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„De ce în România? Pentru că, dintre surorile

noastre latine, ea ne este cea mai dragă din pricina
tristului său destin în mijlocul națiunilor maghiară,
slave și turcă, ce au încercuit-o, au jinduit-o și au
îmbucătățit-o și dominat-o fără milă.”
Robert Ficheux

IN MEMORIAM
– ROBERT FICHEUX,
francezul căruia România îi
datorează granițele de după
primul război mondial
Acum, în pragul celebrării centenarului Marii Uniri, ne-am gândit că ar fi o bună ocazie să vă
împartășim un aspect mai putin stiut de români: Robert Ficheux este omul căruia România îi
datorează granițele actuale. Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi Transilvania nu ar fi fost
între graniţele actuale ale României. Omul acesta, scria odată Radu Anton Roman, „făcuse și
dăruise istorie și geografie României”. O Românie care, din nefericire, l-a uitat de tot, după
trecerea sa la cele veșnice, săvârșită acum mai bine de un deceniu.
Dar, cine a fost profesorul Robert Ficheux?
Unul dintre cei mai mari geografi francezi, un foarte bun vorbitor de limbă română, un mare
prieten al României care, alături de alt mare geograf francez – Emmanuel de Martonne și celebrul
lingvist suedez Alf Lombard, au fost cei mai mari iubitori ai țării noastre.
Născut la 12 august 1898, într-o familie de institutori, la Saint-Omer (departamentul Pas-deCalais), în nord-vestul Franței, cunoaște vitregiile războiului, încă din timpul studiilor liceale, pe
care este nevoit să le întrerupă, fiind considerat „prizonier civil”. Examenul de bacalaureat îl trece
la reputatul liceu Louis le Grand din Paris.
În anul 1920 obține licența în istorie și geografie la celebra Universitate Sorbona. Încă din
timpul studiilor, a fost remarcat de ilustrul geograf Emmanuel de Martonne, care domina prin
personalitatea sa geografia franceză și, curând, și pe cea mondială. Acesta susținuse două teze de
doctorat, în litere (1902) și în științe (1907), cu teme din România, de care se atașase încă de la
prima sa cercetare de teren din 1898.
În 1918, în cadrul tratativelor de încheiere a păcii după Primul Război Mondial, R. Ficheux
este desemnat expert al Comitetului de studii de pe lângă Conferința de Pace, fiind principalul
autor al recomandărilor făcute, cu scrupuloasă obiectivitate, guvernului francez, privind
teritoriile ce urmau să fie recunoscute României prin tratatele de pace. În semn de recunoaștere
a acestor multiple merite, Academia Română îl alege membru corespondent în 1912, iar în 1919
membru de onoare.
În 1921, la invitația Universității Daciei Superioare, profesorul Emmanuel de Martonne
sosește din nou în țară, aducând cu sine un grup de cinci tineri francezi, discipoli ai săi, printre
care și pe Robert Ficheux, îndemnați să-și asume pregătirea unor teze de doctorat cu subiecte din
România. El iniția, împreună cu profesorul George Vâlsan, directorul Institutului de Geografie al
Universității din Cluj, un vechi prieten al său, devenit și el membru al înaltului for academic
român, mai multe excursii de studii pentru tineri geografi români și francezi, prin ținuturile
românești, cu precădere prin cele întregite în noua Românie. Rezultatele științifice ale acestor
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excursii, publicate la Cluj în 1924, sunt puncte cardinale în cunoașterea geografică, în special
geomorfologică, a unităților respective.
La îndemnul magistrului său, încurajat, primește ca
subiect al tezei sale de doctorat „Studiul geomorfologic
al Munților Apuseni”, o întinsă și complexă regiune a
țării noastre, de care – în lungile sale peregrinări –
profesorul Robert Ficheux s-a atașat. În acest scop, între
1924 și 1927 a fost încadrat la Institutul Francez de
Înalte Studii din București, tocmai atunci înființat.
R. Ficheux devine secretar general al Institutului
Francez din București între anii 1924-1927, apoi al
Misiunii Universitare Franceze în România, până în
1935. Scrie nu mai puțin de 27 de cărți referitoare toate
la România - „Les Motzi” (Moții) și „Roumains et
minorités ethniques en Transylvanie” (Românii și
minorități etnice în Transilvania). În paralel, isi începe
studiile pe hărți topografice la scară mare, cu o
meticulozitate nemaiîntâlnită până atunci la alt geograf.
În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviță,
rector al Universității din Cluj, este chemat să-i
succeadă lui George Vâlsan, în predarea geografiei
Emmanuel de Martonne
fizice, până în 1938, când amenințarea izbucnirii
(1873-1955)
războiului îl obligă să se înapoieze în țara sa.
Teza de doctorat, cu titlul „Studiul geomorfologic
al Munților Apuseni”, un text de peste 1000 de pagini, era o bogată zestre de hărți, fișe, schițe,
profile cărți, fotografii, dintre care 850 de clișee pe sticlă i-au fost prădate apoi de ocupanții naziști
ai Franței în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Străbătuse pe jos, în Munții Apuseni, în
vederea redactării acesteia, peste 1100 de cătune, peste 100 de văi, ceea ce l-a făcut cunoscut, peste
ani, sub numele de „moțul francez”. De alfel, profesorul Vintilă Mihăilescu, viitorul academician,
camarad de drumeție încă din 1921, legat de Robert Ficheux printr-o afecțiune profundă, evocă anii
de documentare: „Au urmat ani de zile în care, cu sacul la spinare și planșeta, a cutreierat văile și
plaiurile munților dintre Mureș și Someș, luând schițe panoramice, umplând carnete cu observații
de teren, întreținându-se cu țăranii, dintre care unii îl țin minte și acum”(1973, n.n.).
La 5 iunie 1948, Simion Mehedinți împărtășea vestea noului ales în termeni entuziaști: „Am
fost fericit să constat cu câtă grabă colegii din Academie au îmbrățișat propunerea pentru
alegerea d-tale ca membru corespondent al Academiei Române. Unui geograf octogenar nu-i mai
rămâne decât să-ți ureze ani mulți și o carieră științifică lungă și plină de cele mai strălucite
succese. Toți geografii români se bucură din adâncul inimii. Quod bonum felix faustumque sit!”.
Vintilă Mihăilescu (1973) caracteriza astfel contribuțiile sale, în așteptarea definitivării
textului tezei: „Putem încă de pe acum să ne dăm seama de interesul pe care-l prezintă acest
studiu capital, căci geograful francez a publicat unele comunicări prealabile scurte și două studii
mai amănunțite („Remarques sur le réseau hydrographique du Bihor septentrional”, 1929 și
„L’évolution morphologique du Crișul Repede”, 1971), iar în volumul jubiliar „Transilvania,
Banatul, Crișana, Maramureșul” (1929), un studiu mai amplu de sinteză geografică, Munții
Apuseni, cel mai documentat și mai substanțial până acum asupra acestei regiuni”.
Dupa 1969, și-a îndesit călătoriile în România, participând și la manifestări științifice. De
nenumărate ori, prof. R. Ficheux nu a pregetat să ia atitudine, public, în presă, față de exprimări
tendențioase sau manifestări de ignoranță, în ceea ce privește mai ales identitatea poporului român.
În perioada obscurantismului totalitar din România, continuă să lucreze consecvent despre și
pentru pământul și poporul român, așa încât, în mod firesc, în 1991, la propunerea Secției de
științe geonomice, s-a reconfirmat alegerea din 1948, proclamându-l membru de onoare al
Academiei Române.
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Harta țărilor dunărene în 1919, cu frontierele trasate de comisiile în care Emmanuel de
Martonne si Robert FICHEUX au jucat un rol esential

A fost distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofițer, de către președintele
Emil Constantinescu, în 1997.
Se stinge din viață, în ziua de 1 august 2005, la vârsta de 107 ani, la Aubagne, în sudul
Franței.
Revenind la contribuția lui Robert Ficheux la reușita Marii Uniri de la 1918 și existența țării
noastre între frontierele ei de azi, publicistul și scriitorul Radu Anton Roman explică de ce-i suntem
pe veci datori: „…Cine crede că Marea Unire s-a datorat numai Adunării Românești de la AlbaIulia din decembrie 1918 și intelectualității greco-catolice, are o viziune patriotic-idilică asupra
istoriei. Marile puteri victorioase, hotărâseră, destul de corect, să împartă înfrântul si destrămatul
Imperiu Austro-Ungar, după criteriile populațiilor majoritare. Aveau loc recensăminte, se făcuseră
hărți ale tuturor provinciilor imperiale după naționalități, se pregăteau înființarea de noi țări și
frontiere. Ungaria înaintase Parisului, unde aveau loc negocierile, hărți ale Transilvaniei, în care,
zona montană, platourile locuite numai de români din Maramureș, Oaș, Hațeg, Lăpuș, Apuseni,
Năsăud etc. apăreau ca pustii, fiind dincolo (de așa-numita – n.r. creastă militară), de ce se vedea
din văile accesibile. Într-o primă variantă, populația maghiară, aglomerată în orașe (acolo unde
românilor le era interzis să se așeze – n.r.) și în satele de cîmpie, apărea ca majoritară în Ardeal,
cu consecințele ce ar fi urmat de aici. E meritul unor misiuni de geografi francezi, de-a fi urcat pe
toate cărările transilvane și de-a fi inventariat și anunțat existența unor numeroase comunități
române, acolo unde hărțile maghiare marcaseră pete albe, lucru ce a contribuit determinant la
decizia marilor puteri de la Trianon (prin care Transilvania a revenit României – n.r.)”.
Acele misiuni de geografi francezi, despre care, scria publicistul Radu Anton Roman, au fost
conduse de geograful Robert Ficheux. Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi Transilvania ar fi
fost pământ unguresc.
Jubileul Academiei Române de 125 de ani de existență, în 1991, l-a numărat printre distinșii
oaspeți. A rămas memorabil cuvântul rostit atunci în aula forumului academic al țării noastre, țară
ce „a devenit întrucâtva și a mea”, după cum se exprima „Domnilor, rogu-vă, îngăduiți acestui
moț francez să vă mulțumească călduros pentru această primire amicală și să vă ureze viață
îndelungată, activă și rodnică. Urez scumpei noastre Românii, pe care o iubim cu toții, un viitor
pașnic, demn de trecutul ei, deseori tragic, dar mereu glorios”.
Prin acest modest omagiu adus personalității lui Robert Ficheux, am vrut să povestim și altora
despre cine a fost și cât de mult bine ne-a făcut acest om, cu speranța că anii ce vor veni și, poate,
generațiile de după noi, îl vor așeza la locul ce i se cuvine în istoria modernă a României.
Profesor Danina Grigorescu
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Onisifor Ghibu (1883-1972), este cunoscut
pentru rolul său important în realizarea Marii Uniri
de la 1918.
Şi-a făcut cunoscută dorinţa ca România să
lupte în război, împotriva Autro-Ungariei, dar acest
ţel i-a adus drept pedeapsă condamnarea la moarte.
Cum nu mai avea altă soluţie, Onisifor Ghibu a
trebuit să se refugieze
la Chişinău, unde
patriotismul său a dat naştere la iniţierea unei noi
acţiuni revoluţionare. Dorea unirea Basarabiei cu
patria mamă, astfel a început un proces de
românizare a Basarabiei, prin înfiinţarea, în întreaga
provincie, de noi şcoli unde se preda în limba
română.
La 1 octombrie 1917 a tipărit ziarul
„Ardealul (Transilvania)”, primul ziar cu tipar
latin din întregul Imperiu Rus.
Onisifor Ghibu îşi susţine opiniile politice şi
dorinţa de formare a unei Românii Mari şi transmite
un semnal de alarmă românilor din toate provinciile
ţării prin publicaţiile sale, cum ar fi articolul „Două
autonomii”, tipărit la data de 12 noiembrie 1917.
„Două autonomii
Acum când, mulțumită hotărârii congresului ostașilor moldoveni, Basarabia a ajuns să își
vadă împlinit visul ei de un veac, pe dinaintea ochilor noștri sufletești trec toate suferințele și toate
luptele, pe care le-am dat și noi în Transilvania, pentru dobândirea autonomiei țării noastre.
Când au venit ungurii în Europa, înainte de aceasta cu mai bine de o mie de ani, noi ne aveam
țărișoarele noastre, cu voievozi români.
Înfrânți de sălbăticia ungurească, noi ne-am pierdut țara și drepturile.
De atunci și până astăzi nici o clipă noi n-am încetat de a lupta pentru a ne dobândi îndărăt
slobozenia pierdută.
Dar, vai, lupta noastră a fost zadarnică. N-au ajutat nici revoluțiile pe care le-am făcut din când în
când, n-a ajutat nici suferința de o mie de ani. Ungurii au rămas tari și neînduplecați.
Luptele noastre frumoase, date în cei din urmă 40 de ani, în Duma țării, pentru dobândirea
autonomiei Transilvaniei, au fost luate chiar în batjocură de dușmanii noștri. De un astfel de lucru
nici nu voiau să audă!
Totuși fruntașii noștri mai credeau că va veni vremea când ungurii vor fi siliți să ne dea autonomia.
La începutul bătăliei, în anul 1914, când Austria era bătută de ruși și de sârbi, și când ungurii erau
cum nu se poate mai strâmtorați, unii români credeau că, în sfârșit ungurii, acum și de teama
României, ne vor da autonomia.
Dar și această nădejde a fost zadarnică. Abia atunci am înțeles noi că autonomiile nu se cer, ci se
iau. Dar noi n-o puteam lua, fiindcă n-aveam o oaste națională, care să-și arunce sabia în
cumpăna hotărârii. Iar fără oaste nimic nu se poate face.
Când, în sfârșit, ne-am dat seama de aceasta, ne-am întors către țara noastră mamă, către
România, și ne-am pus soarta în mâinile ei.
Falnica oaste românească avea să ne dea ea, nu numai ceea ce de o mie de ani am tot cerut de la
unguri, dar să ne dea totul, rupându-ne cu desăvârșire de la sânul otrăvit al Ungariei.
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Și dacă în trecut n-am putut avea o oaste națională românească în Transilvania, suntem mângâiați
că avem cel puțin acum o astfel de oaste în România și în Franța.
Voluntarii transilvăneni plecați din Rusia pe frontul francez vor face ei acum ceea ce înainte nu s-a
putut face. Regimentele ardelenești din România și din Franța sunt cea dintâi oaste națională a
noastră.1
Umăr la umăr cu oastea din România, ea va ști să biruiască, luând ce ni se cuvine.
Cu toate că pentru moment starea întovărășiților e deosebit de grea din pricina rușilor, păstrăm
neclintită nădejdea că Dumnezeu va ajuta acestor oști să-și împlinească datoria lor sfântă de a
dezrobi Ardealul de sub mâna apăsătorilor noștri.

