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PREFAŢĂ 
 

Să te încumeţi să scrii despre Primul Război Mondial, când ştii 
cât s-a scris, este un mare curaj, dar şi o dovadă de încredere în 
puterea ta de a descifra faptul istoric într-o altă manieră, prin 
memorialistica românilor din Sebeş. Asta o face Mihai-Octavian 
Groza în cartea sa, dezvăluindu-ne, în acelaşi timp, şi vocaţia sa de 
istoric adevărat. 

Cartea ne poartă printre oamenii pe care îi cunoaştem, ştim 
unde au copilărit, au locuit, pe cine au avut vecini şi multe altele 
legate de viaţa lor care s-a împletit cu cea a comunităţii şi a destinului 
nostru ca popor. Lecturând, se creează impresia că stăm şi ascultăm 
vorbele lor. Trăim efectiv momentul nu numai al faptelor de război, 
dar suntem prezenţi în istorie alături de Lucian Blaga, viitorul filosof 
şi rudele lui, de căpitanul Ilie Stricatu, de preotul cărturar Sebastian 
Stanca, de Dorin Pavel, cel care va deveni părintele hidroenergeticii 
româneşti şi de locotenent-colonelul Ioan Guţia care a luptat pe 
frontul italian. Ne poartă cu ei pe la şcolile frecventate, ne introduc 
în atmosfera acelor zile de război şi a evenimentelor premergătoare 
Marii Uniri. Pe unii îi însoţim în prizonierat, în trecerea graniţei în 
Regatul României pentru a susţine eliberarea Transilvaniei şi 
înfăptuirea Unirii. 

Persoanele întâlnite pe parcursul lecturii au pregătit şi 
experienţe diferite, dar toate sunt animate de un singur crez: 
dragostea de ţară şi popor. Ne învaţă că patria este casa părintească, 
strada, şura, vecinii, grădina şi nu pot fi rupte cu graniţe închipuite de 
mai marii vremii şi puterile pe care le reprezintă. Au trăit şi 
momentul dispreţului acelora alături de care românii au convieţuit 
mai multe secole. Cârmuitorii ţării n-au înţeles mersul vremii! 

Mihai-Octavian Groza ne demonstrează, prin faptele 
prezentate, că sentimentele sunt mai presus de graniţe, de tăria 
armelor sau de voinţa mai marilor vremii. A face istorie înseamnă a 
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revărsa dragoste şi acolo unde este chiar şi neputinţă într-un 
moment. 

Lucrarea omagiază personalităţi importante ale Sebeşului, care 
ne-au lăsat moştenire memoriile din perioada atât de fierbinte a 
Marelui Război şi premergătoare Marii Uniri, îmbogăţind istoria 
culturală a Sebeşului. Totodată, ea este şi o pledoarie pentru 
cercetarea surselor memorialistice care aduc cu sine o suită de emoţii 
şi sentimente, elemente de ordin afectiv, deosebit de energizante în 
formarea de convingeri. Lucrarea prezintă chestiuni de interes 
public, mai ales în acest an, al centenarului, urmărind şi elogiul unei 
atitudini din unghiul moralităţii, fără a ieşi din dimensiunea raţio-
nalului. Stimulează atenţia prin exemple concrete şi mai puţin 
cunoscute. Este originală, nu în sensul că tratează o temă care nu a 
mai fost tratată, ci că expune în manieră personală informaţii 
existente, interpretează fapte şi, mai presus de toate, originalitatea 
presupune onestitate intelectuală. La toate acestea se adaugă rigoarea 
aparatului critic, alcătuit cu respectarea normelor academice. 

Lectură plăcută cititorului, iar autorului, care ne-a oferit o 
lecţie de istorie sentimentală, felicitări! 

 
Prof. Ionel Cârcoană 

Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
Cercetător cunoscut peisajului cultural local, celui naţional şi 

chiar internaţional datorită volumelor, studiilor, articolelor şi 
recenziilor pe care le-a publicat deja, dar şi a bogatei activităţi 
editoriale1 şi culturale desfăşurate,2 Mihai-Octavian Groza vine de 
această dată în faţa cititorilor, cu un important şi necesar volum 
dedicat memorialisticii Primului Război Mondial din urbea 
Sebeşului.  

Rod al unor strădanii de documentare susţinute, întreprinse 
vreme de mai mulţi ani, acesta apare într-un moment cum nu se 

                                                           
1 Căci, începând cu anul 2013, este membru fondator, iar din anul 2014, redactor-
şef al periodicului ,,Astra Salvensis”, editat de către Despărţământul ASTRA 
Năsăud, Cercul Salva, în parteneriat, din 2015, cu Despărţământul ASTRA ,,Vasile 
Moga” Sebeş (periodicul fiind indexat în SCOPUS, ErihPlus, Ebsco, CEEOL, 
IndexCopernicus, Ulrichsweb şi Repec şi fiind în curs de indexare Web of Science 
şi având, în acest moment, un colegiu editorial multinaţional, un comitet ştiinţific şi 
colaboratori de pe 5 continente, dar şi citări în diferite zone ale globului), iar din 
anul 2015, este directorul anuarului ştiinţific ,,Astra Sabesiensis” al 
Despărţământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş pe care l-a înfiinţat cu un an 
înainte, care s-a impus şi el în peisajul cercetării istoriografice, având autori din mai 
multe ţări, citări în diferite periodice prestigioase din ţară şi străinătate şi fiind deja 
indexat în baze de date internaţionale precum: ErihPlus, CEEOL, Index 
Copernicus, Ebsco, şi în curs de indexare SCOPUS.  
2 Lucrările lui sunt, de altfel, citate de către reputaţi istorici contemporani din ţară şi 
din străinătate şi sunt menţionate, de asemenea, şi în repertorii de specialitate 
precum Anuarul Istoriografic al României, editat de către un grup de istorici de la Cluj-
Napoca (momentan numărul 4, dedicat anului 2014, se află sub tipar), sau 
repertoriul dedicat contribuţiilor Universităţii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca la 
investigarea primei conflagraţii mondiale. În plus, pentru întreaga activitate de 
cercetare, a primit de-a lungul timpului mai multe premii şi distincţii de la instituţii 
precum: ASTRA, Uniunea Studenţilor din România, Arhivele Naţionale sau 
Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului, şi a fost invitat să facă parte, în 
mod onorific, ca urmare a contribuţiilor ştiinţifice, din mai multe foruri, societăţi şi 
instituţii cu caracter ştiinţific din spaţiul românesc. 



12 

poate mai potrivit, în care România aniversează un secol de la 
Marea Unire. De altfel, cu acest prilej, s-a scris foarte mult, atât cu 
privire la evenimentul pomenit în sine, cât şi la cele din anii care l-
au precedat şi care, pe căi ce, în anumite clipe, nu erau lesne de 
anticipat, au condus la el. Dacă, însă, mulţi dintre cercetători au 
preferat să planeze cu autosuficienţă în sfera publicisticii de 
popularizare, să emită sau să editeze texte în mod neprofesionist, 
sau să scrie lucrări ce nu beneficiază de o abordare obiectivă, fapt 
care scade mult din valoarea lor, istoricul sebeşean pe care-l avem 
în vedere, a reuşit să realizeze aici câteva valoroase restituţii 
documentare, oferind în acelaşi timp şi texte cu vădită valoare 
istoriografică, sau reevaluări critice ale anumitor surse, în lumina 
descoperirilor mai noi, sau a unor analize întreprinse cu 
profesionalism şi minuţiozitate. 

Bazându-se pe experienţa editorială anterioară, dar şi pe 
competenţa pe care a dobândit-o atât ca student, masterand şi 
doctorand al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul universităţii 
clujene, şi ca apropiat şi ucenic, al celui care a fost, regretatul 
profesor şi istoric Nicolae Bocşan, dânsul oferă aici o frumoasă 
abordare de istorie locală. Una ce nu se rezumă, însă, la 
evidenţierea unor fapte şi evenimente în mod trunchiat, nu prezintă 
în chip arid informaţii ci, folosindu-se de un veşmânt narativ de 
bună calitate, oferă cititorului date privitoare la modul în care au 
perceput românii din Sebeş conflagraţia şi urmările ei. În plus, 
corelează evenimentele locale şi biografiile personalităţilor aduse în 
atenţie cu spaţiul internaţional, evidenţiind atât contextul în care s-
au petrecut anumite lucruri, cât şi modul în care, interacţiunea cu 
oameni din alte spaţii sau cu alte concepţii, i-a influenţat pe autorii 
sebeşeni în redactarea memoriilor lor. 

Segmentată în şase părţi mari şi acompaniată, după 
,,metehnele” ştiinţifice ale vremii, de un argument, rezumate în mai 
multe limbi de circulaţie internaţională, o listă bibliografică amplă, 
anexe fotografice (care se constituie într-o altă contribuţie 
valoroasă a lucrării), dar şi indici de nume, întocmiţi spre a facilita 
lectura unui cititor grăbit, interesat doar de o anume personalitate 
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evocată şi contribuţia ei, lucrarea îi aduce în atenţia celor care se 
apleacă asupra ei pe Lucian Blaga, Ilie Stricatu, Sebastian Stanca, 
Dorin Pavel şi Ioan Guţia. Înainte de a prezenta modul în care se 
reflectă imaginea conflagraţiei în textele memorialistice ale fiecăruia 
dintre ei, dânsul oferă o prezentare panoramică a memorialisticii 
sebeşene şi a modului în care se regăseşte imaginea conflagraţiei în 
textele subsumate acesteia. În plus, pentru a ajuta un eventual 
cercetător care nu este întru totul familiarizat cu contextul local, 
sau cu anumite aspecte ce ţin de tradiţie, dânsul oferă, în cadrul 
aparatului subsidiar, scurte biografii ale fiecăruia dintre cei 
menţionaţi, dar şi explicaţii ale unor cuvinte devenite arhaisme, 
regionalisme, sau ale unor termeni de specialitate. 

Datorită ţinutei ştiinţifice de zile mari, a designului plăcut, a 
perspectivei multiple pe care o oferă asupra conflagraţiei (şi de pe 
mai multe flancuri, căci, în timp ce locotenent-colonelul Guţia a 
luptat sub flamura Imperiului Austro-Ungar, căpitanul Ilie Stricatu 
a avut experienţa ambelor fronturi, Lucian Blaga şi Dorin Pavel au 
observat evoluţia lucrurilor din afara câmpului de bătălie, cel dintâi 
fiind student, iar cel de-al doilea elev de liceu, iar părintele 
Sebastian Stanca a cunoscut evenimentele cu precădere prin prisma 
informaţiilor care-i parveneau în lagăr), şi a vastului material 
documentar pe care nu doar că îl aduce în atenţie, dar îl şi 
analizează critic, comparându-l fie cu puţina istoriografie existentă, 
fie cu alte surse convergente, lucrarea domnului Mihai-Octavian 
Groza se constituie, aşadar, într-o valoroasă contribuţie 
istoriografică, nu doar pentru Sebeş, ci şi pentru cercetarea 
românească dedicată subiectului abordat. Îşi va găsi cu certitudine 
locul, atât în bibliotecile cunoscătorilor şi a pasionaţilor de istorie, 
cât şi în cele ale cercetătorilor, dar şi în lucrările de specialitate, 
unde va fi de bună seamă citată între contribuţiile de frunte. Ar fi 
necesar să slujească drept model unor întreprinderi viitoare cu 
caracter similar! 

Având în vedere toate cele evidenţiate, ca prieten, coleg şi 
cititor al istoricului Mihai-Octavian Groza, nu pot decât să îl felicit 
pentru demersul întreprins şi frumoasele rezultate pe care, în ciuda 
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tinereţii, le are în palmares, să recomand volumul de faţă şi să îi 
doresc mult spor şi pană inspirată în viitoarele demersuri pe care le 
va întreprinde! 
 

Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
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ARGUMENT 
 

De ce o carte despre Primul Război Mondial în memorialistica 
românilor din Sebeş? Chiar dacă, fizic, s-a ,,născut” în anul celebrării 
centenarului Marii Uniri, ideea publicării unui astfel de volum 
datează din anii 2014-2015, ca rezultat al nenumăratelor discuţii 
purtate cu regretatul istoric clujean Nicolae Bocşan, al cărui ultim 
ucenic am avut cinstea să fim. De la domnia sa, pe lângă direcţiile de 
cercetare recomandate, am învăţat ceea ce înseamnă dragostea faţă 
de meleagurile natale şi respectul faţă de înaintaşi. Puţine comunităţi 
transilvănene se pot lăuda cu un trecut precum cel al Sebeşului 
nostru drag, cu personalităţile şi patrimoniul său, cu modelele de 
convieţuire seculară, elemente ce-i conferă o aură distinctă, de 
poveste (oricât de ciudată ar părea această sintagmă venită din partea 
unui istoric). Prin urmare, volumul de faţă, publicat în anul centenar, 
s-a născut din drag de Sebeş, din dorinţa de a oferi oraşului natal şi 
locuitorilor săi un strop de recunoştinţă faţă de ceea ce ne-au oferit 
până în momentul de faţă, dar şi ca un pios omagiu adus generaţiei 
Marii Uniri. 

În acelaşi timp, volumul de faţă este şi rezultatul unor 
,,frustrări” intelectuale, asumate de autor, acumulate în anii din urmă 
în faţa ,,ofensivelor” diferiţilor diletanţi asupra cercetării istoriei 
Primului Război Mondial şi Marii Uniri. Profesori de liceu, medici, 
ingineri, chiar şi istorici care de-a lungul carierei s-au ocupat de alte 
perioade, pentru care comemorarea secolului scurs de la izbucnirea 
Primului Război Mondial a constituit doar terenul prielnic unei 
afirmări, au denaturat sau compromis o serie de teme sensibile. Chiar 
şi într-un oraş mic, precum Sebeşul, există astfel de ,,personaje”, 
,,relicve” ale regimului trecut, extrem de vocali care, prin scrierile şi 
ieşirile publice (de cele mai multe ori mânate de interese materiale), 
compromit teme de cercetare şi tind, uneori cu succes, să imprime 
manifestărilor solemne dedicate centenarului Marii Uniri o tentă 
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festivistă. Din fericire pentru noi, astfel de personaje sunt uşor de 
identificat şi ocolit, însă, extrem de greu de marginalizat şi taxat ca 
atare. Astfel, în faţa diletantismului, încercăm să prezentăm o lucrare, 
o cercetare ştiinţifică riguroasă, rezultat al unor demersuri editoriale 
de dată recentă, care respectă un anumit plan şi o anumită 
metodologie de lucru. 

Începând cu anul 2016, prin atelierul de cercetare deschis în 
jurul anuarului ,,Astra Sabesiensis” (singura publicaţie din mediul 
ştiinţific românesc care, până în momentul de faţă, şi-a dedicat, 
integral, două, în curând trei numere istoriei Primului Război 
Mondial şi Marii Uniri), am încercat şi am reuşit, în mare măsură, să 
oferim şi o altă imagine a războiului, reflectată îndeosebi în 
însemnările memorialistice lăsate de diferiţii participanţi la 
eveniment. Din cadrul dezbaterilor desfăşurate în acest atelier de 
cercetare s-au născut o serie de volume,1 studii şi articole de 
specialitate,2 publicate în ţară sau străinătate, care au propus o altfel 

                                                           
1 Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena 
(31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015; Mihai-Octavian 
Groza, Diana-Maria Dăian, Iuliu-Marius Morariu, Romanians Defending Vienna. The 
Romanian Central Military Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrücken, Éditions 
Universitaires Européennes, 2017; Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din 
Ardeal la Războiul pentru Întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi 
indici de Mihai-Octavian Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, 
Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015; Ilie Stricatu, Pe 
cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), ediţie, studiu introductiv, note şi 
indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius 
Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2017. 
2 Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica măruntă” a Primului Război 
Mondial. Însemnările lui Radu Mărgean”, în Astra Salvensis, an II, număr 3, 2014, 
pp. 88-98; Idem, ,,Religia Marelui Război reflectată în textele memorialistice”, în 
volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, coordonat de Ioan 
Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul de 
Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 85-95; Idem, ,,Judeţul 
Alba în toamna şi iarna anului 1918. Memoria revoluţiei şi a violenţei 
revoluţionare”, în volumul Tinerii istorici şi cercetările lor, III, coordonat de Nicolae 
Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, pp. 131-140; Idem, 
,,Transylvania and Banat in the Autumn and Winter of 1918. The Revolutionary 
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de istorie a Primului Război Mondial, o istorie culturală, a emoţiilor, 
sentimentelor şi trăirilor celor care au traversat această perioadă, 
având ca principal suport documentar numeroasele însemnări 
memorialistice (edite sau inedite). O parte consistentă a cercetărilor 
întreprinse de autorul acestui volum, răsfirate în paginile unor reviste 
de specialitate sau volume colective, sunt dedicate memorialisticii 
elaborate de românii din Sebeş,3 mai precis de filosoful Lucian Blaga, 
de căpitanul Ilie Stricatu, de preotul cărturar Sebastian Stanca, de 
inginerul Dorin Pavel şi de locotenent-colonelul Ioan Guţia, 
adunate, completate cu multă atenţie şi editate în anul centenarului 
Marii Uniri. 

Din paginile acestui volum, cititorul avizat sau pasionat de 
istorie şi nu numai poate găsi informaţii legate de memorialistica 
Marelui Război elaborată de românii din Sebeş, de ipostazele şi 
particularităţile ilustrate de aceasta, de istoria politică, militară, 
economică şi culturală a oraşului, în particular, şi a monarhiei austro-

                                                                                                                           
Violence as Reflected in Memoirs”, în volumul World War I. The Other Face of the 
War, coordonat de Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela 
Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 
2016, pp. 151-161; Idem, ,,The Religion of the Great War as Reflected in the Memoirs 
of the Romanians from Transylvania and Banat”, în volumul Education, Religion, 
Family in the Contemporary Society, coordonat de Ion Albulescu, Adriana-Denisa 
Manea, Iuliu-Marius Morariu, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2017, 
pp. 215-227. 
3 Mihai-Octavian Groza, ,,Lucian Blaga: memorialist al Primului Război Mondial şi 
al evenimentelor premergătoare Marii Uniri”, în Tabor, an IX, număr 10, 2015, pp. 
72-80; Idem, ,,Un memorialist mai puţin cunoscut al Primului Război Mondial: 
căpitanul Ilie Stricatu”, în Astra Sabesiensis, număr 3, 2017, pp. 139-159; Idem, 
,,Experienţa ,,graniţei culturale” (1916-1918) reflectată în memorialistica preotului 
cărturar Sebastian Stanca”, în volumul Administraţie românească arădeană. Studii şi 
comunicări din Banat-Crişana, XIII, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, 
,,Vasile Goldiş” University Press, 2018, pp. 314-327; Idem, ,,Crâmpeie din primele lupte 
din Sud-Tirol. Însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia despre bătălia de la 
Rovereto (14 mai 1917)”, în volumul Istoria ca mod de viaţă. In honorem profesor Ana 
Filip, coordonat de Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Mihai-Octavian Groza, Romana 
Fetti, Cluj-Napoca/Sibiu, Editura Napoca Star/Editura Asociaţiunii ASTRA, 2018, 
pp. 215-226. 
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ungare, în general, de imaginile sau evenimentele prezentate care 
subliniază o perioadă crâncenă, de experienţele sau trăirile încercate 
de memorialiştii evocaţi. De asemenea, volumul de faţă a fost 
proiectat şi ca o pledoarie pentru cercetarea surselor memorialistice, 
în care trebuiesc căutate începuturile unei istoriografii a Marelui 
Război, după cum bine remarca regretatul istoric bănăţean Valeriu 
Leu.4 

În unele cazuri (precum cel al preotului Sebastian Stanca, al 
inginerului Dorin Pavel şi al locotenent-colonelului Ioan Guţia), 
contribuţiile noastre sunt întregite de anexele documentare ataşate; 
în cazul filosofului Lucian Blaga şi al căpitanului Ilie Stricatu, autorii 
unor însemnări memorialistice mai extinse, pentru a nu încărca 
suplimentar volumul, ne-am rezumat doar la prezentarea experienţei 
belice, urmând ca toate textele să fie reunite într-un alt volum 
dedicat contribuţiei oraşului Sebeş la realizarea Marii Uniri. Mai mult, 
acolo unde sursele ne-au permis acest lucru, am inserat, sub forma 
unei anexe finale, fotografii personale, fotografii de grup sau diferite 
reproduceri, unele cunoscute, altele mai puţin cunoscute sau chiar 
inedite, care redau fragmente desprinse din tabloul unor vremuri 
demult apuse. 

Întrucât o parte din materialele redate în cuprinsul acestui 
volum se găsesc răspândite într-o serie de periodice şi volume de 
specialitate, respectând normele editoriale impuse de acestea, am 
procedat la o uniformizare a aparatului critic, precum şi la realizarea 
unei liste bibliografice finale, care cuprinde atât izvoare edite şi 
inedite, surse memorialistice, instrumente de lucru, lucrări generale şi 
speciale, surse electronice şi mărturii, toate acestea ordonate 
alfabetic. 

Volumul nostru vede lumina tiparului în anul centenarului 
Marii Uniri şi îşi propune să omagieze o serie de personalităţi 

                                                           
4 Valeriu Leu, ,,Memorialistica românească din Banat referitoare la Primul Război 
Mondial şi la Unirea din 1918”, în volumul Marele Război în memoria bănăţeană (1914-
1919), I, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 12. 
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marcante ale Sebeşului, care ne-au lăsat moştenire însemnări 
memorialistice extrem de importante referitoare la Marele Război. 
Am încercat şi credem că am reuşit, într-o bună măsură, să 
surprindem în paginile acestei cărţi aspectele definitorii ale 
memorialisticii dedicate Primului Război Mondial elaborată de 
românii din Sebeş, cercetarea noastră situându-se la graniţa dintre 
istorie, filologie, teologie şi psihologie socială. Considerăm că astfel 
am reuşit să umplem un gol în istoria culturală a Sebeşului, dar şi să 
înfăţişăm o altă latură a unor personalităţi marcante, aceea de 
memorialişti ai Marelui Război, omagiindu-le, totodată, pentru 
contribuţiile aduse la cunoaşterea acestui episod din trecutul oraşului 
nostru. 

La finalul acestor consideraţii introductive, dorim să îi 
menţionăm şi să mulţumim persoanelor şi instituţiei care au făcut 
posibilă apariţia acestui volum. Ne aducem omagiile şi ne închinăm 
în faţa memoriei regretatului istoric, profesor, mentor şi prieten drag 
Nicolae Bocşan (1947-2016), cel care vreme de şase ani ne-a condus 
paşii în studierea trecutului şi ne-a încurajat să iniţiem acest şantier de 
cercetare. La doi ani de la trecerea domniei sale în lumea celor drepţi, 
rezultatele cercetării noastre se cuvin a-i fi dedicate, dimpreună cu 
promisiunea continuării şi desăvârşirii proiectelor editoriale 
recomandate. În egală măsură, volumul este dedicat celor mai dragi 
fiinţe din viaţa noastră, părinţilor noştri, Cornel şi Mariana, care ne-
au înţeles total pasiunea, frământările şi ne-au menajat pe tot 
parcursul cercetărilor. 

Gândul nostru cel bun şi sentimentele de recunoştinţă se 
îndreaptă spre colegii şi prietenii Diana-Maria Dăian, Daniela Maria 
Stanciu, Laura Drăghiciu şi Tomy Tamás, pentru traducerea 
rezumatelor în limbile engleză, germană, franceză, italiană şi 
maghiară. 

Mulţumim Primăriei Municipiului Sebeş, domnului primar 
economist Dorin Nistor, Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, 
doamnei director Nadia-Diana Mitrea care, prin sprijinul financiar 
acordat, au făcut posibilă apariţia acestui volum. 
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Nu în ultimul rând, mulţumirile noastre se cuvin şi 
prestigioaselor edituri clujene Argonaut şi Mega, pentru 
disponibilitatea şi profesionalismul de care au dat dovadă în 
definitivarea acestui proiect editorial de suflet. 

Ne-am dori ca acest volum, născut din drag de Sebeş, în anul 
centenarului Marii Uniri, să trezească interesul publicului pasionat de 
istorie şi să constituie punctul de plecare al unor cercetări viitoare. 
De asemenea, ne-am dori ca moştenirea înaintaşilor noştri să fie cea 
care ne va uni în acest an extrem de important, care va risipi orice 
patimă, orice vrajbă şi care va ţine vie credinţa reîntregirii tuturor 
românilor în cadrul ,,României dodoloaţe”. 

La mulţi ani România! La mulţi ani români! 
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MARELE RĂZBOI ÎN MEMORIALISTICA 
ROMÂNILOR DIN SEBEŞ* 

 
Comemorarea secolului scurs de la izbucnirea Primului 

Război Mondial a deschis/redeschis în istoriografia românească un 
imens şantier de cercetare, istorici şi cercetători din diferite centre 
universitare (din păcate, de cele mai multe ori, neavizaţi)1 aplecându-

                                                           
* Lucrare prezentată în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice ,,Multiculturalitate 
şi patrimoniu istoric în Transilvania”, ediţia a X-a, 8 iunie 2018, Sebeş. 
1 De-a lungul ultimilor ani au văzut lumina tiparului o serie de cercetări, semnate de 
arheologi, etnologi, filologi, teologi sau istorici care pe parcursul carierei lor s-au 
ocupat de alte perioade istorice şi care, din păcate, compromit tematicile abordate 
(a se vedea, selectiv: Războiul din spatele tranşeelor. Contribuţii documentare referitoare la 
judeţul Bistriţa Năsăud, ediţie îngrijită şi note de Adrian Onofreiu, Cornelia Vlaşin, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2017; Mircea Popa (coordonator), Astra şi Marea 
Unire, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017; Mircea Popa, Avanposturi 
ale Marii Uniri, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2017). Din păcate, 
apropierea momentului 2018 a dat naştere şi unor ,,practici” istoriografice 
îndoielnice, mai puţin oneste, vizând recuperarea, într-o formulă anastatică, a 
principalelor lucrări dedicate atât Marii Uniri, cât şi procesului care a condus spre 
realizarea acestui act. Astfel, din iniţiativa editurii ieşene TipoMoldova, editură 
acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, au fost preluate şi publicate, 
într-o formulă anastatică, de cele mai multe ori fără acordul prealabil al 
autorilor/editorilor. Aşezată sub semnul centenarului, colecţia, intitulată sugestiv şi 
comercial ,,România. Marea Unire (1918-2018). 100 de cărţi”, din nefericire este 
girată de un nume greu al istoriografiei contemporane, de istoricul Ioan Scurtu, 
preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie din cadrul Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România (a se vedea: Colecţia ,,România. Marea Unire 
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se asupra studierii acestui eveniment cu impact major asupra 
societăţii. De departe, cele mai spectaculoase cercetări sunt cele 
dedicate istoriei culturale a conflictului, emoţiilor, trăirilor şi 
sentimentelor celor direct implicaţi, reconstituite prin intermediul 
studierii numeroaselor însemnări memorialistice, la aceasta 
contribuind şi editarea/reeditarea în anii din urmă a unor corpusuri 
documentare impresionante.2 Primul Război Mondial, perceput de 
contemporani ca un moment de cotitură, a generat o ,,explozie” a 
genului memorialistic, textele rezultate prezentând diversele 
experienţe ale personajelor implicate în război,3 constituind, 
totodată, un început timid de istoriografie a conflictului.4 

                                                                                                                           
(1918-2018). 100 de cărţi”, disponibilă la www.tipomoldova.ro, accesat la data de 
3.II.2018, ora 13:18). 
2 A se vedea, selectiv: Elie Bufnea, Cruciaţi, tirani şi bandiţi, volum I, În Rusia sovietelor, 
Baia Mare, Editura Marist, 2008; Elie Bufnea, Cruciaţi, tirani şi bandiţi, volum II, În 
Siberia lui Kolceak, Baia Mare, Editura Marist, 2008; Mihai Dan, Istoria ce am petrecut în 
crâncenul război, ediţie îngrijită de Viorel Ciubotă, Ion M. Botoş, Satu Mare, Editura 
Muzeului Sătmărean, 2008; Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), I, 
antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2012; Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), II, 
Memoriile lui Pavel Jumanca, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae 
Bocşan, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană/Centrul de 
Studii Transilvane, 2013; Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), III, 
antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2015; 
Petre Ugliş Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919, ediţie îngrijită de Ioana 
Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Tudor Roşu, Alba-Iulia, Editura Altip, 
2015; Dumitru Nistor, ,,Ziuariul meu”, ediţie îngrijită de Liana Vescan, Ioana Bot, 
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2017. 
3 Nicolae Bocşan, ,,Memorialişti români din Banat despre Marele Război. Motivaţia 
redactării scrierilor”, în volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi 
istoriografică, coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela 
Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 
2015, p. 43. 
4 Valeriu Leu, ,,Memorialistica românească din Banat referitoare la Primul Război 
Mondial şi la Unirea din 1918”, în Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), I, 
p. 12. 
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Din nefericire, participarea locuitorilor oraşului Sebeş la 
susţinerea efortului de război nu este decât parţial cunoscută, 
informaţiile statistice lipsind aproape cu desăvârşire. La o populaţie 
de 8073 de persoane (4323 bărbaţi şi 4181 femei), dintre care 
români: 4980, saşi: 2345, maghiari: 875, slovaci: 23, ruteni: 2, croaţi: 
7, sârbi: 26, ţigani: 246,5 Sebeşul a trimis pe front între 400 şi 450 de 
soldaţi,6 încadraţi unităţilor Regimentului Infanterie 23 Sibiu 
(probabil în unităţile de cavalerie, întrucât pe raza Sebeşului fiinţa o 
cazarmă de cavalerie) şi trimişi pe fronturile de luptă din Galiţia, 
Serbia, Croaţia şi Italia. Pentru populaţia rămasă în spatele frontului, 
anii de conflict au reprezentat ani de sacrificiu, marcaţi de 
numeroasele rechiziţii şi împrumuturi de război, de cenzură şi 
vexaţiuni.7 Convinşi că au luat parte şi şi-au adus contribuţia la unele 
evenimente majore, românii din Sebeş şi-au aşternut pe hârtie şi 
publicat propria experienţă, fie sub forma însemnărilor 
memorialistice, fie sub forma corespondenţei, documente pe baza 
cărora, astăzi, poate fi reconstituită percepţia acestora asupra Marelui 
Război. 

Demersul nostru îşi propune să prezinte, într-o manieră 
succintă, rezultatul studierii amănunţite a memorialisticii de război 
elaborate de românii din localitatea Sebeş, parte recuperate şi 
valorificate în cadrul unor programe implementate în ultimii patru 
ani. În atenţia noastră au stat însemnările dedicate Marelui Război 
aparţinând filosofului Lucian Blaga, căpitanului Ilie Stricatu, 
preotului cărturar Sebastian Stanca, inginerului Dorin Pavel şi 
locotenent-colonelului Ioan Guţia, elaborate fie în anii conflagraţiei, 
fie în cei următori. Parcurgând cu multă atenţie însemnările celor 

                                                           
5 Traian Rotariu, Maria Semenic, Mezei Elemer, Recensământul din 1910. Transilvania, 
Bucureşti, Editura Staff, 1999, pp. 28-31. 
6 Cifră estimată pe baza datelor recensământului din anul 1910, ultimul organizat în 
cadrul monarhiei austro-ungare, care dau o populaţie militară de 431 persoane (a se 
vedea: Ibidem). 
7 Despre acest aspect, privit la scara Transilvaniei, a se vedea: Ioana Elena Ignat 
Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Război Mondial. Perspective 
socio-economice şi demografice, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2015. 
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cinci memorialişti români din Sebeş, având origini sociale diferite şi 
proveniţi din domenii de activitate distincte, am putut constata faptul 
că avem de-a face cu tot atâtea ipostaze ale memorialistului Marelui 
Război: studentul în război (Lucian Blaga), elevul în război (Dorin 
Pavel), preotul în război (Sebastian Stanca) şi ofiţerul în război (Ilie 
Stricatu, Ioan Guţia). 

Un prim text memorialistic asupra căruia ne-am oprit, este cel 
semnat de Lucian Blaga,8 cuprins între paginile volumului 
autobiografic Hronicul şi cântecul vârstelor (mai exact, capitolele 28-43),9 
publicat pentru prima dată în anul 1965, sub îngrijirea criticului 
literar George Ivaşcu. Considerat de mulţi un simplu volum 
autobiografic, destinat elevilor, studenţilor sau exegezelor literare, 
hronicul blagian reprezintă un veritabil document istoric, pe baza 
căruia pot fi reconstituite experienţele, ideile şi concepţiile 
autorului.10 

Proaspăt absolvent al Liceului ,,Andrei Şaguna” din Braşov, 
instituţie ctitorită de marele arhiereu Andrei baron de Şaguna la 
mijlocul secolului al XIX-lea, în vara anului 1914 Lucian Blaga a fost 
marcat de vestea asasinării arhiducelui Franz Ferdinand, de 
decretarea mobilizării şi recrutarea fraţilor săi, Lionel şi Longin 

                                                           
8 Lucian Blaga (1895-1961): poet, filosof, dramaturg, eseist, doctor în filosofie, 
diplomat (ataşat de presă la Varşovia, Praga şi Viena, consilier la Viena şi consilier 
de presă la Berna, ministru plenipotenţiar la Lisabona), profesor al Universităţii din 
Cluj, membru al Academiei Române, bibliotecar şef al Bibliotecii Academiei 
Române, editor al revistei ,,Saeculum”, victimă a regimului comunist (a se vedea: 
Dorina N. Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruţ, Membrii Academiei Române din 
Transilvania (1866-2016). Dicţionar, Bucureşti/Cluj-Napoca, Editura Academiei 
Române/Editura Mega, 2016, pp. 61-63). 
9 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2012, pp. 153-244.  
10 A se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Lucian Blaga: memorialist al Primului 
Război Mondial şi al evenimentelor premergătoare Marii Uniri”, în Tabor, an IX, 
număr 10, 2015, pp. 72-80; Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian, ,,Lucian 
Blaga: Memorialist of the First World War and of the Events Preceding the Great 
Union”, în Studium. The Journal of BA, MA and PhD Students in History, număr X, 
2017, pp. 81-94. 
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(primul trimis pe frontul din Galiţia, al doilea pe frontul din 
Bosnia).11 Toate acestea s-au răsfrânt asupra tânărului absolvent de 
liceu, rămas stâlpul casei, generând o maturizare precoce, sesizabilă 
în însemnările sale memorialistice: ,,[…] În singurătatea de-acasă 
încercam să mă realcătuiesc şi mă închinai scrisului. Am umplut, în câteva zile, 
cu însemnările mele, un caiet întreg. Îmi puneam în funcţie metoda ,,evadării fără 
de paşi”, cum o numeam, care de atâtea ori de aici înainte avea să mă scoată din 
impasuri […] M-am retras în desişurile mele lăuntrice”.12 

Mânat de un puternic instinct de conservare, împotriva 
propriilor principii şi convingeri, pentru a evita înrolarea în armata 
austro-ungară, Lucian Blaga s-a îndreptat spre Institutul Teologic din 
Sibiu. Perioada studenţiei sibiene, petrecută mai mult în ,,vacanţe”, 
este cu atenţie reţinută, fiind o perioadă a ,,lecturii” şi ,,scrisului”, dar şi 
a obligativităţii susţinerii examenelor, în urma cărora a aşezat ,,o tablă 
de azbest izolator” între propria-i persoană şi teologie.13 

Detaliile privind perioada 1916-1918, care coincide cu intrarea 
Regatului României în Primul Război Mondial, dar şi cu începutul 
studiilor vieneze, sunt mult mai bogate, abundă în detalii legate de 
situaţia socială şi economică a monarhiei austro-ungare, de 
deprecierea monedei şi permanenta criză agro-alimentară: ,,[…] 
Spectrul foamei umbla pe coturni înalţi prin capitala împărăţiei. Doar la aceste 
restaurante mărginaşe, cu grădini ce se pierdeau în pădure, se mai găseau uneori 
materii prime ce nu-şi dezminţeau numele substanţiale. În oraş s-a statornicit de-
a binelea imperiul surogatelor. Dar şi la periferiile cu gospodării aproape rustice 
lipsa era mare”.14 Extrem de interesante sunt informaţiile legate de 
prăbuşirea monarhiei austro-ungare la sfârşitul anului 1918, de 
haosul şi deruta provocate de aceasta în capitala imperiului, de 
izbucnirea violentă din acea perioadă. În acest context, la 30 
octombrie, secondat de colegul şi prietenul său Dede Roşca, Lucian 
Blaga  s-a întors la Sebeş, motiv pentru care experienţa apărării 

                                                           
11 Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Libra, 1995, p. 114. 
12 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 161-162. 
13 Ibidem, p. 176. 
14 Ibidem, pp. 204-205. 
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Vienei de trupele române, prin Senatul Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor,15 organism naţional înfiinţat la 31 octombrie 
1918, lipseşte (nici măcar nu este pomenită) din Hronicul şi cântecul 
vârstelor. 

Cele mai spectaculoase informaţii oferite de hronicul blagian 
sunt legate de manifestările anarhice consumate în primele zile ale 
lunii noiembrie 1918, de constituirea Consiliului Naţional Român 
din Sebeş şi preluarea conducerii oraşului de către avocatul Lionel 
Blaga.16 Alături de fratele său, Lucian Blaga a participat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia şi a consemnat entuziasmul 
românilor adunaţi cu ocazia acestui eveniment, ,,roirea” de trăiri şi 
sentimente, în urma acestei experienţe impunând celebra sintagmă 
,,Trăiască România dodoloaţă!”.17 

Ultimul eveniment semnificativ reţinut de însemnările lui 
Lucian Blaga este cel al intrării trupelor române în Sebeş, conduse de 
generalul Gheorghe Dabija, la 1 ianuarie 1919,18 plasat de 
memorialist ,,într-o seară de decembrie”19 (cel mai probabil, pe parcursul 
anilor, amintirile legate de acest episod s-au estompat, ştiut fiind că 
Hronicul şi cântecul vârstelor a fost elaborat în anul 1946). 

De departe, cel mai însemnat, complex şi complet corpus 
memorialistic avut în vedere, este cel semnat de căpitanul Ilie 
Stricatu,20 publicat în anul 1940 şi recuperat în anii din urmă, în 

                                                           
15 Despre acest organism, a se vedea: Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român 
Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2015. 
16 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 236-238. 
17 Ibidem, p. 240. 
18 Nicolae Dănilă, Sebeşul şi Marea Unire, Sebeş, 2003, p. 13. 
19 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, p. 241. 
20 Ilie Stricatu (1896-1975): învăţător, ofiţer, om politic român, participant la Primul 
Război Mondial, decorat cu medalia ,,Ferdinand I”, primar al oraşului Sebeş în 
intervalul 1927-1930 şi 1932-1938, participant la cel de-al Doilea Război Mondial, 
victimă a regimului comunist (a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Un memorialist 
transilvănean mai puţin cunoscut al Primului Război Mondial: căpitanul Ilie 
Stricatu”, în Astra Sabesiensis, număr 3, 2017, pp. 143-144). 
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cadrul colecţiei ,,Personalităţi marcante ale Sebeşului”.21 Având la 
bază un jurnal de campanie, minuţios întocmit (păstrat până nu 
demult, în arhiva familiei), structurat în 24 de capitole, demersul 
căpitanului Ilie Stricatu prezintă întregul său parcurs belic, începând 
cu momentul înrolării în armata austro-ungară şi până la momentul 
demobilizării. 

Absolvent al Institutului Teologico-Pedagogic din Sibiu, 
înrolat în armata austro-ungară la începutul Primului Război 
Mondial, după cinci luni petrecute pe frontul din Galiţia şi o scurtă 
perioadă de recuperare în spitalul din Sibiu, Ilie Stricatu a dezertat şi 
a trecut graniţa în Regatul României. Însemnările sale memorialistice 
au reţinut planul ,,evadării”, ticluit împreună cu Petru Moga, originar 
tot din Sebeş, riscurile unui asemenea plan, punerea acestuia în 
aplicare, precum şi primele contacte cu societatea extra-carpatică, cu 
reprezentanţii Ligii Culturale şi integrarea ca învăţător la şcoala din 
Dudeşti-Cioplea (astăzi, cartier al Bucureştilor).22 

În vara anului 1916, odată cu intrarea Regatului României în 
război şi cu decretarea mobilizării generale, Ilie Stricatu a răspuns 
chemării şi s-a înrolat în armată, cu gradul de sublocotenent (obţinut 
după parcurgerea cursurilor Şcolii Militare Pregătitoare pentru 
Ofiţerii de Rezervă).23 Încadrat Regimentului 57 Infanterie, parte a 
renumitului ,,Grup Cerna”, Ilie Stricatu a participat la operaţiunile 
armatei române din Transilvania, memoriile sale consemnând 
acţiunile de ocupare a poziţiilor austro-ungare, de patrulare, de 
cercetare şi interceptare a poziţiilor inamice, de ocupare a oficiilor 
poştale, a posturilor de jandarmerie şi a primăriilor, dar şi încetarea 
operaţiunilor, înfrângerile suferite de armata română, obligată să se 

                                                           
21 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite, Sibiu, Tipografia 
Cavaleriei, 1940 (varianta reeditată: Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi 
trăite (1914-1918), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, 
Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut/Editura Mega, 2017). În demersul nostru am utilizat varianta reeditată a 
memoriilor căpitanului Ilie Stricatu. 
22 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 54-78. 
23 Ibidem, p. 78, 83. 
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retragă în faţa ofensivelor bulgaro-germane (în sudul ţării, la 
Turtucaia) şi germano-austro-ungare (în Transilvania).24 

Căzut în captivitate, pentru a nu fi deservit curţii marţiale 
austro-ungare ca dezertor, Ilie Stricatu şi-a schimbat identitatea, din 
,,Ilie Stricatu” devenind ,,Ilie Popescu”, ajungând într-un lagăr de 
prizonieri de pe insula Dönholm,25 mai apoi la Ströhen Moor.26 
Memoriile sale au reţinut drumul spre lagărul de prizonieri, 
tranzitarea lagărelor de la Timişoara şi Sopronyék, condiţiile de 
internare şi tratamentul aplicat, precum şi relaţia cu ceilalţi camarazi 
prizonieri.27 Pe lângă aceste detalii, însemnările căpitanului Ilie 
Stricatu aruncă fascicule de lumină asupra unui episod mai puţin 
cunoscut în istoriografia românească dedicată Primului Război 
Mondial: misiunea colonelului ,,dezertor” Alexandru Sturdza printre 
prizonierii români din Germania, în a cărui intenţie era formarea 
unui detaşament  militar românesc care să lupte alături de armata 
germană. Ilie Stricatu ne prezintă atât ideea constituirii unei astfel de 
unităţi militare, precum şi eforturile, de cele mai multe ori zadarnice, 
depuse de colonelul Sturdza în acest sens.28 

Eliberat în urma încheierii păcii de la Bucureşti (7 mai 1918), 
Ilie Stricatu a revenit în ţară de unde, dezamăgit şi revoltat de 
condiţiile impuse României, a ticluit un nou plan de ,,evadare”, de 
data aceasta înspre Franţa, abandonat în contextul prăbuşirii 
fronturilor în toamna anului 1918.29 Momentul este reţinut în 
însemnările sale, întregit de prezentarea datelor referitoare la periplul 
său prin Basarabia, unde a fost trimis împreună cu unitatea sa pentru 
a fortifica malurile Nistrului. La 1 decembrie 1918, pe când la Alba-
Iulia se vota unirea Transilvaniei cu Regatul României, Ilie Stricatu a 

                                                           
24 Ibidem, pp. 84-95. 
25 Ibidem, p. 102. 
26 Ibidem, p. 103. 
27 Ibidem, pp. 96-106. 
28 Ibidem, pp. 107-109. 
29 Ibidem, pp. 110-126. 



29 

primit primul său concediu şi a revenit la Sebeş pentru a-şi vizita 
familia.30 

Deşi nu a participat efectiv la constituirea Consiliului Naţional 
Român din Sebeş în toamna anului 1918 şi nu a participat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia, căpitanul Ilie Stricatu, pe baza 
informaţiilor primite din partea rudelor şi cunoscuţilor, a prezentat şi 
această etapă, oferind detalii extrem de interesante referitoare la 
manifestările anarhice de la începutul lunii noiembrie, la înfiinţarea 
organismelor naţionale româneşti, la dezarmarea unităţilor germane 
aflate în retragere sau la organizarea populaţiei.31 Astfel, căpitanul Ilie 
Stricatu a consemnat un capitol complet de istorie trăită, contribuind 
semnificativ, prin informaţiile redate, la descifrarea unor episoade de 
istorie militară şi politică, de istorie locală şi regională, însemnările 
sale memorialistice căpătând şi valenţe istoriografice. 

