� �i îmbr�c�minte 
igienic�; adunarea materialului privitor la medicin� popular� �i prelucrarea lui pentru 
ac�iuni speciale; colaborarea cu organele o�ciale ale statului, cât �i cu societ��ile particu-

21 Felix Marian, „Activitatea desf��urat� de sec�ia medical� a Desp�r��mântului Astra din 
Sighetu-Marma�iei în perioada interbelic�”, în Astra ieri �i azi. Realiz�ri �i perspective, vol. III, 
Baia-Mare: Ed. Umbria, 1997, p. 101. 
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lare medicale sau de binefacere, care prin atribu�iile sau scopul lor se apropie de acelea 
pe care le urm�re�te sec�ia medical� a Astrei22. 

În aten�ia acestui for a stat folosirea diferitelor metode pentru o sus�inut� propagand� 
sanitar� prin pres�, c�r�i, plan�e, a��e �i altele, folosindu-se toate mijloacele posibile pen-
tru a duce lumin� în cel mai îndep�rtat col� locuit de români. În apelul lansat popula�iei, 
al c�rui sprijin se solicita din partea conducerii Cercului Cultural Medical, se preciza 
c� se va denun�a tot ce este contra dezideratelor amintite �i se va pretinde înf�ptuirea 
tuturor m�surilor bune �i apte a ajunge la scopul �nal dorit. Apelul a fost publicat în 
ziarul „Gazeta Maramure�ean�” care ap�rea la Sighetu Marma�iei, la 14 februarie 1926, 
sub semn�tura unui bine cunoscut medic al anilor interbelici, dr. Alexandru Balint, 
membru al sec�iei jude�ene Astra23. Conferin�ele organizate de Cercul Cultural Medical 
al Astrei au început în luna martie 1926 �i s-au desf��urat cu regularitate de-a lungul mai 
multor ani. Expunerile s-au �inut de c�tre un însemnat num�r de medici, atât în mediul 
urban cât mai ale în cel urban. În unele comune medicii au f�cut vaste anchete sanitare, 
primele de acest fel din Maramure�, care au scos la iveal� necesitatea urgent� a lu�rii 
unor m�suri în sprijinul amelior�rii situa�iei economice �i sociale, cât �i a nivelului sanitar 
�i cultural al popula�iei. Un merit deosebit în acest sens l-au avut Vasile Ilea cu aportul 
unor colaboratori, dintre care amintim pe dr. Emil Forna �i dr. Gheorghe P�curariu. 

O alt� latur� a activit��ii desf��urate de Cercul Medical al Astrei din Sighet a fost im-
pulsionarea culegerii �i valori�c�rii plantelor medicinale. Popula�ia, îndeosebi tineretul, 
era informat� �i instruit� cu privire la utilitatea culegerii acestor plante, care cre�teau 
în num�r mare în 	ora spontan� din Maramure�. S-a elaborat cu aceast� ocazie, o list� 
ce cuprindea 32 de plante folositoare în medicin�. Se preciza denumirea popular� �i în 
limba latin� a plantei, anotimpul când trebuie culese sau uscate. Se cerea, de asemenea, 
cunosc�torilor de plante s� comunice denumirea special� a unor plante din lista dat�, 
obi�nuit� în Maramure�24. 

În ceea ce prive�te activitatea Astrei Maramure�ene, pe t�râmul eugeniei, un rol 
foarte important la jucat Vasile Ilea, personalitate marcant� în via�a cultural-�tiin�i�c� 
a Maramure�ului. S-au declan�at anchete în ceea ce prive�te s�n�tatea public�, orga-
nizarea de ac�iuni sanitare în cadrul c�rora se vizitau bolnavii de la sate, luându-se 
probe de sânge, dând ajutor �i îndrumare. Anul 1927 a reprezentat �i apari�ia primului 
num�r al s�pt�mânalului „Astra Maramure�ean�”, �nan�at din fondurile societ��ii cu 
acela�i nume. Acesta a reprezentat un important glas pentru societatea din Maramure�ul 
voievodal. Articolele erau variate ca �i subiecte de abordare, �ind politice, culturale, 
de interes public �i s�n�tate. Redactorul-�ef al s�pt�mânalului a fost Vasile Ilea, care a 
dus o sus�inut� propagand� în ceea ce a însemnat educa�ia eugenic�. Astfel sau alocat 
spa�ii pentru promovarea unor atitudini care s� duc� la sporirea calit��ii demogra�ce 
�i la igienizarea ora�elor si satelor din Maramure�ul istoric. 