27
Martie 1918. Sfatul Ţării votează Unirea Basarabiei cu România. O. Ghibu – în centrul imaginii

Precum oastea națională moldovenească a făurit autonomia Basarabiei, așa nădăjduim că și
oastea națională ardelenească, mână-n mână cu cea românească, va făuri autonomia
Transilvaniei, dar nu sub scutul austro-unguresc, ci sub al României, care s-a jertfit pe sine pentru
noi.
Vom fi atunci o țară fericită, la sânul dulce și cald al mamei noastre, pe care o vom iubi cu atât mai
mult, cu cât și-a pus în primejdie însăși viața sa pentru ca să ne mântuiască pe noi.”
Articolul „Două autonomii” pune în paralel situaţia dificilă atât a românilor din Basarabia,
cât şi a celor din Transilvania din anul 1917 şi accentuează ideea că Transilvania îsi va câştiga
autonomia doar dacă noi, toţi românii, am fi vrut să luptăm pentru eliberarea fraţilor noştri ardeleni,
pentru a-i elibera din strânsoarea Ungariei şi pentru a înfăptui visul secular de reîntregire a
neamului românesc. Acest articol are o mare însemnătate morală şi ar trebui, măcar acum, în anul
Centenarului să-i apreciem mesajul de unitate naţională şi să învăţăm, cu ajutorul acestor tezaure
literare, ce înseamnă dragostea de patrie şi de aproape.
Raluca Penciu,
clasa a XI-a G

Corp de voluntari români, format din prizonieri austro-ungari din Transilvania şi Bucovina. Legiunea Română din
Franţa a primit drapelul de luptă din partea lui Alexandru Vaida-Voevod în martie 1919.
1
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Actul Unirii Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918, care a dus la constituirea
Statului Național Român Unitar, a impus o serie de schimbări și în viața bisericească. Mulți se
așteptau ca în 1918, odată cu unitatea politică, să se realizeze și unificarea bisericească a românilor
transilvăneni.
La 31 decembrie 1919, în scaunul de mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe autocefale a
României a fost ales episcopul Caransebeșului, Miron Cristea, fiind înscăunat la 1 ianuarie 1920.
Originar din Toplița (jud. Harghita), mitropolitul Miron a fost mult timp secretar și consilier al
Arhiepiscopiei Sibiului, iar din 1910 episcop de Caransebeș. Alegerea unui transilvănean ca
mitropolit primat al României era o urmare a desăvârșirii unității de stat a poporului român, mai
ales că Miron Cristea făcuse parte din delegația trimisă de românii transilvăneni la București ca să
prezinte regelui Ferdinand Actul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. În Anul Centenar se cuvine să
îi cinstim pe cei care au luptat pentru realizarea acestui deziderat istoric al națiunii române.
În ziua de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, pe câmpul lui Horea, viitorul Patriarh al
României, Miron Cristea, Episcopul Caransebeșului de atunci, a rostit: ,,Nu putem și nici nu avem
lipsă să retezăm Carpații, căci ei sunt și trebuie să rămână și în viitor inima românismului, dar
simțesc că astăzi, prin glasul unanim al mulțimii celei mari, vom deschide larg și pentru totdeauna
porțile Carpaților, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească...”
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Pe numele de botez Ilie, făcea parte dintr-o familie de țărani înstăriți, Gheorghe și Domnița
Cristea. Urmează cursurile Institutului Teologic-Pedagogic din Sibiu (1887 - 1890), apoi profesează
pentru o scurtă perioadă la Școala Confesională Românească din Orăștie. După această experiență,
pleacă la Budapesta și vreme de cinci ani a studiat la Facultatea de Litere și Filosofie (1891 - 1895),
unde își obține licența și doctoratul, cu o teză despre viața și opera lui Eminescu. Când revine în

Patriarhul Miron Cristea, făuritor al Marii Uniri

țară, este numit secretarul consistoriului (1895 - 1902), consilier-asesor (1902 - 1909) la
Arhiepiscopia Sibiului. În 1901, este hirotonit diacon, iar anul următor este călugărit sub numele de
Miron la mănăstirea Hodoș-Bodrog. A urcat rapid pe treptele ierarhice bisericești, iar pe 25
aprilie 1910, Miron Cristea este ales episcop al Caransebeșului. În această calitate, a apărat școlile
confesionale românești din Banat în fața încercărilor guvernului din Budapesta de a le desființa.
Miron Cristea a avut o activitate publicistică intensă. Și-a făcut debutul încă din perioada
liceului la revista Familia din Oradea, condusă de Iosif Vulcan. Ulterior, colaborează și la alte
publicații precum Tribuna, Gazeta Transilvania, Românul, Revista Orăștiei, Foaia poporului
român (Budapesta), Libertatea, Lupta, Luceafărul, Universul. Împreună cu Octavian Goga,
fondează publicația Țara noastră (1910).
Pe 1 decembrie 1918, participă la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, apoi a fost
component al delegației care a mers la București și a înmânat regelui Ferdinand I actul Unirii cu
Regatul României a provinciilor Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. În ceea ce privește
rolul său în Marea Unire de la 1918, unde „s-a înfăptuit cea mai mare minune - unirea politică a
tuturor românilor", așa cum spunea Vasile Braniște în revista Drapelul, din 3 decembrie 1918, rolul
său a fost pe măsură.
Ca episcop de Caransebeș, la sfârșitul anului 1918, simțind ceasul marelui moment istoric,
începând cu data de 8 noiembrie 1918, a hotărât ca să nu mai fie pomenit în bisericile din eparhia sa
numele împăratului Franz Joseph, preoții urmând a se ruga „pentru înalta noastră ocârmuire
națională" și „pentru Marele Sfat al Națiunii Române".
În dimineața zilei de 1 Decembrie 1918, pleacă în fruntea românilor bănățeni spre Alba
Iulia. În fața lor, episcopul Miron a înălțat o rugăciune, care „a stors lacrimi de bucurie din ochii
tuturor celor de față", așa cum mărturisește Ion Rusu Abrudeanu.
După citirea Proclamației de Unire de la Alba Iulia, Episcopul Miron Cristea a ținut o
înflăcărată cuvântare Măritei Nații Române, cuvântare din care merită menționate doar câteva idei:
„idealul fiecărui popor ce locuiește pe un teritoriu compact trebuie să fie unitatea sa națională și
politică. Am fi niște ignoranți, vrednici de disprețul și râsul lumii, dacă în situația de azi am avea
alte dorințe. Numai din unirea tuturor românilor de pretutindeni vom putea răzbi... Oricât de tare
ar fi zidul Carpaților, care, până acum, ne-a despărțit de frații noștri... ceasul deschiderii a sosit.
Nu putem și n-avem lipsă să retezăm Carpații , căci ei sunt și trebuie să rămână și în viitor inima
românismului….".
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De asemenea, o deosebită cuvântare a rostit Miron Cristea și cu ocazia primirii în Gara de Nord a
delegației românilor transilvăneni, delegație care ducea Declarația de Unire a Transilvaniei cu
România: „Când am fost ultima dată aici, nici unul din noi, nici măcar în vis n-a îndrăznit a visa că
venirea noastră viitoare în capitala românismului va avea misiunea epocală de a închina întreg
pământul nostru strămoșesc: Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul, patriei mame, adică
scumpei Românii!".
La sfârșitul celei de a treia cuvântări, pe care Episcopul Miron a ținut-o în fața unei mulțimi
mari de bucureșteni adunați lângă statuia lui Mihai Viteazul, Miron Cristea a comunicat întregii
mulțimi Hotărârea adoptată la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918: „unirea pe vecie a întregului nostru
pământ strămoșesc cu patria mamă, cu scumpa noastră România...".
La 7 iunie 1919, Miron Cristea a fost ales membru de onoare al Academiei Române,
recunoscându-i-se prin aceasta și activitatea publicistică desfășurată până atunci. Pe 19
decembrie 1919, este ales mitropolit primat al României, cea mai înaltă funcție ecleziastică din
acele vremuri. În această calitate, Miron Cristea a realizat definitivarea unificării ecleziale prin
întocmirea rânduielilor și așezămintelor fundamentale ale Bisericii românești unificate. În
anul 1925, Biserica Ortodoxă Română este ridicată la rangul de Patriarhie, astfel că, la 4
februarie 1925, Miron Cristea devine primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în
noua demnitate la 1 noiembrie 1925.

Patriarhul Miron Cristea în vizită de stat în Polonia,
în calitate de prim-ministrul al României, mai 1938 sursa:fototecaotodoxiei.ro

Sub el s-a făcut unificarea bisericească din Noul Stat Român Unitar și s-a votat Statutul de
organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române din 1925. Totodată, a reapărut revista
Biserica Ortodoxă Română (1921), a inițiat apariția revistei Apostolul, organ de publicitate al
Arhiepiscopiei Bucureștilor (1924), s-a îngrijit de traducerea și tipărirea Bibliei sinodale
din 1936 (în traducerea preoților profesori Gala Galaction, Vasile Radu și mitropolitul Nicodim
Munteanu), precum și a unor ediții din Noul Testament, a sprijinit tipărirea de cărți teologice în
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane. Miron Cristea a reușit să
înființeze un Seminar Teologic în Câmpulung (1922) pentru orfanii de război și Academia de
Muzică religioasă din București (1927). A contribuit la întărirea legăturilor cu alte biserici creștine,
prin vizitele sale la Locurile Sfinte (1927), Anglia (1936), Polonia (1938) sau prin delegațiile străine
pe care le-a primit și a sprijinit participarea teologilor ortodocși români la congrese și întâlniri
ecumeniste peste hotare sau convocarea unor asemenea întâlniri în țară (Conferința Regională a
Alianței mondiale pentru înfrățirea popoarelor prin Biserică).
Patriarhul Miron Cristea a decedat în Franța pe 6 martie 1939, la vârsta de 71 de ani, când
încă era președintele Consiliului de miniștri. A fost înmormântat la Catedrala Patriarhiei din
București.
Profesor Mihai Oprisa
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Povestea fabuloasă
– Caliopia Brătianu

a

bunicii

României

Mari

Familia Brătianu este o familie boierească, ce își are originile în localitatea Brăduleț, de pe
apa Brătia, de unde și numele de Brătianu. Despre familia Brătianu a început să se vorbească mai
mult abia din secolul al XVII-lea, atunci când familia se ridica din mulţimea mărunţilor boiernaşi de
localitate. De-a lungul timpului, din această familie au provenit mai multe personalități din istoria
Țării Românești și a României, dar și doamnele din familie au avut un rol însemnat, însă discret, în
desfăşurarea evenimentelor majore.
Am avut şansa să descopăr un articol scris de Viorel Ilişoi, care a fost publicat în jurnalul.ro la
1 martie 2014. Destinul Piei Brătianu m-a impresionat şi acesta a fost motivul pentru care l-am adus
în atenţia dumneavoastră.
„Iubirea unui

patriarh”

Forța bătrânului Ion C.
Bratianu, patriarhul politicii
românesti, venea, chiar şi la acea
vârstă, din caracterul lui de
luptător
neobosit
și
din
însuflețirea pe care Pia i-o insufla
cu dragostea ei. Primul-ministru
de atunci primea, la 65 de ani,
scrisori printre ale căror rânduri
ardea nestinsă dragoste a vieţii
lui. "Iubitul meu - îi scria Pia -,
eu nu ți-am trimis nici o
manifestare publică pentru
aniversarea noastră (6 iulie,
cununia). Te mai sărut încă o
dată pentru toată afecția ce ai
pentru mine și pe care cateodată
nu o merit, când te cert, cum
ziceți voi, dar poate atunci te
iubesc mai mult... Pesemne că
numai noi amândoi avem inimă,
fiindcă suferim de despărțire."
Iar el îi răspundea: "Când te-am
luat, îmi erai dragă, în urmă, pe
lângă dragoste, se adăogase, nu
milă cum zici tu, ci o simpatie
(...), iar de la un timp încoace teai înhățat de toată ființa mea".
Dragoste la prima vedere, până la moarte
Ion C. Brătianu şi Pia s-au cunoscut în 1858. Ea era abia o fetişcană de 16 ani, cu un pospai
de educaţie primit la pension, fără părinţi, în grija a doi unchi cu vederi conservatoare. Brătianu, cu
20 de ani mai în vârstă, s-a îndrăgostit de cum a văzut-o printre celelalte domnişoare invitate la un
ceai în casele unui amic de-al său din Râmnicu-Vâlcea. Unchii ei s-au opus unei căsătorii când Ion
C. Brătianu le-a transmis, prin intermediari, dorinţa lui de a se căsători cu fiica răposatului Luca
Pleșoianu, cel care îşi lăsase averea, prin testament, ţăranilor. "Nu se poate să mergi după un
vagabond care şi-a vândut moşiile pentru nebuniile lui politice", au strigat ei. Sforile de alcov le-a
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tras sora lui, Maximila, stareţa Mânăstirii Ostrov. Aici aveau ei să se şi cunune, pe 6 iulie, la numai
două luni după ce se văzuseră.
”Legea neamului ne leagă"
Au locuit la Anica, sora mai mare a lui Ion, într-o cameră sărăcăcioasă, până când a fost
amenajată casa din Ștefănești-Argeș, care va deveni un fel de Mecca a liberalilor, un loc unde s-au
luat cele mai grele decizii pentru soarta României, dar, mai întâi, paradisul luminat de o iubire cum
rar cunoaștem în rândul personalităților noastre istorice. Aici avea să li se nască primul copil,
Florica, dispărută dintre vii la numai 3 ani. Cu numele ei a fost botezat domeniul din Ștefănești.
Pia a născut alți șapte copii: Sabina (1863-1941, căsătorită cu doctorul Constantin
Cantacuzino, descoperitorul vaccinului antidifteric, Ion (1864-1927), de cinci ori prim-ministru, cel
mai mare om politic şi de stat al României, artizan al Marii Uniri de la 1918, tatăl marelui istoric
Gheorghe Brătianu), Constantin (1867-1950), inginer constructor şi agronom, ultimul președinte al
PNL, mort în închisoarea comunistă de la Sighet, Vintilă (1867-1930), prim-ministru, primar
modernizator al Capitalei, ministru de război în prima conflagrație mondială, ministru de Finanțe.
Maria (1868-1945), mama poetului Ion Pillat, Tatiana (1870-1940), Pia (1872-1946, căsătorită cu
Alimăneșteanu.
Toţi crescuți și educați de Pia în respectul adânc față de valori fundamentale: Dumnezeu, țară,
familia, onoare, sacrificiu, sub deviza "Legea neamului ne leagă".
"Pregătiţi-vă să fiţi oameni"
În scurt timp, cu râvnă, atât de tânăra soţie a lui
Ion C. Brătianu învaţă franceză, istorie, gramatică şi îşi
desăvârşeşte cunoştinţele literare din pension. Sunt ani
grei, de lipsuri materiale şi de încrâncenate bătălii
politice, luminaţi doar de iubirea lor: unul faţă de altul
şi a amândurora faţă de copii.
Acestora, Pia şi Ion le întocmiseră un program
sever de instruire, ziua începând cu duşul de dimineaţă
şi încheindu-se cu rugăciunea într-o cameră cu pereţii
acoperiţi de un imens drapel tricolor. Pia, suferind
cumplit de fiecare dată când unul dintre copii nu-i era
alături, îşi dă acordul, în 1877, ca Ionel, viitorul mare
om politic, să fie dus pe front, la numai 13 ani, să vadă
cu ochii lui trupele române luptând pentru
independenţă. Ea vedea, mai ales în băieţi, nişte
continuatori de nădejde ai operei patriotice a tatălui lor.
"Voi trebuie să vă ocupaţi de politică - le scria ea
fiilor aflaţi la studii la Paris; este o astfel de lipsă de
oameni cumsecade cari să lucreze cu inima, că nu o
să se poată să vă sustrageţi. Prin urmare, pregătiţi-vă
să fiţi oameni, fiindcă aveţi mult de făcut."
Cifrul de stat, pe mâna copiilor
Conacul familiei Brătianu. Ştefăneşti, judeţul Argeş