Prezentarea experienţei belice, demnă de un scenariu de film, 
este împletită, într-un mod ingenios, cu povestea de dragoste a 
căpitanului Ilie Stricatu faţă de vecina sa, Rafila (Firuca) Săliştean, 
participantă la conflict în calitate de infirmieră militară. Deşi 
evenimentele i-au purtat în colţuri diferite ale ţării şi ambii au pus 
dragostea de ţară şi neam mai presus de orice, legătura lor sufletească 
a dăinuit, sfârşitul războiului reunindu-i în Bucureşti, din acel 
moment fiind nedespărţiţi.32 

Publicate pentru a schiţa ,,[…] patriotismul viguros, dragostea 
profundă pentru ţară şi rege, a generaţiei care a trăit şi s-a jertfit în timpul 
războiului mondial 1914-1918”,33 însemnările căpitanului Ilie Stricatu 
ilustrează şi un vădit caracter propagandistic, mobilizator. Ieşite de 
sub tipar în anul 1940, în contextul prefigurării unei viitoare intrări a 
României în cel de-al Doilea Război Mondial, la care, în calitate de 
rezervist, a participat şi Ilie Stricatu, acestea sunt dedicate tinerei 
generaţii, de la care urmau a fi solicitate noi jertfe de sânge: ,,[…] O 

                                                           
30 Ibidem, pp. 127-137. 
31 Ibidem, pp. 109-112. 
32 Mihai-Octavian Groza, ,,Un memorialist transilvănean mai puţin cunoscut al 
Primului Război Mondial”, pp. 159-160. 
33 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 46. 
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public, ca generaţia de acum şi viitoare să nu se teamă de suferinţe, ci în 
strălucirea credinţei de atunci să lupte oricând va fi chemată, cu străpungătoare 
credinţă, ca ţara noastră să se ridice şi să lucreze, cu tot devotamentul, păstrând 
încrederea neclintită în biruinţa dreptăţii”.34 De pe urma experienţei celui 
de-al Doilea Război Mondial, căpitanul Ilie Stricatu a lăsat în 
manuscris o istorie a acestui conflict care, în anii ce vor urma, va 
vedea lumina tiparului. 

În categoria memorialisticii Marelui Război intră şi însemnările 
preotului cărturar Sebastian Stanca35 referitoare la experienţa 
,,graniţei culturale”, publicate în deschiderea volumului Contribuţia 
preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-
1919).36 Pe fondul intrării Regatului României în război de partea 
Antantei, al eşuării campaniei armatei române în Transilvania, 
autorităţile austro-ungare au instituit o serie de măsuri represive 
vizând supravegherea, reţinerea, încarcerarea şi deportarea liderilor 
politico-naţionali români, precum şi instituirea unei ,,graniţe 
culturale” de-a lungul arcului carpatic prin trecerea şcolilor 
confesionale româneşti în administraţia statului austro-ungar. Arestat 
la 15 august 1916, alături de alţi intelectuali din Sebeş, preotul 
Sebastian Stanca a fost deportat în vestul Ungariei, în localitatea 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Sebastian Stanca (1878-1947): cleric, istoric, filolog, scriitor, om politic român, 
doctor în filologie şi istorie, fondator al gazetei ,,Poporul Român”, al revistei 
,,Luceafărul”, al revistei ,,Foaia bisericească”, al revistei ,,Renaşterea”, preot în 
Vulcan, Sebeş şi Cluj, consilier al Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, 
fondator al Muzeului de Antichităţi Religioase din Cluj, autor al unor volume şi 
studii ce tratează istoria bisericească a românilor transilvăneni, volume beletristice 
sau drame (a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cărturar uitat. Protopop 
stavrofor Sebastian Stanca”, în Astra Salvensis, an II, număr 4, 2014, pp. 85-93; 
Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu 
(coordonatori), Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016). 
36 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian 
Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei 
şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, pp. 39-73. 
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Rust, mai apoi în Şopron, unde a rămas până în primăvara anului 
1917. 

Momentul ridicării din mijlocul familiei coincide cu începutul 
însemnărilor privind experienţa belică a preotului Sebastian Stanca. 
Cu un extraordinar talent literar, exersat încă din anii studenţiei, 
Sebastian Stanca a descris calmul afişat în momentul arestării (deşi 
acesta a coincis cu marele praznic al Adormirii Maicii Domnului), 
despărţirea de soţie şi copii, drumul spre vestul Ungariei (marcat de 
dispreţul şi oprobriul celor însărcinaţi cu paza convoaielor de 
deţinuţi, dar şi al celor alături de care românii transilvăneni au 
convieţuit secole de-a rândul), primele contacte şi viaţa în lagărele de 
detenţie de la Rust şi Şopron. Detaliile oferite cu atâta precizie de 
Sebastian Stanca ne conduc spre concluzia existenţei unui mic 
jurnal/carnet de însemnări zilnice, un refugiu adesea preferat de cei 
încarceraţi/deportaţi, însemnările acestea stând la baza textului 
memorialistic analizat (în susţinerea acestei ipoteze stau mărturie şi 
celelalte texte, în principal versificaţii, elaborate de Sebastian Stanca 
în perioada detenţiei şi trimise spre publicare ,,Telegrafului Român”). 
Excursul realizat de preotul Sebastian Stanca prezintă un capitol mai 
puţin cunoscut al Marelui Război, nuanţând sacrificiile unei categorii 
socio-profesionale şi vocaţional-culturale, care a exercitat de-a lungul 
secolelor o influenţă majoră asupra românilor transilvăneni şi care a 
,,[…] ţinut pururea vie flacăra focului credinţei naţionale în poporul 
românesc”.37 

Radiografierea experienţei ,,graniţei culturale”, realizată de 
preotul Sebastian Stanca în însemnările sale memorialistice, a fost 
completată de prezentarea rezultatelor anchetei întreprinse de acesta, 
în calitate de consilier al Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În 
încercarea de a surpinde adevărata dimensiune a încarcerării şi 
deportării preoţilor români transilvăneni, pe baza datelor primite din 
teritoriu, Sebastian Stanca a ajuns la următoarele cifre: 16 preotese şi 
252 de preoţi ortodocşi şi greco-catolici au fost internaţi în vestul 
Ungariei, 3 preotese şi 111 preoţi au fost încarceraţi în închisorile din 

                                                           
37 Ibidem, p. 42. 
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Cluj, Făgăraş, Târgu-Mureş, Odorhei, Timişoara, Seghedin şi Vaţ, 
106 preoţi au ales calea refugiului în Regatul României, 15 preoţi şi-
au pierdut viaţa în timpul anchetelor sau în exil, alţi 28 trecând la cele 
veşnice ca urmare a tratamentului brutal aplicat.38 Din păcate 
incompletă, ancheta realizată de preotul Sebastian Stanca a fost 
îmbogăţită cu alte trei anchete, întreprinse de Romulus Cândea,39 
Grigore N. Popescu40 şi Mircea Păcurariu,41 care dovedesc faptul că 
25% din numărul total al preoţilor români transilvăneni (ortodocşi şi 
greco-catolici) au avut de suferit de pe urma măsurilor restrictive 

                                                           
38 Ibidem, p. 171. 
39 Romulus Cândea, ,,Biserica ardeleană în anii 1916-1918”, în Candela. Revistă 
teologică şi bisericească, an XXXVII, număr 10-11, 1926, pp. 511-512; referindu-se 
doar la Mitropolia Ortodoxă cu sediul la Sibiu, Romulus Cândea a prezentat 
următorul tablou: din Arhidieceza Ardealului au fost internaţi 97 preoţi şi 6 elevi 
seminarişti, arestaţi 45 de preoţi şi pribegi 106 preoţi; din Episcopia Aradului au 
fost internaţi 17 preoţi, arestaţi la domiciliu 12 preoţi; din Episcopia Caransebeşului 
au fost internaţi 13 preoţi şi 3 elevi seminarişti. 
40 Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, volum II, Temniţe şi lagăre, 
Bucureşti, Tipografia Vremea, 1940, p. 357; referindu-se la întregul teritoriu al 
României, Grigore N. Popescu a prezentat următoarea statistică: 252 preoţi 
întemniţaţi (199 ortodocşi şi 53 greco-catolici), 208 preoţi internaţi (166 ortodocşi şi 
52 greco-catolici), 96 preoţi refugiaţi (83 ortodocşi şi 13 greco-catolici), 130 preoţi 
maltrataţi (114 ortodocşi şi 16 greco-catolici), 21 preoţi morţi în temniţe şi în urma 
tratamentului aplicat (20 ortodocşi şi 1 greco-catolic), 35 preoţi ucişi (31 ortodocşi 
şi 4 greco-catolici), 67 preoţi ,,naţionalişti” (53 ortodocşi şi 14 greco-catolici). 
41 Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în 
perioada dualismului (1867-1918), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, 1986, pp. 26-27; pe baza anchetelor întreprinse în 
perioada interbelică şi a datelor furnizate de arhivele ecleziastice, Mircea Păcurariu a 
prezentat următoarea statistică: 141 preoţi închişi în închisoare, 218 preoţi deportaţi 
în vestul Ungariei, 136 preoţi refugiaţi în Regatul României, 10 preoţi morţi în 
închisori sau lagăre, 3 preoţi morţi în refugiu, 9 preoţi ucişi în toamna anului 1918 şi 
primăvara anului 1919, 6 preoţi condamnaţi la moarte şi salvaţi de armata română 
sau de către cei păstoriţi, 19 preoţi decedaţi la scurt timp după eliberarea din 
temniţe sau lagăre, 2 preoţi alienaţi mintal, 17 preotese şi fiice de preoţi încarcerate 
sau deportate, 6 elevi seminarişti deportaţi, 7 elevi seminarişti refugiaţi în Regatul 
României şi un elev seminarist împuşcat. 
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adoptate de autorităţile austro-ungare începând cu toamna anului 
1916. 

Asemeni hronicului blagian, volumul autobiografic Arhitectura 
apelor, aparţinând inginerului Dorin Pavel,42 părintele hidroenergeticii 
româneşti, este neglijat de istoricii locali care s-au aplecat şi asupra 
Primului Război Mondial. Numărându-se printre cei cincizeci de 
bursieri ai Consiliului Dirigent, trimişi la studii în străinătate în 
primăvara anului 1919,43 Dorin Pavel a consemnat acest moment, 
precum şi evenimentele care l-au favorizat, respectiv Marele Război 
şi unirea Transilvaniei cu Regatul României.44 

Izbucnirea Primului Război Mondial l-a găsit pe Dorin Pavel 
în postura de proaspăt absolvent al Gimnaziului Evanghelic din 
Sebeş, în faţa căruia se ridica problema continuării studiilor. Din 
cauza problemelor financiare întâmpinate, familia a hotărât înscrierea 
acestuia la Kún Kollégium din Orăştie, o instituţie de învăţământ cu 
predare în limba maghiară. Primele pagini ale însemnărilor dedicate 
Primului Război Mondial, mai exact cele referitoare la perioada 
1914-1916, sunt rezervate în exclusivitate dificultăţilor întâmpinate 
de autor în ceea ce priveşte adaptarea la condiţiile impuse de noua 
şcoală şi însuşirea limbii maghiare, relaţiei cu profesorii şi colegii, 
orarului şi orelor de curs.45 Până în acest punct, nimic spectaculos! 

                                                           
42 Dorin Pavel (1900-1979): inginer român, părintele hidroenergeticii româneşti, 
nepot de soră al filosofului Lucian Blaga, profesor al Şcolii Aeronautice Române, al 
Universităţii din Bucureşti, mai apoi al Politehnicii din Bucureşti, autor al unor 
volume de specialitate (peste 11.000 de pagini publicate), autor a circa 570 de 
scheme de hidrocentrale, contributor la realizarea unor proiecte de valorificare a 
potenţialului energetic intern, precum: hidrocentralele de pe Bârzava, Bistriţa, Sadu, 
Argeş, Lotru, Sebeş, Someş, Olt, Siret, Râul Mare, Drăgan, Porţile de Fier ale 
Dunării, uzina hidroelectrică Dobreşti etc., membru al Academiei de Ştiinţe din 
România (a se vedea: Ovidiu Ţuţuianu, ,,Impresii şi mărturii despre omul, inginerul 
şi profesorul Dorin Pavel”, în Energetica, an LXIV, număr 1, 2016, pp. 2-3; 
Gheorghe Arghir, ,,Dorin Pavel, coleg cu Albert Einstein”, în Columna, număr 6, 
2017, pp. 127-128). 
43 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p. 73. 
44 Ibidem, pp. 52-73. 
45 Ibidem, pp. 52-60. 
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Surpriza lectorului vine în momentul în care Dorin Pavel prezintă 
propria-i experienţă, clandestină, în cadrul Asociaţiei Elevilor şi 
Studenţilor Români din Sebeş, rebotezată, în anul 1916, ,,Societatea 
Studenţească Vulturul”, în cinstea intrării Regatului României în 
război şi campaniei armatei române în Transilvania.46 Membru activ 
al acestei asociaţii, Dorin Pavel, alături de alţi studenţi din Sebeş 
(precum Silviu Cărpinişianu, Petre Ursu, Virgil Medean, Valeriu 
Henegariu, Nicolae Ursu), a organizat în pădurile din jurul oraşului o 
serie de şezători, cercuri de lectură, mici spectacole de teatru, 
manifestări naţionale inofensive, taxate adesea de jandarmeria 
locală.47 

Asemeni unchiului său, Lucian Blaga, pentru a evita o viitoare 
încorporare în armata austro-ungară, cu ajutorul asesorului 
consistorial Lazăr Triteanu, căsătorit cu Veturia Mureşan (viitoare 
Goga), Dorin Pavel s-a înscris la cursurile Institutului Teologic din 
Sibiu. Din această perioadă, însemnările lui Dorin Pavel reţin 
programa şcolară, o serie de figuri de dascăli (precum Nicolae Bălan, 
viitorul mitropolit al Ardealului, Timotei Popovici sau Romulus 
Cândea), momentul susţinerii examenului de bacalaureat, 
promovarea în anul doi de studiu, dar şi beneficiile unui oraş precum 
Sibiul (tramvaiul, teatrul german, Muzeul Brukenthal).48 Este etapa 
formării primelor concepţii social-politice, însemnările tânărului 
Dorin Pavel oprindu-se asupra crizei alimentare, dar şi asupra 
problemei naţionale din monarhia austro-ungară, considerată unul 
dintre factorii viitoarei prăbuşiri a acesteia: ,,[…] Austro-Ungaria n-a 
mai rezistat degringoladei în care ajunsese la începutul secolului nostru. Lipsa 
libertăţilor fundamentale l-a adus în pragul prăbuşirii, iar inegalitatea naţională 
şi socială a provocat sfârşitul imperiului”.49 

În toamna anului 1918, asemeni multor colegi, Dorin Pavel s-
a pus în slujba gărzilor naţionale române, din Sibiu fiind trimis la 

                                                           
46 Petru I. Faur, Profesorul Silviu Cărpinişianu, reprezentant al culturii secolului XX în Sebeş, 
Alba-Iulia, Editura Altip, 2004, p. 12. 
47 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, pp. 61-62. 
48 Ibidem, pp. 63-68. 
49 Ibidem, p. 63. 
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Sebeş, în calitate de şef militar al gării. Această experienţă, curmată 
pe fondul îmbolnăvirii tânărului Dorin Pavel de gripă spaniolă, este 
surprinsă în detaliu în memoriile sale, de la explicarea necesităţii 
înfiinţării unităţilor militare româneşti în comitatul Sibiului, la 
prezentarea importanţei strategice a gării din Sebeş, tranzitată la acel 
moment de trupele germane aflate în retragere şi la rolul jucat de 
fraţii Blaga în acele momente.50 Ultimele informaţii referitoare la 
Marele Război prezentate de Dorin Pavel sunt cele legate de 
participarea sa, alături de tatăl său, la Marea Adunare Naţională de la 
Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, de entuziasmul acelor zile, precum 
şi de trecerea generalului francez Henry Berthelot prin oraşul 
Sebeş.51 

Anii ’90 ai secolului trecut, prin istoricii Valeriu Leu şi Carmen 
Albert, au impus în istoriografia românească un nou concept, acela 
de ,,memorialistică măruntă”, în încercarea de surprindere a contribuţiei 
,,celor mulţi” la Marele Război şi la realizarea Marii Uniri din 1918,52 
concept dezvoltat de regretatul istoric Nicolae Bocşan în cadrul 
volumelor evocate. În categoria ,,memorialisticii mărunte” pot fi incluse, 
fără doar şi poate, însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia53 
referitoare la bătălia de la Rovereto, consumată pe frontul italian la 

                                                           
50 Ibidem, pp. 68-71. 
51 Ibidem, pp. 72-73. 
52 Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica ,,măruntă” sau istoria ignorată 
(1914-1919), Reşiţa, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, 1995; Valeriu 
Leu, Studii istorice bănăţene, Reşiţa, Editura Banatica, 1997; Carmen Albert, ,,Scrisori 
din Marele Război. Corespondenţa unui soldat de pe frontul din Galiţia”, în 
Banatica, număr XXIV, 2014, p. 461. 
53 Ioan Guţia (1897-1918): militar român, absolvent al Liceului Militar din Marburg, 
ofiţer al armatei austro-ungare, participant la Primul Război Mondial, decorat cu 
medaliile ,,Signum Laudis” şi ,,Grati Princeps et Patria”, căzut în timpul bătăliei de 
la Asiago din 15 iunie 1918 (a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Crâmpeie din primele 
lupte din Sud-Tirol. Însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia despre bătălia de 
la Rovereto (14 mai 1917)”, în volumul Istoria ca mod de viaţă. In honorem profesor Ana 
Filip, coordonat de Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Mihai-Octavian Groza, Romana 
Fetti, Cluj-Napoca/Sibiu, Editura Napoca Star/Editura Asociaţiunii ASTRA, 2018, 
p. 215). 
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14 mai 1917, intitulate sugestiv: ,,Crâmpeie din primele lupte din 
Sud-Tirol. Rovereto”.54 Identificate absolut întâmplător, la o simplă 
sondare a materialelor încărcate pe platforma ,,Europeana 1914-
1918”, însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia, formate din 
doar trei file manuscrise, de dimensiuni mari, prezintă un episod de 
istorie trăită, un ,,crâmpei” consumat pe frontul italian, un segment de 
front în tranşeele căruia au luptat numeroşi soldaţi români, originari 
din Transilvania şi Banat. Cu o înclinaţie aparte spre detaliu, 
locotenent-colonelul Ioan Guţia a consemnat contextul desfăşurării 
bătăliei de la Rovereto, părţile implicate, sistemele de fortificaţii şi 
armamentul, ocuparea punctelor fortificate italiene de către trupele 
austro-ungare, precum şi ,,prada de război”.55 Interesantă este 
încercarea sa de detaşare, prezentându-şi propria experienţă la 
persoana a III-a, amintind parcă de anticul De Bello Gallico: ,,Atunci, cu 
sânge rece şi hotărât păşeşte voinicul sublocotenent Ioan Guţia în fruntea 
plutonului său, prin o însufleţită încurajare conduce el flăcăii şovăielnici din nou 
spre asalt şi azvârle înapoi cu totul pe duşman”.56 

Tabloul confruntării consumate pe frontul italian, la 14 mai 
1917, este întregit de corespondenţa locotenent-colonelului Ioan 
Guţia purtată cu familia, accesibilă pe aceeaşi platformă digitală. 
Insuficient exploatată de istoriografia românească, după cum 
apreciază istoricul Ioan Bolovan,57 corespondenţa de război a 
reprezentat pentru mulţi soldaţi singura modalitate de a comunica cu 
membrii familiei şi de a păstra legăturile cu mediul din care au 
plecat.58 Într-o primă fază, corespondenţa semnată Ioan Guţia este 
impregnată de dorul tânărului de casă, de familie, de grijile cotidiene 

                                                           
54 A se vedea: ,,Povestea lui Ioan Guţia”, document 2, 3 şi 4, disponibil online pe 
site-ul www.europeana1914-1918.eu, accesat la data de 16.VI.2017, ora 16:45 (în 
continuare ,,Povestea lui Ioan Guţia”). 
55 Ibidem. 
56 Ibidem, document 3. 
57 Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, 
moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015, pp. 95-123. 
58 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Primul Război Mondial în memorialistica saşilor 
din Transilvania”, în Astra Salvensis, an III, număr 5, 2015, p. 104. 

http://www.europeana1914-1918.eu/
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sau frica de necunoscut, dovadă scrisoarea din 22 august 1914 în 
care acesta nota: ,,Iubiţi părinţi! Cu bucurie şi mulţumire am primit epistola 
azi de la voi. Telegrama după urlaub să o trimiteţi, dacă pot veni viu. Dacă mi-
aţi trimis acum 10 cor[oane], apoi când cereţi urlaub şi vă telegrafiez eu după 
bani, apoi dacă nu veţi putea mai mult trimite-ţi şi numai iară 10 cor[oane], nu 
30 cor[oane] cum am scris eu. Apoi, oi face de mă ajung şi mai rău cu 20 
cor[oane]. Numai să mă văd odată iară acasă, la noi cu toţi. Telegrama să o 
trimite-ţi la tot cazul. Vă mulţumesc de rugare. Vă sărut, fiu Ioan, kadett”.59 
Mai apoi, pe măsura prelungirii conflictului, corespondenţa Ioan 
Guţia devine una standardizată, în care mesajele de tipul ,,[…] Sunt 
sănătos şi îmi merge bine”, alternează cu cele dedicate diferitelor trasee 
urmate de tânărul ofiţer: Budapesta, Viena, Maribor, Trieste, 
Rovereto, Trento, Miramar, Duion, Asiago, Belgrad, Novi Sad, 
Cernăuţi etc.60 Păstrate cu sfinţenie de membrii familiei, scurtele 
însemnări memorialistice, piesele de corespondenţă, uniforma şi 
decoraţiile locotenent-colonelului Ioan Guţia, au fost făcute publice 
în anii din urmă de către un urmaş al acestuia, domnul Nicolae 
Fărcaşiu, în cadrul platformei ,,Europeana 1914-1918”, de unde pot 
fi accesate şi cercetate cu titlu de gratuitate. 

Spre deosebire de tipul de memorialistică evocat mai sus, 
însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia sunt fragmentare, 
tratând doar un singur episod al Marelui Război, bătălia de la 
Rovereto, consumată la 14 mai 1917. Asemeni căpitanului Ilie 
Stricatu, Ioan Guţia a fost un personaj implicat direct în conflict, 
combatant al armatei austro-ungare, preocupat de consemnarea 
propriei experienţe. Redactate, probabil, într-un moment de respiro, 
însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia trădează reale valenţe 
literare, cu o înclinaţie aparte spre detaliu şi precizie, valoarea 
acestora fiind dată de elaborarea în perioada conflictului. Cu 
siguranţă, la vremea potrivită, aceste însemnări ar fi fost completate 

                                                           
59 ,,Povestea lui Ioan Guţia”, document 43. 
60 Ibidem, document 6, 19, 22, 24, 36, 57, 69, 73, 75, 89, 95, 97, 103, 109, 117, 119, 
131. 
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de către autor, însă firul vieţii i-a fost curmat în ultimul an al Marelui 
Război, la 15 iunie 1918, în timpul bătăliei de la Asiago. 

Observăm, aşadar, pe baza celor prezentate mai sus, că cele 
cinci texte memorialistice referitoare la Primul Război Mondial, 
elaborate de românii din Sebeş, propun tot atâtea perspective asupra 
conflictului, Marii Uniri şi urmărilor acesteia, experienţele autorilor 
îmbinându-se cu descrierea evenimentelor consumate între anii 
1914-1919. Din acest punct de vedere, textele analizate pot fi 
încadrate la limita dintre memorialistică şi istoriografie. Acestea sunt 
produsele unor personalităţi marcante ale Sebeşului şi nu numai, care 
au trecut prin război sau au experimentat consecinţele declanşării 
acestuia, elaborate cu ,,intenţionalitate istoriografică”, să restituie o serie 
de experienţe, trăiri şi sentimente, să legitimeze o atitudine sau o 
poziţie dobândită la finalul Marelui Război, sau să transmită un 
mesaj generaţiilor viitoare.61 Toate acestea reflectă personalităţi 
complexe, preocupate de prezentarea propriilor experienţe belice 
sub forma unor texte memorialistice, publicate în volume sau 
păstrate în manuscris, ce meritau a fi cunoscute şi din această 
ipostază, de memorialişti ai Marelui Război. 
 

                                                           
61 Nicolae Bocşan, ,,Memorialişti români din Banat despre Marele Război”,  
pp. 43-44. 
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LUCIAN BLAGA: MEMORIALIST AL PRIMULUI 
RĂZBOI MONDIAL ŞI AL EVENIMENTELOR 

PREMERGĂTOARE MARII UNIRI* 
 

Lucian Blaga1 (1895-1961), cunoscut publicului larg prin 
calitatea sa de poet, dramaturg, filosof, traducător, prin volumul 
Hronicul şi cântecul vârstelor, publicat postum în anul 1965,2 se impune 
şi ca memorialist. Studiat în gimnaziu, apoi în primele clase de liceu, 
Hronicul şi cântecul vârstelor rămâne pentru foarte multe persoane o 
simplă lucrare de literatură, întâlnită în bibliografiile şcolare 
obligatorii, însă în momentul în care această lucrare ajunge în mâna 

                                                           
* Studiu publicat în Tabor, an IX, număr 10, 2015, pp. 72-80 (versiunea în limba 
engleză, în colaborare cu Diana-Maria Dăian, în Studium. The Journal of BA, MA and 
PhD Students in History, număr X, 2017, pp. 81-94). 
1 Filosof, poet, dramaturg, traducător, diplomat, om politic, membru al Academiei 
Române, profesor al Universităţii ,,Regele Ferdinand I” din Cluj, fondator al revistei 
,,Saeculum”, propus în anul 1956, în străinătate, pentru Premiul Nobel (a se vedea: 
Lucian Blaga, Trilogia cunoaşterii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, pp. 5-6). 
2 Hronicul şi cântecul vârstelor a fost început de Lucian Blaga la 10 noiembrie 1945 şi a 
fost încheiat în primăvara anului 1946, făcând referire la perioada cuprinsă între anii 
1895-1920. Fragmente din această lucrare au apărut postum în diferite periodice ale 
vremii, prima ediţie completă apărând în anul 1965, sub îngrijirea lui George Ivaşcu 
(la Editura Tineretului din Bucureşti), fiind reeditată în anul 1974 (la Editura 
Eminescu din Bucureşti) şi în anul 2012, sub îngrijirea fiicei poetului, Dorli Blaga 
(la Editura Humanitas din Bucureşti). De-a lungul timpului lucrarea a fost tradusă şi 
în limba germană şi maghiară (a se vedea: Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, 
ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, p. 7). 
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unui istoric devine o veritabilă sursă pentru surprinderea diverselor 
experienţe, idei şi concepţii social-politice ale autorului, genul 
memorialistic având până în zilele noastre valoare de mărturie 
document.3 Pornind de la această afirmaţie constatativă vom încerca, 
pe parcursul demersului nostru, să surprindem experienţa trăită de 
tânărul Lucian Blaga în timpul Primului Război Mondial şi al 
evenimentelor premergătoare Marii Uniri, precum şi modul în care 
acestea şi-au pus amprenta asupra viitoarei sale deveniri. 

Studierea textelor memorialistice relative la Primul Război 
Mondial, la participarea României şi a teritoriilor locuite de români la 
acest conflict, la Marea Unire, reprezintă o tentativă ,,[…] de a 
reconstitui memoria colectivă” referitoare la un eveniment cu impact 
major asupra societăţii româneşti.4 Cu toate că bibliografia dedicată 
acestor evenimente cuprinde un număr impresionant de titluri (atât 
lucrări generale, cât şi lucrări speciale), apărute chiar în timpul 
conflictului, dar mai ales după finalizarea acestuia, aceasta se axează 
mai mult pe o istorie militară, politico-diplomatică şi economico-
socială şi mai puţin pe o istorie culturală a războiului, a 
reprezentărilor, sentimentelor, emoţiilor celor care au trăit perioada 
respectivă, indivizi simpli, umili, care au umplut tranşeele sau au 
rămas în spatele frontului,5 acest ultim aspect urmând să facă 
obiectul prezentului studiu, prin analizarea memoriilor semnate de 
Lucian Blaga.6 

                                                           
3 Nicolae Bocşan, ,,Memorialişti români din Banat despre Marele Război. Motivaţia 
redactării scrierilor”, în volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi 
istoriografică, coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela 
Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 
2015, p. 42. 
4 Idem, ,,Memoria bănăţeană a Marelui Război şi a Unirii cu România”, în volumul 
Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), I, antologie, ediţie, studii şi note de 
Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 31. 
5 Toader Nicoară, Clio în orizontul mileniului trei, volum II, Noi explorări în istoriografia 
contemporană, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2009, pp. 141-154; Mihai-Octavian 
Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica măruntă” a Primului Război Mondial. 
Însemnările lui Radu Mărgean”, în Astra Salvensis, an II, număr 3, 2014, p. 88. 
6 Mai precis, capitolele 28-43 din Hronicul şi cântecul vârstelor. 



41 

În vara anului 1914, proaspăt absolvent al Liceului ,,Andrei 
Şaguna” din Braşov, după promovarea ,,examenului de maturitate”, 
tânărul Lucian Blaga se întorcea acasă, cu gândul de a urma studiile 
filosofice ale Universităţii din Jena, plin de vise, de speranţe care, în 
curând, se vor nărui. Călătorind spre Sebeş, stăpânit de euforia 
eliberării de normele şi regulamentele şcolare, primul semn al 
viitoarei catastrofe a fost primit în gara din Vinţu de Jos: ,,[…] La 
Vinţu de Jos urma să schimb trenul spre Sebeş-Alba. În clipa dintre două linii, 
când îmi mutam calabalâcul dintr-un tren într-altul, se răspândi în gară vestea 
că Franz Ferdinand, moştenitorul tronului habsburgic, a fost asasinat. Urcai în 
tren, luând cu mine şi această veste. Spoream cu ea zăpuşeala. Se produse un 
moment de stupoare. M-am oprit şi eu puţin, ca să cuprind cu gândul toată 
situaţia. Apoi am zis către vecinul meu de bancă: ,,Asta înseamnă război”. Şi 
ca o gheară de pasăre o îndoială îmi cuprinse inima: voi mai pleca în toamna la 
Jena, precum îmi făcusem planul?”.7 Vestea asasinatului, iminenţa 
declanşării unui conflict agita atât pe locuitorii oraşului (care se 
adunau ,,în grupuri, pe la colţurile străzilor”), cât şi  membrii familiei 
Blaga, în special pe tânărul avocat Lionel Blaga care, în caz de război, 
ar fi urmat să fie mobilizat.8 Curând liniştea dinaintea furtunii s-a 
aşternut asupra oraşului, Lucian Blaga mărturisind că ,,[…] în primele 
două săptămâni ale lui iulie, presa, spiritele, opinia publică nu părea atât de 
agitată ca să întărească în vreun chip teama că ne-am găsi în ajunul unui 
cataclism. Dimpotrivă, aveam mai curând impresia că totul mergea spre 
domolire. Şi viaţa mergea înainte ca şi cum pe pământ nimic n-ar mai fi fost cu 
putinţă”.9 

Pentru a uita de îngrijorarea provocată de posibilitatea 
izbucnirii unui nou conflict militar, tânărul Lucian Blaga s-a apropiat 
de nou-înfiinţata trupă de teatru din Sebeş, condusă de Nicolae 
Băilă, subvenţionată dintr-un fond special al ASTRA, acesta 

                                                           
7 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, p. 155. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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constituind primul contact direct cu lumea teatrului, care îi va fi 
folositor în proiectarea viitoarelor drame.10 

În această aparentă stare de acalmie, la sfârşitul lunii iulie 1914 
a venit vestea izbucnirii conflictului şi a mobilizării generale.11 După 
declaraţiile de război, ,,[…] schimbate ca nişte sinistre saluturi între 
popoare”,12 războiul şi-a făcut simţită prezenţa şi în familia Blaga, fraţii 
mai mari ai poetului, Lionel şi Longin, ambii sublocotenenţi în 
rezervă, fiind nevoiţi să îşi abandoneze familia şi să plece pe front 
(Lionel pe frontul din Galiţia şi Longin pe frontul din Bosnia).13 
Momentul mobilizării celor doi fraţi mai mari, în special a lui Longin, 
a trezit în tânărul Lucian Blaga un intens sentiment patriotic, ilustrat 
prin mustrarea fratelui mai mare, venit tocmai din România, unde 
activa ca funcţionar al unei fabrici din Bucureşti, pentru a răspunde 
apelului lansat de împărat:    ,,[…] pâlpâia în mine nu ştiu ce poftă să-l iau 
la bătăi, că a fost atât de imprudent să dea urmare ordinului de chemare. ,,Să fi 
rămas mai bine dincolo! Să te fi înrolat în armata română! Dacă ţi-e scris să 
cazi, am şti cel puţin pentru ce!”. Îl muştruluiam că nu ştia bietul de unde să se 
adune. Ne cădea în curte ca un neghiob, încredinţat că e vorba de simple 
demonstraţii şi că nu se va ajunge la război”.14 Din aceleaşi convingeri şi 
pentru a se asigura că fratele său Liciniu, aflat în momentul respectiv 
tot în România, la Constanţa, nu va face aceeaşi greşeală, Lucian 
Blaga i-a telegrafiat ,,[…] să nu alunece şi el pe calea ordinelor chesaro-
crăieşti”.15 

În această atmosferă sumbră, de deznădejde şi incertitudine, 
gândul lui Lucian Blaga zbura la fraţii de peste Carpaţi, născându-se 
întrebarea logică: ,,Ce va face România?”, în condiţiile în care aceasta 

                                                           
10 Doina Modola, Lucian Blaga şi teatrul Insurgentul. Memorii, publicistică, eseuri, 
Bucureşti, Editura Anima, 1999, pp. 28-29. 
11 Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Geschichte der Neuzeit. Europa und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Innenpolitik, Internationale Konflikte und Beziehungen, Klausenburg, 
International Book Access, 2009, pp. 255-256. 
12 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, p. 158. 
13 Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Libra, 1995, p. 114. 
14 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, p. 158. 
15 Ibidem. 
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semnase, încă din anul 1883, un tratat secret de aderare la Tripla 
Alianţă,16 un început de răspuns venind în momentul în care ,,[…] 
factorii, în cari s-a întruchipat pentru o clipă însuşi destinul, au hotărât ca 
românii să nu intre în război alături de Austro-Ungaria. Era această hotărâre 
pentru noi, ardelenii, cari o aşteptam cu aprigă încordare, un indiciu precis: că 
România îşi caută mai presus de orice contingenţe drumul intereselor sale, cari, în 
acelaşi timp, erau şi ale tuturor românilor, de pretutindeni”.17 

Aşa cum afirmam în rândurile de mai sus, după promovarea 
examenului de bacalaureat, Lucian Blaga plănuia să se înscrie la 
Universitatea din Jena, izbucnirea războiului zădărnicind aceste 
planuri de continuare a studiilor. Îngrijorarea şi aşteptarea evoluţiilor 
viitoare au trezit în tânărul Blaga un puternic instinct de conservare, 
acesta fiind convins că ar putea să înflorească ,,[…] cu folos mai înalt în 
viaţă”, ceea ce îl determină să se închidă într-un univers propriu,    
dedicându-se lecturii, filosofiei şi scrisului: ,,[…] În singurătatea de-acasă 
încercam să mă realcătuiesc şi mă închinai scrisului. Am umplut, în câteva zile, 
cu însemnările mele, un caiet întreg. Îmi puneam în funcţie metoda ,,evadării fără 
de paşi”, cum o numeam, care de atâtea ori de aici înainte avea să mă scoată din 
impasuri. Făceam note în vederea unor studii de teoria cunoaşterii […] M-am 
retras în desişurile mele lăuntrice. În oraş nu mai ieşeam aproape deloc. Îmi era 
tot mai greu să suport genul uman. Acest gen uman care a fost în stare să 
înceapă un război atât de incredibil pentru motive atât de stupide! Şi tocmai în 
clipa când din omoplaţii adolescenţei mele trebuiau să crească secretele aripi ale 
juneţei triumfătoare”.18 

Întors acasă, pentru recuperare, după ce fusese victima unei 
tentative de otrăvire din partea unui ţăran rutean, Lionel Blaga şi-a 
sfătuit fratele mai mic, pentru a evita o viitoare încorporare, să se 
înscrie la cursurile Institutului Teologic din Sibiu, dialogul dintre cei 

                                                           
16 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, 
Pompiliu Teodor, Istoria României, ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura 
Corint, 2006, p. 340; Keith Hitchins, România 1866-1947, traducere din engleză de 
George G. Potra şi Delia Răzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, pp. 
159-161. 
17 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 158-159. 
18 Ibidem, pp. 161-162. 
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doi fraţi fiind redat fidel în cuprinsul hronicului: ,,[…] Ce-o să te faci? 
Războiul va dura. Vei fi în curând recrutat şi tu. Singura salvare ar fi să te 
înscrii la teologie la Sibiu. Numai acolo mai găseşti un scut! Povaţa mi se păru 
oportună, dar şi uşuratică. Oportună, fiindcă mă îndruma pe-o linie la care şi eu 
mă gândeam uneori ruşinat, uşuratică fiindcă mă scotea din toate frumoasele mele 
proiecte de studenţie. Vezi tu, zic, sfatul tău vine dintr-un gând bun, fără 
îndoială. Îmi porţi grija, cum mi-o port şi eu, că nu mai am nopţi de odihnă. 
Numai cât totul ar putea să devină şi o chestie de conştiinţă! Ştii prea bine cât de 
profund îmi displace teologia! Dar nimenea nu te sileşte să te călugăreşti, nici să 
devii preot, îmi răspunde Lionel, să scapi de meliţa războiului, despre asta-i 
vorba! Sau ai făcut oase ca să ţi le împrăştii pentru împăratu’ prin Galiţia?”.19 

Sfaturile primite din partea fratelui mai mare au avut un 
puternic ecou asupra tânărului Lucian Blaga, care a hotărât, pentru 
moment, să renunţe la planurile sale şi să se înscrie la cursurile 
Institutului Teologic din Sibiu.20 Înscris la această prestigioasă 
instituţie de învăţământ, deşi profesorii îl ,,agreau”, acesta s-a simţit 
îngrădit de obligativitatea participării la slujbele bisericeşti care ,,[…] 
făceau nod în cugetul meu”, motiv pentru care a cerut un concediu 
pentru ,,[…] culesul viilor, cu toate că nu eram podgorean”, prelungit pe 
întreg parcursul anului şcolar.21 În răstimpul petrecut la Sibiu, Lucian 
Blaga s-a apropiat mult de verişoara sa, Veturia Triteanu (născută 
Mureşan), căsătorită cu asesorul consistorial Lazăr Triteanu (de care 
va divorţa în anul 1920, recăsătorindu-se cu poetul Octavian 
Goga),22 care se manifesta faţă de tânărul student ,,[…] într-un chip 
feminin şi matern în acelaşi timp”, preocupată să îşi aducă aportul la 
formarea acestuia, compania sa făcându-l să uite de monotonia 
zilelor petrecute la seminar. 23 

                                                           
19 Ibidem, pp. 164-165. 
20 Radu Cărpinişianu, Contribuţii la exegeza blagiană. Lucian Blaga-,,Cântecul Vârstelor”, 
Alba-Iulia, Editura Altip, 2007, p. 207. 
21 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 165-166. 
22 Mihai-Octavian Groza, ,,Galeria sebeşenilor uitaţi: Veturia Goga (1883-1979)”, 
în Sebeşul Povestit, an II, număr 3, 2014, pp. 38-41. 
23 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 166-167. 
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Întors la Sebeş, pentru ,,culesul viilor”, Lucian Blaga s-a dedicat 
lecturii şi scrisului, din această perioadă datând o serie de scrieri 
filosofice despre conceptele de ,,materie” şi  ,,energie” în economia 
inteligenţei umane, lucrări expediate, pentru a evita cenzura, prin 
Veturia Triteanu, care obţinuse un paşaport pentru un drum la 
Bucureşti, redacţiei revistei ,,Convorbiri literare”. Paralel, a început şi 
colaborarea cu redacţia ziarului ,,Românul”, în paginile căruia Lucian 
Blaga apare cu o serie de cugetări şi note care ,,[…] din păcate apăreau 
copleşite, până la nerecunoaştere, de paraziţii tiparului”.24 

Pe măsură ce conflictul militar se prelungea, Lucian Blaga s-a 
văzut nevoit în toamna anului 1915 să se înscrie din nou la teologie 
şi să îşi susţină examenele restante din anul I. După promovarea 
examenelor şi intrarea în anul al II-lea la seminar s-a întors la Sebeş, 
punând între persoana sa şi teologie ,,[…] o tablă de azbest izolator”.25 
Problema posibilităţii intrării României în război împotriva Austro-
Ungariei şi a întregirii naţiei pune stăpânire în această perioadă pe 
gândirea tânărului Lucian Blaga, care mărturisea că: ,,[…] Întregirea 
naţiunii în hotarele sale politice fireşti era o promisiune ce încă din copilărie mi-o 
făceau frunza arinilor, murmurul apelor şi bătaia profetică a aripilor din 
văzduh. În aerul acestei promisiuni am crescut […] De câte ori n-am disperat că 
micul stat român, spre care inimile noastre se întorceau ca un imens lan de 
floarea-soarelui, a pierdut ocazia, ce nu se va mai repeta. Câteodată mi se părea 
chiar că ,,Ţara” s-a împotmolit în pragul destinului ei. Doi ani şi-au picurat 
clipele în cupa nerăbdării şi hotarul din vârful munţilor nu se punea în mişcare să 
vină asupra noastră, să se desfacă un moment şi-apoi să se-nchidă iarăşi 
îmbrăţişându-ne”.26 

În vara anului 1916, în condiţiile în care Lionel Blaga a trebuit 
să se prezinte la Viena, în faţa unei comisii medicale, care urma să 
decidă dacă acesta mai era apt pentru serviciul militar, Lucian l-a 
însoţit, fascinaţia locurilor şi a oamenilor întâlniţi fiind atent 
consemnate: ,,[…] Cu stângăcii de provincial, căutai să mă descurc la un nod 

                                                           
24 Ibidem, pp. 169-170. 
25 Ibidem, p. 176. 
26 Ibidem, p. 178. 
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de străzi. Circulaţia era haotică pentru ureche şi haotică pentru ochiul nedeprins. 
Am luat-o pe aleea ce alcătuia un cerc interior de-a lungul Ringului. Nimeream 
astfel calea pietonilor. Priveam în dreapta şi priveam în stânga. Şi mergeam fără 
de vreo ţintă precisă. Îmi era cu neputinţă să nu întorc capul după vienezele cari, 
toate, fără deosebire, puneau în mersul lor o vioiciune zvâcnitoare ce contrasta cu 
mersul ţeapăn duminical al fetelor din Ardeal. Şi pe urmă erau toate blonde, 
blonde, parcă ar fi dorit ca martor al vieţii lor numai soarele. Am ajuns în faţa 
parlamentului de-o înfăţişare cu amintiri greceşti, întrezării prin frunzele unor 
copaci profilul unei uriaşe clădiri de stil eclectic: primăria. Apoi m-am pomenit în 
faţa Burgtheaterului”.27 După patru săptămâni de aşteptare Lionel Blaga 
a primit verdictul final, fiind lăsat din nou la vatră, cei doi fraţi luând 
drumul Ardealului, unde şi-au reluat activitatea: Lionel ca avocat, iar 
Lucian ca ajutor al acestuia.28 

Vestea mult aşteptată a intrării României în război îl găseşte pe 
Lucian Blaga în cabinetul fratelui său, euforia momentului fiind 
repede înlocuită cu un profund sentiment de insecuritate, datorită 
arestării, evacuării şi deportării unui număr de intelectuali din oraş.29 
Sfătuit de fratele său mai mare, Lucian Blaga a solicitat o autorizaţie 
poliţiei locale pentru a pleca la Viena şi a se înscrie la universitate, 
autorizaţie pe care a primit-o, în aceeaşi zi luând drumul Vienei.30 În 
capitala Austriei a primit şi tulburătoarea veste a înfrângerii ofensivei 
româneşti din Transilvania şi a dezastrului de pe frontul dunărean, 
tristeţea şi deznădejdea fiind consemnate într-o notă tragică: ,,[…] 
Într-o zi apoi s-a anunţat că pătrunderea românească în Transilvania s-a 
curmat. Presa vieneză îşi exprimă speranţa că de-aci încolo nu se va mai ceda 
nici un metru de pământ. Se pregătea ceva. O după-amiază întreagă am umblat 
pe străzile Vienei aiurit şi răvăşit de ştirile ce soseau. Încălzisem tot timpul, până 
la incandescenţă, gândul că intrarea României în război va duce foarte repede la 

                                                           
27 Ibidem, pp. 179-180. 
28 Ibidem, pp. 183-184. 
29 Pentru mai multe detalii a se vedea: Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române 
din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, 
note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-
Napoca, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015. 
30 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 185-186. 
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un deznodământ şi că era cu neputinţă ca Puterile Centrale să mai reziste… Şi 
acum gândul sfârâia sub o cascadă rece: în Transilvania, românii nu mai 
înaintau, iar în sud treburile mergeau anapoda”.31 