22 Ibidem, p. 102. 
23 Gazeta Maramure�ean�, nr. 7, 14 februarie, 1926, p. 5
24 Graiul Maramure�ului, 1 mai, 1932, p. 4. 
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Între anii 1927-1937, „Astra Maramur��an�” �i-a f�cut loc între gazetele de prestigiu 
ale acestui spa�iu, având o larg� audien�� în rândul maselor. La acest lucru au contribuit 
�i desp�r��mintele, care au distribuit acest glas al elitelor în marea mas� a oamenilor 
simpli. Cu ajutorul acestuia, ��ranii luau act de cum s� aib� o conduit� cât de cât accep-
tabil� în ceea ce prive�te s�n�tatea lor �i a copiilor lor. 

Subiectele care �ineau de eugenie �i s�n�tate erau nelipsite în �ecare num�r. Astfel 
s-au desf��urat pe parcursul a mai multor luni adev�rate campanii prin care se atr�gea 
aten�ia cititorilor despre pericolul bacteriilor care provoac� difterie, tifos, cium� �i holer�. 
Erau precizate si modurile cum se transmit acestea: prin scuipat, str�nut, p�duchi, �obo-
lani, purici, mu�te sau �ân�ari. Oamenii erau educa�i cum s� se fereasc� de toate acestea, 
prin sp�larea frecvent� a mâinilor si p�strarea cur��eniei acas� �i la locul de munc�. 

De un real succes s-au bucurat �i articolele care d�deau sfaturi despre între�inerea 
caselor ��r�ne�ti, sugerându-se ca acestea sa �e construite cu ferestre mari, s� aib� m�car 
dou� od�i, grajdurile s� �e construite mai departe de cas� �i de fântâni, s� nu se creasc� 
animale în case, nici m�car pe timpul iernii25. Exper�ii sugerau c� mizeria st� la baza 
multor boli care se transmit cu repeziciune mai ales la copii �i de aceea trebuiau luate 
m�suri de preven�ie, care puteau � luate de orice om simplu. Pe o perioad� îndelungat� 
de timp sau desf��urat campanii de îngrijire a copiilor de la primele zile de via�� pân� 
la adolescen��, cu aplecare mai ales spre o alimenta�ie s�n�toas�, vaccinare corect� �i 
la timp, tratamentul unor boli ale copil�riei. De multe ori au ap�rut în paginile ziarului 
aten�ion�ri când existau epidemii de paralizie a copiilor în mai 1927, scarlatin� în no-
iembrie acela�i în, pojar în 1928, variol� în 1930, de cele mai multe ori înso�ite de sfaturi 
practice pentru combaterea sau prevenirea acestora. 

Un rol deloc de neglijat în men�inerea unui tonus bun al organismului l-au avut 
apelul f�cut la implicarea în activit��ile sportive. În acest sens, în paginile ziarului au 
ap�rut tot mai multe informa�ii cu privire la activit��ile sportive, mai ales în contextul 
în care doctorul Vasile Ilea, îndeplinea �i func�ia de pre�edinte al Federa�iei de Fotbal 
pentru zona de nord a ��rii26. Totodat� tinerii erau îndruma�i spre practicarea unor 
sporturi ca atletismul, gimnastica, luptele, schiul �i patinajul. În acest sens societatea 
Astra a construit o sal� de sport, un teren de fotbal si un patinoar. De asemenea pentru 
o s�n�tate cât mai bun� se f�cea o publicitate agresiv� B�ilor s�rate de la Co�tiui, care 
au fost luate în concesiune de c�tre membrii societ��ii Astra. 