Copiilor le-a dat, lucrând în acest scop zi de zi,
cea mai bună educaţie şi i-a format în spiritul înalt ce aveau să-l dovedească toţi. Când Ionel i se
plângea că este excedat de examene, la Sainte-Barbe, ea îi răspunde: "Dragă Ionel, Tu te plângi în
scrisoarea ta că n-ai destulă voinţă. Obişnuieşte-te de a-ţi lua o îndatorire si a o îndeplini cu
sfinţenie şi peste câtva timp ai biruit acea slăbiciune. Sunt tineri cari trec oricum, nefiind
angajaţi că tine, adică purtând un nume ca al tatălui tău şi pe care l-a făcut singur numai prin
forţa de caracter ce a avut; aşadar tu, purtându-l, eşti ţinut a-l ţine în onoare până când va veni
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ocazia ca să-l distingi şi prin tine." Tatăl avea atâta încredere în copiii săi, încât aceştia, la Florica,
erau singurii care ştiau cifrul şi-i decodificau corespondenţa cu Carol I.
Viaţă de sacrificiu
Pia este este sfâşiată de durerea despărţirii temporare de fiii săi: "Nu pot să mă obişnuiesc cu
despărţirea, îmi este foarte penibil. Când va veni timpul să nu mai fim astfel împărţiţi? Aceasta
este soarta noastră, a părinţilor: a continua viaţa de sacrificiu pentru binele vostru."
Dar acest şuvoi fierbinte de
dragoste maternă se opreşte
brusc atunci când mama află că
Ionel, ajungând la Paris după trei
zile şi trei nopţi de mers cu
trenul, nu s-a prezentat în acea zi
la cursuri şi este înlocuit de
intransingenţă: pur şi simplu nu-i
mai scrie nici un rând, ceea ce îl
face pe tânărul Brătianu să sufere
cumplit. El scrie disperat: "Când
mă gândesc cât mai am până să
vă văd pe toţi, mă apucă groaza. Conacul familiei Brătianu. Cabinetul de lucru al lui I.C. Brătianu
Cu atât îmi pare că trece de
repede zi cu zi, cu atât de nesfârşit îmi pare acest an, mai ales că de trei zile n-am primit nici o
ştire de la voi. Prin urmare, Mamă dragă, Tată dragă şi voi toţi copii, scriţi, scriţi şi iară scriţi!".
Dar, primind din partea fiului, care a lipsit o singură zi de la cursuri în toţi anii de studii, încredinţări
că nu se va mai repeta, Pia dă iar glas durerilor ei de mamă: "Tu, dragă Ionel, să îmi scrii totdeaua
cum eşti, ca să ştiu cel puţin când ai fi bine, să nu mă îngrijesc şi atunci; de se iveşte vreo
epidemie, iarăşi să-mi spui. Îmbracă-te cu flanela ca să nu răceşti. Scrie-ne şi despre hrană, de
este igienică şi destulă. Lapte să nu prea mănânci, fiind falsificat. Ciocolata ia-o cu apă."
Pia Brătianu a trăit ca Penelopa, aşteptându-l o viaţă, de pe unde era el chemat de îndatoriri, pe
iubitul ei soţ, căruia îi scria de câteva ori pe zi, arsă de dorul lui.
Nu a ezitat să-şi vândă moşia de zestre pentru a-i acoperi cheltuielile periplului în căutarea
unui principe străin. Îl ţinea la curent cu toate mişcările politice de la Bucureşti, îl încuraja, îi dădea
sfaturi - şi multe din ele au fost urmate întocmai, împlinindu-se fericit, aşa cum l-a sfătuit în taină şi
pe Ionel în momente de răscruce, până la moartea ei, în 1920, ceea ce i-a atras supranumele, de o
rară căldură lăuntrică, de „bunica României Mari".
Istoria intimă a României
Iubirea ce-i unea pe Brătieni îi făcea pe aceştia să-şi scrie într-un ritm şi cu o căldură
uluitoare. Îşi scriau zilnic şi de mai multe ori: soţii - unul altuia, mama - tuturor, copiii le scriau
părinţilor şi fiecare, fiecăruia; toată viaţa legaţi de dragostea ce le fusese insuflată de mici. Brătienii
au comunicat în secolul al XIX-lea mai mult şi mai intens decât se face astăzi în secolul
internetului. La Florica se adunaseră şi erau păstrate cu sfinţenie nenumărate cufere cu scrisori de
familie. Multe dintre acestea au dispărut în Primul Război Mondial, la fel cum a dispărut mai târziu
şi cea mai mare bibliotecă particulară, arsă de comunişti, săptămâni la rând, la Florica. "Am
reclamat şefului de bandă, Mackensen, neîncetat, să mi-o dea, că nu are drept să ia
corespondenţa familiei mele, dar în zadar", notează, puţin înaintea morţii, Pia Brătianu.
S-au mai păstrat totuşi zeci de mii de pagini, o istorie intimă a Brătienilor şi implicit a
României, din care unele au constituit materia celor 5 volume de corespondenţă apărute în 1934,
pentru a căror reeditare a venit timpul.
Articol cules din ”Jurnalul Naţional”/1 martie 2004, de Maria Petrescu,
clasa a XI-a G
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Din dorința de a realiza o documentare în
legătură cu evenimentul Marii Uniri, am ajuns
la articolul de față publicat în ediția tipărită a
Ziarului Financiar, la 22 septembrie 2009.
Una dintre figurile luminoase ale Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, dar cu un destin
la fel de tragic ca al multora dintre
contemporanii săi, care au crezut și au luptat
pentru idealurile naționale ale românilor, a fost
maramureșeanul Ilie Lazăr, cel care, ca
sublocotenent în armata austro-ungară, a
arborat steagul românesc la Cernăuți în
Dr. Ilie Lazar, „copilul de suflet al lui Iuliu Maniu”
noiembrie 1918 și a fost purtătorul stindardului
1895 - 1976
Maramureșului istoric la Adunarea Populară de la Alba Iulia.
Fragmentul ce urmează are o valoare documentară excepțională și evocă organizarea și
desfășurarea Marii Adunări.
„După alegerea delegaților pentru Alba-Iulia, la 29 noiembrie ne concentrăm cu toții în satul
meu, Giulești, și, cu căruțele angajate de mine, plecăm peste Muntele Gutâi, spre Baia Mare. Înainte
de plecare, regretata mea mamă ne oferea tuturor o masă. N-am să uit bucuria celor care mergeau la
acest mare act. Fiecare căruță cu steaguri tricolore și cu preoți bătrâni, cu protopopii Bărlea si Doroș
în frunte…Pe bătrânul „patrupop" Bârlea din Berbești l-am urcat alături de fiul său, dr. Gheorghe
Bârlea, în căruța lui Moiş Ion (Toderici), vecinul părinților mei din Giulești. Vecinul Toderici era
un om foarte glumeț și simpatic, urcând la deal în sus, făcea mereu glume și, fiindcă o iapă pe care
o avea era foarte nărăvașă, mereu o irita cu codiriștea biciului, iar iapa, drept reacție, își ridica
mereu cele două picioare dinapoi, „udând" de fiecare dată pe dl. „patrupop", fapt ce-l amuza nespus
pe Toderici.
Urcând spre vârful Gutâiului, noi, tinerii, ca să cruțăm caii sătenilor mei, mergeam pe jos, toți
cântând vesel. În vârful muntelui, lângă fântâna lui Pintea, am poposit și, după sosirea fiecărei
căruțe, am plecat spre Baia Sprie, unde am sosit către orele 5 după-masă. La marginea orașului, la
poalele muntelui, ne-a așteptat cu steaguri și aclamații entuziaste o frumoasă delegație de români
din localitate, conduși de către protopopul Anca și copiii d-sale, Octavian, Victor și Sidonia, care au
fost anunțați despre sosirea noastră de către d-nii Lupan și Surani, care au participat la adunările
noastre din Desești, Crăcești (actuala localitate Mara) și Hărnicești. Pe la orele 7 seara, sosim la
Baia Mare unde, în apropierea bisericii romane, gărzile ungurești au tras în noi. S-au văzut și păstrat
câțiva ani găurile gloanțelor din pereții casei parohiale, peste drum de biserică.
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Ajunși în piața orașului, ne așteptau frații români din localitate: Dragoș, Nistor, Barbu, Racoți,
Osian, Dumbrăviceanu, Turcu și mulți alții, în frunte cu protopopul Breban. Așezăm căruțele în
niște curți și suntem invitați cu toții la masă, în restaurantul „Ștefan". Când s-a văzut Toderici din
Giulești cu atâția „nădrăgari" la masă, și cu tacâm, cuțit și furculiță, și mâncare „domnească" pe
masă, a exclamat: „Amu cred și eu, d-șoru Ilies, că zinye România!”. Cațiva din bătrâni au fost
încartiruiți, iar noi, tinerii am stat până la plecarea la gară, la „mulusag".
Dimineața au sosit cu un tren lung de tot sătmărenii și oșenii.
În același tren
ne-am urcat și noi,
maramureșenii
și
băimărenii.
Pleacă
trenul
pufăind
și
locomotiva șuierând,
iar noi, tinerii cu
steaguri, cântând tot
felul
de
cântece
patriotice. Cam peste
două ore ajungem în
gara Ulmeni (pe atunci
Șilimeghiu), unde se
atașează la trenul
nostru
și
câteva
vagoane cu delegația
sălăjenilor, într-unul
dintre acestea aflânduse venerabilul „Badea Gheorghe" Pop de Băsești, care, deși destul de grav bolnav în urma
mizeriilor și torturilor îndurate atât de el, cât și de mama d-lui I. Maniu, arestată și transportată la
Debrețin, totuși a ținut să prezideze Marea Adunare a Unirii tuturor românilor. Aflând noi, tinerii,
că și „Badea Gheorghe" se afla în tren cu noi, îl căutam și găsim vagonul și până la Alba-Iulia în
fiecare gară i-am dat câte o serenadă.
Ajungem la Dej. Aici… intră și trenul care duce delegațiile din Bistrița-Năsăud, printre care și
inimosul Ghiță Patachi-Văleanu, deputatul de mai târziu al Careilor Mari (actuala localitate Carei),
care, împreună cu câțiva prizonieri reîntorși din Rusia, veneau din Moldova. Într-un entuziasm de
nedescris, plecam spre Alba-Iulia. La Gherla si Apahida se atașează alte vagoane cu delegați veniți
din toate părțile. Ajungem la Războieni, aici și apoi la Teiuș iar s-a tras în noi și a fost ucis Ion
Arion, declarat martir al națiunii, iar câțiva delegați au fost răniți. Cu toții am căutat să ripostăm,
dar ucigașii trăgeau din ascunzișuri și apoi au dispărut.
Ajunși în gara Teiuș, organizatorii Ion Pop şi Florian Medrea dispun ca garniturile sosite din
nordul Ardealului să fie trase pe o linie secundară, de unde ne vom îmbarca după terminarea Marii
Adunări. Plecăm cum putem: pe jos, cu trenuri ocazionale, în trăsuri și, în fine sosim pe platoul
cetății Alba Iulia. Aici, o mare de capete. Cei cu „credenționalul" ne prezentăm în fața unui comitet
aflat sub conducerea lui Dr. Ion Subiu, care le verifica.
Trenul nostru, venind dinspre nord, avea cam 88 de vagoane, și am sosit la Alba Iulia seara. În
oraș era cu neputință să fie cazați toți cei cca 120.000 de oameni. Așa că noi, tinerii, nici n-am
căutat să dormim, ci întâlnindu-mă cu toți prietenii din Banat, am stat în restaurantul din centrul
orașului, în cântece și veselie. În camerele acestui singur hotel erau căpeteniile într-o permanentă
discuție cu privire la pregătirea programului zilei mari.
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Președintele „Badea Gheorghe" fiind
bolnav, în unanimitate tineri și bătrâni căutam
să-l menajam, lăsându-l să se odihnească. Îmi
aduc aminte că au sosit în același hotel din
centru și delegațiile din București. Îl vedeam în
restaurant la o masă zgomotoasă pe Eugen
Goga, fratele poetului, foarte agitat. Atunci am
cunoscut pe basarabeanul Pantelimon Halipa, și
pe Cazacliu, și pe ceilalți delegați ai Bucovinei,
în frunte cu profesorul Procopovici. Au sosit și
delegații voluntarilor din Rusia, în frunte cu
Victor Deleu și Vasile Osvadă, Vasinca,
Bihoreanu și Gh. Patachi-Văleanu, singurul pe
care l-am cunoscut personal când, fiind teolog
la Blaj, a cântat la instalarea episcopului Frențiu
la Lugoj.
Ziua următoare, după un serviciu religios
oficiat în cele două biserici românești, a început
ședinţa mare în Sala Unirii, frumos decorată.
Am putut intra în sală cam 2000 de persoane,
dintre care 1228 de delegați oficiali, având
asupra noastră „credenționalele" trimise de la
Arad, care au fost toate din nou controlate de
către același comitet în frunte cu dr. Ion Suciu.
Au fost prezenți delegați din 24 de județe din
fosta Ungarie.
Dr. Ion Suciu, după verificarea
delegaților, propune să se aleagă ca președinți ai
Marii Adunări: Gheorghe Pop de Băsești, episcopii Ioan Pop al Aradului și Dumitru Radu, episcop
unit de Oradea. Ca vicepreședinți propune pe Dr. Teodor Mihali, Dr. Ștefan Cicio-Pop și Ion
Flueraș. Ca notari sunt propuși: Dr. Alex. Fodor, Dr. Sever Miclea, Caius Brediceanu, Dr. Victor
Deleu, Dr. Silviu Dragomir, Iosif Ciser, Dr. Ionel Pop și Dr. Gheorghe Crișan. Propunerile se
primesc cu mare entuziasm.
Președintele Gheorghe Pop de Băsești deschide ședinţa:
„Prea iubiții mei! Acum Doamne, slobozește pe robul tău, că văzură ochii mei mântuirea neamului
românesc!"… și nu mai poate continua de emoție, urmând ca cuvântarea să fie citită mai departe de
către Ștefan Cicio-Pop, după care ia cuvântul cel mai vârstnic din directoriul de 10, Vasile Goldiș,
care dă citire istoricei declarații a Unirii Ardealului cu România. Declarația este reprodusă în toate
cărțile istorice.
După Vasile Goldiș, ia cuvântul Iuliu Maniu, care rostește o magistrală cuvântare, motivând
„declarația" citită de V. Goldiș, juridic și politic. Amănuntele în legătură cu această cuvântare se
vor arăta la timpul lor, fiindcă au fost ascultate și aprobate de un auditoriu însuflețit și înregistrate
de către unul din secretarii Marii Adunări, care era și profesor de istorie, Dr. Silviu Dragomir.
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După
Iuliu
Maniu
se
dă
cuvântul
reprezentantului partidului social-democrat român,
Iosif Jumanca, care rostește o impresionantă
cuvântare, după care dl. Alexandru Vaida-Voevod
face niște propuneri practice în legătură cu
desfășurarea cuvântărilor în continuare. În numele
celor două biserici românești vorbesc episcopii Ioan
Pap și Dr. Dumitru Radu.
Declarația oficială și cuvântările rostite în sală
sunt citite de pe podiile ridicate pe platou, de diferiți
oratori, între care am reținut pe Miron Cristea,
episcop de Caransebeș, pe Iuliu Hossu, episcop de
Gherla, apoi, pe Ștefan Roșianu, Dr. V. Macavei,
Aurel Vlad, Victor Bontescu și Dr. Silviu Dragomir.