Pentru a uita de veştile triste primite din Transilvania (printre 
care şi aceea a reîncorporării lui Lionel), Lucian s-a cufundat în 
studiu în sălile de lectură ale bibliotecii Universităţii din Viena şi în 
plimbări.32 În ambianţa bibliotecii universitare vieneze, tânărul 
Lucian Blaga a reîntâlnit-o pe Cornelia Brediceanu, dragostea 
ascunsă din perioada petrecută la liceul din Braşov, pe atunci 
studentă la medicină, între cei doi născându-se o frumoasă poveste 
de iubire, peste numai câţiva ani aceasta având să-i devină soţie.33  

La începutul lunii noiembrie 1916, o scrisoare primită din 
partea lui Lionel Blaga, prin care Lucian era anunţat de faptul că 
începuse perioada de înscriere la Institutul Teologic, care se mutase 
la Oradea, l-a obligat să părăsească Viena şi pe Cornelia pentru a se 
putea prezenta la înscriere, studiile teologice constituind o pavăză 
sigură împotriva înrolării acestuia în armată.34 De pe urma şederii 
sale la Oradea a rămas o tristă consemnare asupra situaţiei social-
politice a Transilvaniei: ,,[…] Din cale afară apăsătoare era la Oradea 
atmosfera, sub alt raport şi anume politic. Intelectualii români refugiaţi aici, din 
diferite regiuni ale Transilvaniei şi îndeosebi de la Sibiu, erau ţinuţi sub 
observaţie la fiece pas”.35 

În iarna aceluiaşi an, Lucian Blaga va petrece, din nou, trei 
săptămâni în capitala Austriei, răstimp în care are ocazia să observe 
efectele distrugătoare ale războiului pentru populaţia civilă, supusă 
numeroaselor împrumuturi de război şi rechiziţii: ,,[…] Spectrul 
foametei umbla pe coturni înalţi prin capitala împărăţiei. Doar la aceste 
restaurante mărginaşe, cu grădini ce se pierdeau în pădure, se mai găseau uneori 
materii prime ce nu-şi dezminţeau numele substanţiale. În oraş s-a statornicit de-
a binelea imperiul surogatelor. Dar şi la periferiile cu gospodării aproape rustice 

                                                           
31 Ibidem, p. 189. 
32 Ibidem, pp. 191-192. 
33 Ibidem, pp. 194-195. 
34 Ibidem, pp. 199-200. 
35 Ibidem, p. 202. 



48 

lipsa era mare. Pe aici firmele caselor şi întreprinderilor te întâmpinau ca o 
promisiune de necrezut. Câte-o lăptărie gigantică, cu firma Molkerei, etalată în 
litere smântânoase deasupra unei intrări, te amăgea să auzi prin grajduri 
gâlgâind laptele în vedrele de metal dar, dacă intrai, nu puteai să obţii măcar un 
strop de leac pe vârf de geană”.36 

Întors la Sebeş, Lucian Blaga s-a dedicat lecturii, scrisului şi 
filosofiei, precum şi pregătirii examenului de licenţă la Institutul 
Teologic, examen susţinut în vara anului 1917. Proaspăt absolvent, 
acesta a luat drumul Vienei, decis să urmeze cursurile Facultăţii de 
Filosofie ale universităţii din capitala Austriei, din două motive: pe 
de-o parte Viena reprezenta, în acel moment, singurul mare oraş 
european în care românii transilvăneni puteau ajunge cu destul de 
multă uşurinţă, iar pe de altă parte aici se afla femeia iubită, Cornelia 
Brediceanu.37 

Ajuns în capitala Austriei, tânărul Lucian Blaga a intrat din 
nou, spre deosebire de situaţia din oraşul natal, unde războiul ,,nu se 
abătuse”,38 în contact cu lipsurile de tot felul, starea precară, calitatea 
alimentelor fiind surprinsă de acesta şi în hronic: ,,[…] În capitala 
Austriei starea alimentară se redusese aproape în întregime la emiterea extrem de 
bine organizată a cartelelor fără acoperire. Ne sleia al patrulea an de război de 
uzură. Pâine nu mai văzusem de săptămâni. La Mensa Academica din spatele 
universităţii, unde luam dejunul, ni se ofereau exclusiv surogate şi apoi surogate 
de surogate […] Odată, pe la amiază, în timp ce stam cufundat în lectură, simt 
pe neaşteptate o mână pe umărul meu. Era Dede Roşca, singurul student român 
din Transilvania, în afară de mine, la Facultatea de Filosofie de la Viena, în 
acei ani de război. Îmi comunică în şoaptă un secret ce trecea din om în om: la 
Mensa Academica ne aşteaptă o surpriză cum de mult nu mai avuseserăm: 
macaroane! […] Ne-am aplecat cu incredibilă poftă asupra făinoaselor tubulare 
din blid. Macaroanele erau gustoase, cu toate că aveau un uşor iz de piatră de 
moară”.39 

                                                           
36 Ibidem, pp. 204-205. 
37 Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, p. 168. 
38 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, p. 207. 
39 Ibidem, pp. 214-215. 
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Sfârşitul războiului l-a găsit pe Lucian Blaga, lucrând la 
elaborarea tezei de doctorat, tot în capitala Austriei, oraş în care în 
curând, pe fondul prăbuşirii monarhiei austro-ungare, românii vor 
avea un cuvânt greu de spus în asigurarea ordinii şi liniştii publice 
prin Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor, condus 
de Iuliu Maniu şi de generalul Ioan Boeriu.40 Tumultul provocat de 
destrămarea regimului politic austro-ungar, de prăbuşirea fronturilor, 
de întoarcerea soldaţilor acasă, precum şi de avansul anumitor 
curente socialiste, sunt plastic surprinse de Lucian Blaga, care preciza 
următoarele: ,,[…] Cursurile universitare începuseră într-o atmosferă de 
generală nervozitate […] Bulgaria se prăbuşise. În împărăţia austro-ungară şi în 
Germania simptomele de dezagregare se înmulţeau de la o zi la alta. Mânjite de 
sânge, simbolurile imperiale se năruiau. Studenţii care luptaseră ani de zile pe 
fronturi se întorceau la vetrele lor. Pe gangurile universităţii tot mai multe feţe 
combative brăzdate de experienţa războiului. Sub colonade se vocifera. Alma 
Mater se înnegrea de funinginea declinului. În biblioteca universităţii, unde îmi 
adunam material în vederea lucrării de doctorat, numai ce vedeai, potrivnic 
oricărei pravili de bună rânduială, ridicându-se câte un tânăr ca să ţină vreun 
incendiar discurs. Rumoarea străzii străbătea prin toate zidurile. Manifestaţiile 
se înteţeau. Foi volante, vestind revoluţia, se amestecau cu frunzele toamnei. De-
un roşu înflăcărat erau şi manifestele şi frunzele. Masele de la periferie apăreau 
ca pompate de-un punct de absorbţie din centru […] Din depărtările Ringului 
pătrundea până la noi zvonul surd al plebei în mişcare. Nimeni nu mai stăvilea 
tumultul. Se anunţau vremuri haotice”.41  

                                                           
40 A se vedea: Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi 
Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2015; Idem, ,,Pagini din activitatea Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi 
Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918)”, în volumul Consemnări 
despre trecut. Societate şi imagine de-a lungul timpului, coordonat de Anamaria Macavei, 
Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 199-208; 
Idem, ,,Drumul spre Alba-Iulia trece prin Viena. Activitatea Senatului Militar 
Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 
1918)”, în volumul Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-
Crişana, X, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” 
University Press, 2015, pp. 163-179. 
41 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 230-232. 
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Într-un oraş în care însemnele imperiale se năruiau, aflat în 
pragul războiului civil, unde revoltele, crimele, jafurile şi nelegiurile 
de tot felul erau la ordinea zilei, unde poliţia închidea ochii la aceste 
manifestări, atunci când nu le organiza chiar ea, Lucian Blaga a 
hotărât, împreună cu prietenul său Dede Roşca, să se întoarcă în 
Transilvania, în seara zilei de 30 octombrie cei doi pornind spre casă. 
Oficiile feroviare fiind blocate, cei doi au fost nevoiţi să călătorească 
cu un tren militar ce transporta soldaţii spre Ungaria, atmosfera 
creată de aceştia fiind una caracteristică unor oameni abrutizaţi, 
puternic afectaţi de tot ceea ce a însemnat violenta situaţie de luptă:42 
,,[…] După vreo câteva minute trenul fu luat cu asalt de soldaţii sosiţi în clipa 
aceea de pe frontul de sud, echipaţi cu toate ale lor. Se auzeau strigăte în toate 
graiurile împărăţiei. Se auzeau mai ales chiote ungureşti: ,,Trăiască republica 
maghiară!”. Ecourile foamei de libertate, cu accente de pustă, se multiplicau 
trecând dintr-un vagon în altul. Trenul se urni în cele din urmă, opintindu-se sub 
povara unui fragment de front prăbuşit […] Soldaţii se trezeau din greul sforăit 
al nopţii şi reintrau cu încetul în rolul lor de protagonişti ai libertăţii. Împuşcau 
pe ferestre, aşa din joacă, spre ţinte la întâmplare, în văzduh sau pe câmp. Prin 
staţii ochiul surprindea, din goana trenului, magazii devastate”.43 Ajunşi în 
Budapesta, cei doi s-au îmbarcat în alt tren ce pleca spre Braşov, prin 
Arad, de data aceasta având de-a face cu soldaţii transilvăneni şi 
bănăţeni care, la rândul lor, nu s-au lăsat mai prejos decât camarazii 
maghiari: ,,[…] În vagon ne sufocam în înghesuiala ce nu voia să cedeze. 
Soldaţii, fixaţi locului, urinau pe ferestre, făcând glume de domeniul balisticii”.44 

Ajuns la Sebeş, în dimineaţa zilei de 1 noiembrie 1918, deşi pe 
parcursul călătoriei făcuse cunoştiinţă cu primele semne ale viitoarei 
prăbuşirii a monarhiei austro-ungare, Lucian Blaga mărturisea că 
micul burg transilvănean ,,[…] stăruia paradoxal în liniştea ei de 
alaltăieri”, jandarmii care afişau un aer calm încă ,,[…] îşi mai purtau 
penele de cocoş pe străzile orăşelului”, saşii fiind singurii care ,,[…] arborau 

                                                           
42 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Războiul redescoperit (1914-1918), 
ediţie îngrijită şi prefaţată de Florin Ţurcanu, Bucureşti, Editura Corint, 2014, p. 59. 
43 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 233-234. 
44 Ibidem, p. 235. 
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feţe pământii şi consternante”.45 În dimineaţa zilei următoare, parcă la un 
semn, totul dispăruse: ,,[…] Toţi jandarmii unguri, deghizaţi în popi valahi, 
în ţărani cu iţari şi în ciobani cu cojoace, au părăsit, prin îngustimea dintre două 
ceasuri foarte negre, oraşul, iar un slujbaş de la primărie a fost împuşcat de 
necunoscuţi, după ce fusese lamentabil târât din aşternut până în piaţă”.46 Era 
semnalul eliberării, al izbucnirii revoluţiei care a adus înfiinţarea 
consiliilor şi gărzilor naţionale române, noile organe ale puterii 
româneşti. În aceeaşi zi, o delegaţie a primăriei din localitate s-a 
prezentat la casa familiei Blaga, solicitându-i avocatului Lionel Blaga 
să accepte postul de primar al oraşului ,,[…] până la aşezarea vremii”.47 

Momentul izbucnirii revoluţiei, în faza sa populară, cu accente 
violente, este amplu descrisă de Lucian Blaga care, relativ la violenţa 
populaţiei româneşti din localităţile limitrofe Sebeşului, menţiona 
următoarele: ,,[…] În după-amiaza înfrigurată de 3 noiembrie, populaţia 
românească din Sebeş-Alba, adunată în preajma bisericii de lângă râu, s-a 
pornit în marş masiv spre centrul oraşului, spre piaţa mare, având în frunte o 
seamă de soldaţi sosiţi în cursul dimineţii de pe front şi pe cei câţiva intelectuali 
localnici […] O ameninţare grea se ridica îndeosebi din satele dimprejur, că vor 
veni cu lovire şi năvală asupra oraşului […] Văzând toate acestea, populaţia a 
prins patimă de jaf. Şi s-au pomenit oamenii a veni cu carele, ca la zi de 
iarmaroc şi molipsindu-se unul de la altul fără împotrivire, au încărcat tot ce era 
de încărcat prin pivniţi, au pustiit cârciuma […] Şi cât a ţinut domnia beznei, 
oameni de omenie s-au pomenit a jefui ca într-un vis pe care-n zori ţi-e ruşine să 
ţi-l spui”.48 

În scurt timp ,,[…] ordinea a fost restabilită”49 noile autorităţi 
româneşti intrându-şi în drepturi, procedându-se ,,[…] numai decât la 
unele măsuri pentru prevenirea dezordinelor ce se anunţau”,50 precum şi 

                                                           
45 Ibidem. 
46 Ibidem, p. 236. 
47 Ibidem; a se vedea şi: Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga. Studii. Articole. Comunicări. 
Evocări. Interviuri. Comentarii critice, Târgu-Jiu, Editura ,,Măiastra”, 2006, p. 80. 
48 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 236-238. 
49 Ibidem, p. 238. 
50 Ibidem, p. 237; pentru mai multe detalii a se vedea: Mihai-Octavian Groza, 
,,Sebeşul şi Marea Unire. Aspecte privind activitatea Consiliului Naţional Român 
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pentru pregătirea populaţiei în vederea participării la Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918. 

Alături de fratele său, primarul Lionel Blaga, delegat oficial şi 
lider al delegaţiei sebeşenilor la adunarea de la Alba-Iulia, Lucian 
Blaga a participat şi el la acest măreţ eveniment, căruia, alături de 
sentimentul amar al imposibilităţii participării la şedinţa delegaţiilor 
oficiali, îi dedică un fragment consistent: ,,[…] În dimineaţa zilei de 1 
decembrie, ca la un semnal, lumea românească a purces spre Alba-Iulia […] 
Era o dimineaţă rece de iarnă. Respiraţia se întrupa în invizibile cristale […] 
La Alba-Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Lionel, care era în 
delegaţie a intrat. Am renunţat c-o strângere de inimă şi mă consolam cu 
speranţa că voi afla de la fratele meu cuvânt despre toate. Aveam în schimb 
avantajul de a putea colinda din loc în loc, toată ziua, pe câmpul unde se aduna 
poporul. Era o roire de necrezut […] În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă 
entuziasmul naţional, sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce te 
făcea să uiţi totul, chiar şi stângăcia şi totala lipsă de rutină a oratorilor de la 
tribună. Seara, în timp ce ne întorceam cu aceeaşi trăsură la Sebeş, atât eu, cât şi 
fratele meu ne simţeam purtaţi de conştiinţa că ,,pusesem” temeiurile unui alt 
Timp, cu toate că n-am făcut decât să ,,participăm”, tăcuţi şi insignifianţi, la un 
act ce se realiza prin puterea destinului. Faptul de la răscrucea zilei, cu tăria şi 
atmosfera ei, ne comunica o conştiinţă istorică. Când am trecut prin Lancrăm, 
satul natal, drumul ne ducea spre cimitirul unde, lângă biserică, Tata îşi dormea 
somnul sub rădăcinile plopilor. Zgomotul roţilor pătrundea desigur până la el şi-i 
cutremura oasele. ,,Ah, dacă ar şti Tata, ce s-a întâmplat”, zic eu fratelui meu, 
întorcând capul spre crucea din cimitir […] În sat era întuneric şi linişte. Când 
dăm să ieşim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neaşteptat, în noapte, un 

                                                                                                                           
din Sebeş (3 noiembrie 1918-13 februarie 1919)”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii 
locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 126-155; 
Idem, ,,Activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş şi contribuţia sebeşenilor 
la Marea Unire (noiembrie 1918-februarie 1919)”, în volumul Sebeş, timp regăsit. 
Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia 
sebeşenilor la război şi Marea Unire”, coordonat de Rodica Groza, Sebeş, Editura 
Emma Books, 2014, pp. 139-174. 
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strigăt de copil: ,,Trăiască România dodoloaţă!” (acest dodoloţ era în Lancrăm 
cuvântul curent pentru rotund)”.51 

Ultimele consemnări relative la perioada cercetată sunt 
dedicate momentului intrării trupelor române în Sebeş şi valului de 
entuziasm provocat de aceasta, precum şi renunţării primarului 
Lionel Blaga la oficiul său: ,,[…] În cele din urmă,  într-o seară de 
decembrie, trupele mult aşteptate şi-au făcut intrarea în sufletul cetăţii. 
Entuziasmul şi bucuria populaţiei s-au manifestat într-o horă uriaşă, ce-şi 
spărgea cercul, încolăcindu-se în spirală, după modelul nebuloaselor cereşti, ce 
încearcă o nouă închegare şi un nou echilibru. Scurt timp după intrarea trupelor 
româneşti, moment destinat să încheie starea nesigură de tranziţie şi să marcheze 
încadrarea efectivă a poporului în statul mărit al României, fratele meu, care se 
însărcinase doar să supravegheze cetatea în faza de incertitudine, a renunţat la 
primărie, reluându-şi activitatea de liber-profesionist”.52 

Odată cu finalizarea Primului Război Mondial şi instaurarea 
păcii, Lucian Blaga s-a întors la Viena, unde şi-a reluat studiile de 
filosofie şi biologie, în anul 1919 a debutat cu Poemele luminii şi Pietre 
pentru templul meu (o culegere de aforisme şi însemnări), iar în anul 
1920 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul Kultur und Erkenntnis, 
după care, în acelaşi an, s-a căsătorit cu Cornelia Brediceanu cu care 
s-a stabilit la Cluj,53 cu aceasta începând un alt episod din viaţa 
marelui poet-filosof. 

Concluzionând, putem afirma că volumul memorialistic 
Hronicul şi cântecul vârstelor constituie o adevărată sursă documentară 
referitoare la propria experienţă a autorului, precum şi a familiei 
acestuia, ce merită, fără doar şi poate, o reevaluare din partea 
istoricilor interesaţi de istoria participării românilor la Primul Război 
Mondial şi la evenimentele premergătoare Marii Uniri, cu atât mai 
mult cu cât în această perioadă comemorăm centenarul războiului. 
Subscriind la ideea promovată de regretatul istoric bănăţean Valeriu 
Leu, care atrăgea atenţia asupra faptului că ,,[…] şi acum, ca şi în alte 

                                                           
51 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, pp. 239-240. 
52 Ibidem, p. 241. 
53 Ibidem, p. 5; Ion Bălu, Viaţa lui Lucian Blaga, pp. 223-261. 



54 

împrejurări ale timpului istoric românesc, începuturile unei istoriografii trebuie 
căutate în memorialistică”,54 conchidem prin a afirma că exploatarea 
memorialisticii relative la Primul Război Mondial şi Marea Unire, de 
genul celei făcute în cuprinsul prezentului studiu, prin surprinderea 
experienţei trăite de Lucian Blaga şi de membrii familiei acestuia, 
constituie o datorie a istoricilor, pentru cunoaşterea şi realizarea unei 
imagini nuanţate a evenimentelor şi personajelor implicate, cu alte 
cuvinte pentru realizarea unei istorii culturale a războiului. 
 

 

                                                           
54 Valeriu Leu, ,,Memorialistica românească din Banat referitoare la Primul Război 
Mondial şi la Unirea din 1918”, în volumul Marele Război în memoria bănăţeană  
(1914-1919), I, antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, p. 12. 
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UN MEMORIALIST TRANSILVĂNEAN MAI PUŢIN 
CUNOSCUT AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL: 

CĂPITANUL ILIE STRICATU* 
 

În contextul comemorării secolului scurs de la izbucnirea 
Primului Război Mondial şi al celebrării centenarului Marii Unirii, 
identificarea, prelucrarea şi valorificarea (sau revalorificarea) textelor 
memorialistice privitoare la aceste evenimente, reprezintă o datorie a 
istoricilor, în încercarea de a ,,reconstitui memoria colectivă” a unor 
evenimente cu impact major asupra societăţii româneşti 
transilvănene.1 Prin dezastrele şi traumele produse, Primul Război 
Mondial a fost un eveniment de cotitură, un moment de ruptură, dar 
şi de continuitate cu perioada premergătoare acestuia, cu efecte 
extrem de complexe asupra societăţii, în general şi indivizilor, în 
particular, favorizând atât memoria colectivă, cât şi cea individuală.2 
Deşi bibliografia consacrată acestor evenimente cuprinde un număr 

                                                           
* Studiu publicat în Astra Sabesiensis, număr 3, 2017, pp. 141-161. 
1 Nicolae Bocşan, ,,Memoria bănăţeană a Marelui Război şi a Unirii cu România”, 
în volumul Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), I, antologie, ediţie, studii 
şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2012, p. 31; Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica măruntă” a 
Primului Război Mondial. Însemnările lui Radu Mărgean”, în Astra Salvensis, an II, 
număr 3, 2014, p. 88. 
2 Nicolae Bocşan, ,,Religia războiului reflectată în memorialistica bănăţeană despre 
Marele Război”, în Credinţă şi viaţă în Hristos. Anuarul Episcopiei Sălajului, număr VII, 
2014, p. 333. 
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impresionant de titluri,3 care relevă cititorului elemente de natură 
militară, politico-diplomatică sau economico-socială, memorialistica 
rămâne, în continuare, o sursă esenţială4 care restituie destinele şi 
mentalităţile epocii,5 din acest motiv cercetătorii care s-au aplecat 
asupra istoriei culturale a Marelui Război rezervându-i titlul de sursă 
,,fundamentală”.6 

Pe tot parcursul desfăşurării conflictului, şi mai pregnant în 
perioada imediat următoare, îşi face apariţia un personaj nou, 
necunoscut până acum, soldatul/ofiţerul memorialist, care 
completează tipul de memorialistică redactată de principalii actanţi 
politici şi militari, acest aspect constituind unul dintre ,,elementele ce dau 
unicitate memorialisticii Primului Război Mondial”.7 Toţi cei care şi-au 
consemnat experienţa belică, au făcut-o convinşi fiind de faptul că, 

                                                           
3 A se vedea: Gheorghe Stoean, România în Primul Război Mondial: contribuţii 
bibliografice, Bucureşti, Editura Militară, 1975; ***, ,,Bibliografie românească şi 
central-est-europeană”, în volumul Anul 1918 în Transilvania şi Europa Central-Estică. 
Contribuţii bibliografice şi istoriografice, coordonat de Valer Moga, Sorin Arhire, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2007, pp. 179-382; Oana Mihaela Tămaş, 
Război şi memorie. Scrieri româneşti despre Marele Război, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2015. 
4 Iuliu-Marius Morariu, ,,O mărturie din Ţara Năsăudului despre Primul Război 
Mondial. Jurnalul colonelului Anchidim Şoldea”, în volumul Sebeş, timp regăsit… 
Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia 
sebeşenilor la război şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), coordonat de Rodica Groza, 
Sebeş, Editura Emma Books, 2014, p. 88. 
5 Mihaela Bedecean, ,,Memorialişti bănăţeni pe frontul din Italia”, în volumul Primul 
Război Mondial. Studii, articole, eseuri, coordonat de Corneliu Pădurean, Eugen Ghiţă, 
Arad, Editura Gutenberg Univers, 2016, pp. 193-194. 
6 Nicolae Bocşan, ,,Memorialişti români din Banat despre Marele Război. Motivaţia 
redactării scrierilor”, în volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi 
istoriografică, coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela 
Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 
2015, p. 42; Mihaela Bedecean, ,,The Memoirs of the Great War. General 
Considerations”, în Transylvanian Review, volum XXIV, număr 4, 2015, p. 3. 
7 Rodica Băluţiu, ,,Atitudinea soldaţilor români faţă de Primul Război Mondial”, în 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, an XLVI, număr 1-2, 2001, p. 108. 
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în calitate de ,,subiecţi” ai istoriei,8 au trăit evenimente majore ce 
trebuiesc consemnate pentru posteritate.9 

Conştientizând importanţa acestor surse memorialistice 
pentru studierea istoriei culturale a Marelui Război, urmând 
exemplul regretaţilor istorici Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu care, în 
anul 2012, au iniţiat un amplu proiect, privind recuperarea 
memorialisticii bănăţene,10 ne propunem ca în cele ce urmează să 
prezentăm experienţa de război a căpitanului Ilie Stricatu, originar 
din oraşul Sebeş, aşa cum aceasta reiese din însemnările sale, 
publicate, în anul 1940, sub titlul Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi 
trăite.11 Prin paleta largă de informaţii şi de episoade relatate acestea 
completează, într-un mod fericit, datele oferite de însemnările 
filosofului Lucian Blaga,12 ale preotului-cărturar Sebastian Stanca13 şi 

                                                           
8 Doru Radosav, ,,Memoria ,,de jos” a războiului. Câteva consideraţii”, în Anuarul 
Institutului de Istorie Orală, număr XIV, 2014, p. 6. 
9 Rodica Băluţiu, ,,Atitudinea soldaţilor români faţă de Primul Război Mondial”, p. 
108; Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din ,,memorialistica măruntă” a Primului 
Război Mondial”, p. 89. 
10 Până în momentul de faţă, în cadrul acestei serii, au apărut trei volume. A se 
vedea: Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), I, antologie, ediţie, studii şi 
note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2012; Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), II, Memoriile lui Pavel Jumanca, 
antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2013; 
Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), III, antologie, ediţie, studii şi note de 
Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2015. 
11 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite, Sibiu, Tipografia 
Cavaleriei, 1940. 
12 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2012 (capitolele 28-43); a se vedea şi: Mihai-Octavian Groza, 
,,Lucian Blaga: memorialist al Primului Război Mondial şi al evenimentelor 
premergătoare Marii Uniri”, în Tabor, an IX, număr 10, 2015, pp. 72-80. 
13 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian 
Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei 
şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, pp. 39-73. 
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ale locotenent-colonelului Ioan Guţia,14 privitoare la implicarea 
românilor din Sebeş în Marele Război, însemnări ce urmează a fi 
antologizate, alături de documente referitoare la anul 1918, într-un 
volum. 

Pentru a înţelege mai bine cele ce urmează a fi relatate, ne 
propunem, pentru început, conturarea unui mic medalion bio-
bibliografic al căpitanului Ilie Stricatu, cu menţiunea că acesta a putut 
fi realizat doar pe baza mărturiilor orale culese, de la cei care l-au 
cunoscut direct. Ilie Stricatu s-a născut la Sebeş, în anul 1896, în casa 
familiei Nicolae şi Ana Stricatu,15 o familie de ţărani înstăriţi 
domiciliată pe actuala stradă Călăraşi (fostă Promenad Gasse/Uliţa 
Promenadei sau Daiagasse/Uliţa Dăii).16 Şi-a început studiile pe plan 
local la şcoala confesională românească şi la şcoala primară maghiară 
de stat, continuând cu frecventarea cursurilor Institutului Pedagogic 
din Sibiu, instituţie care i-a conferit diploma de învăţător.17 După 
finalizarea Primului Război Mondial, decorat cu Medalia Militară 
,,Ferdinand I”18 pentru curajul şi puterea de sacrificiu dovedite pe 
front, şi căsătoria cu Firuca Săliştean (1922), pentru o scurtă perioadă 
de timp, a activat ca învăţător în oraşul Hunedoara, după care a 
revenit la Sebeş, unde s-a implicat activ în viaţa politică.19 A fost un 
membru marcant al Partidului Naţional Liberal, în intervalul 1927-
1930 şi 1932-1938 ocupând fotoliul de primar al oraşului Sebeş. În 
calitate de primar s-a îngrijit de achitarea datoriilor contractate de 
foştii primari, de recuperarea oraşului după prăbuşirile cauzate de 

                                                           
14 Ioan Guţia, ,,Crâmpeie din primele lupte din Sud-Tirol. Rovereto”, disponibil 
online la www.europeana1914-1918.eu, accesat la data de 31.V.2017. 
15 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
16 Călin Anghel, Evoluţia urbanistică a oraşului Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2011,  
p. 287. 
17 Nicolae Florin Tudorescu, Adrian Popa, Terra Sebus. Ţara Sebeşului cu locurile, cu 
oamenii şi realizările lor, Sebeş, Tipografia ,,Librăria Daniela”, 2016, p. 117. 
18 Decoraţie acordată celor care s-au distins pe front în anii Primului Război 
Mondial sau şi-au adus contribuţia la realizarea Marii Uniri (pentru mai multe 
detalii, a se vedea: Floricel Marinescu, Ordinul Ferdinand I şi Medalia Ferdinand I, Cluj-
Napoca, Editura Mega, 2013). 
19 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 

http://www.europeana1914-1918.eu/
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marea criză economică, de amenajarea lacului din oraş, precum şi de 
salvarea gimnaziului românesc aflat în pragul desfiinţării (pledând 
cauza acestuia, în fruntea unei delegaţii locale, chiar prim-ministrului 
Nicolae Iorga, în iulie 1931).20 În momentul izbucnirii celui de-al 
Doilea Război Mondial, deşi în vârstă de 46 de ani, s-a înrolat 
voluntar în armata română, dovedindu-şi încă o dată curajul şi 
puterea de sacrificiu în folosul naţiei. De pe urma acestei experienţe 
ne-au rămas, în manuscris, însemnările sale zilnice (din păcate 
risipite) şi o istorie a celui de-al Doilea Război Mondial (rămasă în 
manuscris, ascunsă într-o colecţie personală din Sebeş).21 După 
instaurarea regimului comunist, ca fost lider liberal şi ,,exploatator”, 
pământurile şi proprietăţile i-au fost naţionalizate, drepturile abolite, 
împreună cu soţia sa fiind obligat să se mute într-un bordei la 
marginea oraşului, pe actuala stradă Ştefan cel Mare (fostă Joseni),22 
doar relaţia de prietenie cu avocatul Ioan Oniţiu (cumnatul primului-
ministru Petru Groza) salvându-l de ororile temniţelor comuniste.23 
În bordeiul sărăcăcios, lipsit de cele mai elementare utilităţi, sărac (de 
abia în anul 1971 a reprimit dreptul la o pensie de câteva sute de 
lei),24 bătrân şi uitat de oraşul căruia i-a dedicat întreaga viaţă, s-a 
stins în anul 1975. 

Vestea asasinării principelui moştenitor al monarhiei austro-
ungare, arhiducele Franz Ferdinand, l-a găsit pe Ilie Stricatu 
satisfăcându-şi stagiul militar, ca soldat în termen (teterist),25 în cadrul 
Regimentului 22 Honvezi din Târgu-Mureş. Din această calitate, la 

                                                           
20 Ibidem; pentru mai multe detalii, a se vedea: Mihai-Octavian Groza, Rodica 
Groza, ,,Date privind istoria învăţământului sebeşean (capitol al lucrării Poveste de 
şcolar…)”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, 
Editura Emma Books, 2014, pp. 14-46. 
21 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
22 Relatare profesor universitar doctor George Limbeanu, Sibiu, 23.I.2017. 
23 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
24 George Limbeanu, Străfulgerări, Sibiu, Casa de Presă şi Editură ,,Tribuna”, 1999, 
p. 179. 
25 Soldaţii în termen, sau teteriştii, erau cei care, absolvind cursurile unei şcoli civile, 
beneficiau de reducerea stagiului militar. 
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28 iulie 1914, a fost mobilizat, la Sibiu,26 moment care a marcat 
începutul participării sale la conflict, iniţial în cadrul armatei austro-
ungare, mai apoi în cea română. 

Cu multă atenţie, Ilie Stricatu a consemnat entuziasmul 
provocat de decretarea mobilizării generale, manifestat de o anumită 
parte a populaţiei transilvănene, precum şi radicalizarea societăţii, 
pusă de istoricul Liviu Maior pe seama tensiunilor acumulate atât în 
Peninsula Balcanică (în urma celor două războaie consumate în 
intervalul 1912-1913), cât şi în restul continentului european:27 ,,[…] 
Cântece patriotice maghiare răsunau în toate părţile, în bivuac, în barăci, pe 
câmpul de instrucţie şi seara, când eram învoiţi în oraş, în toate cafenelele şi 
restaurantele, nu se auzeau decât cântece patriotice direct provocatoare […] Stai, 
stai, câine, Serbia/Nu va fi a ta Herţegovina”.28 

Încă din primele momente ale mobilizării, în mintea tânărului 
Ilie Stricatu s-a născut întrebarea, firească de altfel, ,,România ce va 
face?”. Conştient de faptul că va lupta pentru o cauză străină, alături 
de un grup de camarazi români, a hotărât ca, atunci când 
împrejurările vor fi favorabile, să treacă graniţa, în Regatul României: 
,,[…] Inima noastră, a tinerilor, nu putea să bată pentru o Austro-Ungarie în 
care să nu avem zile de bucurie, unde feudalitatea ungurească ne-a strâns şi ne-a 
rănit până la măduva oaselor. Braţele noastre nu puteau lupta pentru un stăpân 
care aştepta de la noi sacrificiul sângelui, ca în schimb, la urmă să ne şteargă din 
ţinuturile noastre, din plaiurile noastre strămoşeşti […] Un grup de tineri ne-am 
hotărât să ne luăm libertatea de acţiune. În ungherele cazărmii de lângă râul 
Cibin, apoi pe străzile în grupuri de câte 3-4, şi în cameră la particulari, pe care 
le aveam închiriate, plănuiam posibilităţile de trecere în România”.29 Însă, 
punerea în aplicare a acestui îndrăzneţ plan a eşuat, dat fiind faptul că 
unităţile austro-ungare, concentrate în zona Sibiului, au fost trimise 

                                                           
26 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 9. 
27 Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război (1914-
1916), Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016, p. 39. 
28 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 9-10. 
29 Ibidem, pp. 10-12. 
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să lupte pe frontul din Galiţia, Ilie Stricatu, în calitate de comandant 
de pluton, urmându-şi trupa.30 

Timp de cinci luni, tânărul comandant de pluton Ilie Stricatu, 
alături de alţi doi camarazi din Sebeş (Nicolae Oltean şi Constantin 
Bozdog), a participat, în Galiţia, la luptele de la Grodek, Starizambor, 
Stanislau şi San, în urma ultimelor două unităţile austro-ungare fiind 
respinse, puse pe fugă şi hărţuite de trupele ruseşti până în 
Transcarpatia, în zona trecătorii Uzsok.31  

Îmbolnăvindu-se în timpul retragerii, Ilie Stricatu a fost trimis 
la Sibiu, pentru a primi îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Militar 
de Garnizoană numărul 22.32 După opt zile de carantină, a fost 
transferat în cadrul Spitalului Civil ,,Franz Joseph”, iar de aici, după 
abia două săptămâni, a fost trimis la regiment, în condiţiile în care în 
acea unitate sanitară erau trimişi soldaţii pentru refacere pe perioade 
de până la şase luni.33 

Fără a beneficia de o învoire semnată de comandantul unităţii, 
Ilie Stricatu s-a întors acasă, la Sebeş, de unde, auzind zvonurile 
privind intrarea Italiei şi României în război de partea Antantei (ceea 
ce însemna că, mai devreme sau mai târziu, va fi obligat să lupte 
împotriva fraţilor de peste munţi), împreună cu prietenul său, Petru 
Moga, a hotărât să dezerteze din armata austro-ungară şi să treacă 
graniţa, pentru a se alătura fraţilor români: ,,[…] În acest timp, prin 
şoapte, auzeam că Italia şi România, vor intra în curând în hora mare a 

                                                           
30 Ibidem, p. 12; despre operaţiunile şi bătăliile desfăşurate pe frontul din Galiţia, a se 
vedea: Ian V. Hogg, Dicţionarul Primului Război Mondial, traducere din limba engleză 
de Diana Şipu, Bucureşti, Editura Niculescu, 2007, p. 78; Doru Dumitrescu, Mihai 
Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Război (1914-1918), Bucureşti, 
Editura Corint Educaţional, 2014, pp. 119-120, precum şi însemnările scriitorului şi 
omului politic Octavian Tăslăuanu, Trei luni pe câmpul de război: ziarul unui român, ofiţer 
în armata austro-ungară, ce a luat parte, cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia, 
Bucureşti, Depozit General: Librăria Stănciulescu, 1915. 
31 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 14-16. 
32 Ibidem, p. 16; despre această instituţie, a se vedea: Mihai Racoviţan, Gheorghe V. 
Vlad, Spitalul militar Sibiu. 260 de ani de atestare documentară şi 140 de ani de medicină 
militară modernă, Sibiu, Casa de Presă şi Editură ,,Tribuna”, 1999. 
33 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 18. 



62 

războiului, alături de Franţa şi Serbia. Da, vor intra, azi sau mâine, noi de aici 
ce să facem? Să mergem la război contra intereselor neamului din care făceam 
parte? […] Azi, când Ardealul geme sub călcâiul ungurului şi când vocea 
fraţilor din regat strigă ,,Vrem Ardealul!”, să nu întind braţul meu de luptă, să 
mi-l unesc cu cel al fraţilor din regat? […] Cu energia caracteristică tinerilor în 
astfel de împrejurări, un grup de tineri români, între cari şi prietenul Petru Moga, 
ne hotărâm cu orice preţ, chiar cu preţul vieţii, să plecăm la Bucureşti”.34 

Planul ,,de evadare”, ticluit de Ilie Stricatu, prevedea plecarea 
din Sibiu, ,,[…] pe la Sălişte, prin munţi, spre apa Lotrului”.35 Cu ajutorul 
unei călăuze, contra sumei de 300 de zloţi, aceştia au trecut munţii, în 
România,36 la graniţă fiind preluaţi de pichetul de grăniceri: ,,[…] Cu 
bucurie frăţească suntem primiţi între grăniceri. După ce le istorisim tot calvarul 
nostru, şeful pichetului dă ordin grănicerilor să ne pregătească ceva de ale 
mâncării […] Dimineaţa, recreaţi, plecăm pe calea indicată de şeful pichetului, 
cu o adresă către secţia de jandarmi, spre comuna Voineasa”.37 

După şapte zile de ,,[…] supraveghere sanitară, în carantină”, de la 
Voineasa, cei doi au plecat spre Bucureşti, trecând prin Brezoiu şi 
Râmnicu-Vâlcea.38 În trenul care îi ducea spre Bucureşti, spre 
surprinderea lor, au întâlnit o cunoştinţă din Sebeş, ,,nana Rafila a lui 
Vintilă”, care i-a informat în legătură cu prigoana abătută asupra 
familiilor lor, rămase acasă: ,,[…] Dragii mei, să ştiţi, acasă este bai mare, 
patrulele de jandarmi şi poliţia a scotocit tot prin casele părinţilor voştri. Bieţii 
voştri părinţi sunt purtaţi la poliţie şi primărie de dimineaţa până seara. Prin 
faţa caselor voastre de câte ori treci, sau intră câte un jandarm, sau iese câte o 
patrulă […] cine intră în curtea d[umnea]voastră, la moment este înhăţat şi 
condus la poliţie. Auzeam vorbindu-se că azi sau mâine, părinţii voştri vor fi 
duşi la Cluj la judecată şi de nu vor spune unde sunteţi, pe toţi îi împuşcă. Necaz 
mare”.39 

                                                           
34 Ibidem, pp. 18-19. 
35 Ibidem, p. 19. 
36 Ibidem, pp. 21-28. 
37 Ibidem, pp. 31-32. 
38 Ibidem, p. 34. 
39 Ibidem, p. 35. 
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Cu sufletele şi conştiinţa încărcate de suferinţa produsă celor 
dragi, au ajuns în Bucuresti, oraş, încă, liniştit şi vesel: ,,[…] Aici era 
pace, aici nu era război. Acolo erau ofuri şi vaiere, aici era mişcare şi viaţă. În 
Ardeal era doliu, aici era veselie”.40 Cu puţinele resurse financiare de care 
dispuneau, au reuşit să obţină un loc de cazare, la hotelul ,,Bratu”.41 

Cu sprijinul ,,Ligii Culturale pentru Unitatea Politică a tuturor 
Românilor”,42 prezidată la acea vreme de cel supranumit ,,Leul de la 
Şişeşti”, Vasile Lucaciu,43 precum şi cu cel al Casei Şcoalelor, 
condusă de profesorul şi omul politic Petru Gârboviceanu, în 
virtutea pregătirii profesionale, Ilie Stricatu a fost angajat ca 
suplinitor la şcoala din Dudeşti-Cioplea (astăzi cartier al 
Bucureştilor), iar Petru Moga la cea din Ştubei Orăşti (astăzi 
Orăşti).44 

În contextul în care, încă din anul 1914, România a început să 
se pregătească pentru intrarea în război, în vederea ,,[…] participării la 
lichidarea Austro-Ungariei” şi alipirii Transilvaniei,45 la începutul anului 
1915, Ilie Stricatu, alături de camaradul său, s-a prezentat la Marele 
Stat Major, unde şi-a manifestat intenţia de a se înrola, voluntar, în 
armata română. După un ,,interogatoriu”, referitor la ,,[…] felul de 
organizare al unităţilor, a echipamentului, a armamentului, despre starea morală 
a trupelor, de felul de luptă al ungurilor şi al ruşilor, de procentele răniţilor, ale 
morţilor şi al prizonierilor”, cei doi au fost îndrumaţi spre Direcţiunea 
Şcolilor Militare şi încadraţi în cadrul Şcolii Militare Pregătitoare 
pentru Ofiţerii de Rezervă, secţia geniu, ca şi elevi cu termen redus.46 

                                                           
40 Ibidem, p. 36. 
41 Ibidem, p. 37. 
42 Iniţial, se numea ,,Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor”. 
43 Horia Dumitrescu, ,,Nicolae Iorga şi Congresul Ligii pentru Unitatea Culturală a 
tuturor Românilor de la Focşani (13-14 septembrie 1931)”, în Cronica Vrancei, an 
XIII, număr 7, 2012, p. 225. 
44 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 38. 
45 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, traducere din limba engleză 
de Dan Criste, Bucureşti, Editura Meteor Publishing, 2014, p. 22. 
46 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 40. 
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La 1 iulie 1916, la terminarea şcolii militare, Ilie Stricatu, alături de 
întreaga promoţie, a fost înaintat la gradul de sublocotenent.47 

După cum bine se ştie, în vara anului 1914, în urma 
Consiliului de Coroană de la Sinaia (3 august), împotriva apelului 
lansat de regele Carol I pentru decretarea mobilizării generale şi 
intrarea în război de partea Puterilor Centrale, principalii actanţi 
politici s-au pronunţat în favoarea neutralităţii.48 În vara anului 1916, 
după îndelungate tratative purtate cu reprezentanţii Antantei, 
România a semnat un tratat de alianţă şi o convenţie militară cu 
Anglia, Franţa, Italia şi Rusia, privind intrarea în război, cu scopul 
eliberării Transilvaniei şi Bucovinei, moment care a declanşat ceea ce 
în istoriografia românească poartă numele de ,,războiul pentru întregirea 
neamului”.49  

Astfel, la 14 august 1916, regele Ferdinand a emis ,,Înaltul 
Decret Regal pentru Mobilizarea Armatei”, apel la care proaspătul 
absolvent al şcolii militare, Ilie Stricatu, a răspuns cu promptitudine, 
fiind încadrat Regimentului 57 Infanterie, unitate mobilizată pe 
graniţă, în preajma localităţii Bunoaica (Mehedinţi),50 ca parte a 
,,Grupului Cerna”.51 

Odată mobilizată, în noaptea dinspre 27 spre 28 august 1916, 
armata română a trecut Munţii Carpaţi, ocupând Făgăraşul, 
Braşovul, Secuimea, înaintând până la Topliţa, până în zona 

                                                           
47 Ibidem, p. 45. 
48 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria românilor, volum VII, De la independenţă la 
Marea Unire (1878-1918), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 396-403. 
49 Mircea Popa, Lucia Pop (coordonatori), Primul Război Mondial (1914-1918). Texte 
şi documente, Bucureşti, 1981, pp. 340-342; Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, 
Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, ediţie 
revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Corint, 2006, pp. 341-342. 
50 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 45. 
51 ,,Grupul Cerna” era una dintre cele trei grupe ale Armatei I Române, însărcinată 
cu ocuparea poziţiilor austro-ungare din zona Orşovei (pentru mai multe detalii, a 
se vedea: Ştefan Nicolaescu, Petru Nicolaescu Cranta, Pagini de glorie din războiul 
pentru întregirea neamului: Grupul Cerna, Bucureşti, s. n., 1923). 
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Sighişoarei şi până în Mărginimea Sibiului,52 provocând un val de 
entuziasm în rândul populaţiei româneşti,53 dar şi derută şi panică în 
rândul populaţiei maghiare şi germane.54 Regimentul 57 Infanterie, la 
care Ilie Stricatu a fost repartizat, a fost însărcinat, alături de 
Regimentul 17, să ocupe tranşeele austro-ungare de pe ,,dealul 
Matorăţ”, din Munţii Cernei.55 Din acest moment, Ilie Stricatu a intrat 
în contact cu moartea şi cu imaginea acesteia care domina tranşeele,56 
realităţi consemnate cu multă atenţie de memorialist: ,,[…] Bubuitul 
tunurilor, răpăitul mitralierelor şi pocniturile de armă dădeau impresia că acolo s-
au deschis gurile iadului şi se dă o luptă între omenire şi puterea morţii”.57 