Redactorii „Astrei Maramure�ene” s-au ar�tat interesa�i �i de aspectul ora�ului 
Sighetu-Marma�iei, de cele mai multe ori criticând insalubritatea în care tr�iesc locui-
torii s�i, propunând o�cialit��ilor solu�ii pentru ie�irea din acest impas. Astfel se cerea 
impetuos organizarea unei institu�ii care s� se ocupe de aspectul urbei, prin pavarea 
unor drumuri, construirea unei canaliz�ri �i acordarea de autoriza�ii noi de construc�ii 
imobiliare doar dac� acestea au acces la grupuri sanitare. Totodat� se f�cea apel la po-

25 Astra Maramur��ului, II, nr. 43, iunie, 1928, p. 3. 
26 Ibidem, nr. 64, octombrie, 1932, p. 2. 
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pula�ia satelor s� între�in� cur��enia pe uli�e �i s� se depoziteze gunoiul doar în spa�ii 
special amenajate. Toate aceste lucruri enumerate mai sus denot� faptul c� cel pu�in 
Astra, atât în Maramure� cât �i în celelalte regiuni ale României, a jucat un rol esen�ial 
în domeniul eugeniei �i al igienei, organizând numeroase conferin�e, �coli ��r�ne�ti �i 
întreprinzând ac�iuni care au dus la construirea de s�li pentru sport, sta�iuni de agre-
ment, anchete sanitare, acordarea de burse etc, toate contribuind decisiv la prop��irea 
s�n�t��ii poporului român. 

Biblioteci �i C�mine culturale

Bibliotecile pentru popor, destinate îndeosebi clasei ��r�ne�ti, sunt o crea�ie a secolului 
al XIX-lea. Apari�ia lor a depins de atingerea unui nivel al �tiin�ei de carte care s� le fac� 
accesibile unui num�r corespunz�tor de cititori. În tinerele state na�ionale europene, 
guvernele �i-au asumat adev�rate politici vizând în�in�area unor re�ele de biblioteci 
pentru popor. În România, primele preocup�ri în domeniu sunt legate de persoana lui 
Spiru Haret. În calitate de ministru al Cultelor �i Instruc�iunii, a ini�iat, în 1898, primul 
program constând în dotarea �colilor s�te�ti cu biblioteci deschise �i adul�ilor27. 

În privin�a românilor din Transilvania, neimplicarea statului a l�sat loc liber ini�ia-
tivei private. Al�turi de bisericile române�ti, „Astra”, �i-a propus s� realizeze �i s� pro-
moveze în�in�area „bibliotecilor poporale”, în num�r cât mai mare �i o mare bibliotec� 
central�, care s� devin� o institu�ie fundamental� a literaturii �i a culturii na�ionale28. 
Dintre toate bibliotecile poporale din Maramure� în�in�ate pân� la începutul primului 
r�zboi mondial, cea mai prestigioas� era cea a Ieudului, care la 1914, cuprindea aproxi-
mativ 600 de volume29. Dup� unire num�rul bibliotecilor s�te�ti spore�te considerabil 
�i se extinde la toate desp�r��mintele. Astfel în desp�r��mântul Sighet, s-a ajuns ca în 
�ecare din cele 35 de comune s� existe câte o bibliotec�, cartea provenind din dona�ii 
de la sediul central din Sibiu. Din p�cate, la Vi�eu, în anul1923 exista doar o singur� 
bibliotec�. Desp�r��mântul Iza era �i el s�rac în biblioteci poporale, având în anul 1924, 
doar un num�r de opt30. 