Iuliu Maniu
Preşedinte al Consiliului Dirigent
(1918-1920)

La 2 decembrie 1918, se întrunesc membrii
Marelui Sfat sub președinția lui Gheorghe Pop de
Băsești.
Iuliu Maniu propune:
1. Să se aleagă președinția Marelui Sfat
2. Membrii Comitetului Executiv
3. Membrii care vor preda regelui Ferdinand

Hotărârea Marii Adunări
4. Sunt propuși: Miron Cristea, Iuliu Hossu, Vasile Goldiș, Ion Suciu, Aurel Lazăr, Dr. I. Nedelcu și
Alexandru Vaida-Voevod.
Raportorul Comisiei, Miron Cristea, propune ca,
Comitetul Executiv al Marelui Sfat să se numească „Consiliul
Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturile românești din
Ungaria", cu reședința la Sibiu.
Se aleg următorii membri ai Consiliului Dirigent: Iuliu
Maniu, președinte, Dr. Ștefan Cicio-Pop, Dr. Vasile Goldiș, Dr.
Alex. Vaida-Voevod, Dr. Ion Suciu, Dr. Aurel Vlad, Dr. Aurel
Lazăr, Dr. Victor Bontescu, Dr. Vasile Lucaciu, Dr. Valeriu
Braniște, Octavian Goga, Dr. Emil Hațieganu, Dr. Romul Boilă,
Ion Flueraș și Iosif Jumanca.”

Dr. Ioan C. Pop
Organizatorul principal al Adunării
Naţionale din 1 Decembrie de la
Alba Iulia