Operaţiunile desfăşurate în această zonă au presupus 
schimburi de foc între cele două tabere, acţiuni de patrulare, de 
cercetare şi interceptare a poziţiilor duşmanului, de ocupare a 
oficiilor poştale, a posturilor de jandarmerie şi a primăriilor: ,,[…] 
Lupta se încinge şi după un bombardament puternic de artilerie pornim la atac, 
fără niciun adăpost în faţa noastră. Ungurii se retrag prin şanţurile de 
comunicaţie, iar noi revenim sub presiunea focurilor lor de artilerie iarăşi în 
tranşeele de unde am plecat. Ungurii n-au mai revenit la tranşeele lor, un atac de 
flanc al vânătorilor noştri i-au silit să se retragă după puţin timp spre comunele 
Topleţ şi Bârza pe Valea Cernei. Noi eram în urmărirea lor […] Primesc 
ordinul de la comandantul batalionului să cercetez întreaga zonă de la poziţiile 

                                                           
52 Mircea N. Popa, Primul Război Mondial (1914-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1979, p. 251; Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, ediţia 
a II-a revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016, p. 354. 
53 A se vedea: Ioana Elena Ignat, Viaţa cotidiană în Făgăraş în anul 1916: însemnările 
vicarului Iacob Popa, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, pp. 136-170; 
Ioana Elena Ignat Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvania în Primul Război 
Mondial. Perspective socio-economice şi demografice, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2015, pp. 37-38. 
54 A se vedea: Emil Sigerus (editor), Aus der Rumänenzeit. Ein Gedenkbuch an 
sturmbewegte Tage. Zugunsten der siebenbürgisch-sächsischen Kriegswitwen und-weisen, 
Hermannstadt, Druck und Verlag von Joseph Drotleff, 1917. 
55 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 48. 
56 Nicolae Bocşan, ,,Un memorialist bănăţean mai puţin cunoscut despre Marele 
Război: Lae din Banat”, în Restituiri Bănăţene, număr 3, 2015, p. 301. 
57 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 48. 
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noastre şi până în comuna Bârza […] Cu plutonul al doilea, împărţindu-l în 
patrule, cercetez restul străzilor din comună, ocupând rând pe rând locuinţa 
jandarmilor, oficiul poştal şi primăria, punând stăpânire pe toate liniile de 
comunicaţie”.58 

Cu toate aceste succese, la scurtă vreme unităţile româneşti au 
fost nevoite să îşi abandoneze poziţiile, în sud, la Turtucaia, o armată 
română, condusă deficitar şi insuficient echipată fiind copleşită şi 
distrusă de forţele superioare bulgaro-germane.59 În faţa pierderilor 
suferite pe frontul de sud, Marele Cartier General a ordonat mutarea 
unor unităţi de pe frontul din Transilvania,60 slăbind poziţiile 
acestora şi creând condiţiile declanşării ofensivei germano-austro-
ungare pentru împingerea trupelor române pe linia Munţilor Carpaţi, 
iar, în sud, pentru ocuparea Dobrogei de către trupele bulgaro-
germane.61 Regimentul 57 Infanterie, din care făcea parte Ilie 
Stricatu, a primit ordinul să îşi părăsească poziţiile şi să plece spre 
Câineni, ,,la muntele Robu”, apoi spre Turnu-Severin.62  

În ciuda unei rezistenţe eroice, ,,Grupul Cerna” nu a reuşit să 
facă faţă atacurilor germano-austro-ungare, în 13 noiembrie 1916 
capitulând;63 paralel, pe linia Oltului, la Stoeneşti, trupele Puterilor 
Centrale au forţat frontul, reuşind să ajungă în Câmpia Munteniei şi 
să spulbere ultima încercare de apărare în apropierea Bucureştilor, pe 
linia Argeş-Neajlov,64 obligând, astfel, autorităţile române să se 

                                                           
58 Ibidem, pp. 49-50. 
59 Petre Otu, ,,Turtucaia. Sfârşitul iluziilor, începutul dezastrului”, în Document, an 
IX, număr 1-4, 2006, pp. 6-20. 
60 Keith Hitchins, România: 1866-1947, traducere din limba engleză de George G. 
Potra şi Delia Răzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 285. 
61 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui 
Război, pp. 115-116. 
62 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 51-52. 
63 Ibidem, p. 58. 
64 Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă (1916-1919), introducere de Glenn E. 
Torrey, traducere din limba franceză de Mona Iosif, Bucureşti, Editura Militară, 
2015, p. 26. 
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retragă spre Iaşi (frontul fiind stabilizat pe linia Siretului şi de-a 
lungul Dunării).65 

În faţa dezastrului militar şi a prizonieratului, dar mai ales în 
faţa pericolului de a fi descoperit, deservit curţii marţiale pentru 
dezertarea din armata austro-ungară şi executat, în mintea 
sublocotenentului Ilie Stricatu, pentru a-şi salva onoarea şi 
demnitatea, s-a născut ideea sinuciderii, doar intervenţia ordonanţei 
împiedicând acest gest: ,,[…] Sigur, dacă voi cădea prizonier, sfârşitul vieţii 
mele va fi, împuşcarea la zid sau spânzurătoarea! Nu… decât să cad prizonier 
mai bine un glonte cu revolverul meu. Pierdut şi descurajat, cu vâjâieli în urechi, 
cu privirea pierdută, scot din port-revolver ,,Steiyerul” şi-l ridic spre tâmplă… O 
mână puternică mă apucă de braţ. Ce faci? Mă întreabă cineva. Era Ion, 
ordonanţa mea. Nimic Ioane, vreau să încerc revolverul, cu el nu am tras până 
acum, trebuie să-şi facă şi el datoria, sau în mine un glonte, sau în neamţul care 
va pune mâna pe mine”.66 Abandonând acest plan, cu sprijinul tacit al 
camarazilor şi al superiorilor, a ars toate documentele care îi 
dovedeau identitatea şi şi-a schimbat numele, din acel moment, pe 
toată perioada prizonieratului, purtând numele ,,Ilie Popescu”.67 

În ceea ce priveşte dimensiunea prizonieratului, în urma 
confruntărilor militare amintite anterior, armatele Puterilor Centrale 
au capturat un număr de circa 43.000 de soldaţi români,68 numărul 
acestora crescând în perioada următoare, istoricul Ioan Bulei lansând 
cifra de peste 125.000 de prizonieri,69 pe când istoricii Gheorghe 
Nicolescu, Gheorghe Dobrescu şi Andrei Nicolescu avansează, pe 

                                                           
65 Gheorghe Platon (coordonator), Istoria românilor, p. 425; Constantin C. Giurescu, 
Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la moartea regelui Ferdinand, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2002, p. 286; Constantin Bacalbaşa, Capitala sub ocupaţia 
duşmanului (1916-1918), Bucureşti, Editura Vremea, 2017, pp. 20-23. 
66 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 55-56. 
67 Ibidem, p. 56. 
68 Mihăiţă Enache, ,,Prizonieri români în lagărele germane în anii Primului Război 
Mondial”, în Istoria Redescoperită, an II, număr 1 (4), 2014, p. 26. 
69 Gheorghe Caracaş, Din zbuciumul captivităţii. De la 3 noiembrie 1916 până la 30 iunie 
1918, ediţia a III-a revizuită, Bucureşti, Editura Corint, 2016, p. 5. 
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baza statisticilor păstrate în arhivele militare, cifra de 110.845 de 
prizonieri.70 

În funcţie de armata în faţa căreia au depus armele, prizonierii 
români au fost transportaţi, fie în cele 170 de lagăre din Germania, 
fie în lagărele din Austro-Ungaria şi Bulgaria.71 Astfel, unitatea în 
care a fost încadrat Ilie Stricatu, care s-a predat în faţa Regimentului 
144 Bavarez, a fost internată pe teritoriul Germaniei, la Stralsund (pe 
insula Dänholm, la Marea Baltică), după o perioadă petrecută în 
lagărul de tranzit de la Timişoara.72 

Pentru Ilie Stricatu a început, astfel, un lung marş către 
locurile de internare, parte cu vaporul (pe Dunăre, spre Turnu-
Severin), parte pe jos şi cu trenul (de la Orşova, la Timişoara, mai 
apoi de la Timişoara, prin Seghedin, Budapesta, Sopronyék şi 
Bremen, la Stralsund, iar din 21 martie 1917, la Ströhen Moor).73 

Cu multă minuţiozitate, memorialistul a descris condiţiile de 
viaţă din lagăr: mizeria barăcilor (,,[…] Lagărul era pe câmp, cu barăci 
şubrede şi cu saltele înfundate cu jurnale vechi, cu reviste, cu blocuri şi cartele de 
pâine. Pe aşternutul acesta cu noduri nu am putut dormi […] Pătura era din 
cele pentru trupă ruptă şi foarte uzată”),74 alimentaţia (,,[…] Ni se dădea un 
k[ilo]gr[am] pâine la săptămână, împarţită în pituşti, câte o ciorbă de sfeclă cu 
buruieni, un fel de ,,Dörgemuse Supe” cum îi ziceau în lagăr, altădată o supă de 
varză şi odată pe săptămână un fel de peşte sărat, sec ca iasca aşa-numit 

                                                           
70 Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Alexandru Nicolescu, Calvarul 
prizonierilor români din Primul Război Mondial. Mărturii documentare, volum I, Piteşti, 
Editura Universităţii din Piteşti, 2006, p. 37. 
71 Ion Gr. Oprişan, Pe căile robiei. Însemnările unui prizonier român (1916-1918), ediţie 
îngrijită, note, studiu introductiv de Cosmin Budeancă, Valentin Orga, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2003, pp. 9-11. 
72 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 59-64; la Timişoara a funcţionat un lagăr ,,de 
triaj”, unde prizonierii erau supuşi unor controale şi tratamente medicale, iar 
,,efectele” acestora dezinfectate şi sterilizate (a se vedea: Hanibal Oraţiu Dobjanski, 
Memoriale de război. Războiul Balcanic, Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, 
ediţie îngrijită şi prefaţată de Mircea Popa, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 
pp. 96-97). 
73 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 62-66. 
74 Ibidem, pp. 66-67. 
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Klibfisch”),75 ,,bătălia” pentru întregirea raţiei zilnice, igiena, precum şi 
modalităţile de petrecere a timpului.76 

Zdrobiţi, copleşiţi şi apăsaţi de monotonia unei vieţi fără 
orizont,77 privirile prizonierilor se întorc către Dumnezeu, realitate 
consemnată de Ilie Stricatu, pentru prima dată, în momentul 
predării: ,,[…] Puteam să mor în luptele cu ruşii, puteam să mor la trecerea 
graniţei, puteam să mor la ,,Alion”, la ,,Robu”, la ,,Cocoşul”, la ,,Severin şi 
Tia Mare” şi dacă Dumnezeu va vrea să mor voi muri oricând, dar n-aş fi dorit 
să mor ca prizonier. De cine să mă tem? Mă tem de unul singur, Dumnezeu! 
Ajută-mi Doamne şi scapă-mă de toţi duşmanii mei şi ai neamului meu şi fă ca 
dreptatea Ta să strălucească”.78 Observăm cum sentimentul religios se 
accentuează spontan, în momentul contactului cu moartea şi cu 
greutăţile frontului, producând o serie de mutaţii în viaţa sufletească 
a soldatului care, sub impresia unei vii primejdii, se îndreaptă spre 
Dumnezeu.79 Oficierea slujbelor religioase, mai ales în perioada 

                                                           
75 Ibidem, p. 66. 
76 Ibidem, pp. 67-70. 
77 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Războiul redescoperit (1914-1918), 
traducere de Cristina Popescu şi Elena-Tudora Duţă, Bucureşti, Editura Corint, 
2014, p. 111. 
78 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 62. 
79 Dumitru Caracostea, Aspectul psihologic al războiului, Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 1922, pp. 244-246; Gheorghe Negustor, ,,A lupta, a muri, a te 
mântui-promisiunea vieţii veşnice şi credinţa soldaţilor: 1914-1918”, în volumul 
Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie, coordonat de Mihai D. Drecin, 
Ioan Horga, Barbu Ştefănescu, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2009, p. 
375; Mihai-Octavian Groza, ,,Religia Marelui Război reflectată în textele 
memorialistice”, în volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, 
coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 87; 
Mihai-Octavian Groza, ,,The Religion of the Great War as Reflected in the 
Memoirs of the Romanians from Transylvania and Banat”, în volumul Education, 
Religion, Family in the Contemporary Society, coordonat de Ion Albulescu, Adriana-
Denisa Manea, Iuliu-Marius Morariu, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 
2017, p. 216. 
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marilor sărbători creştine, accentua sentimentul religios,80 dovadă 
stând următorul pasaj, consemnat de Ilie Stricatu: ,,[…] În urma 
consfătuirii din vinerea patimilor şi din iniţiativa maiorului Adia, comandatura 
permite să se oficieze în ziua de Paşte un serviciu religios pentru prizonieri. Un 
preot ortodox este adus în lagăr. Împodobim sala de mese cu crengi de brad şi trei 
icoane pictate de camaradul Ştefănescu. În timpul serviciului religios, la ieşire mă 
podidesc şi pe mine lacrimile”.81 

Un episod extrem de interesant, reţinut de căpitanul Ilie 
Stricatu, aproape necunoscut în istoriografia românească, este acela 
al misiunii desfăşurate de colonelul ,,dezertor” Alexandru Sturdza 
printre prizonierii români din Germania, cu scopul constituirii unui 
corp de armată care să lupte, alături de armata germană, pe frontul 
din Moldova. La data de 7 februarie 1917, însoţit de locotenentul 
Constantin Wachman, colonelul Alexandru Sturdza a dezertat din 
armata română, trecând în tabăra germană, convins fiind că doar 
alături de aceasta ţara putea fi salvată de pericolul rusesc. Planul său 
viza atragerea armatei române de partea sa şi organizarea ,,[…] 
împreună cu ea şi cu prizonierii români, care se află în număr mare la germani şi 
austrieci în taberele lor, un corp de voluntari, care, sub comanda mea, să lupte pe 
lângă armata germană spre a goni din Moldova armata rusă, salvându-şi astfel 
ţara”.82 

Planul colonelului Sturdza de a-şi atrage armata română a 
eşuat, rapoartele militare înregistrând doar câteva dezertări izolate (şi 
acelea determinate de alimentaţia precară sau de atitudinea prea 
aspră afişată de unii ofiţeri),83 astfel că a încercat să pună în aplicare 

                                                           
80 Mihai-Octavian Groza, Daniela-Maria Stanciu, ,,Die Religion des Großen 
Krieges widerspiegelt in Memoirs”, în Astra Salvensis, an III, număr 5, 2015, p. 110. 
81 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 69. 
82 Cornel Ilie, ,,Trădarea colonelului Sturdza”, în Historia, număr 28, 2011; pentru 
mai multe detalii, a se vedea: Barbu B. Berceanu, ,,Diversiunea colonelului 
Alexandru D. Sturdza şi judecarea locotenent-colonelului Constantin Gr. 
Crăiniceanu”, în Europa XXI, număr 3-4, 1994-1995, pp. 119-149; Petre Otu, Maria 
Georgescu, Radiografia unei trădări: cazul colonelului Alexandru D. Sturdza, Bucureşti, 
Editura Militară, 2011. 
83 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, p. 196. 
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un nou plan: organizarea unei unităţi militare formate din prizonierii 
de război români, care să lupte alături de trupele germane pe frontul 
din Moldova.84 În acest demers, colonelul Sturdza a fost sprijinit de 
180 de prizonieri puşi la dispoziţia sa de către autorităţile militare 
germane,85 alături de care a început o adevărată periegeză prin 
lagărele de prizonieri, cu scopul înfiinţării acestei unităţi, lagărul de la 
Krefeld fiind desemnat drept punct de concentrare. 

Conform mărturiei căpitanului Ilie Stricatu, iniţial, misiunea 
colonelului Sturdza a fost primită cu simpatie de prizonierii români 
(,,[…] toţi credeam în sinceritatea propunerilor colonelului Sturdza, era ofiţer 
superior, mult timp educatorul şi îndrumătorul a multor promoţii de ofiţeri”),86 
aceştia lăsându-se convinşi că armata este înfrântă şi că ,,[…] dorinţa 
noastră de acum este să salvăm ce se mai poate”, conţinutul conferinţelor 
susţinute în mijlocul prizonierilor,87 amabilitatea comandanţilor de 

                                                           
84 Pia Alimăneştianu, Însemnări din timpul ocupaţiei germane (1916-1918), Bucureşti, 
Imprimeria Independenţa, 1929, p. 99. 
85 Constantin Fătu, Mihaela Moscu, ,,Betrayals in the Nation Union War”, în 
International Journal of Communication Research, volum VI, număr 1, 2016, p. 74. 
86 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 71. 
87 Căpitanul Ilie Stricatu aminteşte în însemnările sale titlurile purtate de aceste 
conferinţe: ,,Captivitatea de război în trecut şi în timpurile moderne, despre 
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viitoarele războaie?”, ,,Ce formează democraţia? Regimul la noi este oare 
democratic şi cum ar trebui să se afirme în viitor voinţa poporului?”, ,,Cum se 
poate înălţa poporul nostru la maturitate?”, ,,Statele Unite Europene şi noţiunea 
libertăţii unui stat confederativ într-o uniune cu concluzii pentru români”, ,,Ce 
înseamnă organizaţiune?”, ,,Asupra spiritului social şi spiritului civic, influenţa 
dezvoltării lor prin familie, şcoală, biserică şi administraţie, slăbiciunile noastre în 
această privinţă şi îndreptările pentru viitor”, ,,Dezvoltarea spiritului naţional în 
România, pe ce punct se găseşte dezvoltarea sa acum, care este primejdia etnică 
către care trebuie să ne îndreptăm luarea noastră aminte?”, ,,Care sunt cauzele 
democratizării titlului de învăţător, cum o vom duce la înălţarea lui?”, ,,Care a fost 
scopul şi rezultatul activităţii clerului de până acum”, ,,Care sunt cerinţele pentru 
viitor din punct de vedere al educaţiei sufletului, caracterelor naţiunii întregi?”, 
,,Care va fi probabil după război starea de spirit, starea materială a poporului, a 
populaţiunii noastre şi care vor fi, prin urmare, tendinţele noastre de cetăţeni 



72 

lagăr, a ofiţerilor germani faţă de colonelul dezertor, însă, 
demonstrându-le adevăratul scop al misiunii:88 ,,[…] M-am înscris şi eu 
în lista cu mulţimea de ofiţeri, dar a doua zi discutând cu prietenul Trifu şi 
meditând mai adânc asupra acestor propuneri am ajuns la convingerea că în 
toată chestiunea aceasta nu poate fi ceva limpede […] După ascultarea primelor 
două conferinţe n-am putut observa altceva decât o foarte mare gentileţe faţă de 
Sturdza, de către ofiţerii comandaturii germane, care asistau şi ei la conferinţe. 
După conferinţă, colonelul Sturdza în tovărăşia ofiţerilor germani, pleca din 
lagăr, probabil în oraş, de dormit nu dormea cu noi în lagăr”.89 Puţinii ofiţeri 
şi soldaţi recrutaţi, au fost expediaţi în teritoriul românesc ocupat de 
trupele germane şi repartizaţi ca administratori ai unor moşii sau în 
administraţia locală, fiind obligaţi să semneze o declaraţie, în 
doisprezece puncte, prin care se obligau să nu părăsească teritoriul 
ocupat, să nu mai lupte împotriva Puterilor Centrale, să nu 
comploteze împotriva ,,intereselor germane”, să nu se implice în viaţa 
politică, să nu încerce să facă acte de propagandă sau spionaj etc.90 

În primăvara anului 1918, după glorioasele lupte purtate de 
armata română, reorganizată cu sprijinul misiunii franceze conduse 
de generalul Henri Berthelot,91 pe fondul defecţiunii ruseşti (prin 
înlăturarea regimului ţarist în februarie 1917, preluarea puterii de 
către bolşevici, încheierea tratatului de la Brest-Litovsk şi izbucnirea 
războiului civil),92 România a fost obligată să încheie pacea cu 
Puterile Centrale (iniţial, o pace preliminară, în luna martie a anului 

                                                                                                                           
români?”, ,,Dezrobitu-sa poporul român şi în ce limită? Care ar fi programul 
dezrobirii viitoare? Ce însemnează dezrobire, libertate şi anarhie?” (a se vedea: 
Ibidem, pp. 71-73). 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Pia Alimăneştianu, Însemnări din timpul ocupaţiei germane, pp. 114-115. 
91 Ion Cupşa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Bucureşti, Editura Militară, 1967; Florian 
Ţucă, Triunghiul de foc: Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Bucureşti, Editura Sylvi, 1997. 
92 Lucian Boia, Tragedia Germaniei (1914-1945), Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 
p. 85; André Liebich, De pe celălalt ţărm: social-democraţia rusă după 1921, traducere din 
engleză de Bicskei Hedwig, Mihaela Herbel, Irina Pop, Claudiu Ţabrea, Cluj-
Napoca, CA Publishing, 2009, pp. 70-86. 
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1918, semnată la Buftea, urmată de o pace ,,definitivă” în luna mai, la 
Bucureşti).93  

Pe lângă amputările teritoriale prevăzute de tratatul de pace, pe 
lângă subordonarea economică şi politică a ţării, pe lângă 
demobilizarea armatei,94 Puterile Centrale au procedat şi la eliberarea 
prizonierilor de război.95 Fireşte, această iniţiativă trebuie pusă atât 
pe seama încheierii păcii şi ieşirii României din război, cât şi pe 
seama puternicei crize alimentare cu care se confrunta mai ales 
populaţia Germaniei, întreţinerea prizonierilor de război 
presupunând eforturi considerabile. 

Momentul anunţării repatrierii a fost descris de Ilie Stricatu ca 
un moment de uşurare, de eliberare, greu de înţeles, care l-a făcut să 
uite şi să treacă peste faptul că era suferind: ,,[…] Cu toate acestea, la 
anunţarea că în ţară s-a făcut pacea separată şi că în seara aceleiaşi zile vom fi 
repatriaţi, cu toată febra şi slăbiciunea, am sărit din pat, mi-am strâns toate 
obiectele, castron, tacâmuri, cămaşă, batistele şi mantaua. Câtă uşurare! O 
bucurie pe care nu o puteam înţelege încă. Este vis, este realitate? Mergem în 
ţară? Ştirea aceasta, răspândită în lagăr în mod atât de fulgerător, mi-a dat noi 
puteri de viaţă. Temperatura mea căzuse brusc. Cuvintele de ,,repatriere” şi ideea 
de libertate au şters din sufletul meu şi din trupul meu toate cutele suferinţelor. 
Eram sănătos, eram fericit”.96  

Întremat şi însufleţit, în compania tovarăşilor de suferinţă, 
,,[…] îmbătrâniţi, stafidiţi la faţă, cu îmbrăcămintea zdrenţoasă, cu mantalele 
zbârcite, pe alocuri arse şi coapte de etuve, cu degetele picioarelor ieşite prin 
încălţăminte”,97 Ilie Stricatu, cu trenul din gara Breesen, a pornit spre 
casă, fără a uita să consemneze ororile războiului întâlnite în gările şi 
staţiile tranzitate: ,,[…] În gara Budapestei, soldaţii italieni prizonieri lucrau 
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Editura Humanitas, 2014, p. 77. 
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la terasamentul liniilor de cale ferată. Aceşti prizonieri, debilitaţi, cu feţe supte cu 
privirile strânse, cu mişcări domoale, abia ridicau târnăcoapele pe care le lăsau să 
cadă fără să se împlânte […] Între santinelele care îi supravegheau erau şi 
români din armata austro-ungară. Nici aceştia nu se deosebeau mult de italieni 
[…] Resursele financiare şi alimentele se vede s-au terminat şi în Ungaria şi în 
Germania era acum sărăcie”.98 

La Turnu-Severin a aflat că trenul care transporta convoiul 
foştilor prizonieri va merge în Moldova, cu oprire în Bucureşti 
pentru ca cei a căror familii au rămas în teritoriul ocupat să se poată 
întoarce la acestea.99 Însă, în gara Bucureşti, aceştia nu au primit 
permisiunea de a coborâ din vagoane.100 Drumul prin Câmpia 
Olteniei este marcat de spectrul ocupaţiei inamice, de imaginea 
terenurilor agricole neîngrijite, de imaginea unei populaţii sărăcite şi 
resemnate: ,,[…] Ţarinile nelucrate, terenuri nearate, porumburi neprăşite se 
vedeau în orice direcţie priveai, pe căile de hotar rele şi neîntreţinute, ici colea se 
vedea rar de tot câte o căruţă ori câte un car, trase de nişte animale atât de slabe, 
încât îţi făcea impresia că ele se reazemă de ulube şi de oiştea carului. Feţele 
oamenilor erau posomorâte, înspăimântate, negre şi arse de soare, trişti şi 
resemnaţi mergeau tăcuţi sau îşi lucrau glia cu sape de lemn, râcâind pământul, 
cu prăjini, rămas în paragină. Armata de ocupaţie le-au luat animalele bune de 
lucru, plugurile, sapele, căruţele şi carele”.101 

Din gara Mărăşeşti, în ,,partea românească”, Ilie Stricatu a păşit 
spre libertate, moment care, conform mărturiei acestuia, a pus capăt 
comunităţii, solidarităţii prizonierilor de război: ,,[…] Prietenii pe care i-
am avut, au plecat fiecare la rosturile lor. Omul în libertate nu mai este aşa de 
bun la suflet. Cei ce sunt în suferinţe se înţeleg mai uşor, pe când cei care sunt în 
libertate, nu pot înţelege pe cei ce sunt încă în suferinţă. Libertatea trezeşte în 
sufletele oamenilor dorinţe care nu se pot mărturisi şi interese care trebuiesc 
soluţionate fără ca să ştie stânga ce face dreapta. În lagăr toţi eram prieteni, ne 

                                                           
98 Ibidem, pp. 78-79. 
99 Ibidem, p. 81. 
100 Ibidem, p. 82. 
101 Ibidem. 



75 

ajutam cu un ban, cu o ţigară. Aici în libertate ne separăm, fiecare după 
interesele lui”.102 

În libertate, la îndemnul camaradului Paul Trifu, originar din 
Piatra Neamţ, Ilie Stricatu şi-a petrecut o perioadă în casa acestuia, 
până la aflarea veştii că Regimentul 57 Infanterie este concentrat la 
Târgu Frumos.103 

Întors la regiment, Ilie Stricatu a constatat, cu multă indignare 
şi revoltă, că pe lângă Ministerul de Război se aflau ataşaţi ofiţeri 
germani şi austro-ungari, care aveau misiunea supravegherii 
acestuia.104 Astfel, se naşte ideea continuării luptei până la sfârşit şi 
plecării în Franţa, alături de alţi camarazi, pentru a se înrola în 
rândurile legiunii române.105 A reuşit să obţină un ,,paşaport pentru 
studii în America”, călătoria spre Franţa urmând să se desfăşoare prin 
Rusia, cu itinerariul: Vladivostok, Japonia, Hong Kong, Oceanul 
Indian, Marea Roşie, Cairo, Marea Mediterană, Corsica.106  

Însă, în aşteptarea momentului prielnic, s-a produs 
inevitabilul, prăbuşirea fronturilor,107 şi intrarea României în război: 
,,[…] În Bulgaria, la Sofia, era anarhie. Sârbii înaintau victorioşi gonind pe 
bulgari spre ,,Strumiţa”, în Ungaria Tisza Pista era zăpăcit. Wilhelm al II-lea 
solicită pacea prin Wilson. Ceho-slovacii aveau guvernul lor, iar sârbii în timpul 
acesta au ajuns la Dunăre. Bucovina proclamase şi ea unirea cu ţara mamă. 
Trupele franceze trecuseră Dunărea în România pe la Zimnicea, iar germanii se 
retrăgeau din ţară în panică, lăsând depozitele cu pradă. România face 
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mobilizare nouă”.108 Reîncorporat, Ilie Stricatu a fost trimis, împreună 
cu unitatea sa, în Basarabia, unde, pe malul Nistrului, la Peribicăuţi, 
trebuia să organizeze poziţiile fortificate.109 

În compensaţie pentru pierderile teritoriale suferite,110 la 27 
martie 1918, prin decizia Sfatului Ţării de la Chişinău, România şi-a 
alipit Basarabia. Profitând de prevederile aşa-numitului ,,decret al 
naţionalităţilor”, lansat de Lenin la sfârşitul anului 1917, prin care 
provinciile fostului Imperiu Ţarist se puteau separa de Rusia, 
Basarabia, organizată ca o Republică Democratică Moldovenească, la 
24 ianuarie 1918, şi-a proclamat independenţa,111 iar câteva luni mai 
târziu, la 27 martie, alipirea la România.112 Paralel, pe fondul 
problemelor cauzate de trupele ruseşti dezorganizate, Sfatul Ţării a 
solicitat guvernului de la Iaşi trimiterea armatei, pentru pacificarea 
provinciei. După cum afirma istoricul Glenn E. Torrey, ocuparea 
Basarabiei a fost făcută relativ uşor, însă, stăpânirea ei nu era deloc 
un lucru lejer, administraţia acesteia fiind încredinţată unui 
guvernator militar.113 

Pe fondul acesta, unitatea din care făcea parte Ilie Stricatu a 
fost trimisă în Basarabia pentru a fortifica, cu ajutorul populaţiei 
civile, malul Nistrului, acţiune consemnată de memorialist: ,,[…] Pe 
malul Nistrului mai ridicat decât cel dinspre Rusia, pionierii noştri trasau 
defrişarea pădurilor şi săpau la fortificaţii, cu ajutorul populaţiei. Zilnic, de 
dimineaţa până seara, uneltele şi braţele desfundau pământul pe întindere de 
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pentru unirea Basarabiei cu România”, în Academica, an IX, număr 1-2, 1998, pp. 8-
9. 
113 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, pp. 297-300. 
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kilometri. În fiecare dimineaţă, înainte de răsăritul soarelui, în coloană lungă, 
lucrători, lucrătoare, încadraţi de soldaţi, plecau din sat în cântece, spre malul 
Nistrului la lucrările de fortificaţie”.114 În Basarabia, Ilie Stricatu a rămas 
până la 1 decembrie 1918, când a primit primul său concediu, de 
care a profitat, întorcându-se în Transilvania, de acum parte 
componentă a României, pentru a-şi vizita familia.115 

Drumul spre casă l-a făcut în compania unor camarazi, ,,[…] 
Bocan, cu căpitanul Peneş şi locotenentul Sava”, rememorând ,,înfrângerile 
suferite”, ,,biruinţele câştigate” şi ticluind planuri de viitor, într-o 
Românie liberă şi unită. În tren a aflat primele informaţii legate de 
aşa-numita revoluţie din Transilvania, de înlăturarea vechilor 
autorităţi austro-ungare, de înfiinţarea şi organizarea consiliilor şi 
gărzilor naţionale româneşti. Din gara Sibiu, i s-au alăturat preotul 
Sebastian Stanca şi Nicolae Săliştean, originari tot din Sebeş.116  

Momentul revederii familiei a fost unul emoţionant, umbrit, 
însă, de vestea că unul dintre fraţii săi, Simion, a căzut pe front:117 
,,[…] Familia mă întâmpină cu îmbrăţişări în lacrimi de bucurie, iar bătrânul 
meu tată, sărutându-mă, m-a întâmpinat cu cuvintele din Biblie: ,,Pierdut ai fost 
şi te-ai aflat, mort ai fost şi ai înviat”, fratele tău Simion este mort şi îngropat în 
cimitirul din Lintz, vino întru bucuria noastră!”.118 

Sfârşitul anului 1918 a marcat începutul unei etape noi în 
istoria Transilvaniei, în general şi a oraşului Sebeş, în particular, 
prăbuşirea fronturilor şi destrămarea monarhiei austro-ungare 
favorizând naşterea organismelor naţionale care au pregătit actul 
unirii: Consiliul Naţional Român Central, consiliile şi gărzile 

                                                           
114 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 93. 
115 Ibidem, p. 97. 
116 Ibidem, p. 102. 
117 Conform mărturiilor domnului doctor Florin Tudorescu, Simion Stricatu a 
căzut în anul 1918, pe frontul din Italia, fiind înmormântat în cimitirul oraşului Linz 
din Austria. 
118 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 103. 
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naţionale comitatense şi locale.119 În cazul oraşului Sebeş, aceste 
organisme au fost înfiinţate la începutul lunii noiembrie a anului 
1918, urmând îndeaproape indicaţiile formulate de Consiliul 
Naţional Român Central de la Arad.120 De-a lungul întregii lor 
activităţi, atât Consiliul Naţional Român din Sebeş, cât şi Garda 
Naţională Română din Sebeş, s-au ocupat de gestionarea 
problemelor administrative ale oraşului, de asigurarea ordinii şi liniştii 
publice, de dezarmarea unităţilor armatei germane aflată în retragere, 
precum şi de pregătirea populaţiei în vederea participării la Marea 
Adunare Naţională de la Alba-Iulia (este cunoscut faptul că Sebeşul a 
dat cel mai mare număr de adeziuni din întreaga Transilvanie: peste 
2400),121 făcând dovada faptului că şi românii au capacitatea de a se 
organiza şi autoguverna.122 

Deşi nu a luat parte, efectiv, la evenimentele din toamna 
anului 1918, pe baza informaţiilor colectate de la rude, apropiaţi şi 
prieteni, Ilie Stricatu consemnează, în memoriile sale, şi aceste 
momente. Conform acestuia, în Sebeş, revoluţia a fost începută de 
soldaţii demobilizaţi care, alături de locuitorii oraşului, în timpul 
manifestaţiilor, au numit primul primar român, în persoana 

                                                           
119 Nicolae Bocşan, ,,Rolul consiliilor naţionale”, în Steaua. Revistă a Uniunii 
Scriitorilor, an XXXVI, număr 12, 1985, p. 7; Idem, Ideea de naţiune la românii din 
Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, p. 232. 
120 Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale (în continuare S. J. A. A. N.), 
Fond Consiliul Naţional Român Alba-Iulia, număr inventar 72, dosar 89, f. 1. 
121 Ion Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele 
Unirii, volum IX, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, pp. 166-180. 
122 Pentru mai multe detalii referitoare la activitatea organismelor naţionale 
constituite la Sebeş în toamna anului 1918, a se vedea: S. J. A. A. N., Fond Consiliul 
Naţional Român Sebeş, număr inventar 1668; Mihai-Octavian Groza, ,,Sebeşul şi 
Marea Unire. Aspecte privind activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş (3 
noiembrie 1918-13 februarie 1919)”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, 
coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 126-155; 
Idem, ,,Activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş şi contribuţia sebeşenilor 
la Marea Unire (noiembrie 1918-februarie 1919)”, în volumul Sebeş, timp regăsit. 
Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia 
sebeşenilor la război şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), coordonat de Rodica Groza, 
Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 139-174. 
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avocatului Lionel Blaga şi au pus bazele Consiliului şi Gărzii 
Naţionale Române din Sebeş.123 Cu multă atenţie şi precizie este 
consemnat un episod care a produs agitaţie în oraş, confirmat şi de 
documentele de arhivă, referitor la dezarmarea, de către populaţie, a 
unui tren militar german staţionat în gara oraşului: ,,[…] Trupele 
germane erau încă tot în retragere cu trenurile prin gara Sebeş. Un grup mai 
puternic de civili, fără ordinul gărzii naţionale, a voit să dezarmeze un tren 
militar ce staţiona în gară. Doi dintre civili, Dumitru Muntean şi Nicolae 
Suciu, care s-au apropiat de tren ameninţând au fost împuşcaţi de germani din 
tren; Nicolae Suciu a murit pe loc, iar Munteanu a fost rănit la picior. Mulţimea 
s-a înfuriat. Comandantul gărzii naţionale, d[octo]rul Tecău sosind în gară, ia 
imediat contact cu ofiţerii germani, îi somează să dezarmeze, dar este deţinut. 
Gloata populaţiei s-a înşiruit, pe linia ferată, înaintea trenului, desfăcând şinele 
de cale ferată şi distrugând terasamentul. De teama ameninţărilor mulţimii, 
germanii au eliberat pe d[octo]rul Tecău. Germanii, coborându-se din tren, cu 
echipele lor reparau calea ferată stricată şi prin flanc câte unul însoţeau trenul 
până la ieşirea lui din hotarul Sebeşului”.124 

În mod eronat, în mărturiile celor care l-au cunoscut, Ilie 
Stricatu a fost prezentat drept cel care a condus delegaţia română la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia,125 lucru infirmat chiar de 
însemnările sale (în care precizează faptul că a revenit la Sebeş după 
momentul 1 decembrie 1918). Delegaţia românească a fost condusă 
de către primarul oraşului, Lionel Blaga, precum şi de către preoţii 
Sergiu Medean (ortodox) şi Ioan Simu (greco-catolic).126 

Înainte de a se încheia perioada de concediu, Ilie Stricatu a 
fost convocat la unitate, pe care urma să o întâlnească la Cernăuţi, iar 
de acolo să o însoţească la Lugoj.127 Aici, unitatea a fost cantonată în 
jurul comunei Lugojel, pe parcursul a trei luni desfăşurând operaţiuni 

                                                           
123 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, pp. 109-111. 
124 Ibidem, p. 112. 
125 George Limbeanu, Străfulgerări, pp. 178-179. 
126 Dumitru-Nicolae Moga, Eugen Moldovan, ,,Sebeşul şi Marea Unire”, în 
Îndrumător Pastoral, volum XXII, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, p. 173; 
Nicolae Dănilă, ,,Şi Sebeşul a făcut Unirea!”, în Ibidem, p. 545. 
127 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 116. 
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,,[…] de vâslit şi de facerea şi desfacerea podului de pontoane”. La sfârşitul 
acestei perioade, unitatea a primit, din nou, ordin de plecare în 
Basarabia, de această dată fiind cantonată în oraşul Bălţi.128 La scurt 
timp, Ilie Stricatu s-a întors la Bucureşti, la Centrul de Instrucţie a 
Geniului, unde a fost avansat la gradul de căpitan, iar cu aprobarea 
Ministerului de Război a fost demobilizat,129 moment care a pus 
capăt experienţei belice, un episod care i-a marcat întreaga viaţă, 
dovadă receptarea în memoria celor care  l-au cunoscut direct.  

Nu puteam încheia acest demers restitutiv, fără a menţiona şi 
faptul că întreaga experienţă belică a căpitanului Ilie Stricatu se 
intersectează cu cea a Rafilei (Firuca) Săliştean, care avea să îi devină 
soţie, originară tot din Sebeş, figură în jurul căreia, de-a lungul anilor, 
s-au ţesut o mulţime de anecdote şi de legende. Încă din anii 
copilăriei şi adolescenţei, Ilie Stricatu a manifestat o afecţiune faţă de 
vecina sa, fiica familiei Săliştean, izbucnirea războiului, depărtarea 
accentuând acest sentiment.130 

Încorporarea tânărului Ilie Stricatu, plecarea acestuia pe front, 
precum şi plecarea Firucăi la Bucureşti, pentru a urma cursurile 
Institutului Surorilor de Caritate ,,Regina Elisabeta”, i-a despărţit, 
legătura lor sufletească dăinuind, deşi s-au revăzut doar pentru o 
scurtă perioadă de timp, la începutul anului 1915: ,,[…] Legăturile 
noastre sufleteşti nu s-au rupt, însă din cauza împrejurărilor şi a evenimentelor, 
nu ne-am mai întâlnit până după război”.131 Imaginea Firucăi l-a urmărit 
permanent, mai ales în perioada de grea încercare, de suferinţă, 
speranţa revederii ajutându-l să treacă mai uşor peste acestea. Pe 
întreg parcursul războiului, ambii au pus dragostea de ţară şi neam 
mai presus de orice, şi şi-au făcut datoria: Ilie pe front, iar Firuca în 
spatele acestuia, ca soră medicală, iniţial la Spitalul Central din 
Bucureşti, iar mai apoi la cel din Corabia.132  

                                                           
128 Ibidem, p. 117. 
129 Ibidem, p. 126. 
130 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
131 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 44. 
132 Ibidem, p. 100. 
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Momentul revederii s-a consumat în decembrie 1918, pe 
străzile Bucureştilor, fiind consemnat de memorialist: ,,[…] 
Emoţionat mi-am pierdut aproape tot echilibrul sufletesc, nu puteam să zic un 
cuvânt. Priveam în faţa saniei ca un comandant, salutând milităreşte. Nu ştiu 
dacă i-am sărutat mâna, dar primele cuvinte ale ei le-am auzit: ,,Ai îmbătrânit 
Ilie!”. Ea era tot frumoasă, mai frumoasă mi s-a părut. Răspunsul meu a fost 
spontan: ,,Timpul pe toţi ne îmbătrâneşte!”. Cum ţi se pare că sunt, îmi zice? 
,,Eşti schimbată, eşti tot aşa de îmbătrânită ca şi mine”. Un râs plăcut îi 
deschide buzele care lăsau să se vadă două şiruri de dinţi sănătoşi, albi ca spuma 
laptelui”.133 

Încă de la începuturi, familia Stricatu nu a privit cu ochii buni 
această relaţie, Firuca fiind considerată o persoană mult prea 
libertină, superficială, în antiteză totală cu firea serioasă şi 
responsabilă a lui Ilie, la toate acestea adăugându-se şi activitatea sa 
de ,,gestionară” a unei case de toleranţă din Sebeş.134 Cu toate 
acestea, ,,[…] după ce spiritele s-au mai aşezat, când şi unii alţii ai familiei au 
revenit la sentimente mai bune”, cei doi şi-au oficializat relaţia, prin 
căsătorie, în anul 1922, fiind binecuvântaţi de ,,părintele Popian” de la 
Biserica Precupeţii Vechi din Bucureşti (astăzi Biserica ,,Tuturor 
Sfinţilor”).135 Împreună, s-au stabilit, pentru o scurtă perioadă de 
timp, la Hunedoara, cu aceasta începând un alt capitol din viaţa 
familiei Ilie şi Firuca Stricatu: ,,[…] Şi povestea continuă… ,,Mă iubeşti 
Ilie?”. ,,Te iubesc Firuco!”… şi am simţit că o nouă lume, mai fără de griji, mai 
liniştită, mai frumoasă, ne învăluie, apoi într-o zi am intrat iarăşi pe cărările 
spinoase ale lumii cu noi planuri, cu noi dorinţe, deschizându-se o luptă nouă”.136 

Constatăm, aşadar, pe baza celor prezentate mai sus, faptul că 
însemnările căpitanului Ilie Stricatu, iniţial păstrate în manuscris, apoi 
publicate, în anul 1940, constituie o sursă importantă, fundamentală 
am putea spune, privitoare la participarea şi implicarea locuitorilor 
oraşului Sebeş în Marele Război. Reprezentările, trăirile, experienţele 

                                                           
133 Ibidem, pp. 98-99. 
134 Relatare doctor Nicolae Tudorescu, Braşov, 18.IV.2017. 
135 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului, p. 126. 
136 Ibidem, p. 127. 
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memorialistului ne schiţează o parte a zdruncinărilor, a haosului şi a 
patimilor generate de izbucnirea Primului Război Mondial, un 
conflict pentru care omenirea nu era pregătită din punct de vedere 
moral.  

Însemnările căpitanului Ilie Stricatu ne prezintă un capitol de 
istorie trăită, bogat în informaţii privind atât elementele de natură 
militară, cât mai ales elementele de viaţă cotidiană pe front, de 
spiritualitate, de trăirile şi emoţiile acestuia, îmbinate într-un mod 
armonios şi redate într-un stil plăcut, accesibil, chiar literar pe alocuri, 
toate aceste detalii reflectând o personalitate complexă, a cărui 
biografie se cere a fi redescoperită şi valorificată. 

Dat fiind faptul că în ultimul deceniu istoriografia românească 
a înregistrat o serie de iniţiative privind recuperarea memoriei 
colective a românilor transilvăneni participanţi la Marelui Război,137 
care vor culmina cu anul 2018, când vom celebra centenarul Marii 
Uniri, considerăm că recuperarea şi prezentarea memoriilor 
căpitanului Ilie Stricatu este mai mult decât binevenită atât pentru 
comunitatea locală, cât şi pentru întreaga naţie, în speranţa că aceasta 
va fi completată cu noi informaţii documentare.  