La Sighet re�eaua de biblioteci luase propor�ii semni�cative, dar cu toate aces-
tea Desp�r��mântul nu dispunea de un raport al lor de activitatea. În anul 1925, 
Desp�r��mântul Iza î�i reduce num�rul de biblioteci din re�eaua de opt la �apte. Din 
1936, re�eaua de biblioteci s-a reorganizat sub directa îndrumare a profesorului I. Vrabete. 
În 1936 se înregistreaz� un reviriment pe linia re�elei de biblioteci din Maramure�ul 
istoric. A	�m c� exista câte o bibliotec� în �ecare cerc cultural, care func�ionau într-un 
mare num�r de sate. Cifra volumelor cu care erau înzestrate era relativ mic, între 100 �i 
200. Astfel de biblioteci func�ionau la Sighet, Bocicoiul Mare, Rona de Jos, Vad, Berbe�ti, 

27 Valer Moga, Astra �i societatea: 1920-1930, Cluj-Napoca: Ed. Presa Universitar� Clujean�, 2003, 
p. 391. 

28 Ibidem. 
29 Pam�l Bil�iu, op.cit., p. 156. 
30 Transilvania, LVI, nr. 8-9, 1923, pp. 403-408. 
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C�line�ti, Sârbi, Mara, Dese�ti, S�li�tea, Bârsana, Cuhea, S�pân�a, Ocna �ugatag, Bor�a, 
Reme�i, Iapa �i S�cel31. 

În proiectele liderilor institu�iei, bibliotecile din centrele desp�r��mintelor, unde se 
a	au mai mul�i intelectuali români �i mai multe �coli, trebuiau s� se constituie în bi-
blioteci regionale ale Astrei. Acestea ar � trebuit s� cuprind� în primul rând seriile de 
opere complete ale clasicilor literaturii române iar profesorilor �i elevilor ar � trebuit 
s� le ofere c�r�ile din Biblioteca Pedagogic� a „Casei �coalelor”. Cititorii ar � trebuit s� 
g�seasc� în bibliotecile regionale toate seriile române�ti de popularizare a �tiin�elor, 
precum �i toate colec�iile analoage Bibliotecii Poporale a „Asocia�iunii”. În general acest 
deziderat a r�mas pe hârtie, conduc�torii locali ai Astrei preferând s�-�i dedice mijloa-
cele �i eforturile în�in��rii bibliotecilor poporale comunale. Pu�ine dintre bibliotecile 
din centrele desp�r��mintelor au îndeplinit criteriile cerute unei biblioteci regionale. 
Ar putea � totu�i citate, în acest sens, biblioteca Desp�r��mântului central jude�ean 
Maramure�, cu 1660 de volume în anul 1930, instalat� în Palatul Cultural Sighet, �i 
biblioteca Desp�r��mântului Bra�ov32. 

Un loc aparte în desp�r��mintele Astrei l-au avut �i c�minele culturale, unele constru-
ite de Astra, altele închiriate �i unde aveau loc o serie de evenimente culturale, sociale �i 
economice. În Maramure�ul voievodal, s-au remarcat prin activitatea lor cele din Cuhea 
unde s-au sus�inut sute de conferin�e, a func�ionat �coala ��r�neasc� �i o farmacie. La 
S�li�te, c�minul a jucat rolul de cooperativ�, m�cel�rie, sal� de curs pentru adul�i �i sal� 
de spectacol pentru corul din comun�. În S�cel, în cadrul c�minului cultural, func�iona 
o bibliotec� cuprinzând 160 de volume, o baie comunal� �i o sal� de conferin�e33. 

Presa Desp�r��mintelor Astrei Maramure�ene

În orice timp �i în orice �ar�, presa reprezint� în mic, oglinda �del� a societ��ii re-
spective. Aspectele pozitive �i cele negative, starea de spirit, dar �i problemele speci�ce 
cu care se confrunt� societatea în acele momente transpar, mai mult sau mai pu�in 
evident printre rânduri. Dintr-un anumit punct de vedere, presa, în cazul de fa�� cea 
maramure�ean�, reprezint�, pentru cei c�rora li se adreseaz� oportunitatea de a percepe 
�i în�elege istoria în derularea ei �reasc�. 