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 25.09.2009, consemnat de
Adriana Stănescu, clasa a IX-a G
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În anul Marii Uniri, 1918, ultimele zile ale lunii
noiembrie îi găseau pe românii de dincoace de Carpaţi
într-o euforică stare sufletească. Ea era determinată de
ştirea convocării, la 1 Decembrie, a Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia, care urma să proclame
unirea lor şi a teritoriilor locuite de ei din moşistrămoşi cu Patria mamă. Erau zilele în care paşii
multora se îndreptau cu grabă, cu pietate şi nădejde
spre „Bălgradul lui Mihai Viteazul" pentru a-i
desăvârşi opera, urmăriţi de gândurile optimiste, dar şi
temătoare, ale celor rămaşi acasă. În condiţiile de
atunci şi optimismul şi teama erau pe deplin
justificate.
Din respect pentru adevărul istoric, trebuie să
arătăm că entuziasmul general al românilor din acele
zile memorabile a fost frânt, ici-colo, în mod brutal,
prin forţă armată, de către cercurile guvernante
maghiare, care, deşi se autoproclamaseră revoluţionare
Ion Arion
şi democratice (se poate bănui câtă democraţie putea să
Bustul eroului martir amplasat în faţa casei
promoveze un guvern format din aristocraţi), au
părinteşti din satul Agrij
întreprins tot ce se mai putea întreprinde, în
conjunctura de atunci, pentru menţinerea integrităţii teritoriale a Ungariei.
În timp ce se declarau intenţiile de democratizare a ţării şi de introducere a unor reforme
radicale, se luau măsuri discrete de contracarare a intenţiilor românilor de a se despărţi de Ungaria
şi de a se uni cu România. Astfel, este înfiinţată la Cluj Secţia Ardeleană a Consiliului Naţional
Maghiar, sub preşedenţia lui Apathy Istvan, un vechi şi înrăit duşman al românilor, transformată
mai apoi în Primcomisariatul guvernamental din Ungaria răsăriteană.
Întrucât, în cea mai mare parte a Transilvaniei, revoluţia a dus la îndepărtarea vechilor organe
de stat şi la crearea condiţiilor pentru înfiinţarea consiliilor şi a gărzilor naţionale române, care au
preluat puterea politică, administrativă şi militară din zonă, încă de la 8 noiembrie 1918, guvernul
Karoly ordonă înfiinţarea unor gărzi naţionale speciale pentru paza căilor ferate, sub pretextul că
întreruperea transportului feroviar ar duce la o adevărată catastrofă naţională. Pentru a atrage
militarii ce se reîntorceau de pe fronturi, din cazărmi şi din prizonierat în aceste gărzi, se promitea o
soldă zilnică de 25 coroane şi întreţinerea cu toate cele necesare, cei vrednici urmând să fie mai
târziu recompensaţi şi cu loturi de pământ sau cu diferite slujbe la Stat.
Asemenea gărzi s-au format pe traseul liniei ferate Cluj-Apahida-Teiuş, constituindu-se într-o
adevărată lance, înfiptă adânc spre Sud, în teritoriul transilvănean aflat sub controlul românilor.
Ulterior, aceste gărzi au fost întărite şi cu forţe militare regulate, întrucât, după cum se ştie, prin
armistiţiul din 13 noiembrie 1918, încheiat la Belgrad între guvernul Karoly şi trupele Antantei de
sub comanda lui Franchet d' Esperay, i se lăsase Ungarei un efectiv militar de 6 divizii.
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Din păcate, în garda naţională maghiară de cale ferată de la Teiuş au fost atraşi şi câţiva
români din Cugir, care, mai apoi, în conjunctura care s-a creat, au fost nevoiţi să lupte la podul de
peste Mureş de la Mihalţ şi la Brănişca împotriva armatei române. Arestaţi în luna decembrie 1918
de către C.N.R. din Cugir, împreună cu foştii lor camarazi unguri din localitate, ei au fost predaţi
Marelui Stat Major al armatei române pentru a fi judecaţi.
În zilele în care trenurile au început să aducă mulţimile de români spre Alba Iulia, pe traseul
căii ferate Cluj-Teiuş au apărut şi trenuri militare blindate.
O altă acţiune de contracarare a tendinţelor unioniste româneşti a fost cea de propagandă. Din
documentele scrise pe care le-a avut asupra sa echipa de agitatori arestată la Săvârşin în ziua de 30
noiembrie, pe trenul care ducea delegaţii, precum şi o parte din membrii Consiliului Naţional
Român Central din Arad la Alba Iulia, s-a constatat că acţiunea era dirijată de către Comitetul
central de Propagandă din Budapesta, având sprijinul ministerelor de război şi de comerţ. Agitatorii
au declarat poliţiei din Alba Iulia că aveau misiunea să împartă manifeste şi să facă agitaţie
împotriva unirii cu România, îndeosebi în gări.
Toate aceste acţiuni nu mai puteau însă schimba mersul obiectiv al istoriei, căci furtuna
conştiinţei naţionale, primenită de entuziasmul patriotic al realizării mult doritei Uniri, a cuprins
toată suflarea românească. Nimeni şi nimic nu mai putea înăbuşi acest entuziasm, această voinţă
hotărâtă să învingă orice obstacole pentru proclamarea Unirii. Erau vremuri revoluţionare. Românii,
mai hotărâţi ca oricând, se îndreptau cu miile, de pe toate plaiurile strămoşeşti, spre „cetatea Unirii".
În această atmosferă clocotitoare, ce a cuprins toată Transilvania, feciorii şi fetele din Agriş
(comuna Iara, judeţul Cluj) se adunau seară de seară la casa dascălului Ştefan Arion pentru a învăţa
cântece naţionale şi a pregăti steagul pentru Alba Iulia: „steag mândru, căci Agrişul e sat de frunte
şi agrişenii fruntaşi vor să fie şi la acest măreţ act".
Ioan Arion cioplise cea mai frumoasă furcă din sat
(folosită drept lance pentru steagul tricolor) şi ajuta, cu
dibăcie, fetelor, alături de alţi feciori, să termine ţesutul
tricolorului. Vineri seara, în 29 noiembrie, acesta era gata,
fermecându-i pe toţi privitorii cu frumuseţea lui. Preotul
local Gheorghe Purdea, cu ochii strălucitori de bucurie,
grăi tinerilor:
„- Dragii mei, vrednic lucru am făcut. După atâta
prigoană şi înjosire, voi dat-aţi steagului nostru cuvenita
cinstire şi strălucire". El a propus ca a doua zi dimineaţa să
se sfinţească steagul şi apoi delegaţia satului să pornească
spre Alba Iulia. La sunetul clopotelor, în dimineaţa zilei de
30 noiembrie, s-a adunat la biserică tot satul. Era o sâmbătă
cu nori şi ceaţă, dar în sufletele oamenilor era numai soare,
numai avânt şi curaj. Părintele Gheorghe a slujit Sfânta
Liturghie cu o evlavie rară, pomenind pentru prima oară în
viata lui pe Ferdinand I, regele tuturor românilor. După
binecuvântarea şi sfinţirea steagului, el îl înalţă ca pe un
Ion Arion, in centrul imaginii
Fotografie din arhiva familiei Arion
brad în faţa sătenilor şi le spuse:
„- Sâmbăta e ziua morţilor, dar pentru toţi românii din Transilvania şi deci şi pentru
Dumneavoastră, această sâmbătă este Ziua învierii! De acum toţi românii transilvăneni sunt liberi
în ţară liberă! şi semnul libertăţii noastre este steagul acesta". La întrebarea preotului: „cine este
acel bărbat care să ducă steagul acesta la marele praznic al neamului de la Alba Iulia? ", în
biserică s-a făcut linişte. Oamenii se uitau de jur împrejur, măsurau cu privirea şi pe un fecior şi pe
altul, când deodată, din mulţime, se auzi un glas hotărât: eu părinte! Era Ioan Arion, un flăcău de 24
de ani (născut la data de 3 iunie 1894 în satul Agriş, fiul lui Gheorghe şi Irina - agricultori), „voinic
ca un brad, chipeş şi frumos, având o forţă herculiană", care făcuse peste trei ani de război şi se
întorsese acasă cu gradul de caporal. Mulţimea a încuviinţat:
„- Ioanu Irinii să-l ducă, părinte!"
Preotul i-a luat apoi alesului jurământul:
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"- Jur că acest drapel nu-l voi lăsa din mâini decât odată cu viaţa mea şi voi ajunge cu el la
Alba Iulia".
După ieşirea din biserică, în acelaşi sunet al clopotelor şi-n dulceaţa cântecelor naţionale, cei
douăzeci şi cinci de reprezentanţi ai Agrişului, îmbrăcaţi sărbătoreşte, se porniră la drum, însoţiţi de
întregul sat, până la hotarul localităţii Plaiuri, străbătându-se pe jos, în cap de iarnă, peste 20 de km,
până la Turda. În frunte păşea hotărât stegarul Ioan Arion, apoi preotul Gheorghe Purdea,
învăţătorul Ioan Metan, Ilie Berar, Teodor Luca, Anton Arion, Anton Berar şi alţii.
„- Vom avea o ţară mare şi frumoasă ca o minune!
-Vom avea belşug de toate şi pace!
-Vom avea armata noastră şi dregători de limba şi legea noastră!"
Cu astfel de discuţii, învioraţi de cântece, dar cu o ţinută demnă, chibzuită, pe tot parcursul,
pătrunşi de semnificaţia istorică a momentului, agrişenii au sosit la Turda, traversând centrul
oraşului până la gară. Aici au fost primiţi cu bucurie de grupurile ce reprezentau alte localităţi, pe
peron întinzându-se o horă în care s-au prins călătorii şi localnicii.
O spontană şi însufleţită manifestare a avut loc şi în gara Ghiriş (Câmpia Turzii) la sosirea
trenului dinspre Cluj, mai ales că în el se afla şi Badea George Pop de Băseşti, cunoscut în tot
Ardealul. La acest tren a fost ataşată şi garnitura sosită de la Turda, precum şi alte vagoane,
deschise, de marfă, căci lumea se revărsa din toate părţile într-un entuziasm general, ca un adevărat
şuvoi. Aceeaşi atmosferă, de mare sărbătoare, era şi în gara Ghiriş.
Podoaba cea mai de preţ era pădurea de steaguri tricolore ce fâlfâiau la ferestrele trenului şi în
vagoanele deschise. Impresiona, în mod deosebit, atât stegarul, „un munte de om", cât şi steagul
agrişenilor.
Deşi guvernul Karoly promisese C.N.R. Central că va evita vărsările de sânge, dând ordine
organelor de circulaţie şi celor de siguranţă să nu saboteze în nici un fel călătoria românilor spre
Alba Iulia, pe traseul căii ferate Războieni-Teiuş s-au întâmplat provocări regretabile ale forţelor
militare guvernamentale.
În ziua de 30 noiembrie 1918, o mulţime de trenuri, obişnuite şi speciale, pline de călători
români, civili şi militari, se îndreptau spre locul Adunării Naţionale. În gara Războieni se aflau
cantonate însemnate forţe militare maghiare, alcătuite din gardişti, militari din unităţile de siguranţă
a căilor ferate, precum şi dintr-un tren special cu husari, care transporta echipament militar de la
Coşlar la Dej. Imediat după masa de prânz, la ora 14, în staţie a intrat un tren de persoane, venind de
la Târgu Mureş, plin cu români. Aceştia au coborât pe peron şi, manifestându-şi bucuria, au aclamat
cu pasiune România Mare, fapt ce a iritat mult pe militarii maghiari.
După o oră şi un sfert a intrat în staţie trenul ce venea de la Oradea, prin Cluj. Pe acest tren s-a
urcat la Ciucea şi delegaţia din Sân Georgiul de Mureş, condusă de protopopul Vasiliu Pop. Pe
locomotiva trenului, în staţia Ghiriş (Câmpia Turzii) au fost arborate două drapele româneşti.
Veselia şi manifestările românilor, arborarea steagurilor naţionale şi, după cum avea să afirme
procurorul militar care a anchetat cazul, cuvintele jignitoare care le-au fost adresate, i-au determinat
pe husarii de pe trenul special, între care protopopul Vasiliu Pop a recunoscut pe câţiva gardişti
maghiari din Zalău, în frunte cu fostul stegar Kerekes, să atace înarmaţi trenul românilor, de pe care
au zmuls drapelele şi le-au călcat în picioare. Văzând aceasta, un fecior din Buciumi (Sălaj), Sachie
a lui Holdoş, a sărit din tren în mijlocul husarilor şi smulgându-le unul din drapele l-a aşezat la locul
lui pe locomotivă. Pentru a nu se agrava conflictul, mecanicul a pornit trenul în direcţia Teiuş. La
scurt timp după aceea, s-a dat drumul din gară şi trenului cu husari, in direcţia Cluj-Dej. Nu după
mult timp, a sosit în gara Războieni trenul cu delegaţi de la Ocna Mureş, aceştia manifestându-şi
entuziasmul cu muzici şi fanfare. Întrucât garda maghiară a luat poziţie în faţa staţiei, în replică,
ofiţerii români din tren şi-au aliniat şi ei soldaţii în lungul acestuia, silind astfel pe gardiştii maghiari
să se retragă şi să se lase doar câteva santinele.
Între timp, a intrat în gară şi trenul special din direcţia Cluj, la care, în staţia Apahida, au fost
ataşate şi vagoanele delegaţilor dinspre Dej, într-unul dintre acestea călătorind şi protopopul Ioan
Sonea din Reteag, însoţit de fiii săi. La Ghiriş (Câmpia Turzii) la acest tren au fost ataşate şi alte
vagoane, inclusiv garnitura venită de la Turda (vagoane deschise) în care se afla delegaţia
agrişenilor, în frunte cu stegarul Ioan Arion.
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Fiind informaţi despre întâmplarea cu drapelul românesc călcat în picioare, militarii români
din cele două trenuri au năvălit asupra gărzii maghiare şi au dezarmat-o, luându-i 30 de puşti. Şeful
staţiei a reuşit să aplaneze şi acest conflict, dând drumul trenurilor spre Teiuş. După informările
furnizate de către protopopul Ioan Sonea şi de pe trenul cu care călătorea el, la Războieni, câţiva
husari, profitând de întunericul care s-a lăsat, au rupt drapelele româneşti arborate pe ultimul vagon,
dispărând apoi în întuneric când românii au prins de veste.
La Teiuş, garda naţională maghiară comandată de căpitanul Francisc Varga a fost întărită cu
trupe de husari venite de la Aiud, sub comanda căpitanului Iuliu Tookos şi cu un tren blindat, postat
pe linia I-a. La ferestrele de la etaj ale gării au fost postate mitraliere şi puşti mitraliere.
Parcă anume pentru a complica situaţia, pe linia a cincea se afla staţionat un tren plin cu
militari germani înarmaţi, aflaţi în retragere din România. Trenurile cu români au fost oprite pe
liniile dintre trenul blindat şi trenul cu nemţi. Aceasta nu i-a deranjat însă pe delegaţi, care, deşi era
deja seară, au coborât pe peron, au arborat un drapel românesc pe frontispiciul gării şi, în sunetele
fanfarei din Ocna Mureş, care cânta „Hora Unirii", au încins o horă impresionantă. Jocurile şi
cântecele româneşti au continuat cu marşul revoluţionar „Deşteaptă-te române" şi cu imnul de slavă
şi nădejde „Pe-al nostru steag e scris Unire!"
Conform raportului procurorului militar maghiar, aceste manifestări zgomotoase i-a iritat
peste măsură pe militarii şi lucrătorii de cale ferată maghiari din staţie, aceştia considerându-le
„defăimătoare la adresa naţiunii maghiare". Între timp, comandamentul militar maghiar din Cluj a
dat ordin forţelor sale din Teiuş să nu permită plecarea trenului special al românilor, până ce aceştia
nu vor preda cele 30 de puşti sechestrate la Războieni.
După dispute dure, de peste o oră, timp în care ambele părţi au luat legătura telefonică cu
Comandamentul militar din Cluj, în faţa iminenţei unor ciocniri sângeroase, s-a ajuns la
compromisul că românii să lase o chitanţă pentru cele 30 de arme, urmând să le restituie ulterior.
În aceste condiţii, în jurul orei 20, s-a dat drumul trenului în direcţia Alba Iulia. Dar, abia
pornit din staţie, trenul a fost supus unui tir încrucişat de arme de foc. Procurorul militar maghiar,
trimis pentru anchetarea cazului, recunoaşte că s-a tras din toate părţile, inclusiv cu mitralierele
amplasate la etajul gării.
Unul dintre lucrătorii de
cale ferată prezent în staţie a
mărturisit
mai
târziu
procurorului
român
de
anchetă că s-a tras din
clădirea gării, din trenul
blindat şi din trenul cu
militari
germani.
După
declaraţia protopopului Ioan
Sonea, tirul a însoţit trenul
până la 2 km distanţă de gara
Teiuş.
Ploaia de gloanţe trase
asupra ultimului vagon au
lovit drept în inimă pe
stegarul Ioan Arion, care, cu
steagul ciuruit în mâini, s-a prăbuşit în braţele consătenilor săi. Tricolorul a fost preluat de către
învăţătorul Ioan Metan.
Se pare că gloanţele trase asupra trenului în care a fost ucis Ioan Arion au făcut şi alte victime,
întrucât, ca martori oculari, protopopii Vasiliu Pop şi Ioan Sonea au arătat în declaraţiile lor că un
alt călător a fost grav rănit, murind mai târziu, iar un altul a fost rănit mai uşor, iar în situaţia cu
mormintele eroilor din Alba Iulia, întocmită în anul 1940 de către primăria oraşului, este amintit, pe
lângă Ioan Arion şi Sava Alois, ca fiind ucis în anul 1918. Date mai precise despre acesta din urmă
nu s-au putut însă afla până în prezent.
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După cum rezultă din documentele timpului, moartea lui Ioan Arion a fost fulgerătoare. Cei
din preajma lui au fost auziţi exclamând imediat: „avem un mort". La oprirea trenului în gara
Coşlar, delegaţii au aflat evenimentul. S-a hotărât transportarea celui ucis la Alba Iulia. Constatarea
oficială a decesului s-a făcut prin garda naţională română din oraş, care a găsit urmele a două
gloanţe.
Anunţaţi de cele întâmplate, fruntaşii şi conducătorii românilor sosiţi la Alba Iulia l-au
declarat pe Ioan Arion ca „mort al naţiunii române". Trupul său a fost aşezat pe catafalc în biserica
ortodoxă din Maieri, aflată sub administrarea preotului Florian Rusan, care era, în acelasi timp, şi
duhovnicul gărzii şi al legiunii române din localitate.
Din fotografia pe care o realizează, probabil în ziua de 1 sau de 2 decembrie 1918, fotograful
Unirii, Samoilă Mârza, (cea de a 7-a fotografie a sa din seria realizată atunci) se observă că
decedatul era îmbrăcat în haine militare. Decesul a fost înregistrat atât la oficiul de stare civilă al
oraşului, cât şi la Parohia ortodoxă unde s-a oficiat înmormântarea, deşi cu unele erori.
Pe lângă cei doi martori
oculari - protopopii greco-catolici
Vasiliu Pop din Sân Georgiul de
Mereş (Sălaj) şi Ioan Sonea din
Reteag
(Bistriţa
Năsăud),
evenimentele
petrecute
pe
porţiunea de cale ferată RăzboieniTeiuş au fost relatate şi de către
procurorul militar maghiar din
Cluj, care la 1 Decembrie 1918 a
fost trimis să ancheteze cazul,
precum şi de către presa
românească şi maghiară a
timpului. În perioada 27 aprilie
1919 - 8 martie 1921 cazul a fost
recercetat de către procuratura de
Eroul Ion Arion pe catafalc în uniformă militară
stat din cadrul Tribunalului Alba
Fotografie realizată de Samoilă Mârza
Iulia.
Ucigaşul sau ucigaşii lui Ioan Arion au rămas necunoscuţi opiniei publice. …. Deşi părtinitor,
raportul procurorului militar maghiar din Cluj sublinia mereu provocările zgomotoase ale românilor
şi, în antiteză, eforturile permanente ale comandanţilor militari maghiari de a evita ciocnirile, el a
devenit, cu trecerea timpului, un preţios document istoric (după părerea noastră) pentru faptul că
redă starea euforică a românilor ce se îndreptau spre Alba Iulia, numărul lor impresionant, precum
şi structura socială şi profesională a participanţilor. În acelaşi timp, el nu poate evita sublinierea
resentimentelor militarilor şi ale autorităţilor guvernamentale maghiare faţă de aspiraţiile unioniste
şi de independenţă ale românilor. ….
Reexaminând întregul dosar, am remarcat că unul dintre cei care au tras cu puşca mitralieră
asupra trenului cu români de la etajul gării Teiuş a fost locotenentul de husari Gaspar Varadi, care,
mai apoi, a fost ucis, în luptele cu armata română de la podul Mureşului dinspre Mihalţ. Poate că
astfel Dumnezeu a făcut dreptate acolo unde oamenii s-au dovedit neputincioşi.
Referitor la cele întâmplate în gara Teiuş în seara zilei de 30 noiembrie 1918, Vasile Goldiş va
preciza mai târziu: „În opinia publică românească s-a împământenit credinţa că Adunarea
Naţională de la Alba Iulia s-a desfăşurat fără nici o jertfă de sânge. Inexact. Adunarea Naţională
de la Alba Iulia şi-a avut martirul său”. În preziua învierii naţionale, din toate părţile Ardealului
grăbeau trenurile tixite de români spre Alba Iulia. Sosise un tren lung dinspre Cluj la Teiuş, în uşa
unui vagon flăcăul Ioan Arion, înalt şi voinic, ca Făt-Frumos din poveşti, fâlfâia cu mândrie
tricolorul românesc al Ardealului. Trenul se opri. În acel moment ploaia de gloanţe izbi în
vagoane. O ceată de unguri înarmaţi se furişase pe acoperişul şi în podul clădirilor din staţiune.
Trupul lui neînsufleţit a fost adus la Alba Iulia şi aşezat în biserica ortodoxă, de unde i s-a făcut
înmormântarea Luni, în 2 Decembrie. În sicriul deschis rana era descoperită şi se vedea încă
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sângele închegat deasupra inimii. Adânc emoţionat, ca niciodată în viaţa mea, dinaintea de vremi
cernitului iconostas al bisericuţei, i-am mulţumit pentru jertfa sângelui său vărsat pe altarul
libertăţii.
Acum odihneşte în cimitirul de sub cetatea lui Mihaiu: un modest monument îi veghează la
căpătâiu. Se spunea că are o mamă văduvă şi doi fraţi. (informaţie corectă n.n.). Cu adâncă pietate
îi pomenesc aci numele şi aş fi mângâiat, dacă cineva ar afla pe maică-sa şi pe fraţii săi şi le-ar
aduce lor, în oarecare chip, prinosul de recunoştinţa de la neamul lui românesc, de dragul căruia
el a trebuit să moară în floarea tinereţei de gloanţele duşmanului".
Înmormântarea lui Ioan Arion, declarat martir
al neamului, a avut loc, deci, în ziua de 2 decembrie
1918, cu o solemnitate deosebită. La mormânt a luat
cuvântul generalul Leonte, delegatul armatei române
din Regat la Marea Adunare Naţională, care, în final,
l-a sărutat pe frunte, dându-i astfel sărutarea întregii
ţări. Au vorbit apoi Vasile Goldiş, protopopul Vasile
Urzică şi preotul Florian Rusan. Mulţimea imensă de
români, care l-a condus pe martir pe ultimul său
drum, şi-a dat obolul, colectându-se pentru familia
acestuia, prin teologul Enea Patachi-Văleanu, suma
de 3564 coroane. Optimismul robust, dorinţa de-a
vedea cu ochii lui împlinirea idealului unităţii
naţionale, speranţa într-o viaţă mai bună pentru omul
de rând ale martirului Ioan Arion au fost surprinse în
versurile funebre compuse atunci de către poetul
Ovidiu Hulea, pe care fetele şi flăcăii din Agriş le-au
cântat, nu numai cu prilejul înmormântării sale,
acolo la Alba Iulia, ci şi după ce s-au întors acasă.
Iată un fragment:
"Nu mai plânge mamă dragă / Că mă plânge Ţarăntreagă... / ...Numai eu zâmbesc acum /
Cum tot merg pe albul drum... / ...Că vedeam o ţară mare / Parcă mai n-avea hotare.
Şi-n ea numai fraţi români / Dar nu robi, ci toţi stăpâni./ ...Nu erau case sărace / Iar în inimi numai
pace"
Agrişenii s-au întors de la Alba Iulia, pe de-o parte trişti că au pierdut pe stegarul şi
organizatorul acţiunilor lor, dar şi mândri de el, pe de altă parte, bucuroşi că au fost martori oculari
ai epocalului eveniment de la 1 Decembrie 1918, când s-a aprins marea flacără a dreptăţii poporului
român. ….
Probabil cu realizarea mormântului şi a crucii a fost încredinţat preotul Florian Rusan,
întrucât, în luna noiembrie 1920, acesta lansează o invitaţie tipărită către oficialităţi, pentru
participarea la parastasul şi procesiunea la mormânt din ziua de 28 noiembrie 1920. Astfel, oraşul
marii înfăptuiri de la 1 Decembrie 1918, îşi „îmbogăţea" zestrea cu încă un monument de martir. Pe
cruce, epitaful înserat atrage atenţia vizitatorului: „Ioan Arion din comuna Aghiriş (în loc de Agriş
n.n.) ucis mişeleşte de garda maghiară în gara Teiuş în drum spre Marea Adunare ţinută în Alba
Iulia la 1 Decembrie 1918 - Naţiunea recunoscătoare"...Căci şi marele nostru istoric, Nicolae Iorga,
arăta în ceasurile de mare entuziasm şi de fericire ale realizării unităţii naţionale româneşti: „Fără a
uita pe nimeni din cei care au colaborat la această faptă a Unirii, de la general şi de la fruntaş
ardelean, până la ultimul ostaş şi ţăran, omagiul recunoştinţei noastre să se îndrepte azi către
poporul acesta întreg de oriunde şi din toate veacurile, martir şi erou", iar primul martir al
României reîntregite, după afirmaţia lui Vasile Goldiş, a fost Ioan Arion, stegarul din Agriş.
Extras din periodicul „Apulum", vol XXXIII/1996, autori Ioan PLEŞA si Laurenţiu MERA.
Articol consemnat de Constantin Nelepcu, clasa a XI-a B
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„Vorbind elogios la adresa Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu mare respect și față de
multele și mărețele date de referință din istoria noastră, cu mândrie națională constatăm că între
toate a rămas să reverbereze astral această zi magnifică. Într-adevăr este proba de foc a maturității
noastre, moment nesimilar cu altele pe scala evoluției, egal doar cu sine. Acest unic eveniment s-a
cristalizat în timp, izvorât fiind din însăși ființa nației române la care au lucrat „seculii întru
naționalitate ai tuturor românilor”: cronicarii, figura charismatică a lui Mihai Viteazul, Ștefan
(Köröși) Crișan - ardeleanul moldovenizat care la 1807 invoca, pentru prima dată, numele de
„Dacia” pentru întreg spațiul valah, bănățeanul Moise Nicoară, care la 1815 ridica la rang de teorie
istorică fertilă - ideea panromânismului, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza,
Vasile Goldiș, George Pop de Băsești, Iuliu Maniu ș.a.
Toate aceste conștiințe ale vremurilor lor sunt doar câteva repere ale devenirii întru
românitate, câțiva vectori convergenți ai conștiinței idealului național sacru - România dodoloață –
deviză pe care Lucian Blaga, copil fiind, mărturisește că ar fi auzit-o clamată de către mulțimea
bucuroasă care se întorcea de la Alba-Iulia, unde săvârșiseră Marele Act al Unirii. ….
Constituirea Sfaturilor Naționale Române Locale
La apelul Consiliului Național Român Central din Arad, la 11 noiembrie 1918, la Sighet,
capitala celui de-al treilea comitat al monarhiei bicefale austro-ungare, se constituie Sfatul Național
Român al Comitatului Maramureș, într-un moment de mare și responsabil angajament politicoistoric și patriotic. În cazul românilor din Austro-Ungaria, stat despre care se spunea că este un
„uriaș cu picioare de lut”, românii n-au vrut să accepte statutul care li se pregătea, anume acela că
ar fi un „popor fără soartă”, „decăzut din destin”; ci dimpotrivă, au hotărât să-și ia soarta în
propriile mâini, ilustrând aserțiunea istorică potrivit căreia la acea dată, după aprecierea avizată a
unui istoric, monarhia bicefală nu era decât: „…o armată mergând de soldați, o armată șezândă de
funcționari, o armată în genunchi de popi și o armată târâtoare de denunțători”.
Este știut faptul că în condițiile dezintegrării Austro-Ungariei pe cuprinsul fostului imperiu
multinațional s-a creat un vid de autoritate, de putere, dar, în același timp, foștii asupritori nu erau
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dispuși să renunțe prea ușor la vechile lor privilegii, încercând să împiedice cu orice preț instaurarea
fragilelor, dar mult prea motivatelor gărzi naționale române.
La apelul celor 17 membri ai comitetului provizoriu s-a trecut la organizarea Sfaturilor
Naționale Române Locale, în fapt, adunări plebiscitare prin care se prelua puterea de către români,
de la vechile autorități austro-ungare și se preda gărzilor naționale locale.
Ilustrativ în acest sens este și incidentul întâmplat în localitatea Petrova, din județul
Maramureș, cu ocazia adunării locale de constituire a Sfatului Național Local, la care au participat
peste 800 de „poporeni”: „Cei prezenți în numer de 40 inși foști glotași soldați a voit a depune
jurământul, - inse strajameșterul jandarmilor din loc: Veisz Matyaș a oprit depunerea acestui
jurământ și apoi constituirea consiliului național din loc., a zis că și cu forța și arma a opri orice
constituire, pînă ce nu vom avea concesiune de la pretura Vișeului, - Dr. Vasile Filipciuc și Darie
Vlad a spus acestui jandarm că n`avem lipsă de nici o concesiune, noi facem toate acestea pre bază
legală, - numitul strajameșter a voit a deține pre Darie Vlad și Dr. Vasile Filipciuc și ne-au făcut
responsabili pentru orice tulburare și ne-a relatat telegrafic la ministerul de interne și a miliției a
ungurilor, - noi am protestat contra acestui act violent și dur a jandarmului Veisz și pre el l`am
făcut responsabil pentru tulburarea bunei înțelegere și a liniștei din comună, - s-a decis, ca acest
protest să se trimită imediat. Președintelui cons. națio. loc. lui: Dr. Georgie Bilașcu - Budapesta,
ca dînsul prin întrepunerea la Consiliul Național Român Central - să fie transpus numitul jandarm
din comună, - să se mijlocească operarea personală a vicepreședinților și a consiliului local, - căci
din contra - pacea va fi răsturnață în comună, - deci depunerea jurământului s-a amânat pre timp
mai acomodat și numai Darie Vlad preot român v. preș. al C.N.R. cu ocaziunea sfințirii tricolorului
român a depus jurământul în biserică în mânele Dr. Vasile Filipciuc.”
Mai merită să amintim aici încă una din preeminențele istorice maramureșene, anume faptul
că în Protocolul de la Petrova, din 17 noiembrie 1918, preotul Darie Vlad nota, între altele, că s-a
intonat de către cei 800 de participanți cântecul „Deșteaptă-te române!” (și nu „Un răsunet”) „imnul nostru național”. În aceste adunări plebiscitare comunale sau zonale s-au ales delegații
pentru adunarea națională română de la Sighet, din 22 noiembrie 1918, unde aveau să se strângă
peste 5.000 de români, iar în unele cazuri au fost desemnați chiar delegații cu „credențional”, adică
cu puterea de a decide și de a vota în numele localităților pe care le reprezentau, în chestiunea
națională, pentru Marea Adunare Națională din 1 Decembrie 1918.
O astfel de întrunire s-a ținut și în Sat-Slatina (azi Ucraina) în 14/27 noiembrie 1918 când,
printre altele, s-au ales pentru Alba-Iulia, doi delegați cu credențional (Mihail Dan din Apșa de
Mijloc și Ilie Filip din Apșa de Jos), ca reprezentanți ai celor două localități, precum și trei delegați
reprezentanți ai unor organizații: N. Nedeliu, protopop în Biserica Albă, reprezentant al clerului
greco-catolic, Ioan Bilțiu-Dăncuș din partea Reuniunii Învățătorilor și Florentin Bilțiu-Dăncuș,
reprezentantul Gărzii Naționale Române.
Ca un amănunt de suflet, se cuvine să amintim că drapelul tricolor românesc sfințit în Slatina
și purtat de către românii din dreapta Tisei la Alba-Iulia a fost găsit păstrat cu sfințenie în perioada
interbelică, în altarul bisericii greco-catolice din Slatina, de către cărturarul Gheorghe Vornicu. Atât
acest drapel al românilor maramureșeni din dreapta Tisei, cât și celelalte stindarde purtate de
delegații Maramureșului au fost confecționate dintr-un val de pânză tricoloră adusă de
către Florentin Bilțiu-Dăncuș de la Arad, de la tribunul Vasile Goldiș, drept donație. Ulterior, la
Baia-Mare delegației maramureșenilor li s-a mai făcut cadou un drapel național de către egumenul
din Bixad, care s-a dovedit a fi acela mai mare din toată adunarea, la fel și stegarul, cel mai înalt.
Drapelul sighetenilor pe care a jurat președintele Sfatului Național Comitatens, avocatul dr.
Vasile Chindriș, sub cuvânt de învățătură și sfințenie al preotului din Săpânța, Simion Balea, în ziua
de 22 noiembrie 1918, a fost brodat de către surorile Mihalyi de Apșa; opt fete domnișoare, între 13
și 30 de ani, care au fost amenințate apoi de către câțiva unguri din oraș că vor fi spânzurate cu
franjuri din acesta. N-a fost să fie așa. Dimpotrivă!
Drumul, cu carele, spre Alba-Iulia
Odată constituită, delegația maramureșenilor a pornit spre Cetatea Unirii. Drumul peste Gutâi
este descris în paginile organului Sfatului Național Român., „Sfatul”, de către profesorul Ion Bilțiu25