                                                           
137 Pe lângă colecţia iniţiată de istoricii Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela 
Bedecean, a se vedea: Virgil Curta, Growing with the War. A Romanian Volunteer on the 
Austrian-Italian Front (1915-1917), traducere, introducere şi note de Florin Curta, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006; Árpád Czira, Călătorie în jurul lumii (1914-
1916), ediţie îngrijită şi comentată de Viorel Ciubotă, Satu Mare, Editura Muzeului 
Sătmărean, 2007; Mihai Dan, Istoria ce am petrecut în crâncenul război, ediţie îngrijită de 
Viorel Ciubotă, Ion M. Botoş, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2008; Ionel 
Floaşiu, Mărturii, ediţie îngrijită şi prefaţată de Petre Pop, Cluj-Napoca, Casa de 
Editură Paradigma, 2008; Elie Bufnea, Cruciaţi, tirani şi bandiţi, volum I, În Rusia 
sovietelor, Baia Mare, Editura Marist, 2008; Elie Bufnea, Cruciaţi, tirani şi bandiţi, volum 
II, În Siberia lui Kolceak, Baia Mare, Editura Marist, 2008; Simion Ghişa, Luptele 
românilor cu bolşevicii în Siberia (1918-1920), Baia Mare, Editura Marist, 2009; Petre 
Ugliş Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919, ediţie îngrijită de Ioana Rustoiu, 
Smaranda Cutean, Marius Cristea, Tudor Roşu, Alba-Iulia, Editura Altip, 2015. 
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EXPERIENŢA ,,GRANIŢEI CULTURALE” (1916-1918) 
REFLECTATĂ ÎN MEMORIALISTICA PREOTULUI 

CĂRTURAR SEBASTIAN STANCA* 
 

Primul Război Mondial, printre altele, a adus după sine şi 
problema refugiaţilor, internaţilor şi a prizonierilor de război, cheia 
înţelegerii acestui fenomen rezidând în analizarea diferitelor urme 
documentare şi memorialistice. Pe tot parcursul desfăşurării 
conflictului, deplasarea populaţiei, concentrarea, internarea şi 
deportarea civililor, socotită de factorii decizionali necesară pentru 
susţinerea efortului de război, a devenit o practică uzuală.1 În cazul 
Imperiului Austro-Ungar, în contextul intrării Regatului României în 
război în anul 1916, de partea Triplei Înţelegeri, al ofensivei trupelor 
române în Transilvania, al panicii şi derutei provocate de acestea,2 

                                                           
* Studiu publicat în volumul Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din 
Banat-Crişana, XIII, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile 
Goldiş” University Press, 2018, pp. 314-327. 
1 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Războiul redescoperit (1914-1918), 
traducere de Cristina Popescu, Elena-Tudora Duţă, îngrijirea ediţiei şi prefaţă de 
Florin Ţurcanu, Bucureşti, Editura Corint, 2014, p. 97; Doru Dumitrescu, Mihai 
Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Război (1914-1918), Bucureşti, 
Editura Corint Educaţional, 2014, pp. 146-148; Annette Becker, ,,Captive 
Civilians”, în Jay Winter (ed.), The Cambridge History of the First World War, volum III, 
Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 333-334. 
2 Pentru mai multe date, legate de intrarea Regatului României în Primul Război 
Mondial, a se vedea excelenta lucrare semnată de istoricul Glenn E. Torrey, 
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autorităţile maghiare au dispus, prin ordinul ministrului de interne cu 
numărul 4845, din 31 august 1916, supravegherea şi urmărirea 
,,mişcărilor naţionaliştilor români”,3 măsură urmată de arestarea, 
încarcerarea şi deportarea intelectualilor români transilvăneni, 
precum şi de instituirea unei ,,graniţe culturale” de-a lungul lanţului 
carpatic, de la Orşova până la Vatra Dornei, ce însemna, de fapt, 
etatizarea şi maghiarizarea şcolilor confesionale româneşti ortodoxe 
şi greco-catolice.4 Prin aceste măsuri restrictive, autorităţile austro-
ungare au intenţionat reţinerea, încarcerarea şi îndepărtarea din 
mijlocul comunităţilor româneşti a liderilor formatori de opinie, în 
mod special a preoţilor,5 în acest sens fiind înfiinţate instituţii şi 
adoptate măsuri speciale pentru coordonarea arestărilor şi 
internărilor, în cadrul Ministerului de Interne de la Budapesta 
activând chiar o secţie specială a deportaţilor şi internaţilor români.6 
De pe urma acestei experienţe nefericite, ne-au rămas o serie de 
documente, anchete7 şi însemnări memorialistice,8 extrem de 

                                                                                                                           
România în Primul Război Mondial, traducere de Dan Criste, Bucureşti, Editura 
Meteor Publishing, 2014. 
3 Ioan Popescu-Puţuri, Augustin Deac, Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie 
1918, ediţia a II-a, Bucureşti, s. n., 1972, pp. 464-465. 
4 Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în 
perioada dualismului (1867-1918), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, 1986, pp. 240-242. 
5 Petru Pinca, ,,Contribuţia preoţimii române la înfăptuirea unirii de la 1 decembrie 
1918”, în Astra Blăjeană, număr 4 (73), 2014, p. 6; Alexandru Moraru, Biserica 
Ortodoxă Română între anii 1885-2000, volum III, tom I, Biserică. Naţiune. Cultură, 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
2006, pp. 565-569; Gheorghe Naghi, ,,Preoţii din Banat şi evenimentele anilor 
1914-1918”, în Mitropolia Banatului, an XXVIII, număr 10-12, 1978, pp. 602-610. 
6 Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, 
moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015, p. 45. 
7 Este vorba despre anchetele întreprinse de preoţii Sebastian Stanca, Romulus 
Cândea, Grigore N. Popescu şi Mircea Păcurariu (a se vedea: Sebastian Stanca, 
Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), 
ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza şi Mircea-
Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015; Romulus Cândea, ,,Biserica ardeleană în anii 
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valoroase, pe baza cărora poate fi reconstituită experienţa ,,graniţei 
culturale”. Dintre acestea, de departe, cea mai complexă mărturie 
memorialistică este cea aparţinând preotului cărturar Sebastian 
Stanca, publicată în deschiderea volumului Contribuţia preoţimii române 
din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ce valorifică 
rezultatele unei anchete întreprinse de acesta, publicat în anul 1925. 
Astfel, în cele ce urmează, vom încerca să surprindem experienţa 
,,graniţei culturale”, etapele încarcerării şi deportării, trăirile şi 
sentimentele preotului cărturar Sebastian Stanca, aşa cum acestea 
sunt prezentate în însemnările sale memorialistice.  

Înainte de a trece la analizarea punctuală a însemnărilor 
preotului cărturar Sebastian Stanca referitoare la experienţa ,,graniţei 
culturale”, se impune creionarea unui portret bio-bibliografic al 
acestuia, menit să faciliteze lectorului o mai bună înţelegere a celor ce 
urmează a fi prezentate. Sebastian Stanca, personalitate revendicată 
de trei zone geografice diferite (Hunedoara, Alba şi Cluj), s-a născut 
la 17 octombrie 1878, la Petroşani, în familia preotului Avram Stanca 
(1843-1916),9 o veche familie românească cu origini în zona 
Sebeşului.10 Şi-a început formaţia intelectuală la Sebeş, în cadrul 

                                                                                                                           
1916-1918”, în Candela. Revistă teologică şi bisericească, an XXXVII, număr 10-11, 
1926, p. 244, 253; Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, volum II, 
Temniţe şi lagăre, Bucureşti, Tipografia Vremea, 1940; Mircea Păcurariu, Politica 
statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania, pp. 179-199, 260-282). 
8 Gheorghe Moldovan, Fragmente din viaţa internaţilor zmulşi de la vetrele lor de 
deregătoriile maghiare şi duşi prin lumi streine după intrarea Romîniei în războiu, 1916-1918, 
Orăştie, Tipografia Libertatea, 1919; Septimiu Popa, Temniţele Clujului. Din 
însemnările unui popă românesc, Cluj, Institutul de Literatură şi Tipografie ,,Minerva” S. 
A., 1937. 
9 Despre acesta, a se vedea: Mihai Muntean, ,,Viguroasa rădăcină a Stănceştilor: 
preotul martir Avram Stanca din Petroşani (1843-1916)”, în volumul Sebastian 
Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată, coordonat de Mihai-
Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2016, pp. 37-49. 
10 Conform unei legende, cel mai îndepărtat vlăstar al acestei familii a fost 
identificat în localităţile Vurpăr şi Vinţul de Jos (astăzi în judeţul Alba), în susţinerea 
acestei teorii fiind invocată existenţa, în Vinţul de Jos, a aşa-numitului ,,castel al 
doamnei Stanca”, fostă soţie a domnitorului moldovean Aron Vodă (urmaşii 
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Gimnaziului Evanghelic (1890-1893), continuată la Braşov, în cadrul 
Liceului Ortodox ,,Andrei Şaguna” (1893-1898) şi desăvârşită ca 
absolvent al Seminarului Teologic Andreian (1898-1901) şi al 
Facultăţii de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii din Budapesta 
(1901-1907), instituţie din partea căreia, în anul 1910, a primit titlul 
de doctor în filologie, pentru o lucrare dedicată lui Timotei Cipariu. 
Perioada studenţiei a coincis şi cu debutul său literar, primele apariţii 
datând din perioada sibiană, când a publicat în paginile revistei 
manuscrise ,,Musa”.11 În anii petrecuţi în capitala Regatului 
Apostolic al Sfântului Ştefan, perioadă în care a deţinut şi poziţia de 
preşedinte al Societăţii Literare ,,Petru Maior”, Sebastian Stanca şi-a 
început activitatea gazetărească, în anul 1901, alături de Dionisie 
Stoica, punând bazele gazetei ,,Poporul Român”, iar în anul 1902, 
alături de Octavian Goga, Ioan Lupaş, Ion I. Lapedatu, Alexandru 
Lapedatu, Gheorghe Tulbure, Octavian Tăslăoanu, Horia Petra 
Petrescu, gazetei ,,Luceafărul”. În anul 1907 a revenit în Transilvania, 
s-a căsătorit cu Maria Muntean, nepoata criticului literar Titu 
Maiorescu şi a îmbrăţişat calea sacerdoţiului, fiind hirotonit preot pe 
seama parohiei Vulcan, unde a activat până în anul 1911, când a fost 
transferat la Sebeş. Pasionat fiind de cercetarea istoriei românilor, în 
anul 1910, s-a înscris la Facultatea de Filosofie, Limbi şi Istorie a 
Universităţii ,,Ferenc József” din Cluj, eforturile sale, în acest 
domeniu, fiind încununate de obţinerea titlului de doctor în istorie 
din partea noii universităţi româneşti, constituite după anul 1918. 
Activitatea clericală a fost dublată de cea politică, Sebastian Stanca 

                                                                                                                           
acesteia fiind răspândiţi în localităţile Sebeş, Alba-Iulia, Pian, Petroşani, Cluj-
Napoca, Bucureşti etc.). Un prim membru al familiei Stanca, atestat de sursele 
istorice consultate, a fost Ioan Stanca, cântăreţ al bisericii ortodoxe din Sebeş, 
ulterior preot în Pianul de Sus (Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă. Memorii, 
cuvânt înainte de Zoe Stanca, ediţie îngrijită şi cu postfaţă de Dumitru Velea, 
Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale ,,Ion D. Sârbu”, 1998, p. 14; Livia Ciupercă, 
Dominic Stanca. Studiu monografic, Bucureşti, Editura Universalia, 2011, p. 17). 
11 Despre această publicaţie, din păcate astăzi pierdută (păstrată, însă, în fotocopii, 
graţie eforturilor cercetătorului sibian Ioan Popa), a se vedea: Ioan Popa, Revista 
,,Musa”. Un martor ocular al sentimentelor naţionale româneşti în perioada dualistă, Sibiu, 
Editura Techno Media, 2012. 
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fiind un susţinător activ al mişcării ,,tinerilor oţeliţi” din cadrul 
Partidului Naţional Român din Transilvania, precum şi de cea 
culturală, desfăşurată în cadrul Asociaţiunii ASTRA. După realizarea 
Marii Uniri, a fost cooptat în comisia care a pus bazele reînfiinţării 
Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, mai apoi în consistoriul 
noii eparhii, în calitate de referent şcolar. Din această calitate, s-a 
implicat în diverse acţiuni administrative şi culturale, obţinând, cu 
titlu de gratuitate, un teren pentru ridicarea unei catedrale episcopale, 
înfiinţând Muzeul de Antichităţi Religioase şi revistele ,,Foaia 
bisericească” şi ,,Renaşterea”. În paralel, şi-a continuat activitatea 
literară, desfăşurând şi o bogată activitate ştiinţifică, publicând o serie 
de articole, studii şi volume privind trecutul comunităţii ortodoxe 
transilvănene. Datorită bogatei sale activităţi bisericeşti şi culturale, 
Sebastian Stanca a fost decorat de către autorităţile române cu 
medalia ,,Răsplata Muncii pentru Biserică” (clasa I) şi ,,Coroana 
României” în grad de cavaler. În anul 1940, după trecerea Ardealului 
de Nord în componenţa Ungariei, prin Dictatul de la Viena, s-a 
retras dincolo de linia de demarcaţie, la Sibiu, unde a rămas până la 
sfârşitul vieţii. S-a stins din viaţă la 9 noiembrie 1947, fiind înhumat 
în cimitirul central din Sibiu.12 

                                                           
12 Constantin Pascu, ,,Un cărturar originar din Petroşani între ctitorii revistei 
Luceafărul”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, număr XVI-XVII, 1982-1983, pp. 659-
664; Florin Dobrei, ,,Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca: 
micromonografie”, în Revista Teologică, an XVI, număr 1, 2006, pp. 131-143; Mihai-
Octavian Groza, ,,Un cleric-cărturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian Stanca”, în 
Astra Salvensis, an II, număr 4, 2014, pp. 85-93; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric 
cărturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). 
Viaţa, activitatea şi opera”, în Analele Aradului, an I, număr 1, 2015, pp. 614-630; 
Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un colaborator destoinic şi 
,,prim sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: protopopul cărturar Sebastian Stanca 
(1878-1947)”, în Tabor, an X, număr 2, 2016, pp. 86-106; Mihai-Octavian Groza, 
,,Sebastian Stanca (1878-1947): un cleric-cărturar din Sebeşul de altădată. Medalion 
bio-bibliografic”, în volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul 
de altădată, pp. 51-71; Mihai-Octavian Groza, ,,Sebastian Stanca, istoric al Bisericii 
Ortodoxe din Sebeş”, în volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din 
Sebeşul de altădată, pp. 159-196. 
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În momentul izbucnirii Primului Război Mondial, Sebastian 
Stanca deservea de trei ani comunitatea ortodoxă din Sebeş, în 
calitate de paroh doi, fiind implicat, în acelaşi timp, în mişcarea 
culturală locală (în cadrul Despărţământului ASTRA Sebeş, al cărui 
secretar a fost) şi cea politică regională (în cadrul mişcării ,,tinerilor 
oţeliţi”, condusă de naşul său de cununie, poetul Octavian Goga).13 
Pe baza studierii atente a documentelor păstrate în colecţiile 
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, cercetătoare Andreea Dăncilă 
Ineoan ne relevă faptul că în perioada neutralităţii Regatului 
României (iulie 1914-august 1916), Sebastian Stanca, alături de tatăl 
său, preotul Avram Stanca, a fost într-o legătură permanentă cu 
Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale de la Bucureşti, furnizând 
acesteia o serie de informaţii în legătură cu poziţiile trupelor austro-
ungare din Transilvania, pregătind, astfel, terenul intervenţiei armatei 
române în zonă.14 

În toamna anului 1916, pe fondul eşuării campaniei trupelor 
române în Transilvania, autorităţile austro-ungare au adoptat o serie 
de măsuri restrictive privind supravegherea, arestarea, încarcerarea şi 
deportarea intelectualilor români, acuzaţi de ,,trădare de patrie”, 
,,simpatie faţă de Regatul Român”, ,,instigare împotriva autorităţilor”, ,,spionaj 
în favoarea României” etc.15 Cei mai afectaţi de aplicarea acestor măsuri 
au fost liderii spirituali ai românilor transilvăneni, preoţii ortodocşi şi 
greco-catolici, deoarece, după cum remarca Sebastian Stanca ,,[…] 
preoţii au fost vestalele care au ţinut pururea vie flacăra focului credinţei naţionale 

                                                           
13 Octavian Goga în corespondenţă, volum II, ediţie îngrijită de Mihai Bordeianu, Ştefan 
Lemny, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, pp. 402-403; Mircea-Gheorghe 
Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un colaborator destoinic şi ,,prim sfetnic” al 
episcopului Nicolae Ivan”, p. 90; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric cărturar astrist 
uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca”, p. 620. 
14 Andreea Dăncilă Ineoan, ,,Sebastian Stanca şi generaţia revistei Luceafărul”, în 
volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată, p. 90. 
15 Mihai-Octavian Groza, ,,Din istoria mai puţin cunoscută a Marelui Război. 
Instituirea ,,graniţei culturale”, arestarea, încarcerarea şi deportarea preoţilor români 
transilvăneni în Ungaria (1916-1918)”, în Astra Salvensis, an III, număr 6, 2015, p. 45. 
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în poporul românesc”.16 Din punct de vedere statistic, pe baza 
informaţiilor furnizate de anchetele privind dimensiunea 
fenomenului, putem aprecia că unul din patru preoţi români 
transilvăneni au avut de suferit de pe urma acestor măsuri 
restrictive,17 printre cei afectaţi direct numărându-se şi preotul 
cărturar Sebastian Stanca. 

La 15 august 1916, alături de reprezentanţii elitei intelectuale 
din Sebeş, printre care îi enumerăm pe Sergiu Medean (protopop 
ortodox), Ioan Simu (protopop greco-catolic), Ioan Elekeş (medic), 
Dumitru Ştefan (avocat), Nicolae Tincu (negustor),18 Sebastian 
Stanca a fost ridicat de jandarmeria austro-ungară şi deportat în 
vestul Ungariei, în lagărul de la Şopron.19 Cu acest moment, al 
arestării, debutează însemnările preotului Sebastian Stanca, din 
primele rânduri desprinzându-se calmul cu care acesta a întâmpinat 
momentul, menţionând că: ,,[…] Ce mari şi minunate sunt lucrările lui 
Dumnezeu în împărăţia sufletului omenesc. În momentele cele mai grele ale vieţii, 
dă acestui suflet energii neînchipuite. O linişte grozavă mi-a cuprins sufletul în 
aceste momente, liniştea înspăimântătoare, care ca un preludiu cuprinde natura 
întreagă în preajma furtunei ce clocote înăbuşită în adâncime. Îmi făcusem repede 
seama cu mine. Dacă atâtea sute şi mii de mucenici au sângerat pentru 
înfăptuirea unui ideal visat de veacuri, cu atât mai vârtos acum când înfăptuirea 
e în prag, reclamă acest ideal jertfă şi mai multă de sânge. Iar dacă Dumnezeu 
mi-a scris ca şi eu să dau acest tribut glorios şi sfânt, fie voia Domnului. Acum 

                                                           
16 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, p. 42. 
17 Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian, ,,Displacements of Population in the 
Years of the Great War, the Arrest, the Incarceration and the Deportation of the 
Romanian Transylvanian Priests in the West Hungary (1916-1918)”, în volumul 
Między Geopolityką a Emigracją, coordonat de Robert Mieczkowski, Varşovia, 
Editura Armagraf, 2016, pp. 15-17. 
18 Mihai-Octavian Groza, ,,Galeria sebeşenilor uitaţi: Sebastian Stanca (1878-
1947)”, în Sebeşul Povestit, an II, număr 4, 2015, p. 29. 
19 Conform istoricului Ioan Bolovan, în oraşul Şopron, precum şi în cele circa 12-
15 comune limitrofe, au fost internate între 2000 şi 3000 de persoane, preoţi, 
profesori, învăţători (a se vedea: Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile 
demografice din Transilvania, p. 41). 
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înţeleg pe deplin, de ce cei mai mari nevinovaţi ai istoriei au păşit pe treptele 
eşafodului cu atâta linişte şi bărbăţie”.20 Demn de precizat este faptul că 
această atitudine demnă a preoţilor români transilvăneni în faţa 
arestărilor este atestată de toate sursele consultate, majoritatea 
acceptând umilinţa reţinerii şi deportării, ori alegând calea refugiului 
în Regatul României sau înrolării voluntare în armata austro-ungară 
în calitate de capelani militari, aşezând crucea lângă sabie, după cum 
remarca preotul Elie Dăianu.21 

În faţa necunoscutului, trecând peste umilinţa arestării în ziua 
celebrării marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, momentul 
despărţirii de familie a fost cel mai dificil, consemnat de preotul 
Sebastian Stanca cu amărăciune şi nostalgie: ,,[…] Momentele grozave 
ale despărţirii de soţie şi de copilaşii care îşi dormeau liniştea candidă a vârstei lor 
nevinovate, nu le doresc nici celui mai mare duşman. Împingându-mă de spate m-
au luat între patru baionete, pe când nevasta mea a căzut leşinată în mijlocul 
curţii”.22 Tabloul a fost întregit de arestarea tatălui său, preotul Avram 
Stanca din Petroşani şi umilirea acestuia de autorităţile austro-ungare, 
fiind obligat să călătorească la Sebeş cu un transport de bagaje 
militare, parte pe jos, parte cu căruţa, pe vânt şi ploaie, îmbrăcat 
sumar. Ajuns la destinaţie, epuizat, aproape orbit, la scurt timp s-a 
stins din viaţă, fiind înhumat, temporar, în cimitirul Sebeşului.23 

Noaptea de 15 spre 16 august 1918 a fost martoră arestării 
intelectualilor sebeşeni şi transportării acestora spre Sibiu. În gara 
Sibiului, mulţi pentru prima oară, au experimentat dispreţul celor 
alături de care românii au convieţuit de-a lungul secolelor, Sebastian 
Stanca mărturisind următoarele: ,,[…] În Sibiu, lume multă. Agitaţie 

                                                           
20 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, p. 46. 
21 Elie Dăianu, Însemnări din închisoare şi exil (1917-1918), volum II, ediţie îngrijită de 
Valentin Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancă, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2002, p. 94. 
22 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, p. 46. 
23 Ibidem, p. 111; a se vedea şi: Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolă, pp. 226-227; 
Mihai Muntean, ,,Viguroasa rădăcină a Stănceştilor”, p. 48. 
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extraordinară […] Luaţi din nou între baionete, ne-au călăuzit neobosiţii noştri 
împănaţi în pas domol şi festiv de-a lungul oraşului însoţiţi de plebea oraşului, 
care ne scuipa, ne huiduia şi în urlete grozave ne trimiteau la spânzurătoare”.24 
Din Sibiu, dimpreună cu alţi intelectuali ai vremii, printre care îi 
enumerăm pe Ioan Lupaş (protopopul Săliştei), Aurelia Goga 
(mama poetului Octavian Goga, nepoata cărturarului Sava Popovici-
Barcianu, ea însăşi un om de cultură desăvârşit),25 Valeriu Popovici 
(preot în Sibiel), Sebastian Stanca a fost îmbarcat într-un tren de 
cărbuni, cu destinaţia Şopron (o localitate aflată astăzi la graniţa 
dintre Ungaria şi Austria).26 

Călătoria înspre interiorul imperiului, marcată de condiţiile 
mizere, de oprobriul populaţiei şi a celor însărcinaţi cu paza 
,,călătorilor”, este descrisă cu lux de amănunte de însemnările 
preotului Sebastian Stanca, de la început şi până la sfârşit: ,,[…] 
Căldura înnăbuşitoare în starea noastră staţionară devine insuportabilă. 
Scândurile vagonului, presărate cu rămăşite de cărbuni, taie vânătai în carnea 
trupului istovit […] Un vânt rătăcitor dinspre apus urzeşte o pânză de nori care 
deodată cu noaptea începe să cearnă o ploaie măruntă şi rece. Ploaia biciuită de 
vânt ne bate în faţă, straşina pălăriilor ne picură boabe reci de apă pe umeri şi pe 
genunchi şi fluidul se furişează până la piele, fulgerând cu fiecare strop fiori reci în 
vinele noastre […] Sătui de oboseală o singură dorinţă mai aveam: să ajungem 
la ţinta exilului, la o fărâmă de odihnă”.27 Din însemnările preotului 
Sebastian Stanca reiese faptul că împotriva acestei atmosfere 
apăsătoare, chinuitoare, ,,călătorii” s-au aplecat asupra rugăciunii şi 
asupra cuvintelor Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei: ,,[…] Nu 
vă grijiţi cu sufletul vostru ce veţi mânca şi ce veţi bea, nici cu ce vă veţi îmbrăca, 
că acestea toate neamurile le caută. Ci căutaţi mai întâi la împărăţia lui 

                                                           
24 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, p. 47. 
25 Octavian Goga (7 mai 1938-2 mai 2008), bio-bibliografie şi antologie de Dorin 
Gogâlea, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, Sibiu, 2008, p. 21. 
26 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, pp. 47-49. 
27 Ibidem, pp. 50-51. 
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Dumnezeu şi dreptatea lui”.28 Rugăciunea ad-hoc, rostită în momentul 
de cumpănă, a contribuit la intensificarea trăirii religioase a celor 
aflaţi în suferinţă, fapt ce i-a ajutat să treacă mai uşor peste ororile 
cotidianului.29 

După o săptămână de călătorie ,,[…] în lungul şi latul ţării”, 
Sebastian Stanca a ajuns în localitatea Şopron, de unde a fost 
repartizat în lagărul ce funcţiona în localitatea Rust, primele contacte 
cu noul mediu fiind surprinse de însemnările acestuia: ,,[…] Zdrobiţi, 
amărâţi, flămânzi şi nenorociţi ne târâm la poliţia de graniţă, de aici la pretură, 
unde prim-pretorul Blasek, de origine slovac, cu afabilitate cavalerească, ne ia 
naţionalul şi ne dă libertate să ieşim singuri în oraş […] Prim-pretorul ne 
declară internaţi desemnându-ne ca sălaş orăşelul Rust […] Un poliţai ursuz ne 
ia din nou pomelnicul şi după ce ne citeşte regulile aspre ale internării, ne dă 
drumul în comună. Zadarnică ne-a fost reclamaţia că n-avem bani, n-avem 
haine, n-avem alimente, n-avem nimic şi zadarnică cererea ca să ne dea un 
adăpost. O ridicare din umeri a fost tot răspunsul. Noroc că în comună erau 
multe case goale, pe care mai cu binele, mai cu forţa, le ocupăm câte doi-trei în 
tovărăşie”.30 

Cu acelaşi lux de amănunte, preotul Sebastian Stanca descrie şi 
viaţa în exil, internaţii fiind ,,[…] expuşi primejdiei de a pieri aici de 
foame”,31 relaţia cu autorităţile maghiare, cărora ,,[…] suferinţa noastră le 
oferă prilej de plăcere şi satisfacţie”,32 lipsa de ocupaţie a celor internaţi, 
,,[…] lipsiţi de orice ocupaţie fizică şi intelectuală”,33 precum şi alimentaţia 
precară, una dintre cele mai presante griji: ,,[…] Cu alimentaţia o 
duceam tot mai rău. Voluminoasa noastră cârciumăriţă ne înăspreşte 

                                                           
28 Ibidem, p. 51. 
29 Mihai-Octavian Groza, ,,Religia Marelui Război reflectată în textele 
memorialistice”, în volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, 
coordonat de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 90. 
30 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, pp. 53-54. 
31 Ibidem, p. 56. 
32 Ibidem, p. 57. 
33 Ibidem, p. 58. 
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tratamentul din zi în zi. Carnea de bou bătrân pusă la fiert la 11 ni se aşterne 
caldă la ora 12, garnisită cu legume crude, stropite cu apă rece şi oţet. Zgârciurile 
de stomac ne silesc adeseori să postim ziua întreagă”.34 

Izolarea, lipsa unor activităţi fizice sau intelectuale, contactele 
sporadice cu familia prin intermediul corespondenţei, precum şi 
atenta supraveghere a autorităţilor l-au determinat pe Sebastian 
Stanca să îşi găsească o cale de refugiu, în cimitirul localităţii Rust, 
ferit de privirile vigilente ale jandarmilor: ,,[…] singurul loc de refugiu ne 
este cimitirul şi o poieniţă de lângă el, unde suntem feriţi de ochii spionilor ce ne 
pasc la tot pasul”. Încercările repetate de a-şi găsi un post în 
administraţia locală, văduvită de personalul specializat prin 
succesivele recrutări, care i-ar fi permis asigurarea unui minim de 
decenţă, au fost primite cu suspiciune şi ostilitate de autorităţile 
maghiare, singura posibilitate fiind aceea a colaborării cu populaţia 
locală în sectorul agricol: ,,[…] După ce pe urma mobilizării, unele oficii 
publice au rămas fără slujbaşi ne adresăm primăriei locale, oferindu-ne serviciile 
în schimbul unei remuneraţii modeste, din care să ne putem susţine. Răspunsul 
obraznic şi jignitor nu întârzie: ca oameni periculoşi pentru interesele statului nu 
putem fi aplicaţi la nici un fel de serviciu public; de vrem însă muncă, e vremea 
culesului recoltei de pe câmp, să ne oferim braţele de muncă populaţiei locale. În 
acest înţeles se dă de ştire locuitorilor să reflecteze la internaţi pentru munca 
câmpului, pe lângă retribuţia ce compete oricărui zilier. Respingem cu indignare 
oferta, iar populaţia îndemnată de mai mult bun simţ decât domnul primar, nu 
face uz de avizul primăriei”.35 

Unul dintre cei mai mari ,,duşmani” ai celor deportaţi, amintit 
de preotul Sebastian Stanca, a fost, folosind o sintagmă consacrată 
de istoriografie, ,,generalul iarnă”, asprimea iernii anului 1916 
influenţând comportamentul internaţilor, nevoiţi să îşi asigure 
singuri, prin orice mijloace, sursa de încălzire: ,,[…] Frigul se înteţeşte. 
În urmă soseşte un transport de cărbuni şi petrol. Dar nu pe seama noastră. 
Nevoia, care iscodeşte multe soluţii, ne îndeamnă să mituim cu câteva coroane pe 
bătrânul servitor al primăriei. Bacşişul deschide poarta ferecată a pivniţei uriaşe 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 59. 
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şi sub scutul întunericului de seară ne strecurăm domol în catacomba seculară, cu 
sticle culese de pe maidanele din capul satului şi cu saci împrumutaţi de la 
băcanul evreu […] Preţioasele materii, plătite de noi, îl duce în ispită să ne repete 
operaţia încă de două-trei ori până în noapte târziu şi suntem fericiţi că cel puţin 
pe câtva timp putem lupta cu frigul”.36 

Au existat voci care, suprasolicitând, au comparat regimul de 
detenţie al intelectualilor internaţi sau deportaţi în vestul Ungariei cu 
sistemul concentraţionar din perioada comunistă. Această teorie este 
infirmată chiar de însemnările preotului Sebastian Stanca, din cadrul 
cărora reiese clar faptul că cei deţinuţi şi deportaţi au beneficiat de o 
,,pensie” specială de internare (care varia de la câteva coroane, până 
la câteva zeci de coroane şi care îi permitea celui deţinut asigurarea 
unui minim alimentar), de colete cu alimente expediate de familie sau 
de diferitele asociaţii şi bănci româneşti (băncile ,,Albina” din Sibiu, 
,,Victoria” din Arad şi ,,Ardeleana” din Orăştie fiind cele mai active 
în acest sens), puteau trimite şi primi corespondenţă, aveau acces la 
diferitele periodice ale vremii, inconvenientul, pentru un intelectual, 
fiind arestul la un domiciliu stabilit, într-un teritoriu străin, condiţiile 
improprii, ocara populaţiei maghiare, precum şi limbajul aspru şi 
jignitor utilizat de autorităţile austro-ungare în raportul cu deţinuţii.37 
Într-adevăr, situaţia intelectualilor încarceraţi la Cluj, Odorhei sau 
Seghedin a fost mult mai precară decât a celor deportaţi, acelaşi 
Sebastian Stanca, într-un text publicat în paginile revistei 
,,Renaşterea”, mărturisind că tratamentul aplicat a fost unul înjositor, 
deţinuţii fiind obligaţi să doarmă ,,[…] pe scândurile goale, fără nici un fel 
de aşternut”, să suporte prezenţa elementelor de la marginea societăţii, 
,,[…] ţigăniile şi prostituatele, care se dezbrăcau în faţa lor şi cu vorbe şi gesturi 
triviale îşi băteau joc de ei”, să rabde de foame, căci ,,[…] alimentaţia varia 
după felul închisorii, dar în cele mai multe închisori numai odată pe zi, o bucată 
de pâine neagră şi uscată”, tablou completat de tratamentul brutal aplicat 
în timpul investigaţiilor: ,,[…] legaţi în lanţuri, care le tăiau în carne, 

                                                           
36 Ibidem, pp. 63-64. 
37 Mihai-Octavian Groza, ,,Din istoria mai puţin cunoscută a Marelui Război”,  
pp. 55-56. 
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deţinuţii erau târâţi în faţa judelui de instrucţie. Interogatoriile erau însoţite de 
pălmi, pumni, ghionturi şi maltratări. Bieţii mucenici se întorceau în celule cu 
degetele zdrobite de ciocane, cu picioarele ucise de potcoavele cizmelor jandarmilor, 
cu răni adânci în piept, în braţe, în spate şi plini de sânge cu obrazul umflat şi 
plin de vânătăi, cu unghiile şi părul smuls, cu capul plin de cocori. Pe mulţi îi 
aduceau, pe sus, schingiuiţi şi mai mult morţi şi îi aruncau cu înjurături sălbatice 
în mijlocul celulei ca pe nişte hoituri netrebnice”.38 

Având credinţa că în oraşul Şopron traiul era mai confortabil, 
o parte a preoţilor internaţi în localităţile limitrofe, printre care s-a 
aflat şi preotul Sebastian Stanca, şi-au cerut transferul în oraş, unde 
au avut neplăcuta surpriză să constate că atmosfera era mult mai 
apăsătoare, fiind încărtiruiţi în mahalaua oraşului, ,,[…] în locuinţe 
acomodate şubredei noastre situaţii financiare”, supravegheaţi la fiecare pas 
şi obligaţi să se prezinte la poliţie de două ori pe săptămână, ,,[…] cu 
opreliştea strictă de a cerceta localurile publice şi ieşirea din oraş”.39 

Cercetând periodicele bisericeşti ale epocii, descoperim o altă 
latură a experienţei preotului cărturar Sebastian Stanca, aceea a 
detenţiei generatoare de literatură, din această perioadă datând o 
serie de versuri, publicate, în special, în paginile ,,Telegrafului 
Român”. Impregnate de o sensibilitate aparte, acestea transmit dorul 
de casă, de familie, greutăţile detenţiei şi ale vieţii între străini, 
sentimente specifice omului înstrăinat, sesizabile prin simpla 
lecturare a titlurilor purtate de aceste versuri: ,,În exil”,40 ,,Dor de 
ţară”,41 ,,Trist”,42 ,,Resignare”,43 ,,Toamnă”,44 ,,Vântul”,45 ,,Toamnă 
târzie”,46 ,,În cimitir”,47 ,,Rugăciune”.48 Frustrarea şi dezamăgirea, 

                                                           
38 Sebastian Stanca, ,,Carmen saeculare. Preoţimea română din Ardeal în slujba 
idealului naţional”, în Renaşterea, an V, număr 15, 1927, pp. 5-6. 
39 Idem, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului, p. 64. 
40 Idem, ,,În exil”, în Telegraful Român, an LXV, număr 16, 4/17 martie 1917. 
41 Idem, ,,Dor de ţară”, în Telegraful Român, an LXV, număr 17, 7/20 martie 1917. 
42 Idem, ,,Trist”, în Telegraful Român, an LXV, număr 19, 14/27 martie 1917. 
43 Idem, ,,Resignare”, în Telegraful Român, an LXV, număr 20, 18/31 martie 1917. 
44 Idem, ,,Toamnă”, în Telegraful Român, an LXV, număr 21, 21 martie/3 aprilie 1917. 
45 Idem, ,,Vântul”, în Telegraful Român, an LXV, număr 22, 25 martie/7 aprilie 1917. 
46 Idem, ,,Toamnă târzie”, în Telegraful Român, an LXV, număr 24, 6/19 aprilie 1917. 
47 Idem, ,,În cimitir”, în Telegraful Român, an LXV, număr 26, 13/26 aprilie 1917. 
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emoţiile şi trăirile preotului Sebastian Stanca, transpuse în versurile 
sale, prezintă imaginea unei lumi bulversate şi măcinate de război, 
griji, sărăcie şi înfometare:49 ,,Vremea trece, ‘n al meu suflet/Creşte jalea val 
cu val,/Când te-oi mai vedea eu iară/Mult iubitul meu Ardeal?” (,,În exil”), 
,,Gându-mi sboară’n depărtare/Drum de ţară până’n zare,/Trece’n fugă deal 
cu deal/La iubitul meu Ardeal/Văd pe culmi un mândru plai,/Unde adesea 
mă purtai/Doina de mi-o trăgănai./Turma iese’n aluniş/Din huceagul de-
aluniş/Doina glasul şi-l instrună/Şi de multă voie bună/Sună codrul de 
răsună” (,,Dor de ţară”), ,,Mi dor de chipul scump al ţării mele/Şi-l caut cu 
ochii-n zarea de mătasă/Dar plâng nemângâiat şi’n suflet se pogoară/Povara 
grea a dorului de casă” (,,Trist”). 

La începutul anului 1917, în urma numeroaselor intervenţii ale 
populaţiei locale, depăşită de situaţie şi incapabilă să întreţină 
numărul mare de încarceraţi, autorităţile maghiare au procedat la 
eliberarea unui număr de deţinuţi, printre aceştia numărându-se şi 
preotul Sebastian Stanca.50 Cu toate acestea, eliberarea nu i-a adus 
uşurarea situaţiei, dimpotrivă, odată întors acasă a fost considerat 
,,internat” la domiciliu, obligat să se prezinte de două ori pe 
săptămână la poliţie şi să suporte supravegherea fiecărei acţiuni de 
către organele de ordine austro-ungare: ,,[…] Nu mai puţin a sângerat, 
însă, sufletul nostru acasă, unde am aflat pustiu, jaf şi mizerie, iar de altă parte 
oblăduirea administraţiei ne-a declarat internaţi acasă, având aceleaşi 
deobligamente de prezentare la poliţie de două ori pe săptămână şi restricţia de a 
nu face nici un pas fără ştirea organelor de siguranţă. Fiecare vorbă, fiecare pas 
ne era ispitit de agenţii secreţi, care ca o umbră de păcate ne spionau şi ziua şi 
noaptea”.51 

În toamna şi iarna anului 1918, pe fondul prăbuşirii 
fronturilor, dezagregării armatei austro-ungare şi izbucnirii revoluţiei, 
preotul cărturar Sebastian Stanca s-a aflat în prim-planul vieţii 
politice locale, făcând parte din Consiliul Naţional Român din Sebeş 

                                                                                                                           
48 Idem, ,,Rugăciune”, în Telegraful Român, an LXV, număr 40, 30 mai/12 iunie 1917. 
49 Elie Dăianu, Însemnări din închisoare şi exil (1917-1918), volum I, p. 14. 
50 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, p. 55. 
51 Ibidem, p. 67. 
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(pe care, pentru o scurtă perioadă de timp, în luna decembrie, l-a şi 
condus). Din această postură, a fost delegat să reprezinte cercul 
electoral Sebeşul Săsesc la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia 
din 1 decembrie 1918, ocazie cu care şi-a aşternut semnătura pe actul 
unirii Transilvaniei cu Regatul României.52 

La vremea potrivită, ajuns consilier al Episcopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului, o personalitate cu notorietate şi influenţă în 
mediul ecleziastic românesc, preotul cărturar Sebastian Stanca a 
realizat o anchetă privind efectele instituirii ,,graniţei culturale”, a 
încarcerării şi deportării preoţilor români transilvăneni. Pe baza 
informaţiile colectate din teritoriu, de la preoţii închişi, internaţi sau 
refugiaţi, Sebastian Stanca a realizat o statistică, concluzionând 
următoarele: 16 preotese şi 252 de preoţi ortodocşi şi greco-catolici 
au fost internaţi în vestul Ungariei, 3 preotese şi 111 preoţi au fost 
încarceraţi în închisorile din Cluj, Făgăraş, Târgu-Mureş, Odorhei, 
Timişoara, Seghedin şi Vaţ, 106 preoţi au ales calea refugiului în 
Regatul României, 15 preoţi şi-au pierdut viaţa în timpul anchetelor 
sau în exil, alţi 28 trecând la cele veşnice ca urmare a tratamentului 
brutal aplicat.53 Pentru a face cunoscute rezultatele anchetei 
întreprinse, în anul 1925, Sebastian Stanca a publicat lucrarea 
Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului 
(1916-1919), tabloul statistic realizat fiind completat de consemnarea 
propriei experienţe în deschiderea acesteia, însemnări care au stat la 
baza prezentului demers restitutiv. 

Observăm, aşadar, pe baza celor prezentate mai sus, întregite 
prin pasajele redate din însemnările preotului cărturar Sebastian 
Stanca, că experienţa ,,graniţei culturale” şi-a pus puternic amprenta 
asupra acestuia, depărtarea şi dorul de familie, desprinderea de 
mediul social, cultural şi politic frecventat, generând o adevărată 
dramă. Parcurgând însemnările preotului Sebastian Stanca observăm 

                                                           
52 Ioan Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele 
Unirii, volum IX, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, pp. 61-62. 
53 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului, p. 171. 
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un mod ingenios de îmbinare a propriei experienţe cu descrierea 
evenimentelor care au condus spre aceasta sau a situaţiei interne a 
monarhiei austro-ungare, toate acestea într-un stil plăcut şi accesibil, 
extrem de emoţionant, reflectând personalitatea excepţională a 
autorului. Astfel, putem afirma că însemnările preotului cărturar 
Sebastian Stanca ne prezintă un fragment de istorie trăită, încadrabil 
memorialisticii Primului Război Mondial, care, în contextul celebrării 
Marii Uniri, se cerea recuperat şi valorificat, cu atât mai mult cu cât 
acesta completează, într-un mod fericit, tipul de memorialistică al 
românilor din Sebeş, elaborat de intelectuali precum Lucian Blaga54 
şi Dorin Pavel,55 sau militari precum căpitanul Ilie Stricatu56 şi 
locotenent-colonelul Ioan Guţia.57 

                                                           
54 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2012, pp. 155-241. 
55 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, pp. 52-73. 
56 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), ediţie, studiu 
introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, 
Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2017. 
57 Ioan Guţia, ,,Crâmpeie din primele lupte din Sud-Tirol. Rovereto”, disponibil 
online la www.europeana1914-1918.eu, accesat la data de 31.V.2017 

http://www.europeana1914-1918.eu/
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 

 
SEBASTIAN STANCA 

Amintirile unui cleric exilat 
 

CAPITOLUL I 
CARTEA NEAGRĂ 

 
În vremea aceea pe când nu se [îm]plinise încă văleatul1 care a 

cutremurat Carpaţii din temelii şi a frânt cu năpraznica năvală a 
oştilor române rugina zăvoarelor de veacuri, un zvon sinistru colinda 
tăinuit din sat în sat, de la om la om, un zvon despre o listă neagră, 
care purta osânda crucii pentru toţi românii din cuprinsul statului 
unguresc, care se încumetaseră în cursul vremii să-şi manifeste, prin 
fapte deschise, fiinţa lor de români. A fi român în ţara ungurească 
era o crimă în faţa cârmuitorilor acestei ţări, clădite, din veac, pe 
temelia fărădelegilor. Iar cel ce cuteza să dea glas credinţei sale 
româneşti fără sfială, purta pecetea trădătorului de patrie şi era scris 
cu slove de osândă în catastifele negre ale stăpânirii. 

Când zidurile mucegăite ale monarhiei austro-ungare începură 
a se clătina în clocotul înfricoşat al războiului mondial, catastiful 
acestei liste negre a început să sporească din zi în zi şi pe paginile 
acestei pravile mincinoase şi urgisite au pornit să se înşiruie tot mai 
multe nume româneşti, tot atâtea cruci proaspete în cimitirul 
suferinţelor de veacuri ale neamului românesc. 

Cârmuitorii ţării n-au înţeles, nici în ceasul al unsprezecelea, 
glasul vremii pornite spre dezrobirea conştiinţelor, ci cu proptelele 
şubrede ale „Hajdúdorogului”,2 ale „zonei culturale”3 şi cu 

                                                           
1 „Văleat”: „Soroc/Moment/Clipă”. 
2 În anul 1912 s-a înfiinţat în nord-estul Ungariei, Episcopia Greco-Catolică 
Hajdúdorogh, prin trecerea în jurisdicţia ei a unui număr însemnat de parohii unite 
româneşti (în total 83 de parohii şi 382 de filii) şi rutene din diecezele de Oradea, 
Gherla, Blaj, Eperjes şi Muncaci, urmărindu-se, astfel, maghiarizarea mai uşoară a 
acestor comunităţi (a se vedea: Cecilia Cârja, Românii greco-catolici şi Episcopia de 
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ameninţarea „să ia România cu grădini încărcate de binecuvântare cerească să 
nu râvnească la trista glorie a vecinei sale Serbia”, caută să sprijinească 
clădirea hodorogită, de pe ale cărei straşini picură şi în aceste 
momente, de grea cumpănă, picurii de otravă ai maghiarizării. 

Cu intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei, 
furia stăpânirii ungureşti s-a dezlănţuit ca un puhoi sălbatic peste 
românii supuşi ei. 