În perioada anilor interbelici, dar în special dup� Marea Unire, presa se diversi�c� 
foarte mult, în sânul ei au loc deplas�ri, transform�ri, înnoiri, în conformitate cu noile 
condi�ii economice, sociale, politice �i culturale. În acest context apar �i ziarele Astrei 
maramure�ene cu cuvânt greu de spus în ceea ce prive�te realit��ile lumii interbelice. 
Poate, mai mult decât în multe zone, în Maramure�, pe parcursul perioadei interbelice 
au func�ionat pe anumite intervale de timp, trei ziare ale Desp�r��mintelor, �i anume: 
„Astra Maramur��ului”, „C�minul Maramure�ean” �i „Pup�za”. 

31 Transilvania, LXVII, nr. 4, 1936, p. 402. 
32 Valer Moga, op.cit, p. 40. 
33 C�minul Maramure�ean, I, nr. 1, 1 mai, 1939, p. 3. 
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„Astra Maramur��ului” a fost o gazet� de prestigiu, a ap�rut în 1927 �i a func�ionat 
cu unele întreruperi pân� în anul 1936, �ind condus� la început de c�tre dr. Vasile Ilea 
�i Vasile Bergheanu �i apoi numai de c�tre dr. Vasile Ilea. Dintre colaboratorii mai 
activi amintim pe Ion Clopo�el, Gh. Tulbure, C. Ionescu-Olt, Ion Bil�iu D�ncu�, Sorin 
Br�tescu, Mircea Iosiva�, Petre Lorin �i N. Zucker34. Ziarul se eviden�iaz� prin varietate 
tematic�, �inut� elevat� �i accentul pus pe via�a cultural� a jude�ului. Aceast� linie �i-a 
p�strat-o pe întreaga lui existen��. În cadrul o�ciosului existau diferite rubrici pe teme 
diverse. Printre acestea un loc aparte erau cele despre cultur� �i �tiin��, cititorii �ind 
informa�i despre ultimele realiz�ri în domeniu dar �i despre scriitori consacra�i din 
literatura universal� �i româneasc�. Printre subiectele care au v�zut lumina tiparului 
sunt cele despre Edison, Beethoven, Victor Hugo, Pestalozzi, Her�, Ha�deu, Popa Lupu, 
Br�tescu Voine�ti, George Co�buc, Vasile Alecsandri, Nicolae B�lcescu etc. În domeniul 
agricol, cet��enii erau informa�i despre legisla�ia agrar� �i a p�durilor, de importan�a 
întov�r��irilor, a b�ncilor populare, asigur�rii ��r�ne�ti, exploatarea p��unilor, utilizarea 
ma�inilor agricole, specializarea satelor maramure�ene pe anumite domenii, �.a. Apoi 
ziarul informa opinia public� despre activit��ile Astrei, legate de conferin�e, �ez�tori, 
serb�ri pentru adul�i �i pentru cei mici, organizarea de baluri, ac�iuni sportive, informa�ii 
pentru cine�li etc. 

O revist� de umor, remarcabil� prin �inuta ei, a fost „Pup�za”, care a ap�rut în 
septembrie 1926. Înc� din primul num�r se poate desprinde inten�ia gazetei de a sluji 
unor rosturi politice �i sociale. Precizându-�i linia, publica�ia avertizeaz� c� „î�i va vârî 
clon�ul ei ascu�it în oalele publice �i private �i va scoate de acolo toate lucrurile care ar 
� stric�cioase pentru consuma�ie, urm�rind astfel a da publicului românesc o revist� 
umoristic� bun� a c�rei lips� se simte tot mai mult”35. Aceast� revist� umoristic� a fost 
scris� aproape în întregime de condeiul versat �i sprinten al lui Vasile Ilea, reu�ind s� 
satisfac� publicul �i s� satirizeze cu sarcasm anumite st�ri �i moravuri ale Maramure�ului 
acelui timp: îngâmfarea, incultura, lenea, be�ia, ba �i pe cei care schimonoseau graiul 
românesc. „Ea arata-n limba clar� celor ce pot s-o-în�eleag� multe rele de pe lume �i 
dreptatea întreag�. Ea observ� numai faptul, nu blast�m� nu-njur�, dar nu-i prietena 
minciunii nici patron celui ce fur�. Când vede câte-o prostie – �i multe mai sunt în lume 
– caut� s�-o-ndrepteze, nu cu bâta, ci cu glume, doar gluma e inamicul cel mai stra�nic 
al prostiei �i batjocura �i leacul mai bun netrebniciei”36. În revist� întâlnim multe articole 
pline de umor s�n�tos �i pline de tâlc, precum „Ispr�vile lui T�n�soi �i Tudoru� Cotru�”, 
„Scrisoarea lui �te, c�tre P�l�gu” �i „Carte scris� de P�l�gu�a Spa�âr c�tre iubitul �te”. 