Dăncuș și capătă, adeseori, aspecte de epopee, fiind presărat cu evenimente impresionante. Sub
pana lui Ion Bilțiu-Dăncuș, drumul spre Alba-Iulia devine un ritual de inițiere, iar actorii călători
vorbesc și acționează în termeni de protocol, consacrând cu orice gest și orice acțiune parcă ceva
pentru viitor: „La apelul Consiliului Național Român Central, ca tot cercul electoral unde locuiesc
români să se reprezenteze la Adunarea Națională de la Alba-Iulia - prevăzuți cu credenționalele
cercului Sighet și cu ale Reuniunei Învățătorești și Florentin Biltz-Dăncuș cu credenționalul
corpului ofițeresc român maramurășan am plecat din Sighet 7 inși, în frunte cu dr.-ul Vasile
Kindriș - președintele Sfatului nostru comitatens… am plecat joi, în 28. Nov. st. n., la 8 ore
dimineața.” Așteptați în Berbești de către bravul student Ilie Lazăr din Giulești, acesta le spune că
berbeștenii au plecat deja, iar delegația sighetenilor este așteptată și primită în „ovații” și „îmbrăcați
toți sărbătorește”. Totodată, văduva Lazăr i-a așteptat cu un dejun bogat - „pentru care se
mulțumește”. În continuare cronicarul nostru ad-hoc ne istorisește: „Cântând am plecat pe 3 care”,
iar prin toate satele „Românii le făceau ovații însuflețite. Ajungând la Crăcești (azi satul Mara) am
prânzit la cârciuma unui jidan român”. Drumul mai departe peste Gutâi este descris în amănunțime,
respectiv întâlnirea cu delegația berbeștenilor precum și că „La crucea de pe vârf” „i-am ajuns și
până ne-au sosit carele, ne-am “încălzit” din plosca D-lui protopop”. După popasul binemeritat de
la crucea de pe Gutâi a urmat drumul în jos, tot pe jos, până în vale unde „la casa pădurarului ce
surprindere plăcută, - ne iese înainte o grupă de Dșoare și domni cu steaguri românești, făcândune ovații însuflețite - sunt baiasprienii: Dșoarele Anca, frații Lupan, frații Nistor și mai mulți alți
domni”.
Al doilea popas glorios s-a petrecut chiar în centrul orașului mineresc: „În Baia-Sprie,
înaintea Coroanei-(hotelul central) ne aștepta deja tot orașul, în frunte cu D-l protopop din
localitate – totodată președintele Sfatului Național Local. La mesele Coroanei suntem oaspeții lor
binevăzuți: le mulțumim din inimă călduroasa primire!”Afluirea cetelor de români sporea tot mai
mult numărul acestora pe măsură ce se opreau în localitățile românești sau și cu etnici români. După
Baia-Sprie erau „deja o grupă mare”, dar se confruntă cu perspectiva unui nou incident: „În BaiaMare ne fuge înainte un soldat Român și ne avizează că Ungurii ne așteaptă deja cu două
mitraliere și 100 soldați. Las să ne aștepte! De aceea mai tare cântăm”.
Alarma s-a dovedit a fi falsă: „Însă nime nu ne-o zis nimic. - În piață (atunci piața era chiar
în centrul vechi al orașului), înaintea hotelului principal ne primește D-l protopop Breban, Dl
protopop Dobossy, cu mai mulți domni Sătămăreni și Ugoceni”.
Precizând că Baia-Mare și Baia-Sprie aparțineau de fostul comitat Sătmar să mai observăm un
fapt cu totul memorabil, anume că la Alba-Iulia au participat și „Ugoceni”, respectiv români din
ținutul cel mai nord-vestic care se învecina cu Sătmarul și România și care n-a ajuns să fie unit cu
România Mare. În sfârșit, hotelul central unde a rămas de „mas” (înnoptat) delegația
maramureșenilor s-a întregit cu 8 săpânțeni în frunte cu părintele Balea Simion și cu ieudenii, care îi
aveau între ei pe părintele Anderco și pe „dl. învățător Țiplea”.
Drumul, cu trenul, la Alba-Iulia
Constatând totuși că lipsește delegația vișeuanilor, maramureșenii, în zori de zi, au plecat la
gara Baia-Mare unde s-au așezat cu toții într-un vagon pe care au scris „Marmația” și „Trăiască
România!” Vagonul lor se afla între vagoanele „Țara Oașului” și „Sălajul”. „Pe toate ferestrile se
văd fețe însuflețite, chipuri trecolorate” și însuși „conductorul”, devenit „al nostru” era „cu
tricolorul pe chipiu”.
Întregul traseu până la Alba-Iulia este unul absolut memorabil, o aventură de suflet, o
aventură națională la care mulțimea din gări devenea tot mai entuziată, sporind în număr: „În Dej ne
așteaptă câteva mii de oameni în frunte cu protopopul Boroș și inteligenția locală; drapele
nenumărate, cântece, ovațiuni etc. În Gherla tot așa se alătură de noi clerul diecezan și ceilalți
trimiși ai Gherlei”. Această emulație națională, poate unică în istoria noastră, ne dovedește modul
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în care poporul de rând, oamenii simpli își ovaționau aleșii, își amanetau speranțele, rostogolind
spre Câmpul lui Horea, ca pe un bulgăre de zăpadă proaspătă, o voință și încredere clădită în zeci de
generații. Este momentul poate să reliefăm cu mândrie prezența armatei române atât la Alba-Iulia,
cât și în cele două capitale provinciale românești: Chișinău și Cernăuți, contrar istoriografiei
comuniste anterioare: „În Cluj ne aștepta garda noastra naționala și ne conduce în casarma gardei,
unde ne pun chilii la dispoziție. A doua zi catra amiazi a plecat trenul separat la Alba-Iulia. În tren
ne întîlnim cu domnii Dr. Aurel Sabo, V. Timiș și mai mulți alți Vișovani. Marmația e deja întreagă!
În trenul nostru vine și un desparțamânt de gardiști Români cu 2 mitraliere, spre a ocroti trenul
contra atacurilor eventuale - din partea Ungurilor. Vagonul nostru „Marmația” a avut onoarea de
a primi mai mulți bărbați de ai noștri ca oaspeți d. e. pe Reverendismul domn hegumen al
Bicsadului, care ne-a donat un steag mare, ca să avem sub care să ne grupam”.
Această călătorie oarecum în necunoscut și imprevizibil s-a dovedit a fi o experiență unică
pentru unii (să călătorească prima dată cu trenul, de exemplu), așa încât devenea fascinat,
încântător: „În Cociarda (Războieni) auzim că husarii unguri au sfârtecat un drapel român. Într-o
clipă sar jos călătorii și dezarmează pe husari, cari au văzut de bine să o tulească la sănătoasa
dinaintea valahilor înfuriați”. Cu o deosebită onestitate și acribie profesională, cronicarul nostru
ne precizează și gestul neașteptat al unui militar ungur care găsește de cuviință să-și ceară scuze
pentru nesăbuința subordonaților săi: „Sosind în Teiuș ne așteaptă deja un căpitan ungur, care
cere scuza pentru faptele <<necugetate>> ale husarilor”.
Lacrimile lui Gheorghe Pop de Băsești, chiar dacă au fost de mulțumire și de iubire, au fost
însă rău prevestitoare deoarece în trenul acesta istoria avea să consemneze singurul mort, singura
jertfă căzută pe altarul Marii Uniri: „Abia plecăm din gara Teiuș, când deodată auzim pușcături
parcă am fi la Isonzo. Soldații unguri au pușcat în trenul nostru și gardienii noștri au replicat.
Acum se cunoșteau cei ce n'au fost cătane - din enervarea lor. Un ieudean zice: <<Pagubă că
n'avem câțiva pari la îndemână, că iam învăța noi la omenie!>> Se fac hazuri pe spatele noastre,
că maramureșenii se pricep bine la <<manipularea>> parilor. - În Alba-Iulia sosând auzim
dureroasa veste, că jertfa e un mort. Eroul care a căzut jertfa, e: Ion Arion, stegarul unei
grupe satenești. În gară îl pun jos, și cu mare pompă îl petrecem în cetatea lui Mihai Viteazul,
unde mai târziu îl așează la odihna eternă în pământul unde își dorm somnul și ceilalți eroi
naționali: Horea, Cloșca și Crișan”.
Alternarea momentelor de mari primejdii cu cele de euforie națională se ținea lanț în acest
periplu național, patriotic. Menit parcă iar a scoate în evidență rolul armatei române, jurnalistul
nostru ne relatează momentul inefabil al întâlnirii cu Gheorghe Pop de Băsești, liderul de mare
prestigiu al românilor transilvăneni care, atenție , era însoțit de „un general din România”: „Aici (în
Teiuș) auzim că bătrânul luptător al intereselor neamului românesc: Gheorghe Pop de Băsești
călătorește cu trenul nostru, împreună cu un general din România. În cât bați în pălmi ne-am
strâns cu toții sub fereastra lui „Badea George”, cântând, făcându-i ovații. Nu se auzea alta ca:
„Trăiască România Mare, badea George, Unirea, Trăiască Regele nostru Ferdinand, Regina
Maria. Capul cărunt al bătrânului iese pe fereastră și cu lacrimi în ochi ne mulțumește ovațiile”.
În Alba-Iulia, ca la paradă
Cazați în gimnaziul din cetate, a doua zi, duminică 1 Decembrie 1918, delegația
maramureșeană, îmbrăcată în vestitul costum național de iarnă, a fost așezată în fruntea delegațiilor
care au defilat și, apoi, au depus credenționalele la hotelul principal. Ceremonialul consacrării
Unirii, respectiv al depunerii credenționalelor de către toate delegațiile s-a dovedit a fi cea mai
impresionantă paradă națională din întreaga noastră istorie, cum bine s-a observat încă de atunci. La
Alba-Iulia, când bătrânul episcop ortodox dr. Miron Cristea, asemenea altor oratori, de la tribuna
întâi unde se găseau maramureșenii (care erau greco-catolici cu toții), „prin o vorbire raportează
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adunărei” despre ceea ce s-a votat în Casa Delegaților, respectiv „Unirea de la Nistru pân` la Tisa”,
bucuria generală stârnită a fost compromisă de protestul maramureșenilor.
Acest inedit aspect al inefabilei întâmplări istorice, petrecut la prima dintre cele patru tribune,
a provocat un dialog între delegații maramureșeni, în frunte cu Ilie Filip din Apșa de Jos și viitorul
patriarh, descris cu dăruire jurnalistică de către ziarul „Sfatul”: „Bătrânul, prin o vorbire,
raportează adunărei despre cele ce s-au hotărât în Casa delegaților. Ne dă de știre că s-a hotărât
ruperea tuturor părților locuite de Români de către Ungaria și unirea într-o sângură țară mare,
mare și nedespărțită, care se va întinde de la Nistru pân` la Tisa! - O sută de mii de Români
adunați în jurul tribunelor, uniți în același cuget și aceleași simțiri, cu același foc al însuflețirei,
izbucnește într-o sângură străgătură: „Trăiască Unirea tuturor Românilor! Trăiască regele nostru
Ferdinand I! Trăiască regina Maria!”. Poporul era ca beat de bucurie. Se vedea că toți sâmțeam
ca unul! Jucau, strigau, se îmbrățișau de bucurie. Numai o grupă mică, chiar înaintea tribunei
striga, protesta din răsputeri, parcă ar voi să strige peste larma făcută de 100 mii de oameni.
Uimiți se uită toți acolo. Se face tăcere. Grupa mică strigă: „Protestăm în contra devizei de la
Nistru pân` la Tisa, nu pentru aceia am venit noi din Maramurăș, de peste Tisa aici, ca pe noi să ne
lăsați altora! Noi încă voim să fim uniți cu România Mare! Trăiască România Mare, de la Nistru
până peste Tisa!”
Indignarea maramureșenilor transtiseni a fost potolită, cel puțin pentru moment de către însuși
vorbitorul care o provocase, fără voie: „Ovațiuni ne mai pomenite. „Trăiască România Mare până
peste Tisa! Trăiască Maramureșenii!” Strigă toți din toate părțile. Episcopul dr. Cristea vorbește
iarăși: „De sâne se înțelege că România Mare în Maramurăș va fi până peste Tisa, până în
Carpați. Numai la Seghedin va fi până la Tisa!”. Aplaudamente generale. Maramureșenii încă se
liniștesc îndestuliți”.
Glasul Maramureșenilor de peste Tisa a fost numai auzit, nu și ascultat
Din păcate, ca de atâtea ori în istorie, glasul disperat al patrioților maramureșeni a fost doar auzit,
nu și ascultat și, ca un paradox al istoriei parcă, Maramureșul voievodal a fost divizat pentru prima
dată , exact la Alba-Iulia, locul generic al unirii tuturor românilor. Urmare a diligențelor de politică
internă angajate de către fruntașul maramureșean avocatul dr. Vasile Filipciuc, pe lângă Consiliul
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Dirigent de la Sibiu, la 16 ianuarie 1919, regimentul 14 Roșiori, din Roman începea „curățarea
Maramureșului” de „trupele iregulate ucrainene” ale căpitanului Vorobeț. Între 16 ianuarie și 4
august 1919 operațiunea de eliberare a Maramureșului, la care au participat și voluntari
maramureșeni s-a definitivat, cu prețul a cinci morți dintre ostașii români, căzuți în luptele de la
Sighet (Cămara) și din teritoriul din dreapta Tisei.
Cu toate că a fost
câștigată cu arma, partea
de
Maramureș
de
dincolo de Tisa, a rămas
în cuprinsul statului
cehoslovac, în fapt două
treimi din Maramureșul
voievodal. Diferendele
de
frontieră
dintre
România
și
Cehoslovacia,
la
începutul
perioadei
interbelice, au parcurs
un proces sinous de
redefiniri diplomatice,
de la aspectul că cehii au
fost surprinși când au
primit în dar o parte a
bazinului
Tisei
superioare și până la
condiționarea acestora
cu retragerea armatei
române pe un aliniament
Harta Josephina 1782-1785