Cu bici de foc, cu baionete şi lanţuri în dreapta, cu pravila 
neagră în stânga, a pornit în largul ţării să culeagă mucenicii. Şi în 
scurtă vreme, temniţele din Cluj, Târgu-Mureş, Odorheiu şi 
Seghedin4 s-au umplut, iar drumul cel mai bătut al românilor a 
devenit drumul Şopronului.5 Cu un glas lugubru de cucuvaie colinda 
într-o vreme toate satele noastre deviza ameninţătoare: „Pahod na 
Şopron”,6 iar zbirii împănaţi ai stăpânirii ungureşti au săvârşit cele mai 
odioase bravuri de patriotism descreierat, în slujba devizei acesteia. 
Osânda căzuse, în special, asupra umililor slujitori ai altarului. 
Stăpânirea ungurească a înţeles prea bine că preoţii au fost vestalele7 
care au ţinut pururea vie flacăra focului credinţei naţionale în 
poporul românesc şi furia aceleia s-a năpustit mai ales asupra 

                                                                                                                           
Hajdúdorogh (1912). Contribuţii documentare, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2009; Eadem, Biserică şi politică: înfiinţarea Episcopiei de Hajdúdorogh (1912), Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012). 
3 Desemnează spaţiul geografic din zona de graniţă a Austro-Ungariei cu România 
de-a lungul întregului lanţ al Munţilor Carpaţi, de la Orşova până la Vatra Dornei, 
teritorii în care ministrul instrucţiei publice de la Budapesta, Apponyi Albert, a 
decretat, în 2 august 1917, etatizarea tuturor şcolilor confesionale româneşti sub 
pretextul atitudinii „nepatriotice” a învăţătorilor şi preoţilor români în momentul 
intrării trupelor româneşti în Ardeal. Guvernul maghiar dorea crearea unei „puternice 
graniţe culturale” în care toate şcolile trebuiau să devină de stat, instrucţia urmând să 
se desfăşoare în limba maghiară (a se vedea: Roman R. Ciorogariu, Zile trăite, 
Oradea, Tipografia Diecezană, 1926, pp. 91-137; Marius Eppel, Un mitropolit şi epoca 
sa. Vasile Mangra (1850-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 
384-393). 
4 Seghedin, astăzi Szeged, al patrulea oraş ca mărime din Ungaria. 
5 Oraş în Ungaria, aproape de graniţa cu Austria. 
6 ,,Spre Şopron”/,,La Şopron”. 
7 Vestală: preoteasă a zeiţei romane Vesta, protectoare a focului din cămin. 
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preoţilor, amăgită de credinţa deşartă: „bate-voi păstorul şi se vor risipi oile 
turmei”.8 

Au bătut păstorii, dar nu s-a risipit turma, pentru că ei sădiseră 
în sufletul acestei turme o credinţă tare, oţelită în suferinţa nădejdilor 
de dreptate dumnezeiască. 

Observatoarele jandarmeriei puseseră mare zor la muncă. În 
privirea ochilor, în accentul cuvintelor, în umblet, în gesturi, în felul 
fiecărui român de a fi, urât sau frumos, zbirii aceştia vedeau 
duşmănia faţă de ideea de stat maghiar şi un raport scurt al unui 
pandur9 era de ajuns ca în câteva ceasuri să fi declarat trădător şi 
deţinut. Popasul cel mai apropiat era închisoarea de rând, unde te 
întâmpina foamea, frigul, întunericul, murdăria, ploşniţele şi 
păduchii. 

Iar continuarea: bătăi, scuipări, batjocuri, torturi ca în vremea 
Inchiziţiei.10 Unii osândiţi la moarte, alţii la ani de închisoare, iar cei 
mai norocoşi au fost executaţi în exil, unde zăboveau luni de zile, 
lungi în lipsuri şi mizerii. 

Fericiţi au fost cei ce au trecut repede în lumea veşniciei, căci 
ceilalţi s-au întors la vetrele lor ruinaţi trupeşte şi zdruncinaţi 
sufleteşte. 

Dar ceea ce întru fărădelegi se zămislise s-a topit ca ceara de 
faţa focului şi dreptatea lui Dumnezeu şi a istoriei, a înviat în toată 
măreţia ei zdrobitoare de fărădelegi. Şi s-a împlinit cuvântul 
Scripturii: „Vai vouă fariseilor făţarnici, iată, Eu trimit la voi proroci şi 
înţelepţi şi cărturari;  dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în 
sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate. Ca să cadă asupra voastră tot sângele 
drepţilor răspândit pe pământ”.11 „Temeţi-vă deci, că mânie va veni peste cei fără 

                                                           
8 Matei 26, 31; Marcu 14, 27. 
9„Pandur”: „Soldat de infanterie”. 
10 Instituţie a Bisericii Romano-Catolice, creată la sfârşitul secolului al XII-lea şi 
începutul secolului al XIII-lea, însărcinată cu apărarea purităţii învăţăturii de 
credinţă şi reprimarea ereziilor (a se vedea: Natale Benazzi, Matteo D’Amico, Istoria 
secretă a Inchiziţiei, traducere de Daniela-Cristina Vintilă, Bucureşti, Pro Editură şi 
Tipografie, 2000). 
11 Matei 23, 34-35. 
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de lege. Şi lumina lor se va stinge şi surparea de tot va veni peste ei şi dureri de 
mânie îi va apuca pe ei şi vor fi ca nişte pleve înaintea vântului şi ca nişte praf pe 
care îl spulberă viforul şi vor muri întru tăria puterii lor”.12 

 
CAPITOLUL II 

ZIUA ADORMIRII MAICII DOMNULUI 
 

În dimineaţa praznicului Adormirii Maicii Domnului13 din 
anul 1916, o înfrigurare neobişnuită trecuse ca o bătaie de aripi 
nevăzute peste satele Ardealului. Fenomenul a fost acelaşi aproape 
pretutindeni. Pe când românii credincioşi legii străbune se îndreptau, 
înseninaţi de vestea nouă şi mult aşteptată, în straie albe ca zăpada 
către biserică, organele administraţiei ungureşti de la fişpan,14 până la 
cel din urmă notar, se frământau deznădăjduiţi şi chinuiţi de 
presimţiri lugubre ca să execute ordinele ce năpădăiau ca ploaia 
asupra acestor sate. Mirat de această fierbere câte un preot, în calea 
lui spre biserică, a trecut pe la cancelaria comunală să ia informaţii 
precise. Atunci slujbaşul îl măsura cu fulgere de otravă din ochi şi 
aprins de mânie îi striga: „A plecat România voastră, contra noastră, 
ticăloasă trădătoare”. O clipă de înfiorare. Preotul pleca fără să 
răspundă, cu sufletul plin de fiorul unei bucurii nedesluşite, care îţi 
umple fiinţa de credinţa învierii din osânda morţii. 

Da, România noastră, după care a însetat atâta amar de vreme 
un neam dezmoştenit şi robit de nedreptatea veacurilor; da, România 
noastră, pentru că suntem ai ei şi ea e mama noastră, de al cărei dor 
„Ne-au răposat şi moşii şi părinţii”. 

În această zi, slujba la altar a fost mai curată, mai sfântă, iar 
glasul clopotelor, care mai scăpaseră de răpire şi care astăzi îşi cântau 
cântecul de lebădă, mai dumnezeiesc ca orişicând. Sărmanele clopote 

                                                           
12 Iov 21, 18. 
13 Sărbătoare cunoscută şi sub denumirea populară de „Sfântă Maria Mare”, 
prăznuită anual la 15 august. 
14„Fişpan”: „Comite suprem”. 
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ale bisericilor româneşti. Şi ele fuseseră osândite la moarte de 
nesăbuita lăcomie şi nebunie războinică a stăpânirii ungureşti. 

Soldaţii năpădiseră în vremea din urmă în satele româneşti să 
adune clopotele. Şi ele parcă îşi înţelegeau osânda. Duhul lui 
Dumnezeu parcă coborâse mai sfânt asupra lor şi în dangătul lor 
domol se înfiripau plânsete de jale şi zvâcniri de bucurie, accentele 
unui memento apocaliptic, care spunea poporului român să nu dea 
spre clătire credinţa sa, căci ceasul dreptăţii dumnezeieşti a sunat şi 
clipa învierii e aproape. 

Din această zi, clopotele bisericilor româneşti n-au mai sunat, 
au căzut sub loviturile ciocanelor ucigaşe, dar cu moartea lor s-a 
întărit în suflete şi mai mult credinţa în răsplata lui Dumnezeu, care 
mustră pe cei greşiţi, dar pedepseşte aspru pe cei nelegiuiţi.15 

Nicicând nu s-au înălţat cu atâta căldură, ca în această zi, 
rugăciuni către Maica Domnului, cea întru rugăciuni neadormită şi 
întru folosinţă nădejdea cea neschimbată.16 

Toată lumea era convinsă că s-a început actul ultim din marea 
tragedie a Imperiului Austro-Ungar. Poporul aştepta cu sfială 
desfăşurarea fatală a evenimentelor, iar preoţii satelor    s-au pregătit 
în această zi trupeşte şi sufleteşte pentru jertfa pe care ştiau că vor 
trebui să o [îm]plinească şi mulţi au gustat în ziua aceasta ultima lor 
cuminecătură din potirul altarului. 

 

                                                           
15 Pentru problematica rechiziţionării clopotelor din Transilvania şi Banat în Primul 
Război Mondial, a se vedea: Elena Crinela Halom, Sunet şi sensibilităţi colective. Funcţia 
socială a clopotelor în comunităţile româneşti din Transilvania (secolele XIX-XX), Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 80-90; Daniel Alic, Eparhia 
Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea (1910-1919). Biserică şi 
societate, Cluj-Napoca/Caransebeş, Presa Universitară Clujeană/Editura Episcopiei 
Caransebeşului, 2013, pp. 324-327. 
16 Autorul reproduce prima propoziţie a „condacului” praznicului Adormirii Maicii 
Domnului: „Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită şi întru folosinţă 
nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o; căci ca pe Maica Vieţii, la viaţă a 
mutat-o Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc”.  
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CAPITOLUL III 
DEŢINERILE 

 
În ziua aceasta de Sântămăria Mare, lista neagră, urzită la 

Budapesta, a luat, dintr-o dată, proporţii uriaşe. În fiecare oraş, în 
fiecare sat din părţile româneşti, s-a zămislit un făt de listă neagră 
locală. Primarii, notarii şi pretorii, cu puţine excepţii,   s-au grăbit să 
dea stăpânirii dovezi palpabile de patriotism. Iar jandarmii şi agenţii 
secreţi au pornit dintr-o dată ca o haită la vânătoare, să săvârşească 
bravuri patriotice asupra bieţilor români fără putinţă de apărare. Era 
mai ieftină bravura aceasta pentru că le garanta răsplată bogată şi 
siguranţa unei scutiri de întoarcere la frontul războiului. Comitetul 
central din Budapesta, alcătuit la 1914, anume pentru spionarea 
poporului român din Ungaria, dădu ordin telegrafic: tot ce e suspect 
să fie deţinut. Iar comandantul militar din Cluj i-a dat imediat întreg 
concursul, punând la dispoziţia jandarmeriei soldaţii. Chestiunea 
aceasta îl preocupa cu mai mult interes decât frontul de bătaie. 

Şi din ziua cea dintâi s-a năpustit împănata vigilenţă a 
jandarmeriei asupra satelor româneşti, de la Braşov şi până la 
Vârşeţ.1 Cele dintâi jertfe au fost preoţii. Cu brutalitatea caracteristică 
jandarmilor unguri i-au ridicat pe cei mai mulţi în miez de noapte, i-
au legat în lanţuri, i-au luat între baionete,    i-au purtat zeci de 
kilometri pe drumul de ţară din sat în sat, pălmuindu-i şi 
batjocorindu-i, pe alţii i-au purtat în ziua mare pe uliţele oraşelor 
ungureşti şi săseşti în huiduielile şi scuipările publicului. 

Dau aici, ca model, deţinerea noastră, a celor din Sebeşul-
Săsesc. 

De cu seară, o seară frumoasă de vară pe când luna îşi picura 
argintul peste liniştea oraşului, stând la sfat cu vecinul, măsuram cu 
privirea chemătoare adâncul orizontului şi aşteptam cu atenţia 
încordată, din clipă în clipă, să auzim un bubuit înnăbuşit de tun 
dinspre Sibiu sau să zărim desprinzându-se din largul mohorât al 

                                                           
1 Oraş în Serbia, al doilea ca mărime din districtul Banatul de Sud. 
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văzduhului, un aeroplan, care să ne vestească apropierea fraţilor 
doriţi. Dar liniştea stăruia povarnică şi prevestitoare de furtună. 

La miezul nopţii, când abia aţipisem în urma agitaţiilor zilei, 
mă trezeşte brusc un zăngănit de arme. În casă intrase un 
„strajămeşter”2 cu doi jandarmi înarmaţi până în dinţi. Eram uimit 
de această încălcare nocturnă câtă vreme îmi ştiam toate uşile 
încuiate. M-am dumerit însă îndată. La poartă, stau de strajă laţi doi 
împănaţi cu baionetele pe puşcă, la scările locuinţei doi sergenţi de 
poliţie, iar alături de ei un băiat de lăcătuş cu o uriaşă legătură de chei 
false. Atunci am înţeles. 

Strajămeşterul, mulţumit de succesul planului infernal, mă 
declară imediat arestat şi mă provoacă să mă îmbrac, gătindu-mă „de 
un drum lung”. Când nevasta voi să-mi dea rufele şi hainele necesare 
pentru drumul lung, împănatul a oprit-o cu vorbe aspre: „Nu-i trebuie 
nimic şi n-are să-şi ia nimic”. Şi nu mi-a lăsat decât hainele de vară de 
toate zilele, ba la urmă mi-a scotocit din buzunare briceag, ceruză,3 
caietul de notiţe şi tot. Eram în curat, că „drumul lung” nu poate fi 
altul, decât drumul veşniciei, glonţul sau spânzurătoarea. 

Ce mari şi minunate sunt lucrurile lui Dumnezeu în împărăţia 
sufletului omenesc. În momentele cele mai grele ale vieţii, dă acestui 
suflet energii neînchipuite. O linişte grozavă mi-a cuprins sufletul în 
aceste momente, liniştea înspăimântătoare care, ca un preludiu, 
cuprinde natura întreagă în preajma furtunii ce clocotea înnăbuşită în 
adâncime. Îmi făcusem repede seama cu mine. Dacă atâtea sute şi 
mii de mucenici au sângerat pentru înfăptuirea unui ideal visat de 
veacuri, cu atât mai vârtos acum când înfăptuirea e în prag, reclamă 
acest ideal jertfă şi mai multe de sânge. Iar dacă Dumnezeu mi-a 
scris ca şi eu să dau acest tribut glorios şi sfânt, fie voia Domnului. 

Acum înţeleg pe deplin de ce cei mai mari nevinovaţi ai istoriei 
au păşit pe treptele eşafodului cu atâta linişte şi bărbăţie. Mă durea 
însă grozav soarta familiei mele, a soţiei bolnăvicioase şi a celor trei 
copilaşi nevârstnici. 

                                                           
2 „Strajămeşter”: „Sergent-major de artilerie sau cavalerie în armata austro-ungară”. 
3 „Ceruză”: „Condei/Creion”. 
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Momentele grozave ale despărţirii de soţie şi de copilaşii care 
îşi dormeau liniştea candidă a vârstei lor nevinovate, nu le doresc nici 
celui mai mare duşman. Împingându-mă de spate m-au luat între 
patru baionete, pe când nevasta mea a căzut leşinată în mijlocul 
curţii. 

În antişambra4 căpitanului de poliţie, străjuită de alţi patru 
jandarmi, ne-au adunat pe şase intelectuali, protopopii Sergiu 
Medean5 şi Ioan Simu,6 medicul d[octo]r Ion Elekeş7, avocatul 
d[octo]r Dumitru Ştefan, negustorul Nicolae Tincu şi subscrisul. 
Primarul oraşului şi căpitanul poliţiei erau în plină activitate. 
Căpitanul a trecut pe lângă noi cu un zâmbet sarcastic pe buze ca pe 
lângă cei mai mari făcători de rele. Solicitarea unei convorbiri cu 
căpitanul ne-a fost zadarnică. 

Pe o ploaie torenţială ne-au luat apoi între şase baionete, doi 
cu doi şi cu trenul de trei ore noaptea ne-au expediat la Sibiu. În tren 
întuneric, iar noi, uzi de ploaie dârdâiam de frig. Mai ales unul dintre 

                                                           
4 „Antişambră”: „Anticameră”. 
5 Sergiu Medean (1862-1938): preot ortodox, protopop al oraşului Sebeş, din 
această calitate având o contribuţie deosebită la dezvoltarea învăţământului primar 
din zonă, preşedinte al despărţământului ASTRA Sebeş, membru şi preşedinte al 
Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat de drept la Marea Adunare Naţională de 
la Alba-Iulia (a se vedea: Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 decembrie 1918. 
Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun: documente la un sfert de veac de la Marea Unire, 
volum I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 195). 
6 Ioan Simu (1875-1946): preot greco-catolic român, membru fondator şi 
preşedinte al „Reuniunii Meseriaşilor Români din Abrud”, membru marcant al 
ASTRA, membru de onoare al Societăţii „Carpaţi” din Bucureşti, protopop al 
oraşului Sebeş, membru şi preşedinte al Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat 
la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, deputat în cadrul primului parlament 
al României Mari (a se vedea: Ibidem, pp. 340-342). 
7 Ioan Elekeş: medic, membru al Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia (a se vedea: Ioan Popescu-Puţuri, Ştefan 
Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volum IX, 1989, p. 61). 
7 Ioan Băilă: secretar orăşenesc, membru al Consiliului Naţional Român Sebeş, 
desemnat senator al oraşului la 1918, delegat la Marea Adunare Naţională de la 
Alba-Iulia (a se vedea: Ioan Pleşa, „Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional 
Român din Sebeşul-Săsesc”, în Dacoromania, număr 5, 2000, p. 18). 
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însoţitorii noştri, un honved8 sas ne purta o deosebită atenţiune, 
chemându-ne mereu la ordine, de câte ori vreunul îndrăznea să 
prindă vorbă ca să ne mai spulberăm povara gândurilor negre. 

În Sibiu, lume multă. Agitaţie extraordinară. În gară mormane 
de lăzi, mobile şi pachete, tramvaiele şi trăsurile vărsau necontenit 
norodul înfrigurat, care se năpustea asupra vagoanelor gata de a 
transporta înlăuntrul ţării pe cei ce-şi temeau pielea de invazia oştilor 
române. 

Luaţi din nou între baionete, ne-au călăuzit neobosiţii noştri 
împănaţi în pas domol şi festiv de-a lungul oraşului însoţiţi de plebea 
oraşului, care ne scuipa, ne huiduia şi în urlete grozave ne trimitea la 
spânzurătoare. 

La poliţia de graniţă, unde ne-au oprit, era o frământare 
extraordinară. Un furnicar de poliţişti şi detectivi urcau şi coborau în 
goană sălbatică scările, trânteau uşi, cărau lăzi şi protocoale 
povarnice, urzindu-şi înfrigurarea grabei nervoase cu cele mai triviale 
şi neaoşe înjurături ungureşti. Ne-au înfundat într-o odăiţă de patru 
coţi, murdară şi infectă. Din clipă în clipă, ne sporeau aici tovarăşii 
de suferinţă: venerabila matroană doamna Goga din Răşinari,9 mama 
poetului,10 protopopul Săliştei, d[octo]r Ioan Lupaş,11 cu preotul 

                                                           
8„Honved”: „Denumire dată soldaţilor din infanteria maghiară în Evul Mediu, apoi 
soldaţilor din infanteria austro-ungară”. 
9 Răşinari, judeţul Braşov. 
10 Aurelia Goga (1856-1938): învăţătoare, poetă, mama poetului Octavian Goga, 
colaboratoare a ziarului „Telegraful Român” şi a revistei „Familia” (a se vedea: 
Octavian Goga (7 mai 1938-2 mai 2008), p. 21). 
11 Ioan Lupaş (1880-1967): teolog, istoric, om politic român, membru al Academiei 
Române, protopop ortodox al Săliştei, delegat de drept la Marea Adunare 
Naţională de la Alba-Iulia, membru al Marelui Sfat Naţional şi al Consiliului 
Dirigent, profesor la universitatea românească din Cluj până în anul 1948, când a 
fost arestat şi închis la Sighet (a se vedea: Ioan Lupaş (1880-1967). Scrieri alese, volum 
I, ediţie îngrijită de Nicolae Edroiu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; 
Wolfgang Wünsch, Der Auftrag der Kulturorthodoxie: Ein Beitrag zum Wirken des 
Protopresbyters Dr. Ioan Lupaş, Bucureşti, Blueprint International, 2007; Nicolae 
Edroiu, Alexandru Moraru, Dorel Man, Veronica Turcuş, Ioan Lupaş (1880-1967). 
Slujitor al ştiinţelor istorice, învăţământului şi Bisericii (cu repere cronologice şi o bibliografie a 
operei), Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2008).   
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Valeriu Popovici din Sibiel,12 părintele Ilie Beu din Apoldul de Jos,13 
doamna Agnes Măcelariu cu băiatul ei Tică, Ecaterina Dancăş din 
Răşinari, Ion Radu şi G[eorge] Ivan din Sibiu şi un băiat de vreo 16 
ani din Porumbac,14 Constantin, pe care jandarmii îl văzuseră în 
munte stând de vorbă cu o patrulă românească. Bietul Constantin 
tremura de groaza spânzurătorii. Înfricat şi timid m-a întrebat pe 
şoptite: „Domnule, oare spânzură-ne?”. „Nu te teme, i-am răspuns, până la 
spânzurat mai e departe”. Văzându-se între atâţia domni s-a mai înviorat 
cu credinţa că pe domni nu-i poate spânzura şi aşa va scăpa şi el. 

Duhul vremii parcă amorţise în zăbava uriaşă cu care se urnea 
orologiul de la o clipă la alta. Soarele urca greoi pe povârnişul 
văzduhului potenţându-şi din clipă în clipă dogoreala cu care bătea în 
colţul coridorului unde ne înghesuiseră pe toţi, care nu încăpeam în 
odăiţă. Istoviţi de frig şi foame, iar acum moleşiţi de căldura care 
începea să ne tortureze, ne-am tolănit pe podeala, care de luni de zile 
nu mai gustase deliciul măturii. 

Un aeroplan spintecă dintr-odată înălţimile văzduhului rotind 
asupra noastră. O clipă de bucurie. Ne încordam ochii obosiţi să-i 
distingem fiinţa românească aşteptând în fiecare clipă avizul 
ghiulelelor, că fraţii noştri sunt în pragul Sibiului. Frumoasa iluzie ni 
s-a spulberat curând, aeroplanul era austriac. 

Pe la amiază, un brutar ce sălăşluia în curtea poliţiei îşi goli 
cuptorul de pâine caldă şi proaspătă. Mireasma ispititoare potenţa şi 
mai mult pofta gurilor noastre flămânde. Dar ne-a costat multă 
rugăminte umilitoare până ce vajnicii noştri păzitori s-au îndurat să 

                                                           
12 A trăit între anii 1861-1935, fiind un apropiat al protopopului Ioan Lupaş din 
Sălişte, cel ce în timpul slujirii sale protopopeşti a ţinut de mai multe ori în Sibiel, 
conferinţele anuale bisericeşti-învăţătoriceşti. Despre arestarea şi deportarea sa la 
Rust, între 28 august 1916-3 mai 1918, preotul ortodox Valeriu rememora: „[...] Nu 
doresc nici duşmanilor mei clipele înfricoşate ale smulgerii din mijlocul familiei, cum am îndurat 
noi! Şi astăzi văd cum preoteasa ţipa deznădăjduită în mijlocul curţii. Doamne, ce cumplită durere 
de ajutorinţă! Nu mai vorbesc de repetatele percheziţii în căutarea documentelor compromiţătoare” 
(a se vedea: Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului. Temniţe şi 
lagăre, volum II, Tipografia „Vremea”, 1940, p. 5). 
13 Apoldul de Jos, judeţul Sibiu. 
14 Porumbacu de Sus/Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu. 
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permită brutarului să ne vândă câte o bucată de pâine moale şi 
fierbinte. 

Îngrijorată de soarta noastră, doamna Lupaş îşi luase 
îndrăzneala să urce scările cu braţul încărcat de cele mai necesare 
alimente pentru un drum lung, pe care ştia că trebuie să-l facem. 
Dar, din nenorocire nimerise de pază pe unul dintre detectivii cei 
mai barbari, fost odinioară servitor de cancelarie. Conştient de 
puterea ce io dă legea poliţaiului secret, se revoltă cu înjurături 
bădărane şi dă doamnei Lupaş brânci, să o răstoarne pe treptele de 
piatră. La protestul nostru unanim, intervine căpitanul care, după un 
rechizitoriu straşnic şi o cercetare amănunţită a celor aduse, interzice 
doamnei să mai cuteze a pune piciorul în curtea poliţiei. 

După o zi de chin, istovitor de lung, ni se ia naţionalul cu 
sentinţa: „Pahod na Şopron”. Un ordin laconic ne înşiruie în rânduri de 
câte doi şi ne porneşte spre gară, înconjuraţi de toate părţile de 
jandarmi cu arma în mână şi detectivi cu revolverele trase. 

Un detectiv evreu ne destinează un vagon de cărbuni 
somându-ne să-l ocupăm. Dibuind prin întunericul vagonului, m-am 
trezit cu un picior într-un vas cu apă, iar cu celălalt pe botul unui 
porc, care îşi făcea liniştit digestia nocturnă. Protestul indignat al 
porcului a fost secundat de alţi patru tovarăşi voluminoşi. Am 
protestat şi noi, detectivii ne ziceau să ocupăm vagonul, căci acolo 
suntem noi buni, cu porcii. Gălăgia atrase pe şeful gării, stăpânul 
porcilor, care ne-a oprit imediat sub motivul convingător: „Sunt mai 
scumpi porcii mei, decât capetele acestor trădători”. Din graţia şefului, ne-am 
instalat în alt vagon, tot de cărbuni, toţi 16 osândiţii. Pe coapsele 
vagonului, doi soldaţi cu arma plină şi patru detectivi. La miezul 
nopţii, trenul îşi scutură oasele de fier amorţite şi pleacă. 

Înghesuiala ne prinde bine. După zbuciumul sufletesc al unei 
zile trudite ne cuprinde moleşala şi ne biruie. Uruitul roatelor îşi 
cânta melodia monotonă care ne amorţeşte simţurile. 
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CAPITOLUL IV 
ÎN DRUM SPRE ŞOPRON 

 
În zorii zilei, miercuri 30 aug[ust], ne trezim în Copşa-Mică.1 

Vântul rece pornit dinspre miazănoapte şi bruma dimineţii ne taie 
până la oase. Zgriburim ca frunza plopului în straiele noastre subţiri 
şi numărăm cu ochii stelele ce se sting pe cer. Soarele se înalţă cu o 
încetineală ucigătoare. Stomacul începe să-şi reclame cu insistenţă 
dreptul său. O ţărancă avidă de câştig se apropie de vagonul nostru, 
desface dintr-o cârpă câteva bucăţi de slănină proaspătă, fiartă şi 
papricată şi ne-o îmbie pe preţ scump de uzură. Rupţi de foame, o 
înghiţim repede cu rămăşiţele pâinii de ieri, rătăcite prin buzunare. 

Un grup de ţărani români, muncitori săraci, legaţi în lanţuri, 
traversează şinele din faţa noastră, iar un slujbaş de la tren ne aduce 
vestea că românii au fost zdrobiţi la Turnu Roşu2 de vitejii honvezi 
unguri. 

Vigilenţa jandarmilor descoperă în gară pe părintele Ion 
Druhora din Boiţa,3 pe care ni-l ataşează. 

Ceasuri lungi de aşteptare. Nu ni se permite să ne mişcăm din 
loc. Soarele începe să dogoare cu căldura lui tomnatică şi după frigul 
extraordinar de astă noapte, ne înnăbuşe razele din miezul zilei. Abia 
la şase seara se dă semnalul de plecare. 

După poposiri lungi pe la gări, ajungem joi dimineaţă la 
Teiuş.4 Călăuzii noştri lipsiţi şi ei de merinde se îndură să permită 
păr[intelui] Ilie Beu ca să alerge, însoţit de un soldat, în satul din 
apropiere, de unde păr[intele] Candin Suciu ne trimite câte patru 
pâini, un caş şi o bucată mare de slănină. Dărnicia preotului din sat i-
a fost fatală, căci în curând ne-a urmat şi el pe calea Şopronului. 

O nouă zi de tortură. Căldura înnăbuşitoare în starea noastră 
staţionară devine insuportabilă. Scândurile vagonului, presărate cu 

                                                           
1 Copşa Mică, judeţul Sibiu. 
2 Turnu Roşu, judeţul Sibiu. 
3 Boiţa, judeţul Sibiu. 
4 Teiuş, judeţul Alba. 
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rămăşiţe de cărbuni, taie vânătăi în carnea trupului istovit. 
Tovarăşului Nic[olae] Tincu îi vine o idee salvatoare. În marginea 
şanţului din extremul gării, unde se înglodase trenul nostru, se 
înşiruiau câteva căpiţe proaspete de trestie cosită. Câteva braţe 
rechiziţionate din aceste căpiţe ne mântuie de osânda bucăţilor de 
cărbuni şi ne pregăteşte un aşternut excelent. Detectivii noştri s-au 
arătat mai indulgenţi faţă de această operaţie care le prinde şi lor 
bine. 

Iluzia ademenitoare a odihnei ce ne-o închipuiam în noaptea 
viitoare ne-a fost însă în curând dezamăgită. Caravana trenului 
nostru porneşte către seară spre Cluj. Un vânt rătăcitor dinspre apus 
urzeşte o pânză de nori care deodată cu noaptea începe să cearnă o 
ploaie măruntă şi rece. Ploaia biciuită de vânt ne bate în faţă, straşina 
pălăriilor ne picură boabe reci de apă pe umeri şi pe genunchi şi 
fluidul se furişează până la piele, fulgerând cu fiecare strop fiori reci 
în vinele noastre. 

În acele clipe de amărăciune, singura consolaţie ne-o îmbia 
cuvântul Scripturii: „Nu vă grijiţi cu sufletul vostru ce veţi mânca şi ce veţi 
bea, nici cu ce vă veţi îmbrăca, că acestea toate neamurile le caută. Ci căutaţi mai 
întâi la împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui”.5 

Ajunşi la Cluj, vineri dimineaţa, un căpitan de poliţie ne 
dictează osânda: la Fellegvár.6 Abilii noştri detectivi, însă, n-aveau 
gust să ne predea şi să ne întoarcă înapoi, unde îi aştepta primejdia 
războiului, ci înduplecă pe comandantul gării să ne dea drumul mai 
departe. 

Sătui de oboseală o singură dorinţă mai aveam: să ajungem la 
ţinta exilului, la o fărâmă de odihnă. Dar duruitul trenului ne prea 
îndrăgise. Ca o hârcă bătrână istovită de nevoi ne târâie obosită 
locomotiva spre Oradea-Mare. Comitetul de ajutorare 
necunoscându-ne, ne oferă şi nouă pâine şi cârnaţi. Dar o 
unguroaică bătrână, cărnoasă şi neagră ca un ceaun, descoperindu-ne 

                                                           
5 Matei 6, 25-33. 
6 Cetăţuia, fortificaţie construită de Habsburgi la Cluj, între anii 1715-1735, în vârful 
dealului cu acelaşi nume. 
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identitatea în urma trădării unui detectiv, ne insulta cu vorbe triviale, 
izbind la pământ un pahar cu bere, pe care era gata să-l ofere unuia 
dintre noi. 

Vineri seara, ne înhaţă vicinalul7 Bihorului şi sdruhăiala 
hodorogită face cale întoarsă şi sâmbătă dimineaţa ne trezim în gara 
Seghedinului. Gândul primului moment, că ne vor duce în vestita 
puşcărie „Csillagbörtön”,8 care a îngropat atâtea suspine şi lacrimi 
româneşti, nu ne mai îngrozea. Sufletul nostru cerea cu insistenţă 
odihnă, oriunde, numai odihnă. 

Dar altfel ne-a fost scris. Flămânzi şi lihniţi de sete o luăm din 
nou la goană cu direcţia spre Budapesta. Abia la Czegléd,9 după o 
trudă de cinci zile şi tot atâtea nopţi, a răsărit un punct mai luminos 
în calvarul nostru, căci ni s-a făcut şi nouă parte din milostenia 
alimentelor adunate pe seama celor ce fugeau din Ardeal. 

Ne-a hărăzit norocul să ajungem în Budapesta la miezul nopţii 
şi să plecăm repede mai departe, căci altfel mulţimea ce mişună ca un 
furnicar în gară ne-ar fi făcut desigur o primire nu prea măgulitoare. 
Când soarele de dimineaţă ne-a trezit din toropeala simţurilor 
încremenite o locomotivă obosită ne târa cu zor prin ţinutul bogat al 
minelor de cărbuni din Tatabánya.10 

În dimineaţa aceea ne-am adus aminte că azi e ziua 
Domnului11 şi noi şapte preoţi lipsim de la altar. Apă rece la un 
popas într-o gară de pe malul Dunării ne înviorează, băiatul 
Constantin improvizează dintr-un mănunchi de crengi de salcie o 
mătură şi ne curăţă vagonul. Prot[opopul] Lupaş scoate 
Acatist[ier]ul12 şi noi cu capetele descoperite şi în picioare înălţam 
rugăciuni fierbinţi către Dumnezeu ca „să ne izbăvească de tot viforul şi 

                                                           
7 „Vicinal”: „Cale ferată care leagă două localităţi vecine”. 
8 Penitenciarul din Szeged. 
9 Cegléd, oraş în Ungaria. 
10 Tatabánya, oraş în Ungaria, reşedinţa regiunii Komárom-Esztergom. 
11 „Ziua Domnului”: duminica. 
12 Acatistierul este o carte liturgică folosită atât de preoţi, cât şi de credincioşi, care 
cuprinde diferite imnuri, rugăciuni şi acatiste, închinate Maicii Domnului, 
Mântuitorului Iisus Hristos şi mai multor sfinţi. 
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bântuiala ce ne sta împotrivă, pace şi sănătate şi ajutor bun să ne orânduiască 
pentru ca să putem face purtare de grijă a toată dreptatea urmând poruncile Lui 
şi să ne întoarcă în pace la ale noastre fără sminteală, plini de bunătăţile sale cele 
cereşti”. Câteva cântări bisericeşti, doxologia,13 o scurtă ectenie14 şi 
molitvele15 Acatist[ier]ului, ne-au primenit sufletele cu vraja dulce a 
credinţei religioase. 

Iar când păr[intele] Lupaş a citit rugăciunile pentru familie, 
soţie şi copii, nici unul nu şi-a putut pune stavilă lacrimilor care ne 
podideau şi fiecare a simţit în aceste clipe mai mult ca oricând în 
viaţă că singur D[umne]zeu este ajutorul şi ocrotitorul omului în 
vreme de restrişte. 

Şi pe când noi ne îndreptam sfiala nădejdilor noastre cu toată 
căldura sufletului nostru către ceruri, abilii noştri detectivi se 
pironiseră pe băncile din fund şi cu pălăriile pe cap şi mâinile în 
buzunarele pantalonilor urmăreau cu o sfidare dobitocească revelaţia 
în care ne scăldam sufletele. 

La amiaz, suntem în Győr16 în faţa fabricii uriaşe, care varsă 
zilnic pe fronturi milioanele sculelor şi grăunţelor ucigătoare. 

Isteţii noştri călăuzi iscodesc aici o nouă tărăgănare. Ne 
înhamă la un tren pornit spre sudul ţării. O jupâneasă ispitită de 
curiozitatea feminină irezistibilă, însoţită de un finanţ, ne face o vizită 
ca să vadă din intuiţie proprie, cu orbitele căscate, pe barbarii 
orientului, unde nu şi-a fost coborât superioritatea culturii sale 
ungureşti închipuite. 

                                                           
13 Im de slăvire, de preamărire a lui Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh. Se cântă sau se citeşte în cadrul diferitelor slujbe şi laude bisericeşti, 
credincioşii auzind-o intonată în fiecare duminică la sfârşitul utreniei şi înainte de 
începutul Sfintei Liturghii. 
14 „Ectenia” sau „litania” este o rugăciune liturgică, de cerere, de diferite tipuri 
(mare, mică sau întreită) rostită de diacon sau de preot în cadrul tuturor slujbelor 
bisericeşti. 
15 Din slavonescul „molitva”, care înseamnă rugăciune. Este citită de preot sau 
episcop cu diferite ocazii, pentru anumite nevoi spirituale, trupeşti şi materiale ale 
credincioşilor. 
16 Győr, oraş în Ungaria, reşedinţa regiunii Győr-Moson-Şopron. 
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Duminica seară ajungem în Czelldömölk.17 Aici ne-am 
înfundat. Din şarpele lung al trenului, venit din Sibiu, a rămas singur 
vagonul nostru stingher pe o linie moartă. În întunericul nopţii, un 
tren militar coborât de pe frontul Italiei se îndură să ne ia cu el şi luni 
dimineaţa, după un vagabondaj de o săptămână în lungul şi latul ţării, 
ne debarcă în Şopron. 

Zdrobiţi, amărâţi, flămânzi şi nenorociţi ne târâm la poliţia de 
graniţă, de aici la pretură, unde prim-pretorul Blasek, de origine 
slovac, cu afabilitate cavalerească, ne ia naţionalul şi ne dă libertate să 
ieşim singuri în oraş. Scăpaţi de tutela urgisită a agenţilor secreţi care 
ne-au purtat pe la icoane, ca pe cei din urmă tâlhari, răsuflam mai 
uşor. 

Prim-pretorul ne declară internaţi desemnându-ne ca sălaş 
orăşelul Rust,18 unde avem să ne transportăm cu proximul tren. În 
aşteptarea colosului de oţel, stam tolăniţi pe pajiştea din preajma 
gării. Toamna îşi flutura podoaba peste câmpul amorţit, razele fugare 
cern căldura molatică, un vultur spintecă tăriile văzduhului, ochiul 
nostru ispiteşte culmile dealurilor din zare, iar gândul dospit de 
văpaia amărăciunii ce ne arde, trece grabnic spre răsărit şi jalea ne 
copleşeşte. 

 
CAPITOLUL V 

LA ŢINTĂ 
 

Ropotul monoton al carului de foc ne duce, din nou, mai 
departe spre ţinta surghiunului.19 Pe fereastra vagonului dogorea 
bătaia razelor de soare cu frânturi repezi, în stâlpii de telegraf care 
aruncau ochiri de o clipă prin cercevelele20 ferestrei. Plesniturile 
roţilor izbeau ca lovituri de ciocane în tâmplele noastre înfierbântate, 
iar peste pleoapele ochilor închişi treceau fulgere de flăcări roşii care 

                                                           
17 Celldömölk, oraş în Ungaria. 
18 Rust, oraş în Austria, provincia Burgenland. 
19 „Surghiun”: „Exil”. 
20„Cercevea”: „Cadru în care este fixat geamul la o fereastră”. 
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ardeau usturător. Încremeniţi pe băncile aspre, zvâcnirile cadenţelor, 
ce izbeau în geamul surd al şinelor nu ne mai supărau, priveliştea 
podoabelor tomnatice de pe câmpuri nu ne ademenea. Eram o ceată 
de fiinţe abrutizate, nu mai simţeam nimic, nu mai doream nimic, nu 
mai puteam înfiripa un crâmpei de gândire sigură. Ni se părea că 
zburăm spre o prăpastie adâncă şi grozavă în care să pierim cu toţii 
fără urmă. 

Un cunoscător al locului ne coboară la halta Sércz21 în mijlocul 
câmpului, de unde la o depărtare de 7 k[ilo]m[etri] ne aştepta Rustul 
blestemului nostru. Pe un drum de ţară moale şi nisipos pornim în 
grupuri răzleţe, târându-ne oasele încremenite şi înotând prin praf 
până la glezne. Trecem prin nesfârşite vii bolnave de otrava brumei, 
grupurile se destramă şi fiecare îşi poartă povara fiinţei sale cu 
mişcările unui instinct mecanic pe drumul, care se tot lungea, 
încovoindu-se după coline pentru ca să răsară dincolo tot mai lung şi 
mai deznădăjduitor. 

În amurgul serii de 5 sept[embrie], pe când ciurzile22 de vite 
coboară de pe colină, intrăm în sat şi amestecaţi cu aceste vite 
blânde, care căscau ochii mari la veneticii necunoscuţi, ne facem 
intrarea „festivă” în cuibul, care avea să închidă pe lungă vreme, cu 
lanţurile nelegiuirilor, suspinele sufletelor noastre obosite. 

Un poliţai ursuz ne ia din nou pomelnicul şi după ce ne citeşte 
regulile aspre ale internării, ne dă drumul în comună. Zadarnică ne-a 
fost reclamaţia că n-aveam bani, n-avem haine, n-avem alimente, n-
avem nimic şi zadarnică cererea ca să ne dea un adăpost. O ridicare 
din umeri a fost tot răspunsul. Noroc că în comună erau multe case 
goale, pe care mai cu binele, mai cu forţa, le ocupăm câte doi-trei în 
tovărăşie. 

Într-un edificiu medieval cu ziduri uriaşe şi coridoare scunde şi 
întunecoase ne instalăm eu şi av[ocatul] d[octo]r Ştefan. 

În bezna zidurilor povarnice şi mirositoare a mucegai, am 
descoperit pe pipăite două priciuri de fier şi mânaţi de instinctul 

                                                           
21 Sércz, localitate în Austria, provincia Burgenland. 
22„Ciurdă”: „Cireadă”. 
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animalic, lacom de odihnă, am dat mulţămită lui Dumnezeu că ne-a 
făcut părtaşi de atâta fericire: să avem un pat. Un somn letargic ne-a 
ţintuit aici până târziu în lumina zilei următoare. 

Abia acum ni se dă prilejul să cumpănim cu simţirile potolite 
urgia sorţii noastre. Comuna, deşi poartă privilegii de oraş, e mai 
mică decât un sătuleţ din pădurile Ardealului. Ne apare cu clădirile 
sale mohorâte o adevărată temniţă a veacurilor trecute. Revista celor 
patru uliţi înguste şi scurte ne recheamă în amintire vremurile 
depărtate ale veacurilor medievale, când puhoiul turcilor s-a 
rostogolit pustiitor până aici în preajma zidurilor Vienei. Aici în 
marginea lacului Fertő,23 cu malurile încărcate de bogăţia celor mai 
delicioase vinuri şi-au adus spahii turcilor cadânele îmbrobodite, 
clădindu-le vile mistice cu boltituri greoaie, cu ferestre întunecate şi 
cu balcoane ţintuite în graţii înflorite de fier, unde coborau paşele24 şi 
beyi25 turci după lupte vitejeşti să-şi odihnească truda în braţele moi 
şi calde ale iubirii fermecătoare. Clădirile Rustului îşi păstrează şi azi 
haina tocită a acelor vremi apuse şi fiecare poartă ferecată cu drugi 
groşi de fier, fiecare ferestruică înflorită cu graţii delicate, fiecare 
balcon cu smalţul zdrenţuit, ascunde sub stratul de rugină şi muşchi, 
taina unor aventuri din acea vreme apusă. Conacurile vremilor de 
belşug apuse păstrează şi astăzi o umbră de aristocraţie zdrenţuită cu 
văleatul şi stema nemeşască26 pecetluite deasupra porţilor. 

În curţile lungi, strâmte şi întortochiate, încopciate27 fără un 
sistem practic, sălăşluieşte astăzi un popor hibridizat de şovinismul 
maghiarizării, un popor nici german, nici maghiar, egoist, moros,28 
lacom de avere, al cărui ideal e pivniţa plină de buţi greoaie cu vin şi 
vitele povarnice de grăsime, pe când copiii se lăfăiesc pe uliţi 

                                                           
23 Denumirea maghiară a lacului „Neusiedlersee” de la graniţa actuală dintre 
Austria şi Ungaria. 
24 ,,Paşă”: ,,Guvernator al unei provincii în Imperiul Otoman”. 
25 ,,Bei”/,,Beg”: ,,Guvernator al unui oraş sau al unei provincii în Imperiul 
Otoman”. 
26„Nemeş”: „Denumire dată în Transilvania nobililor mici şi mijlocii”. 
27„A încopcia”: „A închide”. 
28„Moros”: „Posac/Posomorât/Morocănos”. 



117 

murdari, zdrenţ[ur]oşi şi cu năravuri păcătoase. Două şcoli pentru 
propaganda maghiarizării şi două biserici, una rom[ano]-cat[olică] şi 
alta luterană îşi fărămiţează energiile în frecări pătimaşe stricându-le 
sufletul îndoielnic şi limba incoloră şi dură. 

Poporul nu cunoaşte decât lucrul viilor şi cultura vitelor, iar 
intelectualii află capitala lor îndeletnicire în nesfârşite chefuri ce se 
perindează noapte de noapte dintr-o pivniţă în alta. Viaţa de toate 
zilele se scurge în condiţii primitive, care ne dau impresia că suntem 
surghiuniţi undeva departe pe meleagurile Evului Mediu. 