Umorist irezistibil, Vasile Ilea a f�cut din revista sa una dintre cele mai bune publica�ii 
de acest gen din �ar�. Un merit a înscris revista �i în publicarea de folclor maramure�ean. 
Având aripi solide revista a zburat peste ocean, �ind abonat� �i de c�tre românii din 

34 Pam�l Bil�iu, O istorie a culturii maramure�ene, Ed. Casei Corpului Didactic Maramure� „Maria 
Montessori”, 2003, p. 284. 

35 Pup�za, I, nr. 1, septembrie, 1926, p. 1. 
36 Ibidem. 
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America37. De�i din cauza greut��ilor �nanciare nu a rezistat decât trei ani, ea r�mâne o 
publica�ie de referin�� în cadrul mi�c�rii revuistice nord-transilv�nene. 

„C�minul maramure�ean” un alt ziar al Astrei din Maramure� a ap�rut la Vi�eul de 
Sus la 1 mai 1939, dorindu-se o gazet� bilunar�. Din p�cate a avut o prezen�� efemer�, 
oprindu-se brusc dup� numai patru numere. Artizanul s�u a fost înv���torul Ilie Pop 
Roibu. 

Corurile Astrei

Înainte de a încheia acest scurt raport a activit��ii Astrei în Maramure�, vreau s� m� 
opresc prin câteva rânduri si asupra a ceea ce au reprezentat corurile în via�a cultural� 
din Maramure�. Astfel la Sighet, activitatea Corului Astrei a fost pus� în mâinile lui D. 
D. Stan, care a depus o munc� de sisif. Corul a dat concerte nu numai în jude�, ci �i în 
ora�e mari din �ar� �i chiar str�in�tate. Printre localit��ile în care a sus�inut concerte sunt 
amintite Vatra Dornei, Chi�in�u, cinci ora�e din Cehoslovacia, Baia Mare, unele dintre 
ele ocazionate de s�rb�tori na�ionale precum 1 decembrie. Între realiz�rile de importan�� 
se aminte�te Conservatorul comunal de dic�iune �i muzic� Astra, care a func�ionat în 
Palatul Cultural din Sighet, dup� ce a luat �in�� în decembrie 1935. Se arat� în documente 
c�, dup� numai �ase luni, avea deja clase de canto, de pian �i de teorie, �ind frecventat� 
de 60 de elevi, repartiza�i în patru clase. Între manifest�rile organizate �i sus�inute de 
aceast� �coal� de muzic� se num�r� succesul unei seri de Mozart sus�inut� de dasc�lii 
Conservatorului; primul concert al elevilor sus�inut la 19 februarie 1936, urmat de un 
al doilea la 17 mai. Ca o culme a împlinirii a�tept�rilor este reprezenta�ia operetei „Crai 
Nou” de Ciprian Porumbescu din 1 iunie la Sighet �i la 2 iunie în Vi�eul de Sus. Corul 
a dat spectacole la Oradea ca invitat al Astrei de acolo la 21 martie, având un succes 
bine meritat. 