la sud de Tisa, în zona
Maramureșului de azi,

privind negocierea frontierelor.
A urmat – pentru europeni - apoi spectacolul diplomatic de la Saint-Germain (10 septembrie
1919) când, onorând capriciile catolice ale unei Europe bântuită de răzbunări, partea de Maramureș
din dreapta Tisei, în fapt două treimi din fostul comitat a fost atribuită Cehoslovaciei: „Ideea
atribuirii rutenilor, care sunt slavi și uniați, românilor - care sunt latini și ortodocși, a fost respinsă
de delegațiile americană, britanică și franceză. Delegația italiană a înaintat argumentul pe care
contele Vanutelli Rey, tocmai l-a susținut, însă nu a putut convinge celelalte delegații care s-au
pronunțat pentru unirea la Cehoslovacia a întregii rutenii din Ungaria”.
Diplomația noastră externă interbelică, depășită de situație, a înregistrat un prim eșec uriaș
când a supervizat retragerea armatei române, la 5 aprilie 1920. Pertractări româno-cehoslovace
aprinse au avut loc, pe rând la Ujgorod, Satu Mare, Sighet, Praga și București, finalizate până în
1925, când a avut loc un schimb amiabil a câte cinci localități între cele două state.
La sfârșitul primului război mondial, Maramureșul a suferit o gravă amputare teritorială, de
care rămâne vinovată doar diplomația românească. Cu toate acestea, românii din dreapta Tisei au
reușit, de-a lungul secolului al XX-lea, să-și conserve ființa națională evoluând în raport de
conivență cu trupul etnic al nației lor.
Articol cules de Alice Toader de pe https://necenzuratmm.ro/cultura
sub semnatura Dr. Ilie GHERHEȘ
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La cimitirul din Rădăuţi, singurul din ţară traversat de o cale ferată în uz, se află, din
primăvara lui 1981, un mormînt pe a cărui cruce stă scris numele de Vasile Niculescu, un bătrîn
ceasornicar. Povestea lui se leagă, însă, puternic de
unul dintre cele mai importante momente din Istoria
românilor: ziua de 1 Decembrie 1918. Atunci, Vasile
Niculescu era pilot… Două vieţi a trăit de fapt Vasile
Niculescu, două vieţi diferite, ca două romane care se
întâlnesc într-un punct crucial.
S-a născut la 21 noiembrie 1891, în Fălticeni.
Părinţii au insistat să urmeze cursurile Seminarului
Teologic, dar visul lui era să zboare. Şi până la urmă
a reuşit. La 24 ianuarie 1915 s-a înrolat în armată şi a
urmat cursurile scolii de pilotaj de la Băneasa
(Magazin istoric,nr. 10/2001). "M-a fascinat zborul
de mic copil şi am văzut pentru prima oară
aeroplanele la manevrele militare din toamna anului
1911, care se desfăşurau în zona noastră - îşi amintea
el mai târziu. În şcoala de pilotaj l-am avut
conducător pe George Valentin Bibescu - un adevărat
prinţ al zborului". După intrarea României în război,
tânărul sublocotenent (fusese avansat la 1 octombrie Locotenentul Vasile Niculescu alături de mitraliorul său
la bordul unui avion Farman 40
1916) a funcţionat o vreme ca instructor în cadrul
şcolii de pilotaj de la Bârlad. În ziua de 7 iulie 1917, se afla într-o misiune de recunoaştere aeriană
deasupra liniei frontului. Avionul a fost prins în tirul artileriei germane şi mai multe schije au lovit
aripile aparatului. A apărut şi un avion german, care a deschis focul. Coechipierul lui Vasile
Niculescu, plutonierul Constantin Pârvulescu, a ripostat, obligând aparatul inamic să se retragă. În
registrul de zboruri al Escadrilei F4 sunt consemnate multe asemenea acţiuni pline de curaj. La
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începutul anului 1918, s-a deplasat cu unitatea în Basarabia şi a executat misiuni împotriva trupelor
bolşevice, care intraseră acolo. A făcut zboruri de recunoaştere pe Nistru, a bombardat poziţiile
inamice de la Moghilev.
Din cauza iernii aspre şi a zăpezii abundente, legăturile dintre Consiliul Naţional Român
Central şi Guvernul României de la Iaşi nu se puteau menţine decât pe calea aerului. Pentru a
transporta de urgenţă documente deosebit de importante la Blaj, Marele Cartier General român a
ordonat trimiterea unui avion. Un număr important de aviatori s-au oferit să îndeplinească această
misiune. A fost ales locotenentul Vasile Niculescu, întrucât cunoştea traseul de zbor. În campania
din vara anului 1917, trecuse cu avionul Carpaţii şi lansase manifeste în Transilvania. Cea mai
importantă misiune pe care a executat-o rămâne zborul la Blaj.
La 23 noiembrie 1918, un aparat de zbor pilotat de Vasile Niculescu şi căpitanul Victor
Precup a plecat de la Bacău spre Blaj, mai exact spre Cîmpia Libertăţii, pentru a duce mesajul
despre Unire al moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului, act hotărîtor pentru convocarea
Marii Adunări de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918. În avionul care a aterizat în după-amiaza de
23 noiembrie pe Cîmpia Libertăţii, aducînd mesaj de pace, se aflau un sac plin cu manifeste şi o
geanta sigilată, în care se găsea, printre alte documente, scrisoarea primului-ministru Ion I. C.
Brătianu pentru Consiliul Naţional Român Central. Manifestele urmau să fie lansate din avion
deasupra Blajului şi a altor aşezări transilvănene.
Zborul se efectuase la doar 2600 de metri, cu un avion Farman 40 nr. 3240, cu instrumente de
navigaţie rudimentare şi fără nici un fel de dirijare de la sol. Fiecare membru al echipajului avusese faţa
protejată de un strat gros de parafină, singura soluţie pentru a supravieţui la -40 de grade Celsius.
Piloţii nu avuseseră nici paraşute, nici armament, iar carlinga fusese deschisă pe tot parcursul
zborului.
După ce au fost întîmpinaţi cu urale de
mulţimea care aştepta sosirea lor. Iată relatarea
elevului sergent Eugen Radeş, unul din cei care au
asigurat paza avionului pilotat de locotenentul Vasile
Niculescu: „...În întâmpinarea celor doi aviatori au
sosit dr. Victor Macovei şi Gavrilă Precup de la
Mitropolie, care prin cuvinte întrerupte de emoţia şi
de strigătele Sa traiasca! ale mulţimii, aceştia i-au
asigurat pe oaspeţi că sunt la adăpost... Între timp,
soseşte şi dl. căpitan Virgil Pop şi la întrebarea
locotenentului pilot Vasile Niculescu cum ramâne cu
avionul, dl. căpitan Pop îi spune că va asigura paza
avionului punând o gardă puternică întărită cu o
mitralieră, iar echipajul să meargă la Palatul
Mitropolitan. Căpitanul Virgil Pop a desemnat opt
soldaţi din Garda Naţională, care, împreună cu
sergentul Sandu, au venit cu mitraliera pentru paza
avionului. Căpitanul Virgil Pop ne-a atras atenţia să
nu lăsăm pe nimeni să se apropie de avion şi a dat
ordin să ni se aducă de mâncare şi lemne pentru foc,
deoarece stăteam în frig, în aer liber, pe un ger
cumplit de -30ºC. Ni s-au trimis de la Mitropolie
Ziarul Unirii, Solia, de la Blaj anunţă sosirea lemne, mâncare şi zece litri de vin. După ce am curăţat
echipajului român
locul de zăpada din jurul avionului, am făcut focul şi
garda se schimba din oră în oră". La 6 seara, Restaurantul Patria a găzduit şedinţa festivă, cînd
Vasile Suciu, preşedintele Consiliului Naţional Român din Blaj, a anunţat hotărîrea ca echipajul
Niculescu-Precup să revină la Bacău şi să dea vestea că românii din Transilvania se vor uni cu ţara.
Iar la Palatul Mitropolitan s-a hotărît să se ţină o Mare Adunare Naţională la Alba Iulia, pe 1
decembrie.
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La plecare, avionul ducea un document oficial, care a avut drept consecinţă realizarea celui
mai important eveniment din Istoria românilor.
Atunci, mulţi şi-au exprimat dorinţa şi sub o formă neconvenţională, punîndu-şi semnăturile
pe pînza avionului. După acest moment, ce a schimbat prezentul şi viitorul unei ţări, toată lumea s-a
aşteptat ca locotenentul Vasile Niculescu să primească Ordinul Mihai Viteazul, clasa a III-a.
Ceea ce nu s-a întîmplat. Iar eroul s-a retras încet-încet, a schimbat mai multe oraşe, s-a
bucurat şi s-a întristat de anonimatul său. Literatura de aviaţie îl mai ţine minte. Manualele de
istorie, mai puţin.
Cariera lui aviatică s-a oprit în 1926, la cererea sa, după ce a fost transferat la Centrul de
Recrutare din Rădăuţi, prin Ordinul 37368/ 1926, emis de ministrul de Război. Cîţiva ani mai tîrziu,
fostul aviator ajunsese în Regimentul 96 Infanterie, iar în ‘37 era căpitan în rezervă. Din 1918 pînă
în 1937, aviatorul a lucrat la Comandamentul Şcolii de Aeronautică (1924-1925), după ce devenise
căpitan, în 1923, graţie înaltului Decret Regal nr. 5634, emis în 24 octombrie 1932.
În vara lui 1919, la mai puţin de un an de la zborul istoric, Vasile Niculescu a mai fost
încercat de destin, încă o dată. La 23 iunie, avionul pe care îl pilota în timpul unei acţiuni de
recunoaştere în Transnistria a aterizat pe liniile bolşevice, iar el a fost luat prizonier la Odesa, unde
a fost reţinut timp de o lună întreagă.
Ultimele două decenii de viaţă, în plină „Epocă de
Aur”, le-a trăit într-un Bucureşti cu puţine urme de
normalitate. Doar în 1961, în decembrie, a primit, se pare,
o scrisoare de la Andrei Popovici, fostul comandant al
Grupului 2 Aeronautic Tecuci, care amintea celebrul şi
extraordinarul episod pe care i-l datorează istoria
românilor. În rest, uitare…
Iată textul scrisorii: „Nu este prilej de sărbătoare
creştinească şi naţională care să nu trezească în mine
amintirea zborului dvs. la Blaj, atunci, la începtul iernii,
în anul 1918. Zborul acesta rămîne înscris în istoria şi în
analele întregirii Neamului Românesc. Camarazii
zburători v-au aşezat pe cel mai înalt punct al unei
întreprinderi zburătoreşti din războiul cel mare şi sfînt. Sa văzut nedreptatea pe care conducătorii ţării din acele
vremuri au avut-o faţă de dvs., de a nu va acorda cinstea
cuvenită pentru acel zbor istoric. Nu ştiu de ce, dar parcă
tot n-am pierdut nădejdea că voi asista la preamărirea şi
la actul de dreptate ce vi se cuvin”.
Vasile Niculescu a trăit aproape de 90 ani,
practicând meseria de ceasornicar. Într-o scrisoare din 1
Vasile Niculescu in anul 1950
noiembrie
1967, dr. Ionel Pop - membru al Consiliului
Sursa: internet
Naţional Român Central - îi scria pilotului Vasile Niculescu:
„...Sunt cu sufletul înălţat de amintirea glorioaselor zile din iarna anului 1918 şi nu-mi lipsesc
câteva lacrimi din ochii obosiţi. Da, mult stimate domnule locotenent aviator, sunt acelaşi Ionel
Pop, care la 23 noiembrie 1918, a alergat într-un suflet să vă primească şi să vă îmbrţişeze pe
Câmpia Libertăţii din Blaj unde aţi aterizat. Nu se uită marele fapte ale unui zburător-erou. Îl uită
numai politicienii, cei care au luptat pentru România Mare nu pot să facă aşa ceva. Iar
dumneavoastră aţi contribuit din plin la Marea Unire. Şi asta nu se uită!"
Maiorul (r) aviator Vasile Niculescu s-a stins din viata la 24 aprilie 1981, într-un trist
anonimat. În urma acestui om a rămas o poveste. Povestea unei Mari Uniri…
Articol cules de Cristiana Stan din http://romaniamare.info/ziar/lecturi-la-lumina-ceaiului
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Piaţa centrală din Cernăuţi cu Monumentul Unirii

