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Sighetu Marmaţiei

Alexandru Filipaşcu s-a născut la 20 aprilie 1902 în comuna Petrova fiul lui Gavrilă Filipciuc. După mulţi ani a reuşit să dovedească şi
să treacă de la numele rutenizat la cel românesc - Filipaşcu, în 1938, fiindcă
provenea dintr-o familie de nobili români, la fel ca boierii Zubaşcu , Bilaşcu ,
Ionaşcu şi mulţi alţii ale căror nume au fost maghiarizate sau rutenizate din
porunca celor care au stăpânit în acele vremuri ..
Şcoala primară a urmat-o în Petrova, apoi şi-a continuat studiile la
Sighet şi Beiuş unde dobândeşte bacalaureatul. Elev de liceu fiind, începe să
adune documente privind istoria, cultura şi civilizaţia românilor maramureşeni
şi Transilvaniei pe care le va valorifica în lucrarea „Istoria Maramureşului" ,
lucrare ce avea să apară în anul 1940 la Tipografia ziarului „Universul" din
Bucureşti şi la care a lucrat vreme de mai bine de opt ani de zile.
Îşi continuă studiile la Budapesta şi Viena, apoi la Roma, unde, în anul
1922 îşi ia licenţa şi doctoratul în filozofie. Şi tot la Roma, în anul 1923 îşi ia
licenţa în teologie cu lucrarea „Adevărul istoric al Genezei'', după care se
întoarce în ţară şi devine profesor de religie la Şcoala Normală de învăţători din
Zalău. În anul 1925 trece munţii şi predă religia la Liceul „Bogdan Vodă" din
Vişeul de Sus.
În anul 1928 îşi ia doctoratul şi în teologie şi apoi revine ca profesor de
religie la Liceul de fete/învăţătoare „Domniţa Ileana" din Sighet şi care
funcţiona în clădirea din centrul oraşului, actualmente Liceul Ucrainean. Mai
apoi ajunge profesor de religie şi la Liceul „Dragoş Vodă" din Sighet. În
această perioadă este hirotonisit ca preot la Mănăstirea Moisei (1929) şi
desfăşoară o susţinută acti vitate jurnalistică, fiind redactor la ziarul
„Maramureşul" din Sighetu! Marmaţiei.
În anul 1933 ajunge primar al oraşului Sighet fără condiţii politice ale
vreunui partid. În calitate de primar transformă piaţa din centrul oraşului în parc
central, dispune pavarea cu piatra cubică a câtorva străzi centrale ş i construirea
Abatorului pentru oraş şi locuitorii satelor din zonă. Modernizează Unitatea de
pompieri din localitate şi conduce ziarul „Ecoul Maramureşan", dovedind reale
calităţi de bun gospodar ş i iubitor de cultură.
Maramureş ,

294

În anul 1939, episcopul Alexandru Rusu îl numeşte protopop al
Parohiei Greco-catolice din Sigbet.
În anul 1940, ca urmare a Dictatului de la Viena, prin care Ardealul este
ocupat de către unguri, se refugiază la Alba Iulia unde predă religia la Liceul de
fete, mai apoi, în 1941 , ajunge profesor la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Sibiu.
Din anul I 945 revine în Ardeal şi activează în învăţământul din Cluj
unde predă istoria, geografia şi religia, dar este în acelaşi timp şi cercetător la
Catedra de istorie privitoare la Transilvania, în 1949 ajunge profesor universitar
la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Cluj.
În anul 1952, ca urmare a activităţii depuse în PNŢ, este arestat şi
condamnat la 60 de luni in Colonia de muncă forţată din Valea Neagră, în
prezent localitatea Lumina de lângă Mamaia (Constanţa) , unde moare în 20
decembrie 1952, la vârsta de numai 50 de ani.
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A
parcurs
o
însemnată
bibliografie istorică redactând lucrări
valoroase precum:
Istoria Maramureşului - 1940, Bucureşti ,
lucrare premiată de Academia Română în
anul 1941 ;
Voivodatul Maramureşului. Originea,
structura şi tendinţele lui - Sibiu, 1945,
Sibiu;
Revizionismul maghiar şi drepturile
noastre asupra Daciei - Sighet, 1936.
Alte lucrări publicate:
Adevărul istoric al Genezei - 1923,
Oradea;
Roma şi frumuseţile ei - 1925, Zalău;
De Ia românii din Maramureş , oameni,
locuri, cântece - 1944, Sibiu;
Le Maramures - Sibiu, 1944 (rezumatul
în
franceză
al
lucrării
Istoria
Maramureşului)

În acelaşi timp ce-a profesat la şcolile din Zalău, Vişeul de Sus, Sighetu)
Marmaţiei , Sibiu şi Cluj , Alexandru Filipaşcu a publicat diverse articole în
revistele de specialitate şi în presa locală. A fost redactor Ia ziarele:
l. „Maramureşul" din Sighetu! Marmaţiei , 1929;
2.„Ecoul Maramureşan" din Sighetu! Marmaţiei, 1933.
Doctorul în filozofie şi teologie, profesorul Alexandru Filipaşcu de
Dolha şi Petrova este unul dintre cărturarii şi patrioţii maramureşeni care ne-au
lăsat moştenire cele relatate mai sus şi cu care ne mândrim.
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