Sub conducerea lui Vasile Ilea, activitatea Astrei cunoa�te noi ini�iative. Între acestea, 
cursul de dirijori �i conduc�tori sportivi, organizat la Co�tiui, la care au participat 22 
de înv���tori, care �i-au demonstrat roadele la concursul de dansuri, coruri �i cântece 
��r�ne�ti38. De altfel corurile ��r�ne�ti luaser� o amploare deosebit� la sate. 

Toate aceste lucruri enumerate mai sus, reprezint� o pild� a ceea ce au însemnat 
Desp�r��mintele Astrei în Maramure�. Ele au jucat rolul de far al popula�iei urbane �i 
în special a celei rurale spre noi orizonturi în toate domeniile de activitate. 

Aspecte ale activit��ii Desp�r��mintelor Astrei
din Maramure�ul Istoric în perioada interbelic�

Rezumat. Asocia�ia Transilvan� pentru Literatura �i Cultura Poporului Român a fost în� in�at� în anul 1861 
la Sibiu, sub conducerea episcopului ortodox Andrei �aguna. Aceasta a fost prima institu�ie cultural� central� 
a românilor din Transilvania �i a jucat un rol important în emanciparea cultural� �i politic� a na�iunii române 
din Ardeal. Scopul declarat al Asocia�iunii a fost promovarea intereselor poporului român, înt�rirea solidarit��ii 

37 Pam�l Bil�iu, op.cit., p. 282. 
38 Transilvania, LXVII, nr. 4, 1936, p. 400. 
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na�ionale, ridicarea nivelului cultural �i economic al mul�imilor române�ti, mai ales de la sate. Principalele mij-
loace prin care urma s� se realizeze aceste deziderate au fost conferin�ele, prelegerile, în� in�area de biblioteci, 
�coli ��r�ne�ti, înfr��iri agricole, cooperative, b�nci populare, muzee �i case na�ionale. Un rol important l-au 
de�inut ac�iunile de alfabetizare, sprijinire a femeilor �i organizarea de spectacole, expozi�ii �i proiec�ii de � lm. 

Din considerente politico-istorice, p�trunderea Astrei în Maramure� a fost posibil� abia dup� anul 1900. 
Prin h�rnicia unor c�rturari au luat � in�� desp�r��minte ale Asocia�iunii în anul 1904 la �omcuta Mare, 1908 la 
Târgu-L�pu�, 1911 la Vi�eul de Sus �i în 1914 la Sighetu-Marma�iei. În perioada interbelic�, Astra a desf��urat 
o activitate deosebit�, � ind principalul dinamizator cultural al provinciei. 

Cuvinte cheie: Astra, desp�r��mânt, Maramure�, cultur�, interbelic. 

The activities of Astra’s subdivisions
in inter-war historical Maramure�

Abstract. The Transylvanian Association for People’s Literature and Culture was founded in 1861 in Sibiu 
under the leadership of the orthodox bishop Andrei �aguna. This was the � rst central cultural establishment of 
the Romanians in Transylvania and played an important role in the cultural and political emancipation of the 
Romanian people in Ardeal. The acknowledged purpose of the Association was to promote and defend the 
interest of the Romanian people, to consolidate national solidarity and to increase the cultural and economic 
level of the Romanian population, especially in rural areas. The main methods through which these desiderata 
were to be accomplished were the organization of conferences and lectures as well as the foundation of public 
libraries, rural schools, agricultural unions, associations, popular banks, museums and national houses. A very 
important contribution was brought by literacy campaigns, women’s advocacy and the organization of several 
performance shows, exhibitions and � lm screenings. 

Due to political and historical reasons, the existence of Astra in Maramure� was possible only after 1900. 
Owing to the dedication of several scholars, the � rst subdivisions of the association were founded in 1904 at 
�omcu�a Mare, 1908 at Târgu-L�pu�, 1911 at Vi�eul de Sus and in 1914 in Sighetu-Marma�iei. During the 
inter-war period Astra proved to have an outstanding contribution as it was the main cultural supporter of the 
region. 

Keywords: Astra, subdivision, Maramure�, culture, inter-war. 