Episodul de față evocă momentul din 27 octombrie 1918, când Consiliul Național Român din
Bucovina a proclamat aderarea acesteia la România.
Peste ani, dr. Ilie Lazăr, abia ieșit din colonia de muncă de la Periprava, răspunde cu
promptitudine unei scrisori primite de la Șerban Flondor, fiul lui Iancu Flondor, președintele
Consiliului Național Român din Bucovina și îi relatează acestuia cum, în fruntea unui grup de
militari români desprins din armata austro-ungară, aflată în descompunere, reușește să sprijine
instalarea administrației românești la Cernăuți.
„După câteva ore de marș, am sosit în piața Cernăuților. Aici am dat ordin să se pună puștile
în piramidă, fiecare să se aprovizioneze și să se odihnească. Eu tot timpul circulam în sus și în jos,
în jurul lor. La un moment dat, se apropie de mine un domn și se prezintă: "Sunt profesorul Sextil
Pușcariu". Îi răspund: "Mă numesc Ilie Lazăr, de fel din Maramureș, iar soldații mei sunt toți
români bănățeni din regimentul 8 honvezi din Lugoj". Îi arăt situația noastră, că am dezertat și că
intenționăm să ne predăm armatei române, dar că la dorința soldaților mei am venit până la
Cernăuți.
Domnul profesor Sextil Pușcariu îmi mai spune următoarele: "Orașul este ocupat de vreo 700
de galițieni, cari jefuiesc cazărmile și periferia orașului, duc lucruri de mare valoare spre Sniatîn
(Grigore Ghica Vodă de mai târziu). Toți românii sunt ascunși în pivnițe și poduri de casă și ne e
teamă că ne vor duce ca ostatici în Galiția. Asta fiind situația, după ce m-am informat cine sunteți,
vă rog să ne dați o mână de ajutor". I-am răspuns: "La dispoziția Domniei Voastre cu cea mai mare
plăcere și bucurie". Am rugat pe domnul profesor Pușcariu că dacă se găsesc câțiva ofițeri din
regimentul local austriac în cari domnia sa are încredere, să vină imediat și să-mi ia soldații în
grupuri de câte 15-20 oameni și să-i concentrăm într-o curte sau într-o sală mare. După cel mult o
oră, toți soldații mei au fost conduși într-o sală de cinematograf unde le-a vorbit Profesorul
Pușcariu, locotenent Dan și eu. Le-am arătat situația din oraș și le-am cerut ascultare și supunere. În
33

acea noapte, de frică că a intrat armata română s-au stins luminile în tot orașul, alergau disperați
căruțe și călăreți, toți grăbiți, mai furau câte ceva și duceau totul spre Sniatîn. A doua zi, unitatea
mea era singura forță armată în întreg orașul. Bandele venite din Galiția erau conduse de doi foști
ofițeri din armata austriacă: Maier și Vorobetz, cu cari ne-am răfuit la 16 ianuarie 1919, când au
ocupat și orașul Sighet, Maramureș. Lupta de la Sighet este alt capitol.
După cazarea soldaților mei, eu, însoțit de fosta mea ordonanță Alexandru Iorga, am tras la
hotelul din centru, în imediata apropiere de soldați, hotelul se numea "Pajura Neagră" (Schwarzer
Adler). Aici am primit vizitele mai multor români: Isopescu-Grecu, V. Budnărescu, prof.
Gheorghiu, Dr. Lupu, prof. Procopovici, Tarangul, Habon, Tarnevschi și mulți alții. Dl. prof.
Gheorghiu a venit și cu propunerea ca să mă mut la domnia sa.
Am primit invitația și, tot timpul cât am fost la Cernăuți, am stat
la Dl. prof. Gheorghiu. După ieșirea galițienilor din oraș, ne-am
dus în grup la bătrânul Mitropolit Vladimir Repta, care ne-a
primit părintește. După ce am ieșit de la mitropolit, am hotărât
"să preluăm imperiul".
Într-o mașină ne-am urcat vreo cinci tineri și cu noi și
fostul senator și primar de mai târziu al Cernăuților: Nicu
Flondor. Eu cu un steag tricolor în mână, tot timpul eram călare
pe motorul mașinii. În această compoziție, ne-am dus la
comandamentul jandarmeriei bucovinene din timpul războiului,
generalul Fischer, căruia domnul Nicu Flondor i s-a adresat în
limba germană, somându-l ca imediat să predeie jandarmeria
locotenentului român Dan.
De aici am plecat la poliție, unde am instalat pe un domn
Tarangul, iar pe urmă ne-am dus la Tribunal, unde am instalat ca
președinte pe un domn Job Hahon. După aceste acțiuni rapide eu
Iancu Flondor. 1919
și un tânăr ardelean cu numele Nicoară, de fel din Arad, neam urcat pe acoperișul primăriei și am înfipt primul steag tricolor după 144 ani. Ca primar am
instalat pe un domn profesor preot, Şandru. Întreaga populație românească a orașului care era în fața
primăriei aplauda și cânta cântece patriotice.
Din toți banii "Kerenski" ce mai aveam din vânzarea grâului de la Dimidovca, am cumpărat
toate florile din piața orașului, oferindu-le femeilor române din Cernăuți, cu rugămintea să bată cu
flori armata română, a cărei intrare era așteptată. Corul mitropoliei cânta în permanență cântece
patriotice. Iancu Flondor, președintele Partidului Național Român, a dat dispoziții ca
intelectualitatea orașului în haine de sărbătoare să-l primească în Casa Națională pe generalul
comandant al armatei române.
Văzând că armata română întârzie, după trei zile de așteptare, aceiași tineri în frunte cu Nicu
Flondor, ne-am dus în întâmpinarea ei. Eu tot timpul eram cu steagul în mână și călare pe motorul
automobilului. La circa 60 km distanță, într-o gară, am dat de domnul general Zadic, comandantul
Diviziei a 8-a, care ținea raport cu ofițerii.
Ne-am prezentat cu toții, i-am raportat situația din oraș și am rugat să-și facă intrarea,
deoarece populația de trei zile este în stradă și așteaptă. După acest prim contact, ne-am reîntors,
aducând răspunsul generalului. A patra zi, a sosit în suburbia orașului, la Horecea, regimentul 29
Dorohoi de sub comanda colonelului Gheorghiu, pe care l-am găsit seara făcând planul intrării
armatei în oraș. A doua zi după masă, am avut cinstea să fiu invitat în mașină și să însoțesc pe
domnul general Zadic Jacob în momentul intrării în oraș. Alături de domnul general, era șeful de
stat major al diviziei, lt. colonelul Rovinaru, iar eu înainte. Am trecut pe lângă primărie, pe care
fâlfâia steagul tricolor, și ne-am oprit alături, în fața Casei Naționale.
Când ne-am dat jos din mașină, generalul era bătut cu flori de către doamnele române, iar eu
l-am ridicat pe umeri și în bătaia florilor l-am urcat sus la etaj, unde a fost primit de către toți
intelectualii, în frunte cu Iancu Flondor care, îmbrățișându-l, a început cam așa: "Dați-mi voie
domnule general să ne îmbrățișăm ca doi frați cari nu s-au văzut de 155 de ani etc.". Toți cei de
față au manifestat călduros.
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După toate cele mai sus arătate armata și-a urmat programul, iar celelalte probleme s-au
rezolvat în timp după indicațiunile de la București.
Marea Adunare Națională abia la 18 noiembrie 1918 a votat unirea Bucovinei cu patria mamă,
în sala de marmoră a Mitropoliei. Adunarea a fost prezidată de venerabilul Dionisie Bejan, iar
moțiunea prezentată de către președintele Partidului Național, Iancu Flondor, a fost votată cu un
nespus entuziasm.
Eu după toate aceste mărețe evenimente am mai stat câteva zile în Cernăuți, de unde am
plecat prin Iacobeni - Cârlibaba spre Maramureș, iar soldații mei în marea majoritate au plecat prin
Vechiul Regat acasă, în Banat.
Ajuns la Borșa, în Maramureș, am aflat despre prăbușirea frontului italian și convocarea
Adunării de la Alba-Iulia, la care am avut cinstea să particip ca votant oficial în numele
Maramureșului.
De la Alba-Iulia am avut fericirea să însoțesc, făcând parte din gardă, delegația care a
prezentat la București Actul Unirii.
Dr. Ilie Lazăr”
Cluj, 1 septembrie 1964
Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 11.09.2009
şi cules de Claudia Răducan

Deși a avut o carieră impresionantă ca avocat, profesor
universitar, filozof și jurnalist, Cassiu Maniu nu a beneficiat
de atenția istoricilor, care au insistat pe viața și activitatea
mult mai cunoscutului său frate, Iuliu Maniu, fost prim
ministru al României și președinte al Partidului Național și
Național țărănesc. Este de înțeles, deoarece el nu s-a implicat
activ în viața politică românească de după Marea Unire din
Fratii Maniu cu surorile Elena şi
Cornelia,împreună cu mama.
Cassiu, în stânga, şi Iuliu, în dreapta

1918, ci a preferat să urmeze cariera universitară, până la
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pensionare. Trebuie subliniat, însă, că și Cassiu Maniu, la fel ca fratele său, a fost un vrednic urmaș
al tribunului pașoptist Simion Bărnuțiu și al Vicarului Silvaniei, Demetriu Coroianu.
Cassiu Maniu s-a născut pe data de 27 iulie 1867, la Şimleu Silvaniei. Cursurile liceale le-a
început la Cluj, la catolici, dar după un an se transferă la Colegiul reformat din Zalău. Şi la Zalău va
sta doar un an, absolvind ultimele două clase liceale la Năsăud, în anul 1885. A învățat singur, fără
profesori, franceza și italiana, iar mai târziu, ca student, a învățat limba germană.
Chiar în anul în care absolvea cursurile facultății, fruntașii politici români definitivau
Memorandumul, care a fost dus apoi de o delegație de 300 de persoane împăratului, la Viena.
Printre membrii delegației românești îl regăsim și pe proaspătul absolvent Cassiu Maniu. A scăpat
de răzbunarea opresorilor, care au regretat mai târziu că nu l-au închis în cadrul procesului politic al
memorandiștilor.
Începând cu anul 1897, Cassiu Maniu devine o altă mare personalitate sălăjeană, unul dintre
cei mai bine pregătiți și mai talentați avocați din Ardeal. I-a reprezentat gratuit pe toți gazetarii
români, în fața înscenărilor stăpânirii austro-ungare. De asemenea, a pledat în toate delictele de
trădare și ultragiu în care erau implicați românii, scăpându-i pe mulți de la închisoare.
În anul 1903, a fost arestat, judecat sumar și condamnat la un an închisoare și 100 coroane
amendă după ce a publicat un articol care nu a fost pe placul ocupației maghiare, pedeapsă care se
repetă
câțiva
ani
mai
târziu
pentru
demersuri
în
favoarea
românilor.
Cassiu Maniu participă, alături de fratele său Iuliu și de sora sa Cornelia, la Marea Unire de la
Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, în calitate de delegat ales al circumscripției Şimleu și votează
Unirea Transilvaniei cu România.
Iuliu Maniu - însarcinat cu organizarea Adunarii Naționale
Consiliul Naţional Român, convocând adunarea de la Alba Iulia pentru ziua de 1 decembrie
1918, l-a însărcinat pe Iuliu Maniu cu organizarea Adunării Naţionale. În drum spre Alba Iulia face
un popas la Blaj, rostind aici un discurs prin care aducea un ultim omagiu acelei
citadele a românismului. Mai exista o problemă foarte importantă, care trebuia pusă la punct, şi
anume atitudinea guvernului maghiar de la Budapesta faţă de Adunarea Naţională convocată la
Alba Iulia. Maniu a întreprins o călătorie la Budapesta, unde a căutat imediat să se întâlnească cu
ministrul Jaszi Oskar.
1 Decembrie 1918 a fost zi de duminică, care începe cu Sfânta Liturghie. La sunetul
clopotelor toţi românii s-au îndreptat spre biserici. După Liturghie, cei 1.228 de reprezentanţi ai
românilor de la Alba Iulia se adună în sala mare a Casinei militare din Alba Iulia. Cei aproximativ
100 000 de români aşteptau afară, pe Câmpul lui Horea, venirea oratorilor, care să le prezinte actul
unirii. Au rostit discursuri memorabile George Pop de Băseşti, care este ales şi preşedinte de onoare
al adunării, Vasile Goldis şi Iuliu Maniu, acestea fiind şi astăzi adevărate lecţii de oratorie. Iuliu
Maniu a jucat un rol hotărâtor în toate marile momente ale anului 1918 şi în ceea ce s-a hotărât la
Alba Iulia. Importanţa lui în cadrul generaţiei Marii Uniri e covârşitoare.
Pe data de 2 decembrie 1918, sunt alese structurile de conducere, provizorii, ale Transilvaniei,
Marele Sfat Naţional, ca organ legislativ şi Consiliul Dirigent, organul executiv. Preşedinţi ai celor
două foruri de conducere au fost alesi fruntasi politici sălăjeni: George Pop, la cel legislativ, și Iuliu
Maniu, la cel executiv.
Întrebat de Corneliu Coposu, în serile liniştite petrecute împreună cu Iuliu Maniu la Bădăcin,
care sunt cele mai importante realizări din viaţa lui, acesta i-a răspuns că după Unirea de la 1918,
care este de departe cea mai mare realizare, a urmat introducerea regimului românesc în
Transilvania. Acela a fost un moment crucial când 80 la sută din funcţionarii vechiului regim
austro-ungar au refuzat jurământul în faţa Consiliului Naţional Român. Atunci s-a înregistrat
voluntariatul a 420 de preoţi, a 180 de medici şi a 600 de avocaţi români care au renunţat la
meseriile lor ca să ocupe posturi de pretori, de notari, să intre în magistratură pentru a asigura
administraţia din Transilvania.
Eduard Farcaş
Articol preluat din http://www.graiulsalajului.ro de Ştefan Sichin, clasa a XII-a B
36

Brumar aprins.
Daniela Boţogan

Peisaj
Anca Dragomir

Marină.
Daniela Boţogan

Făgăraş
Oana Claudia Ene