 
CAPITOLUL VI 
VIAŢA ÎN EXIL 

 
Două nopţi de odihnă ne-au potolit văpaia nervilor agitaţi, 

coardele se destind şi cu simţurile domolite începem să ne 
cumpănim rosturile situaţiei în care ne aflăm. Unii trataţi mai 
omeneşte din partea jandarmeriei, veniseră cu ceva merinde de drum 
şi cu buzunarul asigurat pentru o vreme oarecare, noi însă cei mai 
mulţi, aduşi ca deli[n]cvenţi ordinari, n-aveam nimic decât hainele de 
pe noi şi mâinile înfundate în buzunarele goale. Stomacul pe de altă 
parte, acest duşman neîndurat, reclama un aranjament mai statornic 
al nevoilor sale. Tovarăşii mai darnici împart puţinul cu noi, care n-
aveam nimic şi astfel ajungem fiecare la un buget real de 30-40 
coroane, sumă care ne punea la adăpost pe câteva zile. Altă pacoste 
însă. Pornim să ne asigurăm o brumă de alimentaţie. Colindam, însă, 
zadarnic la cele patru cârciume, la brutăria rustică şi murdară, la 
prăvălii, ba şi la particulari, pretutindeni ne întâmpina refuzul. 
Populaţia avizată din bună vreme de sosirea noastră s-a înţeles să ne 
boicoteze. Ne primeşte cu vădită aversiune şi duşmănie. Expuşi 
primejdiei de a pieri aici de foame, facem apel la poliţie. După multe 
rugăminţi se îndură, în sfârşit, şeful poliţiei, un austriac renegat, să 
dea ordin cârciumarului Berger, de la marginea comunei, să ne 
provadă alimentaţia. Crâşmăriţa guralivă şi extraordinar de 
voluminoasă cedează, dând expresie dezgustului faţă de noi în fraze 
de o politeţe jignitoare şi ne face loc într-o odaie excepţionabilă din 
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punctul de vedere al curăţeniei, alături de tăietorii de lemne, cărăuşii 
şi elementele cele mai puţin civilizate din oraş. Ne atrage atenţia că 
numai solvindu-i taxa înainte e aplicată a ne servi masa. Încasăm cu 
resignare evanghelică toate observaţiile şi plătim. Un papricaş 
piperat, o compoziţie imposibilă de apă caldă, roşie, amestecată cu 
zgârciuri şi oase, ne deschide o perspectivă disperată pentru viitor. 
Cei mai mulţi plecăm flămânzi, lăsând neatinse blidele cu marginile 
înflorite de murdărie. Apelăm din nou la şeful poliţiei. 

Acesta, plictisit de nemulţumirea noastră, nu răspunde. Scoate 
din masă o carte de legi şi cu gravitatea omului conştient de oficiul 
său ne citeşte regulamentul internării. Să nu depăşim hotarul 
comunei, timpul de ieşire din locuinţă de la 8 ore dimineaţa, până la 
8 ore seara. Orice contact cu localnicii se va pedepsi cu restrângerea 
libertăţii. În toată sâmbăta ne vom prezenta la apel pentru eventuale 
reclamaţii. Molestarea populaţiei sau depărtarea din locuinţă în 
timpul nopţii se va pedepsi cu arest. Jandarmeria este însărcinată cu 
controlul permanent. Cu aceasta, vajnicul şef ne demite. Începem să 
înţelegem că orice apel la simţul de umanitate, la concepţiile de 
cultură şi civilizaţie sunt zadarnice. Suntem trataţi ca cei mai urgisiţi 
făcători de rele, expuşi intenţionat la mizerii şi umilinţe. Suferinţa 
noastră le oferă prilej de plăcere şi satisfacţie şi izolarea noastră în 
acest cuib, lipsit de orice lumină intelectuală şi culturală; e anume 
aleasă ca să ne tortureze. 

În cele 12 zile de la plecarea de acasă, 8 zile şi tot atâtea nopţi 
n-am dezbrăcat hainele de pe noi. Trupul începe să-şi reclame 
premenirea. Lipsiţi însă de strictul necesar n-avem altă soluţie decât 
să ne lepădăm rufele, să le spălăm şi să aşteptăm până se vor usca. 
Un ciubăr şi o bucată de săpun împrumutate pe ascuns şi după multe 
rugăminţi de la o babă bătrână din curte, ne dau posibilitatea să ni le 
spălăm şi întinzându-le pe câteva cuie răzleţe pe perete străjuim, 
înveliţi în scoarţele de pe pat, cu răbdare evanghelică, aşteptând ca 
temperatura domoală a aerului din odaie să-şi facă datoria. Natura 
ne-a pus însă la grea încercare. Până seara, rufele noastre nu se 
îndură să-şi lepede umezeala. Aşa, pe jumătate ude, le împăturăm şi 
le aşternem sub cearceaful din pat pentru ca până dimineaţă să le 
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compensăm şi atribuţiile fierului de călcat. Tot acest ciubăr face şi 
serviciul unei băi în condiţii primitive. 

Deşi ieşite cam sure din metamorfoza de ieri, rufele ne dau 
totuşi deliciul plăcut al premenirii şi această operaţie primitivă am 
fost nevoiţi să o repetăm şi altă dată. 

Zilele încep să devină tot mai povarnice. Mereu sosesc 
tovarăşi noi de suferinţă. În două săptămâni efectivul deţinuţilor se 
urcă la 33. Ne vine vestea că toate satele din jur sunt pline de 
tovarăşi de suferinţă în aceleaşi condiţii ca şi noi.29 Izolaţi de orice 
contact cu lumea mare şi închişi ca  într-o temniţă între ziduri, inerţia 
aceasta ne mistuie şi ne chinuie. Sfatul obştesc decide să încercăm, 
fiecare în cercul prietenilor şi a rudelor sale, un contact prin scrisori, 
să ne aprovizionăm cu finanţele necesare de unde ne va fi posibil. 
Ne aşternem pe scris. Paznicul ordinii publice ne respinge însă 
scrisorile: nu se pot scrie decât ungureşte sau nemţeşte şi predate 
deschise pentru cenzurare. 145 scrisori se metamorfozează atunci în 
limbile pretinse de siguranţa statului. 

Lipsiţi de orice ocupaţie fizică şi intelectuală nu ne rămâne alta 
decât să hoinărim vagabonzi pe uliţe, pe malul lacului şi prin vii. 
Pândarii ne urmăresc însă cu o vigilenţă respectabilă şi nu îndrăznim 
să ne apropiem de boabele strugurilor ispititori. Colindăm potecile 
presărate cu foile de vie topite de otrava brumei, poposim la o 
răscruce, stăm ceasuri întregi tolăniţi pe ţelina ruginită, nostalgia ne 
taie firul vorbelor şi jalea după cei rămaşi acasă ne copleşeşte. 

Cu alimentaţia o ducem tot mai rău. Voluminoasa noastră 
cârciumăriţă ne înăspreşte tratamentul din zi în zi. Carnea de bou 
bătrân, pusă la fiert la 11, ni se aşterne caldă la ora 12, garnisită cu 
legume crude, stropite cu apă rece, sare şi oţet. Zgârciurile de stomac 
ne silesc adeseori să postim ziua întreagă. Pe lângă aceasta începe şi 
văzduhul mohorât să cearnă ploi, mărunte şi reci de toamnă şi noi în 

                                                           
29 Conform istoricului Ioan Bolovan, majoritatea intelectualilor români 
transilvăneni erau internaţi în 12-15 comune şi sate din jurul oraşului Şopron, 
numărul lor variind între 2000 şi 3000 (a se vedea: Ioan Bolovan, Primul Război 
Mondial şi realităţile demografice din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Şcoala 
Ardeleană, 2015, pp. 39-45). 
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straiele noastre de vară, cu ghetele rupte, nu ne încumetăm să ieşim 
din cuprinsul zidurilor posomorâte ce ne adăpostesc. 

De acasă nici o veste. Pe la sfârşitul lui septembrie, şeful 
poliţiei ne trimite un teanc de gazete ungureşti, care proslăveau 
succesele armatelor austro-ungare şi germane pe frontul României. 
Le sorbim cu lăcomie şi dezgust. Discutăm enervaţi evenimentele în 
mijlocul pieţii şi nu observăm că poliţaiul ne spionează de la geamul 
biroului său. Un aviz ameninţător prin servitorul poliţiei ne trezeşte 
la realitate. 

Ştirile gazetelor ungureşti contradictorii şi tendenţioase n-au 
alte epitete pentru noi românii decât „büdös hazaárulók” (trădători 
spurcaţi de patrie), iar pentru oastea românească „büdös oláh bocskoros 
bitangok” (stârpituri de opincari valahi puturoşi). Gândul că şi 
familiile noastre îndură aceiaşi osândă ca şi noi ne apasă cu povara de 
plumb a conştiinţei, că nu le putem fi de ajutor în aceste zile de 
restrişte. 

Până când timpul dăinuieşte în condiţii prielnice, singurul loc 
de refugiu ne este cimitirul şi o poieniţă de lângă el, unde suntem 
feriţi de ochii spionilor ce ne pasc la tot pasul. 

După ce pe urma mobilizării, unele oficii publice au rămas 
fără slujbaşi ne adresăm primăriei locale, oferindu-ne serviciile în 
schimbul unei remuneraţii modeste, din care să ne putem susţine. 
Răspunsul obraznic şi jignitor nu întârzie: ca oameni periculoşi 
pentru interesele statului nu putem fi aplicaţi la nici un fel de serviciu 
public; de vrem însă muncă, e vremea culesului recoltei de pe câmp, 
să ne oferim braţele de muncă populaţiei locale. În acest înţeles se dă 
de ştire locuitorilor să reflecteze la internaţi pentru munca câmpului, 
pe lângă retribuţia ce compete oricărui zilier. Respingem cu 
indignare oferta, iar populaţia îndemnată de mai mult bun simţ decât 
domnul primar, nu face uz de avizul primăriei. 

În 27 septembrie sosesc cele dintâi scrisori de acasă. Veşti 
triste. Nevestele noastre sunt spionate şi ameninţate cu deţinere şi 
internare, unele au fugit cu copiii în satele de munte la prieteni şi 
rudenii, casele noastre rechiziţionate de armata germană, care le 
prădează fără milă, având indicaţia de la forurile locale că sunt case 
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de spioni şi trădători de ţară. Ştim ce înseamnă asta. Ruină totală, 
expunându-ne azi mâine la rolul de cerşetor. Ieşim la câmp, cu 
sufletul otrăvit de amărăciune. E ziua crucii.30 Doamnele Goga, Iosif 
şi Moruşca împletesc o frumoasă cruce din flori tomnatice de câmp 
şi noi cântând troparul crucii31 ne închinăm măreţului simbol al 
mântuirii din suferinţe. Nădejdea creşte largă în sufletele noastre că şi 
noi prin suferinţa noastră ne vom mântui. 

Ultima zi a lui septembrie e prima zi de bucurie. Din dărnicia 
băncilor româneşti „Albina”,32 „Victoria”,33 „Ardeleana”34 şi altele, 
sosesc câteva sute de coroane ajutor. 

Poliţaiul nostru, mânios, deschide fereastra din etajul locuinţei 
sale şi ni le aruncă în mijlocul uliţei, strigând: „Poftim, acum aveţi bani, 
de acum nu vă mai puteţi plânge”. Gestul bădăran nu ne mai 
impresionează, ne-am obişnuit cu aceste atribuţii ale civilizaţiei din 
Rust. 

În camera din Budapesta vine vorba şi de noi. Deputatul sas, 
Schmidt,35 prinde ocazia ca să-şi manifeste sentimentele ce ni le 

                                                           
30 Denumirea populară a sărbătorii „Înălţarea Sfintei Cruci”, prăznuită anual în data 
de 14 septembrie. 
31 Are următorul cuprins: „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea 
Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe 
poporul Tău”. 
32 Banca „Albina”: bancă românească, înfiinţată în anul 1871, la Sibiu, la iniţiativa 
învăţătorului Visarion Roman, devenită cea mai importantă instituţie de credit a 
românilor din Transilvania, desfiinţată în anul 1948 (a se vedea: Mihai Drecin, Banca 
„Albina” din Sibiu: instituţie naţională a românilor transilvăneni 1871-1918, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1982). 
33 Banca „Victoria”: bancă românească, înfiinţată în anul 1886, la Arad, de un grup 
de 20 de fruntaşi naţionali arădeni (printre care Alexandru Mocioni, Antoniu 
Mocioni, Ştefan Cicio-Pop); progresul băncii a fost vizibil încă din 1893, aceasta 
devenind a doua instituţie bancară, ca importanţă, după „Albina” de la Sibiu (a se 
vedea: Lucian Dronca, Băncile româneşti din Transilvania în perioada dualismului austro-
ungar (1867-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003). 
34 Banca „Ardeleana”: bancă românească, înfiinţată în anul 1885, la Orăştie, de 
către Ioan Mihu, desfiinţată în anul 1946 (a se vedea: Ibidem).  
35 Este vorba despre dr. Karl Schmidt, deputat în parlamentul maghiar în 
legislaturile 1901-1905, 1905-1910, 1910-1914 şi 1914-1918 (detalii despre deputaşii 
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nutreşte şi făcându-ne un aspru rechizitoriu, ne scoate pe toţi 
vinovaţi de trădare de patrie, dovedindu-şi aserţiunea cu motivul 
psihologic: „Privind pe românii internaţi, după expresia feţei lor, le poţi 
cunoaşte gândul fără să mai culegi ştiri din gazete. De sunt veseli, poţi fi sigur că 
oştile române au câştigat vreo biruinţă, iar când armata noastră înaintează, ei 
sunt trişti şi abătuţi”. În consecinţă, îşi merită soarta. 

Constatările erau exacte şi adevărate. Ne miră, însă, precizia 
informaţiilor. Şi atunci ne-am luminat. În Rust sosiseră vreo cinci 
familii de saşi din părţile Sighişoarei, fugiţi de groaza oştilor române. 
Aceştia ne purtau sâmbetele şi ne cunoşteau mai bine ca localnicii. O 
conexiune mult grăitoare între ei şi deputatul de la Budapesta era 
evidentă. Descoperirea acestor noi adversari ne-a dictat mai multă 
prudenţă şi precauţiune. 

Şeful internaţilor, comisarul guvernamental Blaschek din 
Şopron, soseşte în inspecţie la noi. E singurul om cu maniere 
europeneşti. Din toată ceata slujbaşilor statului, pe a căror mână a 
încăput atâta spuză de români, acest comisar este singurul care, 
înţelegând osânda noastră grozavă ce ne paşte, caută căi şi mijloace 
de a ne putea uşura povara exilului. Acesta ne descopere, sincer, 
faptul că exilul nostru ni l-au pregătit slujbaşii mărunţi de acasă, în 
hiper-zelul lor de a-şi face merite patriotice în faţa guvernului. 
Comisarul ne îndeamnă să ne cerem eliberare, fiecare în parte, 
pentru că cererile cumulative nu se iau în considerare. 

Ziua naşterii împăratului Francisc Iosif.36 Ordin de la poliţie să 
luăm parte la serviciul divin. În biserica luterană, auditoriul îl 

                                                                                                                           
saşi în parlamentul maghiar în primele două decenii ale secolului al XX-lea a se 
vedea la: Enikö Dácz, „Sächsische Abgeordnete im ungarischen Parlament zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts”, în Enikö Dácz (Hrsg), Minderheitenfragen in Ungarn 
und in den Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert, în seria Andrássy Studien zur 
Europaforschung, Band 8, Baden-Baden, Nomos, 2013, pp. 101-119). 
36 Franz Joseph (1830-1916): împărat al Imperiului Habsburgic, din 1867 împărat al 
Imperiului Austro-Ungar, rege al Ungariei, Boemiei şi Croaţiei, mare duce al 
Bucovinei, mare principe al Transilvaniei, marchiz de Moravia, mare voievod al 
Serbiei din 1848 şi până în 1916 (a se vedea: Jean-Paul Bled, Franz Joseph, Bucureşti, 
Editura Trei, 2002). 
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constituim aproape numai noi. Pe bănci, bilete cu text special de 
rugăciune, cu refrenul „Magyarország nem volt, hanem lesz” (Ungaria n-a 
fost, ci va fi). Era un atentat intenţionat la sentimentele noastre. Ne-a 
dovedit-o aceasta şi predica patriotică a preotului, care nu s-a putut 
răbda să nu facă aluzii aspre şi răutăcioase la adresa noastră. 

În spitalul din Kismarton (Eisenstadt)37 murise soldatul 
Avram Cătălin din Brad. Bietul român ceruse, cu limbă de moarte, 
să-l îngroape preot român. La insistenţele poliţiei de acolo, şeful 
nostru se înduplecă să ne dea voie să mergem ca să-i dăm cinstea din 
urmă. Înjghebăm repede un cor şi provăzuţi cu foaie de drum şi 
însoţiţi de un jandarm, 14 inşi facem drumul de 12 k[ilo]m[etri] pe 
jos până la Eisenstadt, cuibul familiei nobile Eszterházy. În castelul 
ce stăpâneşte pe o culme toată perspectiva ţinutului, cu parcul 
grandios, plin de plante exotice, lacuri verzi şi lebede îngâmfate, 
întrezărim suspinele de veacuri ale iobăgiei robotitoare, exploatate de 
lăcomia feudalismului medieval, care a secerat şi pe plaiurile noastre 
atâtea lacrimi şi sânge. Prohodul bietului Cătălin, fără patrafir, 
cădelniţă şi molitvelnic, dar cu suflete curate, este mişcător. 

Tovarăşii Iosif Ognean şi Nic[olae] Moldovan folosesc prilejul 
şi cu trenul proxim se reped la Şopron să ne cumpere rufe, haine şi 
alte ustensile pentru iarna ce se apropie. Vigilenţa spionilor ne 
trădează. A doua zi, mare vâlve şi judecată. După un aspru 
rechizitor, poliţaiul pronunţă sentinţa: 15 zile închisoare, plus 200 
cor[oane] amendă în bani. Luând în seamă însă „circumstanţe 
atenuante”, de mărinimozitate, se reduce pedeapsa la 24 ore şi 5 
cor[oane] amendă. Prefacem şi închisoarea în bani şi plătim. 

Toamna îmbătrâneşte din zi în zi. Preludiul iernii îngrămădeşte 
în pragul apusului bulgări uriaşi de nori mohorâţi, iar vântul şuieră 
cobitor o pustie peste viile dezpletite. 

Lipsa combustibilului trezeşte în sufletele noastre instinctul de 
asociere. Locuinţa tovarăşului Bozga cu un pat de scânduri, o laviţă 
hodorogită şi o măscioară de brad, o decretăm de „casină naţională”. 
Din contribuţia publică, îl aprovizionăm, în condiţii modeste, cu 

                                                           
37 Eisenstadt, oraş în estul Austriei, capitala administrativă a landului Burgenland.  
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gâteji38 de mesteacăn, viţă uscată de vie şi salcâmi şi acest comunism 
de încălzire ne mai înviorează. 

Din încredinţarea guvernului de la Budapesta, soseşte în 7 
noiembrie, în inspecţie, consilierul ministerial Jekelfalussy Zoltán, 
însoţit de profesorul d[octo]r Iosif Siegescu.39 Citaţi în faţa „Măriei 
Sale” ne expunem doleanţele cu glas cuviincios, înşirând mizeriile ce 
le îndurăm. Surâsul diabolic din colţul gurii lui ne dumireşte, însă, 
îndată, că ăsta-i cântecul ce-i place. Şi prilejul este potrivit să-şi 
descarce toată ura ce o nutreşte neamului nostru asupra noastră, 
celor lipsiţi de putinţă de a ne apăra. Cu ironia jignitoare a unor fraze 
veninoase, ne spune: „Vă plângeţi de libertate, bine, vă voi închide în barăci, 
vă plângeţi de frig, poftiţi la cariera de piatră, munca vă va încălzi, vă plângeţi de 
hrană plătită scump, vă duc la închisoare, acolo hrana este gratuită. Acolo 
sunteţi vrednici toţi şi dacă organele noastre numai pe voi v-au trimis aici de bună 
seamă sunt grele păcatele voastre, mai grele ca ale tuturor valahilor, căci toţi sunt 
trădători. Avem noi însă ac de cojocul vostru. De acum, să ştiţi că chestia 
naţionalităţilor s-a şters odată pentru totdeauna din dicţionarul ţării ungureşti. 
Cine mănâncă pâinea pământului unguresc, trebuie să fie ungur din creştet până 
în tălpi. Iar cel ce va îndrăzni să se îndoiască de aceasta va fi trimis la ocnă şi 
spânzurătoare”. Pentru ca să tempereze acest rechizitoriu straşnic, ne-a 
luat apoi profesorul Siegescu în odaia de alături şi între patru ochi, 
părând ca la spovedanie, ne-a scris la răvaş durerea fiecăruia, 
mângâindu-ne cu sprijinul său dezinteresat. 

Frigul se înteţeşte. În urmă soseşte un transport de cărbuni şi 
petrol. Dar nu pe seama noastră. Nevoia, care iscodeşte multe 

                                                           
38 „Gâteji”: „Vreascuri”. 
39 Iosif Siegescu (1873-1931): doctor în litere, filosofie şi drept canonic, deputat al 
cercului electoral Oraviţa în parlamentul ungar între anii 1909-1918, prelat papal, 
comisar ministerial la Ministerul maghiar al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, profesor 
al catedrei de limba şi literatura română a Universităţii din Budapesta, al cărei rector a 
fost între 1921-1923, întemeietor al liceului din Oraviţa, cunoscut pentru reputaţia sa 
de „român renegat” şi oportunist, pe care şi-a câştigat-o, probabil, nu numai datorită 
lucrărilor sale, ci şi pentru faptul că a evitat orice implicare în susţinerea proiectelor 
naţionale româneşti, după Marea Unire stabilindu-se la Budapesta (a a se vedea: 
Remus Câmpeanu, Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2003, pp. 133-144). 
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soluţii, ne îndeamnă să mituim cu câteva coroane pe bătrânul 
servitor al primăriei. Bacşişul deschide poarta ferecată a pivniţei 
uriaşe şi sub scutul întunericului de seară ne strecurăm domol în 
catacomba seculară, cu sticle culese de pe maidanele din capul satului 
şi cu saci împrumutaţi de la băcanul evreu. Bătrânul Fredl umple 
sticlele cu petrol şi sacii cu cărbuni, iar noi ne facem fiecare bucuros 
serviciul de hamal. Preţioasele materii, plătite de noi, îl duce în ispită 
să ne repete operaţia încă de două-trei ori până noaptea târziu şi 
suntem fericiţi că cel puţin pe câtva timp putem lupta cu frigul. 

Nemaiputând suporta mizeriile traiului, care ne-a ruinat 
stomacul celor mai mulţi, facem încercare de „transferare” în alte 
localităţi. Certificatele medicale şi indulgenţa comisarului Blaschek au 
efect. Cei mai mulţi suntem transferaţi în oraşul Şopron şi puşi sub 
oblăduirea poliţiei de acolo. Cu puţinul bagaj strâns în câteva foi de 
gazete, pe vânt şi ploaie cu zăpadă, ne facem exodul, grăbiţi ca să 
scăpăm din cuibul acesta de tortură. 

Supravegherea în Şopron e mai severă, cu ordinul de 
prezentare la poliţie de două ori pe săptămână, cu opreliştea strictă 
de a cerceta localurile publice şi ieşirea din oraş. Ni se indică un 
singur loc de întrunire, cafeneaua „Panonia”, cu o masă dosită, 
rezervată anume pentru noi, pentru ca poliţia să ne aibă la dispoziţie 
în tot momentul. 

În mahalaua oraşului ne instalăm în locuinţe acomodate 
şubredei noastre situaţii financiare. La o babă bătrână de 80 de ani, 
care se îndeletnicea cu atribuţiile de moaşă clandestină, mă instalez 
cu colegul, părintele Iacob Chifa din Soporul de Câmpie.40 Edificiul, 
de o vechime medievală, are aspectul unui bătrân ramolit, care abia 
îşi mai duce neputinţa vârstei sale dărăpănate. Baba ne cedează 
„salonul” cu geamuri lipite cu hârtie, uşă cu încuietoare de cârlige, 
mobilă roasă de dintele vremii şi cârpită cu scânduri albe de brad, în 
care abundează cu o rară fecunditate, oaspeţii parazitari ai tuturor 
vechiturilor, ploşniţele şi carii. O tipografie din subsol suspină de 
dimineaţă până la miezul nopţii un uruit înfundat şi fără contenire, 

                                                           
40 Soporul de Câmpie, judeţul Cluj. 
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care vâjâie în creier supărător. În odaia de alături baba ţine consultaţii 
şi încasează grase onorare de la publicul obscur, ce-i reclamă 
preţioasa intervenţie, soldaţi, funcţionari, studenţi, cocote, lucrătoare, 
servitoare şi ici colea câte o damă din lumea bună. Lipsurile ne 
însoţesc şi aici. Pentru un codru de pâine suntem nevoiţi să 
zgriburim ceasuri întregi în curtea fabricii de pâine până ce după 
şirurile lungi de cetăţeni ajungem şi noi la ghişeu. La lemnele de foc 
acelaşi procedeu. Cumpărate cu kilogramul le încărcăm pe o sanie 
rechiziţionată cu un bun bacşiş de la copiii de pe stradă şi nu ne 
sfiim, noi preoţi români, să ne înhămăm la sforile saniei şi să târâm 
sarcina de lemne prin străzile oraşului, până la locuinţă. Un fierăstrău 
şi o secure împrumutată de la baba noastră ne dă putinţă să le 
fărămiţăm. Zadarnic  protestează tipografii că bubuiturile noastre 
dărâmă grinzile pe ei, zadarnic ne implora baba să nu-i zdrobim 
podeala, noi ne vedem de treabă. Avem pâine şi căldură şi suntem 
fericiţi. Descoperim o masă ieftină la societatea francmasonilor, unde 
pentru o taxă de 1 cor[oană] 50 fileri ni se serveşte un prânz de 
război în condiţii destul de modeste. Finanţele noastre zdruncinate 
ne silesc să facem uz de acest favor. Cina şi dejunul le potolim 
adeseori cu nădejdea prânzului de mâine. Din când în când, câte un 
pachet cu pâine şi slănină, venit de la cei de acasă, trecut prin 
dijmuirea Siguranţei, ne scoate din încurcătură. 

Din satele judeţului ne vin veşti tot atât de triste. Preoţii şi 
intelectualii internaţi rabdă foame şi frig şi ca să poată rezista acestor 
duşmani indezirabili mulţi s-au angajat la scosul cartofilor de pe 
câmp, la culesul cucuruzului, iar în timpul iernii la tăiat de lemne în 
curţile gospodarilor pentru ca să-şi poată asigura o bucată de pâine şi 
un colţ de adăpost. 

Bolnavi, flămânzi şi încremeniţi de frig, pe sufletele noastre se 
înstăpânise o resemnare apatică şi în negura desiluriilor zilnice doar o 
mică rază de nădejde ne mai lumina cărările, credinţa în Dumnezeu, 
care şi din piatră poate face pâine şi din moarte poate naşte viaţă. 

Eliberările sporadice, care începură prin luna ianuarie, nu ne 
ademeneau, căci de altă parte numărul nostru sporea zilnic. Unul 
pleca şi alţi zece îi luau locul. Veştile erau tot mai mohorâte. Oastea 
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românească respinsă, pământul ţării româneşti cotropit de barbari, 
poporul românesc huiduit şi batjocorit, în scaunul vlădicesc din Sibiu 
se instalase în persoana lui Vasile Mangra41 spiritul lui Tisza,42 
temniţele Clujului, Seghedinului, Târgu-Mureşului şi altele înghiţeau 
zilnic pe fruntaşii satelor noastre din Ardeal, cei 9 mucenici de la Cluj 
osândiţi la moarte prin ştreang, siguranţa statului bătea şi schingiuia 
cu o sălbăticie asiatică bătrâni, femei şi copii, pentru că Dumnezeu le 
sortise o viaţă cinstită românească. 

Mulţi dintre fruntaşii noştri de ieri luaseră de bună voie toiagul 
pribegiei în străinătate şi-şi adăposteau cu precaută obscuritate 
incognitatea între zidurile Vienei şi a altor oraşe din Austria şi 
Elveţia, iar tragedia neamului îşi ajunge culmea în manifestul celor 
179 de iscălituri, care dădeau prinosul urgisit, cerut de guvernul 
unguresc că „extra Hungariam non est vita”,43 ca o panahidă44 dureroasă 
a multor slăbiciuni. 

                                                           
41 Vasile Mangra (1850-1918): istoric, teolog, membru titular al Academiei Române, 
cu o activitate istoriografică şi publicistică apreciabilă. Între anii 1875 şi 1893 a fost 
profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, între 1900-1916 preşedinte-
vicar al Consistoriului Ortodox din Oradea, iar în perioada 6 august 1916-29 
octombrie 1918 mitropolit al românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. 
Datorită activităţii sale politice din ultimii ani de viaţă, dar mai ales din cauza 
ingerinţelor guvernului maghiar în cursul procesului electoral din vara anului 1916, 
precum şi a morţii sale, considerate până deunăzi suspecte, a fost şters din dipticele 
Bisericii Ortodoxe Române, iar arhipăstorirea sa la Sibiu a fost declarată ca 
sedisvacanţă (a se vedea: Marius Eppel, Un mitropolit şi epoca sa; Vasile Mangra, 
Corespondenţă, volumele I-II, ediţie, studiu introductiv şi note de Marius Eppel, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007). 
42 Ştefan (István) Tisza (1861-1918): politician maghiar, prim-ministru al Ungariei 
în două rânduri, în perioada 1903-1905 şi 1913-1918, susţinător activ al menţinerii 
dualismului austro-ungar, asasinat în toamna anului 1918, în contextul izbucnirii 
revoluţiei din Budapesta (a se vedea: István Deák, „The Decline and Fall of 
Habsburg Hungary, 1914-1918”, în volumul Hungary in Revolution, editat de Ivan 
Volgyes, Lincoln, University of Nebraska Press, 1971, pp. 10-30). 
43 „Nu există viaţă în afara Ungariei”. 
44 „Panahidă”/„Parastas”: ,,Slujba de pomenire a celor adormiţi săvârşită la 
căpătâiul unui decedat, la biserică sau la cimitir la diferite soroace din an”. 
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Organele administraţiei şi opinia publică, îmbuibată de veştile 
biruinţelor strălucite de pe frontul României, îşi potenţau mereu 
dispreţul faţă de noi simţind o bucurie diabolică în multele şicanări şi 
torturi morale, ce ni le aplicau. 

În luna februarie, în urma intervenţiei populaţiei din judeţ, 
care îşi temea proviziile, guvernul eliberează un număr mai mare de 
internaţi. Pe ziua de 17 februarie mi-a venit şi rândul meu. 

N[umă]r 17. Consult carnetul meu de ziar. Un fenomen 
interesant de telepatie. În 17 octombrie, ziua naşterii mele, pe o 
vreme furtunoasă de toamnă un vis limpede ca realitatea îmi vrăjise 
în mijlocul odăii un moşneag cu barbă albă, frunte largă şi privire 
senină. Şi moşneagul îmi grăise: „Nu dispera, osânda ta e scrisă pe 17 
săptămâni”. Şi acum caut tâlcul acestui vis. Se împliniseră 17 
săptămâni, de la 28 august până în 24 decembrie, când a murit tatăl 
meu şi alte 17, de la 17 octombrie până la eliberarea mea. Şi 
fenomenul îl justific cu măreţele dispoziţii ale providenţei divine, 
care poartă grija tuturor celor ce îşi leagă nădejdile de dânsa. 

Mulţi dintre tovarăşi au rămas şi au sporit cu alţii timp de doi 
ani de zile, până la ivirea zorilor din toamna anului 1918. Durerea 
înstrăinării ne-a chinuit fără seamăn. 

Nu mai puţin a sângerat, însă, sufletul nostru acasă, unde am 
aflat pustiu, jaf şi mizerie, iar de altă parte oblăduirea administraţiei 
ne-a declarat internaţi acasă, având aceleaşi deobligamente de 
prezentare la poliţie de două ori pe săptămână şi restricţia de a nu 
face nici un pas fără ştirea organelor de siguranţă. Fiecare vorbă, 
fiecare pas ne era ispitit de agenţii secreţi, care ca o umbră de păcate 
ne spionau şi ziua şi noaptea. 

Noi, cei trecuţi prin focul purgatoriului, n-am dat, însă, nici o 
clipă răgaz ispitei care să ne clatine credinţa în dreptatea lui 
Dumnezeu care s-a şi înfăptuit în măreţie adevărat dumnezeiască. 

Pocăinţa guvernului unguresc veni prea târziu. Ordinul de 
dezinternare sosit sub presiunea revoluţiei de la 1 noi[embrie] 1918 a 
rămas un făt mort. Trecuse ceasul al unsprezecelea. Iadul unei urgii 
de veacuri clădit pe nisipul fărădelegilor s-a năruit. Sub steagul 
tricolor viforul oştilor române întrupează visul părinţilor şi 
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strămoşilor noştri, iar noi cu lacrimi de bucurie udăm pământul 
sfinţit cu sângele atâtor mii de mucenici, dând mărire lui Dumnezeu: 
„Mari şi minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate întru înţelepciune le-ai 
făcut”.45 
 

CAPITOLUL VII 
ÎN ÎNCHISOARE 

 
În întreg cursul războiului, închisorile ungureşti s-au putut 

mândri că au găzduit în permanenţă deţinuţi politici români. Între 
acestea, locul de frunte îl au închisorile din Cluj (tribunal, 
orăşenească, poliţia de graniţă, honvezilor, tribunalului militar şi 
vestitul Fellegvár), apoi Târgu-Mureş, Aiud, Seghedin, Oradea Mare, 
Timişoara, Arad, Făgăraş, Braşov şi Sibiu. 

În aceste închisori preoţii români sunt înjosiţi ca cele mai 
urgisite animale, alături de toţi tâlharii, vagabonzii, bicherii,46 
haimanalele, ţiganii şi prostituatele. Dormeau pe scândurile goale, 
fără nici un fel de aşternut. Odată sau de două ori pe an li se dădea 
un braţ de paie, care în scurtă vreme se făcea gunoi. Insecte de tot 
soiul bâjbâiau cu milioanele. S-au umplut toţi de păduchi. Odată pe 
zi erau scoşi la aer în curte timp de 10-30 minute fără a avea 
permisiune să vorbească unul cu altul. Noaptea le ţineau tovărăşie 
şoarecii şi cloţanii. Trebuinţele trupeşti erau siliţi să le satisfacă în 
celulă unde erau strâmtoraţi 8-15 inşi. De mirosul greu şi ucigător, 
cei mai mulţi şi-au atras boli grele şi incurabile. 

Alimentaţia varia după felul închisorii, dar în cele mai multe 
închisori numai odată pe zi, o bucată de pâine neagră şi uscată. În 
închisorile din Făgăraş, Braşov şi Sibiu căpătau zamă de morcovi sau 
napi de vite în fiecare zi, de două ori pe săptămână varză mucedă cu 
şoric de porc. 

În închisorile din Târgu-Mureş, zamă dulce de fasole sau cir 
de mămăligă şi de două ori pe săptămână varză acră cu oase de oaie. 

                                                           
45 Psalmul 103, 25. 
46„Bicher”: „Pramatie/Chefliu”. 
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În închisorile din Cluj, primeam mâncare de trei ori pe zi după 
un meniu special. Dimineaţa, apă caldă cu chimin sau cafea neagră 
din coaje arse de pâine, la prânz zamă de cartofi, fără cartofi sau 
zamă de fasole, cir de bostani, brusturi şi otavă fiartă în apă. Rar, câte 
o bucată de zgârciuri de vită. La cină, rămăşiţele de la amiaz, brânză 
cu viermi, cârnaţi de cal sau peşte împuţit. 

În celelalte închisori, zamă de cartofi degeraţi, de morcovi sau 
napi şi mămăligă. „Dejunul şi cina răbdări prăjite în foame cu scântei şi 
domolite cu lacrimi”. 

În 21 noiembrie, ziua când a murit împăratul Francisc Iosif, s-
a dat în temniţele din Cluj ciorbă de fasole fiartă în petrol şi cu mălai 
uscat. 

Frigul îşi făcuse strat în zidurile reci şi umede şi nu-l putea 
domoli nici răsuflarea robilor, nici plimbările lor agitate prin celule. 

Mai îngrozitor a fost, însă, tratamentul la investigaţii. Legaţi în 
lanţuri, care le tăiau adânc în carne, deţinuţii erau târâţi în faţa judelui 
de instrucţie. Interogatoriile erau însoţite de pălmi, pumni, ghionturi 
şi maltratări. Bieţii mucenici se întorceau în celule cu degetele 
zdrobite de ciocane, cu picioarele ucise de potcoavele cizmelor 
jandarmilor, cu răni adânci în piept, în braţe, în spate şi plini de sânge 
cu obrazul umflat şi plin de vânătăi, cu unghiile şi părul smuls, cu 
capul plin de cocori. Pe mulţi îi aduceau pe sus schingiuiţi şi mai 
mult morţi şi îi aruncau cu înjurături sălbatice în mijlocul celulei ca 
pe nişte hoituri netrebnice. 

Iată cum descrie o astfel de investigaţie d[omnu]l Petru Iacob, 
primarul oraşului Petroşani:47 „Mie mi-a venit rândul la interogatoriu după-
amiaza pe la ora trei. Legat în lanţuri m-a luat în primire, în cancelarie, un 
locotenent cu numele Bindel, avocat evreu din Seghedin. Cu sudalme grozave s-a 
năpustit asupra mea lovindu-mă cu pumnii peste obraz şi în piept şi cu genunchii 
în pântece. Mi-a rupt gulerul, cravata şi hainele, iar cu călcâiele cizmelor mi-a 
zdrobit degetele de la picioare, aşa că mi-au căzut unghiile şi degetele mi-au 
rămas sluţite pentru totdeauna. M-a năpădit sângele pe gură, pe nas şi pe urechi 
şi în durerile grozave mă rugam de el mai bine să mă împuşte decât să mă 

                                                           
47 Petroşani, judeţul Hunedoara. 
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chinuie. M-a snopit până ce a asudat, iar eu am căzut la pământ. Atunci m-a 
predat unor soldaţi, care m-au aruncat într-o celulă umedă şi întunecoasă, unde 
două săptămâni am stat culcat pe cimentul gol, fără să mi se dea nici măcar o 
mână de paie”. 

Torturile suferite nu se pot descrie. Regimul temniţei a fost 
îngrozitor. Fericiţi au fost cei ce au murit mai degrabă, pentru că toţi 
ceilalţi au adus cu ei din această inchiziţie oftică,48 reumatism, 
nebunie şi tot felul de boli incurabile. 

Dumnezeul dreptăţii a făcut, însă, dreaptă răsplătire pentru 
suferinţele acestor martiri şi a dat călăilor neamului nostru pedeapsa 
cuvenită. 
 

CAPITOLUL VIII 
UN PROCES MONSTRUOS 

 
Încrezute în oarba lor trufie că vor birui toată lumea, oştile 

germane şi austro-ungare s-au izbit în scurtă vreme de zidurile 
nebiruite ale aliaţilor. Şi atunci răcorindu-se niţel au început să tragă 
cu ochiul în dreapta şi stânga după tovarăşi. De la România aştepta 
să-i sară în ajutor fără nici o ezitare. De la Bucureşti s-au cerut, însă, 
Berlinului garanţii efective şi reale pentru schimbarea radicală a 
tratamentului, de care ne împărtăşim noi românii din Austro-
Ungaria. Ungurii, care nu voiau să ştie de aceasta iscodesc atunci un 
mare complot de spionaj ca să dovedească Berlinului că românii 
ardeleni sunt trădători şi nu sunt vrednici de alt tratament. Tisza se 
preface în agent provocator şi ţese un plan infernal pe care îl pune în 
aplicare la graniţa României, în Trei-Scaune. În scopul acesta 
angajează pe evreul Rafael Mendel, care execută planul. Era în vara 
anului 1915. Rafael Mendel se prezintă în luna iunie în satul 
Herman49 de lângă Braşov la învăţătorul David Pop, despre care 
luase informaţii că are şubrede sentimente româneşti. Mendel i se 

                                                           
48 Denumirea populară a tuberculozei pulmonare. 
49 Astăzi Hărman, judeţul Braşov.  
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recomandă sub numele Stoica, subofiţer român din Azuga,50 trimis 
ca spion de armata română în Ungaria, ca să adune date militare. 
Mendel îi spune că România va intra curând în acţiune şi el are 
mandat de la Bucureşti să comunice intelectualilor români din 
Ardeal acest secret pentru ca aceştia să se refugieze din bună vreme 
şi să treacă în România. 

David Pop, care avea cunoştinţă cu înv[ăţătorul] Lăzureanu 
din Azuga şi avea oarecare bănuieli asupra lui „Stoica”, a cerut 
acestuia să-i aducă o scrisoare de recomandaţie de la Lăzureanu. 
După mai multe ezitări ale lui „Stoica”, David Pop, intrigat de 
situaţia nesigură, pleacă spre Predeal51 să se informeze singur la 
Azuga. Supravegheat însă de siguranţa lui „Stoica” e dat jos din tren 
la Dârste52 pe motiv că nu avea paşaport în regulă. 

Atunci, o întâmplare neprevăzută dezveleşte întreg misterul. 
David Pop întâlneşte la Braşov pe preotul Gheorghe Burlea, cu care 
„Stoica” a încercat aceiaşi tentaţie într-un restaurant din Braşov. 
Acesta, însă mai resolut,53 a cerut intervenţia poliţiei, unde „Stoica” a 
fost nevoit să se legitimeze, ieşind la iveală că este agent secret al 
ungurilor şi se numeşte Rafael Mendel. Pe când Burlea povesteşte 
aceasta lui David Pop, apare şi Mendel, pe care David Pop îl ia de 
scurt. Cu o seninătate şi nepăsare crudă, Mendel îl ia de braţ, îl invită 
la un pahar cu vin, unde îşi recunoaşte identitatea şi îi zice: „Trăim 
vremuri grele de război. Ţara e în primejdie. Noi cu toţii suntem datori să o 
ajutăm. Ţara însăşi trebuie să uzeze de toate mijloacele, pentru a se pune la 
adăpostul oricărei nesiguranţe, oricărei surprinderi. Situaţia patriei noastre este 
deosebit de grea, pentru că nimeni nu poate şti cu siguranţă, dacă duşmanii noştri 
nu vor izbuti mai curând sau mai târziu, cu vorbe bune, sau cu ameninţări, să 
ne arunce şi România în spate. Considerând această eventualitate, conducătorii 
patriei noastre trebuie să ia toate măsurile de precauţiune şi în primul rând, să 
vadă, ce dispoziţie sufletească ar naşte o astfel de eventualitate la românii 

                                                           
50 Azuga, judeţul Prahova. 
51 Predeal, judeţul Braşov. 
52 Dârste, judeţul Braşov. 
53 „Rezolut”: „Hotărât/Ferm”. 
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ardeleni. Voim deci să punem la încercare sentimentele intelectualilor români din 
Ardeal. Cu ancheta aceasta sunt însărcinat eu şi alţi câţiva detectivi. Ispita se 
poate conduce pe mai multe căi. Cea mai simplă este aceea, pe care ţi-am expus-o 
eu. Mă prezint, ca ofiţer din România, cu misiunea să adun informaţiuni pe 
seama armatei şi să avizez pe românii din părţile acestea despre data intrării 
României în război pentru a se putea refugia. În chipul acesta pot cunoaşte 
sentimentul fiecăruia. Acum dragul meu, după ce ţi-am dezvelit întreaga afacere, 
vreau să ştiu un lucru. Ca bun patriot, ca înţelegător al vremurilor de astăzi, ca 
filo-maghiar, ce zici? Vrei, să-mi dai mână de ajutor, pentru a-mi putea mai 
bine îndeplini misiunea? Tu, ca român, cunoşti mai bine societatea românească şi 
ea încă are în tine mai multă încredere. Nu uita, că vei primi o răsplată 
princiară. Sunt puse la bătaie 100.000 de coroane, jumătate mie, jumătate ţie. 
Gândeşte-te şi dă-mi răspunsul, cât mai curând posibil”. 

Şi David Pop, ispitit de cele 50.000 coroane, a căzut în cursă. 
Sub cuvânt că stau în legătură cu armata română, ca să-i uşureze 
trecerea Carpaţilor, a pârât pe 12 intelectuali români, care au fost 
deţinuţi, maltrataţi, bătuţi crunt şi închişi în temniţă. Între ei a căzut 
şi însuşi David Pop. Deţinerile s-au făcut la 24 oct[ombrie] 1915. 
Procesul a durat până la 5 martie 1917. Nouă din acuzaţi au fost 
osândiţi la moarte prin ştreang şi anume: d[octo]r Spiridon Boiţă 
avocat în Braşov, d[octo]r Zaharie Muntean avocat în Alba-Iulia,54 
Pompiliu Dan revizor şcolar în Zerneşti,55 Romul Cristolovean 
înv[ăţător] director în Râşnov,56 Victor Pop farmacist în Alba-Iulia, 
Nicolae Hamzea învăţător Târlungeni,57 Coman Baca preot 
ort[odox] în Poplaca,58 Ion Coman preot în Întorsătura Buzăului59 şi 

                                                           
54 Zaharie Muntean (1881-1872): avocat, om politic, ginerele memorandistului 
Rubin Patiţia, membru al Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, organizator şi 
delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia (a se vedea: Mihai-Octavian 
Groza, Documente privind activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, 
Editura Emma Books, 2012, p. 40). 
55 Astăzi Zărneşti, judeţul Braşov. 
56 Râşnov, judeţul Braşov. 
57 Târlungeni, judeţul Braşov. 
58 Poplaca, judeţul Sibiu. 
59 Astăzi Întorsura Buzăului, judeţul Covasna. 
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însuşi David Pop. Au fost osândiţi apoi la 45 ani închisoare grea: 
Dumitru Greceanu preot ort[odox] în Herman, Iosif Popovici preot 
Sf[ântul] Gheorghe, Ion Sociu funcţionar în Sibiu, Gheorghe 
Negoiescu preot Întorsătura Buzăului, Romul Popescu funcţionar de 
bancă Sibiu, Ion Modroiu preot în Vama Buzău,60 Ion Nan preot în 
Sânpetru61 şi doamna Elisabeta Boiţă soţia avocatului. 

Tisza îşi ajunsese scopul. Conştiu însă de vinovăţia sa   n-a 
cutezat să execute sentinţa, ci a ţinut pe cei osândiţi închişi 
tărăgănând apelul pe la curtea de casaţie, până când, la 27 
oct[ombrie] 1918, mişcarea revoluţionară a rupt lacătele temniţei şi i-
a eliberat pe toţi. 

Procesul acesta rămâne pe veci în istorie ca pată neagră pe 
conştiinţa justiţiei statului unguresc. 
 
Sursă: Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la 
războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, 
note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, 
Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, pp. 39-73. 

                                                           
60 Astăzi Vama Buzăului, judeţul Braşov. 
61 Sânpetru, judeţul Braşov. 
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DORIN PAVEL, MEMORIALIST AL PRIMULUI RĂZBOI 
MONDIAL ŞI AL EVENIMENTELOR 

PREMERGĂTOARE MARII UNIRI LA SEBEŞ* 
 

Dorin Pavel (1900-1979), originar din Sebeş, cunoscut 
îndeobşte ca părinte al hidroenergeticii româneşti, profesor, 
formator al generaţiei de ingineri care au creat sistemul de 
hidrocentrale al ţării, printre miile de pagini publicate, în anul 1976 
şi-a aşternut pe hârtie întreaga activitate şi a publicat-o sub forma 
unui volum autobiografic, intitulat sugestiv Arhitectura apelor.1 Din 
păcate, volumul nu a fost evaluat la adevărata sa valoare istorică; cei 
care s-au aplecat asupra acestui text au căutat să sublinieze parcursul 
biografic sau realizările profesorului şi inginerului Dorin Pavel şi mai 
puţin motivaţiile care au stat la baza redactării acestui text, etapele 
formării intelectuale (realizată, parte, în anii Primului Război 
Mondial), evenimentele care i-au condus paşii spre domeniul tehnicii 
şi obţinerea unei burse din partea Consiliului Dirigent pentru a pleca 
la studii în străinătate etc. În contextul celebrării centenarului Marii 
Uniri şi a personalităţilor locale implicate în realizarea acesteia, 
demersul nostru îşi propune o reevaluare a însemnărilor profesorului 

                                                           
* Lucrare prezentată în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane, 14-15 iunie 2018, Deva. 
1 Volumul a fost reeditat în anul 2015, prin mijlocirea domnului profesor 
universitar doctor Mircea Bejan de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În 
demersul nostru am utilizat această variantă, reeditată (a se vedea: Dorin Pavel, 
Arhitectura apelor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015). 
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şi inginerului Dorin Pavel, a fragmentelor dedicate perioadei 1914-
1918,2 din perspectiva unei istorii culturale. Pe lângă dimensiunea 
evenimenţială, pur factologică, vom încerca să surprindem 
mentalitatea autorului, temerile, emoţiile şi sentimentele încercate de 
acesta, precum şi modul său de raportare la indivizi şi colectivitate, 
toate acestea susţinute şi întărite prin pasajele redate din cuprinsul 
textului avut în vedere. 

Înainte de a merge mai departe, să vedem cine a fost şi ce a 
reprezentat Dorin Pavel pentru cultura şi ştiinţa românească? Dorin 
Pavel, viitorul părinte al hidroenergeticii româneşti, s-a născut la 31 
mai 1900, în casa învăţătorului Ioan Pavel şi a Letiţiei Pavel (născută 
Blaga), într-o veche familie românească, înrudită, pe linie maternă, cu 
episcopul Vasile Moga (1774-1845). Datorită tatălui său, conştient că 
învăţarea limbii germane îi va putea permite desăvârşirea studiilor în 
străinătate, tânărul Dorin Pavel şi-a început formaţia intelectuală în 
cadrul şcolii primare germane din localitate, continuată în cadrul 
Gimnaziului Evanghelic. A continuat cu frecventarea liceelor din 
Orăştie şi Braşov, a Institutului Teologic din Sibiu, desăvârşindu-şi 
studiile în Elveţia, la Technische Hochschulle din Zürich, instituţie 
care, în anul 1925, i-a conferit titlul de doctor. După finalizarea 
studiilor, a revenit în ţară unde, vreme de cinci decenii, s-a dedicat 
dezvoltării hidroenergeticii româneşti şi formării tinerelor generaţii 
de ingineri. În paralel cu activitatea practică, de teren (a proiectat şi 
realizat sau supravegheat amenajările hidroenergetice de la Bârzava, 
Bistriţa, Sadu, Argeş, Lotru, Sebeş, Someş, Olt, Siret, Râul Mare, 
Drăgan, Porţile de Fier ale Dunării şi a elaborat circa 570 de scheme 
ale unor viitoare hidrocentrale), a îndeplinit poziţia de profesor al 
Şcolii Aeronautice şi al Politehnicii din Bucureşti. De asemenea, a 
fost un prodigios om de ştiinţă, publicând de-a lungul unei cariere 
exemplare peste 11.000 de pagini (tratate, cursuri universitare, studii 
şi articole de specialitate, precum şi un volum memorialistic), 

                                                           
2 Mai precis, patru capitole: ,,La Kún Kollégium”, ,,Marile vacanţe”, ,,Seminarist în 
Sibiu” şi ,,În anul Marii Uniri a Transilvaniei cu România”, fragmente cuprinse între 
paginile 52-73. 
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activitatea sa fiind răsplătită de numeroase premii şi distincţii, dintre 
care amintim Premiul de Stat (1950 şi 1952), Ordinul Muncii (1960), 
Steaua României (1966), precum şi calitatea de membru, mai apoi 
membru emerit, al Academiei de Ştiinţe din România. S-a stins din 
viaţă la 6 iunie 1979 la Bucureşti, fiind înhumat în cimitirul din 
Lancrăm, alături de strămoşii săi şi de unchiul său, marele Lucian 
Blaga.3 

Izbucnirea Primului Război Mondial l-a surprins pe Dorin 
Pavel în postura de proaspăt absolvent al Gimnaziului Evanghelic 
din Sebeş, în faţa căruia se ridica problema continuării studiilor. 
Conform obiceiului vremii, tânărul Dorin Pavel ar fi trebuit să 
urmeze Liceul ,,Andrei Şaguna” din Braşov (asemeni multor copii de 
preoţi şi învăţători ardeleni),4 instituţie în care s-au format unchii săi, 
fraţii Blaga, şi în care unul dintre aceştia, Liviu, deţinea catedra de 
fizico-matematică.5 Din cauza problemelor financiare întâmpinate de 
familia învăţătorului Ioan Pavel (care se pregătea de edificarea unei 
noi locuinţe în Sebeş), acesta a decis să-şi înscrie fiul la Kún 
Kollégium din Orăştie, un liceu cu predare în limba maghiară.6 
Desprins de familie, experimentând o adevărată traumă a înstrăinării, 
estompată odată cu trecerea anilor, primul contact cu noua instituţie 
de învăţământ este descris în termeni sumbri: ,,[…] Tata m-a dus la 
şcoală în septembrie 1914, deci după începerea primei mari conflagraţii mondiale. 
M-a instalat   într-una din sălile internatului, mi-a arătat unde-i cantina şi apoi 
s-a grăbit să plece la tren, pentru a nu mai cheltui bani cu hotelul. Am plâns 

                                                           
3 Mircea Bejan, Mugurel Liviu Sârbu, ,,Profesorul Dorin Pavel-fondatorul 
hidroenergeticii româneşti”, în Dacoromania, număr 66, 2013, pp. 54-55; Ovidiu 
Ţuţuianu, ,,Impresii şi mărturii despre omul, inginerul şi profesorul Dorin Pavel”, 
în Energetica, an LXIV, număr 1, 2016, pp. 2-3; George Arghir, ,,Dorin Pavel coleg 
cu Albert Einstein”, în Columna, număr 6, 2017, pp. 127-128. 
4 Andreea Dăncilă Ineoan, ,,Sebastian Stanca şi generaţia revistei Luceafărul”, în 
volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată, 
coordonat de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius 
Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, p. 76. 
5 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 52. 
6 Ibidem. 
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amarnic când s-a închis poarta internatului şi am rămas singur. Noi, elevii 
interni, aveam de multe ori impresia că suntem nişte prizonieri”.7 

Din păcate, datele privind intervalul 1914-1917 sunt rezervate, 
aproape în întregime, prezentării activităţii şcolare, acomodării cu 
noul mediu, cu profesorii şi colegii, vieţii din internat, şicanelor şi 
vexaţiunilor venite dinspre unii profesori maghiari (directorul 
liceului, Görög Ferencz), precum şi etapele însuşirii limbii maghiare, 
,,limba statului”.8 

Anul 1917 reprezintă un moment de cotitură în însemnările 
tânărului Dorin Pavel; la începutul anului, prin instructorul însărcinat 
cu efectuarea exerciţiilor de trageri cu arma, elevii Kún Kollégium 
din Orăştie au fost înştiinţaţi că au posibilitatea continuării pregătirii 
în cadrul celebrei Theresianische Militärakademie din Viena,9 
instituţie înfiinţată de împărăteasa Maria Theresia în anul 1751, 
pepiniera viitorilor ofiţeri ai armatei austro-ungare.10 Ascultând sfatul 
părinţilor, dar şi mânat de propriul instinct de conservare, Dorin 
Pavel a refuzat această propunere, de atunci fiind expus unei viitoare 
încorporări în armata austro-ungară ca simplu soldat, soluţia 
salvatoare venind, după cum vom constata mai târziu, din partea 
asesorului consistorial Lazăr Triteanu, căsătorit la acel moment cu 
Veturia Mureşan, înrudită cu familia Pavel.11 

                                                           
7 Ibidem, p. 53. 
8 Ibidem, pp. 53-60. 
9 Ibidem, p. 60. 
10 Despre această prestigioasă instituţie de pregătire a ofiţerilor armatei austro-
ungare (în prezent, a ofiţerilor armatei austriece), în care s-au format personalităţi 
precum Johann Hermann von Hermannsdorf (erou al războaielor 
antinapoleoniene), Ludwig August Ritter von Benedek (comandant al armatei 
austriece în timpul bătăliei de la Königgrätz, din anul 1866) sau Conrad von 
Hötzendorf (comandant al forţelor armate austro-ungare în anii Primului Război 
Mondial), a se vedea: Hubert Zeinar, ,,Die Theresianische Militärakademie. Von 
,,Cadettenhaus” zur Fachhochschule”, în volumul Zum Schutz der Republik 
Österreich…: Beiträge zur Geschichte des Österreichischen Bundesheeres (Schriften zur Geschichte 
des Österreichischen Bundesheeres), Viena, Gra.&Wis., 2005, pp. 333-348. 
11 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, pp. 60-62. 
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Un capitol distinct din cuprinsul memoriilor lui Dorin Pavel 
este rezervat ,,marilor vacanţe”, petrecute la Sebeş, perioadă în care 
acesta a activat în cadrul unei asociaţii a studenţilor români din oraş, 
înfiinţată cu scopul ,,[…] cultivării sentimentului naţional”.12 Denumită 
,,Vulturul”, în cinstea soldaţilor armatei române care au trecut Munţii 
Carpaţi în vara anului 1916, condusă de o altă ilustră personalitate a 
Sebeşului, Silviu Cărpinişianu,13 asociaţia studenţilor români organiza 
şezători, seri de lectură, punea în scenă piese de teatru, acţiuni 
considerate ,,subversive”, de cele mai multe ori taxate ca atare de 
autorităţi, după cum remarca Dorin Pavel: ,,[…] La Sebeş, una dintre 
preocupările mele de vacanţă era activitatea clandestină în cadrul Asociaţiei 
elevilor şi studenţilor români. Se organizau şezători, citeam cărţi aduse de peste 
munţi, de la Bucureşti, jucam în mici spectacole după piese de Caragiale sau alţi 
scriitori români. Locul în care se desfăşurau aceste şezători era fie în pădurile de 
la sud de Sebeş, fie sub arinii canalului morii […] Între 1916-1918, am stat de 
mai multe ori câte o noapte la arest, în cazarma jandarmeriei din strada 
Siculorum, în apropiere de gară”.14 Pe lângă prezentarea acestui aspect, 
marele merit al memorialistului Dorin Pavel este acela al evocării 
membrilor care au activat sau activau în anii războiului în cadrul 
acestei asociaţii studenţeşti, tineri precum Silviu Cărpinişianu, Petre 
Ursu, Nicolae Ursu, Valeriu Henegariu, Gilu Medean, Sergiu 
Medean, Nicolae Maniu, Avram Chirca, Ion Breazu, Veturia 
Cărpinişan, Firuca Moga, Melania Ursu, Olga Săbăduş, Jeny Moga, 
Mărioara Ciorba, Maria Tincu, viitoare personalităţi ale culturii, 
administraţiei, şcolii, economiei locale, parte implicate în realizarea 
actului de la 1 decembrie 1918.15 

Vara anului 1917 a constituit o piatră de hotar în evoluţia 
tânărului Dorin Pavel, expus înrolării în armata austro-ungară, 
încercare peste care a reuşit să treacă datorită sprijinului oferit de 
tatăl său, învăţătorul Ioan Pavel, şi de asesorul consistorial Lazăr 

                                                           
12 Petru I. Faur, Profesorul Silviu Cărpinişianu, reprezentant al culturii secolului XX în Sebeş, 
Alba-Iulia, Editura Altip, 2004, p. 12. 
13 Ibidem. 
14 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, pp. 61-62. 
15 Ibidem, p. 62. 
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Triteanu. Cu ajutorul celui din urmă, spre marea indignare a 
ofiţerilor Regimentului 50 Infanterie,16 a reuşit să obţină certificatul 
care-i atesta calitatea de student al Institutului Teologic din Sibiu: 
,,[…] Deja tuns şi îmbrăcat militar la Alba-Iulia, m-am trezit, pe la mijlocul 
lui august 1917, cu tata sosind din Sibiu şi aducând un certificat din care reieşea 
că, sunt… student teolog la Seminarul ,,Andrei Şaguna”. Colonelul ungur, 
căruia tata i-a înmânat certificatul, să turbe de necaz, nu altceva! Zbiera la noi 
blestemând legea care scutea de serviciu militar obligatoriu preoţii şi studenţii 
teologi, indiferent de religia căreia îi aparţineau”.17 Din textul însemnărilor 
sale, rezultă că acest episod a avut un puternic impact asupra 
concepţiei politice a tânărului Dorin Pavel, generând una dintre 
puţinele remarci cu tentă politică: ,,[…] Eu am scăpat de front, dar regret 
şi astăzi că jumătate dintre colegii şi prietenii mei români, din contingentul meu, 
au murit pe baricadele şubredului imperiu unde fuseseră târâţi împotriva voinţei 
lor. Austro-Ungaria n-a mai putut rezista degringoladei în care ajunsese la 
începutul secolului nostru. Lipsa libertăţilor fundamentale l-a adus în pragul 
prăbuşirii, iar inegalitatea naţională şi socială a provocat sfârşitul imperiului”.18 
Firul evenimentelor a demonstrat că monarhia austro-ungară, un 
construct artificial, nefiresc, în pofida ultimelor proiecte de salvare 
lansate în toamna anului 1918,19 nu a supravieţuit Primului Război 
Mondial. 

Perioada sibiană, mai săracă în detalii legate de evoluţia 
Marelui Război, este presărată de mărturii legate de aclimatizarea în 
oraşul de pe Cibin, de beneficiile unui oraş care în alte vremuri 

                                                           
16 Prezentat de memorialist, în mod eronat, ca ,,regiment de honvezi”; pentru 
spaţiul Transilvaniei, regimente de honvezi existau la Oradea, Satu Mare, Cluj, 
Târgu-Mureş, Sibiu, Braşov şi Dej (a se vedea: Ioan I. Şerban, ,,Românii în armata 
austro-ungară în anii Primului Război Mondial”, în Annales Universitatis Apulensis. 
Series Historica, număr 2-3, 1998-1999, p. 206). 
17 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 62. 
18 Ibidem, p. 63. 
19 Este vorba despre celebrul manifest ,,Către popoarele mele credincioase!”, lansat 
la 16 octombrie 1918 de ultimul împărat austro-ungar, Carol I/Carol al IV-lea, prin 
intermediul căruia era anunţată îndelung aşteptata federalizare a imperiului în şase 
state (a se vedea textul manifestului la: Bogdan Murgescu (coordonator), Istoria 
României în texte, Bucureşti, Editura Corint, 2001, pp. 279-280). 
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trecuse drept capitala politică a Transilvaniei (tramvaiul, teatrul 
german, Muzeul Brukenthal), de impactul întâlnirii unor personalităţi 
ale vremii, precum şi de susţinerea examenului de bacalaureat în 
cadrul Liceului ,,Andrei Şaguna” din Braşov în ianuarie 1918. 
Promovând examenul de bacalaureat, în cadrul ,,[…] seriei de război 
1918”,20 cum avea să remarce cu ironie, Dorin Pavel şi-a reluat 
studiile teologice, până în toamna anului 1918, când a renunţat 
definitiv la acest domeniu, nu fără a recunoaşte impactul pe care l-a 
avut Sibiul asupra viitoarei sale deveniri: ,,[…] Deşi scurtă, perioada 
şederii în Sibiu mi-a fost de real folos pentru cultura generală. M-am putut 
integra mai uşor evenimentelor, mi-am precizat cu mai multă fermitate drumul pe 
care intenţionam să-l străbat în viaţă,  mi-am oţelit dorinţa de a urma studii 
inginereşti”.21 

Informaţiile dedicate evenimentelor premergătoare Marii 
Uniri sunt, de departe, cele mai spectaculoase, Dorin Pavel luând 
parte, din primele momente, la acţiunea de constituire a 
organismelor naţionale româneşti atât la Sibiu, cât şi la Sebeş, pentru 
ca după realizarea actului de la 1 decembrie 1918 să se numere 
printre primii 50 de bursieri ai Consiliului Dirigent, trimişi la studii în 
străinătate.  

Întors la Sibiu în toamna anului 1918, pentru a-şi continua 
studiile teologice, după două săptămâni, în contextul prăbuşirii 
monarhiei austro-ungare şi înfiinţării primelor organisme naţionale 
româneşti, Dorin Pavel s-a alăturat Legiunii Române din Sibiu, 
constituită în ziua de 6 noiembrie.22 După un scurt instructaj, a fost 
trimis la Sebeş cu misiunea înrolării primilor gardişti şi protecţia gării 
oraşului, la momentul respectiv un punct strategic deosebit, întrucât 
era tranzitată de trupele germane aflate în retragere. Din memoriile 
lui Dorin Pavel rezultă că efectivele gării din Sebeş, iniţial, se ridicau 
la 20 de oameni înarmaţi, alături de care tânărul comandant a reuşit 

                                                           
20 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, pp. 63-67. 
21 Ibidem, pp. 67-68. 
22 Gheorghe Unc, Augustin Deac, 1918. Gărzile naţionale române din Transilvania, 
Bucureşti, Editura Militară, 1979, p. 47. 
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să oprească demontarea utilajelor şi transportarea mărfurilor aflate în 
depozitele fabricii de hârtie din Petreşti spre Budapesta.23 

Momentul alegerii avocatului Lionel Blaga, unchiul său, în 
fotoliul de primar, după eşuarea unei încercări a primarului Georg 
Acker de înfiinţare a unui sfat orăşenesc mixt,24 este reţinut cu 
atenţie de însemnările lui Dorin Pavel. În cadrul unei adunări a 
românilor din Sebeş, organizată în piaţa oraşului, după discursurile 
rostite de Lionel Blaga şi Dorin Pavel, cel dintâi a fost proclamat, 
provizoriu, primar, iar în funcţia de comandant de piaţă a fost 
desemnat locotenentul Danil Tecău: ,,[…] La adunarea populară 
organizată în piaţa oraşului, au venit mii de români din Sebeş şi din satele din 
împrejurimi. Lionel Blaga le-a vorbit de separarea Transilvaniei de Ungaria, de 
preluarea de către România a puterii administrative. Trebuia să ia cuvântul şi 
Lucian Blaga. S-a urcat pe schela improvizată ca tribună, dar, sugrumat de 
emoţie, n-a putut scoate un cuvânt. Am ţinut în schimb eu o scurtă cuvântare din 
partea gărzilor, apelând la toţi soldaţii reîntorşi de pe front, cerându-le să se 
înscrie în gărzi, pentru a urgenta schimbarea administraţiei vechi cu cea 
românească. În aclamaţiile cetăţenilor sebeşeni, a fost ales, provizoriu, ca primar 
al oraşului Lionel Blaga, iar în funcţia de comandant al pieţei a fost ales 
locotenentul Tecău”.25 

Din păcate, în scurt timp, Dorin Pavel a fost obligat să 
renunţe la misiunea asumată, fiind lovit, într-o formă uşoară, de 
gripa spaniolă,26 o boală foarte asemănătoare cu gripa aviară din 
zilele noastre, apărută la sfârşitul Primului Război Mondial, odată cu 

                                                           
23 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 70. 
24 Mihai-Octavian Groza, ,,Activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş şi 
contribuţia sebeşenilor la Marea Unire (noiembrie 1918-februarie 1919)”, în 
volumul Sebeş, timp regăsit. Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului 
Război Mondial. Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire”, coordonat de Rodica 
Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, p. 142. 
25 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, pp. 70-71. 
26 Ibidem, p. 71. 
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întoarcerea soldaţilor de pe front, în unele zone producând mai 
multe victime decât războiul însuşi.27 

Alături de tatăl său şi de delegaţia sebeşenilor, Dorin Pavel a 
participat şi la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 
decembrie 1918, experienţă consemnată în memoriile sale. Cu multă 
atenţie este descris drumul până la Alba-Iulia, roirea de populaţie din 
cetatea unirii, precum şi entuziasmul celor adunaţi: ,,[…] Am plecat 
noaptea, cu tata, pe jos, cale de 14 kilometri, până la Alba-Iulia. Pe toate 
drumurile veneau coloane nesfârşite de oameni pe jos, cu căruţe, trăsuri sau călări. 
Veneau dinspre Orăştie, Sibiu, Aiud. Toate vehiculele erau împodobite cu 
tricolorul românesc. Când am ajuns la Alba-Iulia, oraşul era împodobit de 
mulţimea pătrunsă de acelaşi elan patriotic. Se auzeau peste tot urale. Din 
diferite părţi, coruri intonau cântecele ,,Deşteaptă-te române!” şi ,,Trei culori 
cunosc pe lume!”. Era de nedescris entuziasmul de la toate cele 14 adunări care 
au avut loc în oraş şi la care participau oameni din Transilvania, Banat, 
Crişana şi Maramureş”.28 

Un ultim moment important reţinut de însemnările lui Dorin 
Pavel dedicat Primului Război Mondial şi Marii Uniri, a fost acela al 
trecerii generalului francez Henri Mathias Berthelot prin oraşul 
Sebeş. Călătorind spre Sibiu, venind dinspre Cluj, trenul generalului 
Berthelot, după scurte opriri în gările din Aiud, Alba-Iulia şi Teiuş, a 
poposit câteva momente şi în gara oraşului Sebeş, fiind primit cu 
multă căldură, după cum singur nota în jurnalul său.29 Dorin Pavel, 
refăcut, a participat alături de tatăl şi unchii săi, fraţii Blaga, în gara 
oraşului Sebeş, la manifestarea organizată în cinstea generalului 

                                                           
27 Oana Habor, ,,Epidemiile, episoade din istoria Transilvaniei în timpul Marelui 
Război”, în volumul Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, coordonat 
de Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Centrul 
de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 472-475. 
28 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 72. 
29 Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă (1916-1919), traducere de Mona Iosif, 
Bucureşti, Editura Militară, 2015, p. 391 (volumul a fost reeditat în anul 2018; a se 
vedea: Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţă (1916-1919), traducere din limba 
franceză de Oltiţa Cîntec, ediţie, studiu introductiv şi indice de Gheorghe I. 
Florescu, Iaşi, Editura Junimea, 2018, p. 333). 
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Berthelot, reţinând că ,,[…] La puţin timp după sărbătoarea Marii Uniri, 
a trecut spre vest delegaţia militară franceză, în frunte cu şeful ei, generalul 
Berthelot. Trenul a oprit câteva minute în gara Sebeş. Fiindcă vizita se anunţase 
din timp, în gară aşteptau toate oficialităţile importante ale oraşului. Erau de 
faţă unchii mei, era şi tata, eram şi eu, încă în uniforma de şef militar al gării. 
Generalul Berthelot a dat mâna şi cu tata (eu salutam, alături)”.30 

Perioada analizată se încheie cu o serie de consideraţii legate 
de mutarea familiei Pavel la Bistriţa (în condiţiile în care învăţătorul 
Ioan Pavel a primit misiunea preluării conducerii inspectoratului 
şcolar)31 şi de posibilitatea continuării studiilor. Dorin Pavel s-a 
numărat printre primii 50 de bursieri ai Consiliului Dirigent, trimişi la 
studii în marile centre universitare ale Europei, în răstimpul dintre 
aprobarea bursei şi plecarea în Elveţia îndeplinind poziţia de 
profesor suplinitor de matematică, fizică şi muzică la şcoala germană 
din Bistriţa32 (devenită, în anul 1923, Liceul de Stat ,,Alexandru 
Odobescu”).33 În vara anului 1919 a plecat spre Elveţia unde, la 
Zürich, şi-a început studiile în cadrul Facultăţii de Electromecanică a 
Politehnicii, cu aceasta debutând un alt capitol din viaţa viitorului 
inginer, părinte al hidroenergeticii româneşti. 

Pe lângă evenimentele prezentate în însemnările sale 
memorialistice, Dorin Pavel evocă şi o serie de personalităţi ale vieţii 
culturale din acea epocă, precum: profesorul şi compozitorul 
Timotei Popovici (1870-1950),34 ,,[…] compozitor, bun teoretician, însă 
cam bolnăvicios […] îi datorez faptul că am devenit dirijorul unui cor în care 
erau studenţi cu doi, trei sau patru ani mai mari ca mine, unii buni cântăreţi”;35 

                                                           
30 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 72. 
31 Ibidem, p. 71. 
32 Ibidem, p. 73. 
33 Iuliu-Marius Morariu, ,,Elevi ortodocşi şi greco-catolici de la Liceul de Stat 
,,Alexandru Odobescu” din Bistriţa, între anii 1925-1931”, în Astra Salvensis, an V, 
număr 9, 2017, p. 140. 
34 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, 
Sibiu, Editura Andreiana, 2014, pp. 532-533. 
35 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 65. 
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cântăreaţa Veturia Mureşan (viitoare Goga),36 verişoara sa, poreclită 
,,privighetoarea Transilvaniei”,37 căsătorită la momentul respectiv cu 
asesorul consistorial Lazăr Triteanu, viitor episcop al Romanului 
(1872-1953),38 la rândul său evocat;39 profesorul şi compozitorul 
Augustin Bena (1880-1962),40 unchiul său, ,,[…] M-a întrebat ce planuri 
de viitor am. S-a interesat de studiile mele muzicale şi m-a sfătuit să urmez 
Conservatorul. I-am răspuns că iubesc muzica din familie, dar că pe mine mă 
pasionează, încă de mic copil, ingineria şi că doresc să urmez Politehnica. Îmi 
propuse să mă gândesc la Elveţia, la Politehnica din Zürich. În definitiv, îmi 
zicea, matematica, ingineria se aseamănă cu muzica, cu compoziţia muzicală şi 
pe aceasta din urmă poţi s-o cultivi şi ca inginer. Am reţinut sfatul său bun şi l-
am urmat”.41 

Însemnările memorialistice aparţinând părintelui hidroener-
geticii româneşti, Dorin Pavel, dincolo de latura tehnică sau 
didactică, dincolo de faptul că prezintă mici lacune (probabil datorită 
estompării amintirilor legate de această perioadă), constituie un 
veritabil izvor documentar referitor la experienţa Marelui Război. 
Publicate, iniţial, în anul 1976, reeditate în anul 2015 prin grija 
domnului profesor universitar doctor Mircea Bejan, acestea au fost 
abordate până acum, din păcate, doar din perspectiva realizărilor 
profesorului şi inginerului Dorin Pavel, şi mai puţin din acea a 
formării sale intelectuale în anii grei ai Marelui Război, a 
evenimentelor majore trăite de acesta şi la care, într-o anumită 
măsură, a avut o contribuţie. În mâinile unui istoric, însă, textul 
capătă valenţe istoriografice, întrucât prezintă atât experienţa belică a 
autorului, cât şi evenimentele consumate în oraşul Sebeş în anumite 
etape ale conflictului, îndeosebi în toamna şi iarna anului 1918, un 

                                                           
36 Mihai-Octavian Groza, ,,Galeria sebeşenilor uitaţi: Veturia Goga (1883-1979)”, 
în Sebeşul povestit, număr 3, 2014, pp. 38-41. 
37 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 65. 
38 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 670. 
39 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 62. 
40 Susana Coman Bosica, Augustin Bena. Contribuţii documentare, Cluj-Napoca, Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, passim. 
41 Dorin Pavel, Arhitectura apelor, p. 66. 
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text care în contextul celebrării centenarului Marii Uniri şi a 
personalităţilor implicate în realizarea acesteia se cerea reevaluat şi 
valorificat. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 

 
DORIN PAVEL 

Amintiri din anii Primului Război Mondial42 
 

CAPITOLUL I 
LA KÚN KOLLÉGIUM 

 
Am terminat în vara anului 1914 Gimnaziul Săsesc din Sebeş. 

Neexistând aici liceu, au reînceput discuţiie în familie cu privire la 
ceea ce aveam de făcut mai departe. Firesc ar fi fost să mă trimită la 
Liceul ,,[Andrei] Şaguna” din Braşov, şcoală veche, cu renume, unde 
învăţaseră şi fraţii mamei:43 Liviu, Lionel, Longin, Liciniu, Lucian 
Blaga. Primul, deşi era în acea vreme profesor de fizico-matematică 
acolo, nu mă putea primi, fiindcă avea familie grea. Pe de altă parte, 
părinţii mei nu voiau să cheltuiască cu gazda banii care mergeau şi 
acum pe casă. 

Se pregăteau să vândă căsuţa veche şi să construiască una mai 
mare, în grădina celei vechi, tot în strada Suseni. Căutând o soluţie 
pentru mine, cât mai ieftină pentru ei, au optat pentru ,,Kún 
Kollégium”,44 un liceu unguresc de la Orăştie (la aproximativ 35 de 
kilometri la vest de Sebeş, cu legătură de tren). Pentru părinţii mei 
acest liceu era cât se poate de convenabil. Tata m-a înscris la colegiu 
prin iunie 1914. Întorcându-se, apoi, de la Orăştie, unde înghiţise şi 
nelipsita propagandă a conducerii colegiului, ne spunea că masa 
elevilor este foarte bună la cantină, mai bună ca acasă, şi că a văzut şi 
câteva dormitoare unde fiecare elev îşi are dulăpşorul său, din fier. Îl 
înţeleg pe tata astăzi: el ştia bine maghiara şi nu putea realiza ce mă 
aştepta pe mine, care abia puteam lega trei cuvinte în limba lui 

                                                           
42 Titlul acestui corpus documentar a fost atribuit de autorul prezentului volum, cu 
menţiunea că s-au păstrat titlurile capitolelor extrase din Arhitectura apelor. 
43 Letiţia, fiica preotului Izidor Blaga din Lancrăm. 
44 Astăzi Colegiul Naţional ,,Aurel Vlaicu” Orăştie. 
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Petőfi.45 M-am trezit, astfel, într-o situaţie din cele mai critice. Ea n-a 
ţinut, însă, decât până la finele clasei a V-a de liceu, când au venit 
războiul şi sărăcia mizeria şi criza alimentară din Austro-Ungaria şi 
Germania.  

Tata m-a dus la şcoală în septembrie 1914, deci după 
începerea primei conflagraţii mondiale. M-a instalat într-una din 
sălile internatului, mi-a arătat unde-i cantina şi apoi s-a grăbit să plece 
la tren, pentru a nu mai cheltui bani cu hotelul.  

Am plâns amarnic când s-a închis poarta internatului şi am 
rămas singur. Noi, elevii interni,46 aveam de multe ori impresia că 
suntem nişte prizonieri. Ieşeam numai duminica, încolonaţi, pentru a 
merge la biserică, în grupe (două religii), ori la plimbare. Pentru 
aceasta, traversam centrul, tot încolonaţi şi ne refugiam într-un parc 
de la marginea oraşului, spre vest. Era, de fapt, o pădurice cu bănci şi 
poieni. Din nefericire, însă, bucuria lua sfârşit la prânz, când poarta 
se închidea iarăşi în urma noastră. 

Curtea internatului era destul de mică şi îngrădită cu un zid de 
patru metri înălţime. Clădirea, foarte veche, se afla pe strada 
principală, lângă biserica reformată, pe drumul care ducea spre Deva. 
Cursurile se ţineau în alt local, o construcţie mai nouă, spaţioasă, cu 
parter şi două etaje. Era în preajma unei alei, paralelă cu şoseaua 
principală, şi avea în spate un parc mare. Acolo mergeam dimineaţa 
şi ne întorceam spre prânz, după cursuri. După-amiază nu se ţineau 
niciodată ore. 

                                                           
45 Sándor Petőfi (1823-1849): poet, scriitor, revoluţionar, reprezentant al 
romantismului maghiar (a se vedea: Peter Nemes, ,,Reading the Plain and the Lake: 
Landscape in Hungarian Travel Literature”, în Hungarian Studies, număr XXIV, 
2010, pp. 127-134). În timpul Revoluţiei de la 1848/1849, înrolat în armata 
generalului Bem, Sándor Petőfi a poposit de câteva ori la Sebeş unde, se pare că, la 
începutul lunii aprilie 1849, a scris poezia ,,Ki gandolná, ki mondana”/,,Cine s-ar 
gândi, cine ar spune” (a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Pagini din istoria 
oraşului Sebeş-momentul 1848-1849”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, 
coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, p. 93). 
46 Elevi cazaţi în internatul şcolar. 
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În internat nu auzeam vorbindu-se decât ungureşte. Nici 
măcar o şoaptă nu răzbătea în româneşte ori în germană, deoarece 
erau limbi interzise în acest colegiu. Primisem o lovitură grea! 

Cursurile n-au început din prima zi. Elevii abia soseau, era o 
forfotă nemaipomenită, apăreau mereu întârziaţi. Fiecare nou venit 
primea o saltea de sac şi şi-o umplea singur cu paie, din clăile aflate 
în curte. Băieţii aveau între zece şi optsprezece ani. Ascultam ce 
vorbeau, dar înţelegeam foarte puţin. Aşa se face că primele două 
zile n-am vorbit deloc. După câteva zile, am găsit un prilej să intru în 
vorbă cu un român din a şasea, undeva într-un colţ de curte, unde 
nu era nimeni. Se numea Medrea Ion, era cu un cap mai înalt decât 
mine, voinic, originar din comuna Gureni,47 Râul Mare,48 din 
Retezat. Umbla de mulţi ani prin şcolile ungureşti. Cu el puteam 
schimba uneori câteva cuvinte în româneşte. Mai târziu am găsit şi 
pe alţii, ca fraţii Branga, din clasele inferioare, externi,49 pe care îi 
întâlneam în clădirea şcolii unde se ţineau cursuri.  

Îmi amintesc de prima dimineaţă de şcoală. Am plecat cu toţi 
elevii interni spre şcoala nouă. Am găsit clasa noastră, a cincea 
liceală, şi m-am vârât undeva, într-o bancă din spate. La prima oră de 
curs a intrat profesorul Görög Ferencz, director al liceului în acea 
vreme şi, după cum am constatat ulterior, un adept al maghiarizării 
românilor. Toţi cei cincizeci de elevi, câţi eram în clasă, am sărit în 
picioare, în clipa intrării directorului. Era ora de istorie. Tot ce s-a 
spus atunci (n-am înţeles decât o mică parte), mi-a relatat elevul 
Medrea, pe ascuns. Görög a întrebat care-s noii veniţi din alte şcoli. 
S-au ridicat vreo cinci. Un vecin mă ghionti să mă ridic. Directorul se 
uită la mine: ,,De ce taci şi nu răspunzi de unde vi?”, mă întrebă el pe 
ungureşte, încruntat. Nu îndrăzneam să-i răspund româneşte, aşa că 
am bâiguit: ,,Ich kann nicht ungarisch!” (,,Nu cunosc limba maghiară!”). 
Apoi am explicat mai departe, tot în nemţeşte, că la gimnaziul săsesc 
noi n-am putut deprinde prea bine limba maghiară. Se înroşise la faţă 

                                                           
47 Gureni, judeţul Hunedoara. 
48 Râul Mare, afluent al râului Strei. 
49 Elevi, localnici, care nu erau cazaţi în internatul şcolar. 
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şi dădea nervos din mâini, apoi s-a pornit să strige că nu e posibil ca 
un elev din Austro-Ungaria să nu cunoască limba statului. Mă mir că 
nu m-a pălmuit, fiindcă atunci, cu şase decenii în urmă, bătaia era 
perfect legală în şcoală şi i se acorda chiar un rol... educativ. După 
acest duş îngheţat, am avut noroc că profesorul, enervat, n-a mai 
ţinut prima sa lecţie din program şi a părăsit clasa. Elevii se uitau 
curioşi la mine, dar fără răutate. Jumătate dintre ei erau români. Mă 
compătimeau sincer. Ceilalţi, unguri, buni colegi, nu şi-au manifestat 
niciun fel de resentiment. După aceea am fost întrebat şi cercetat de 
alţi profesori mai amabili, de pildă Krisztoff, de la maghiară, care a 
devenit în 1920 profesor la Universitatea din Cluj. La fel şi 
profesorul de limba germană, Mayer. Ori alţii care m-au ajutat foarte 
mult în primele luni de învăţătură. Şi era foarte grea această 
învăţătură, mai ales că la latină, de pildă, trebuia să fac acum 
retroversiuni din maghiară. Am mai început şi studiul elinei, din care 
trebuia, de asemenea, să traducem în maghiară. Era un adevărat 
calvar. Mă luptam cu trei limbi pe care nu le cunoşteam. În colegiu 
eram, însă, singurul care cunoşteam germana, fapt care îmi atrase 
simpatia lui Mayer şi, ulterior, a prietenului său... directorul Görög. 
Am mai avut un sprijin: singurele două colege de clasă, Görög 
Margith şi Mayer Juliska (fetele profesorilor) care, cu timpul, şi-au 
influenţat în bine părinţii. 

M-am obişnuit la ,,Kún Kollégium” să muncesc câte 
douăsprezece ore pe zi. Trebuia să memorez majoritatea 
cunoştinţelor de la diverse materii mai întâi în ungureşte şi, evident, 
rezultatele mele nu s-au putut ridica peste calificativul suficient.  

În primăvara anului 1915, începusem, însă, să vorbesc destul 
de bine ,,limba statului”. Notele deveneau acceptabile şi nu apărea 
primejdia unei corigenţe ori repetenţii. Tot mai mult profesorii 
manifestau faţă de mine atenţie şi bunăvoinţă, deoarece îşi dădeau 
seama perfect de efortul considerabil pe care îl făceam. Dimineţile, 
de la ora cinci până la şapte, timpul ceaiului, eu învăţam, iarna, pe 
coridoare, primăvara şi vara, prin curtea internatului. De asemenea, 
foloseam în acelaşi scop şi pauzele, dimineaţa, între cursuri, iar după-
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amiaza şi seara orele de recreaţie. Cu cât începeam să pricep mai bine 
maghiara, cu atât mai uşoară devenea învăţătura. 

Programul de internat îmi convenea într-o măsură. După 
masa de prânz, de la orele 14 la 15, urma recreaţia, apoi două ore de 
,,silentium!”, timp în care nimeni nu avea voie să părăsească sala de 
meditaţie ori dormitorul. Toată lumea îşi făcea lecţiile. După cină 
aveam o jumătate de oră liberă şi o oră şi jumătate de ,,silentium!”. 
Stingerea se făcea, întotdeauna, la fix orele 22.  

În anii şcolari următori, 1915-1916, 1916-1917, am dus-o ceva 
mai uşor, Deşi vorbeam acum la fel de bine şi corect ca toţi elevii, 
totuşi munceam cu mult mai mult, fiindcă studiam mai aprofundat 
algebra, geometria şi fizica, necesare viitoarelor studii politehnice la 
care aspiram dintotdeauna. Aceste ştiinţe erau predate la un nivel cu 
totul nesatisfăcător în şcolile umaniste. 

După cum am spus, internatul era organizat după principii de 
disciplină foarte severă. Prin 1916-1917, disciplina, însă, a mai slăbit. 
Ştirile de pe fronturi nu mai erau în măsură să stârnească 
entuziasmul. Clasele a şaptea şi a opta se goliseră. Elevii de 
şaptesprezece ani împliniţi erau ,,asentaţi la armată”. Aşa se numea 
încorporarea şi trimiterea lor urgentă pe fronturile din Rusia, Italia şi 
Franţa.  

În 1915, am obţinut permisiunea  de a lua ore de pian în oraş, 
iar duminica dimineaţa de a merge în vizită la familia Branga, să 
exersez. Eram înrudit cu această familie prin Malvina Blaga, născută 
Herlea. 

Cantina, denumită în acea vreme convict, devenise tot mai 
sărăcăcioasă prin 1916-1917. Dimineaţa ni se dădea un ceai fiert, din 
frunze de mure, culese tot de noi, elevii şcolii, şi câte o felie de pâine 
din făină amestecată jumătate cu tărâţe şi rumeguş. Carnea dispăru 
treptat de la mesele de prânz şi de seară. Eram hrăniţi doar cu ciorbă 
de cartofi, cu tocană de napi, fasole, toate amestecate bine cu boia de 
Seghedin. Ne ustura gura, ori nasul, după o asemenea mâncare. 
Bând mereu apă, aveam senzaţia de saţ. De aici mi s-a tras gastrita de 
mai târziu şi apoi ulcerul duodenal.  
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Beneficiind de aprecieri mai bune, după un an mi se permitea 
să cer, la masa atât de modestă, un supliment. Erau şi alţi elevi săraci 
care se bucurau de acelaşi ,,privilegiu”. La cantină, veneam la şefă cu 
blidul şi o rugam: ,,Ana Neni, mai dă-mi o ciorbă!” (sau o tocană). Şi ne 
dădea. Era simpatică, plină de omenie şi făcea cât putea economii de 
porţii din raţia celor bogaţi, care primeau de acasă şunci, cârnaţi, 
cozonaci, prăjituri şi fructe. Românii de prin satele din regiune 
primeau şi ei câte o desagă de pâine de casă şi slănină, care se putea 
păstra uşor mai mult timp. Eu n-am primit niciodată alimente de la 
părinţi. O duceau şi ei destul de greu... 

De altfel, am învăţat curând să mă descurc: încă din clasa a 
şasea preparam la germană elevii din clasele inferioare, îndeobşte 
copii de bogătaşi şi moşieri unguri. Directorul internatului încuraja 
această nouă îndeletnicire, cunoscând mai ales situaţia mea materială. 
Primeam adesea, în loc de creiţari, alimente. 

Elevii unguri, colegii mei, se remarcau printr-un deosebit spirit 
de camaraderie. Erau politicoşi, amabili. Când vreunul dintre ei 
primea o ladă cu alimente, aproape jumătate o împărţea cu colegii 
sau prietenii. Erau generoşi, buni la suflet, dar, ce e drept, aveau şi de 
unde. Familiilor lor nu li se rechiziţionau alimente. Cei mai mulţi 
dintre părinţii lor ocupau posturi administrative mai mici sau mai 
mari. 

Împărţirea unui pachet se efectua după un oarecare ritual. 
Erau poftiţi prietenii şi ceilalţi colegi, se desfăcea lădiţa în prezenţa 
tuturor, se inventariau toate ,,bogăţiile”, apoi destinatarul oferea ceea 
ce credea de cuviinţă că trebuie să se consume la masa comună. 
Ţinea spre păstrare doar afumăturile, fructele neperisabile etc. 
Acestea erau depozitate în dulapul de fier, închis cu lacăt, unde-şi 
ţinea şi hainele. Pentru cărţi şi rechizite, fiecare avea un sertar larg, 
tot din fier, sub pat. Şeful unei săli avea datoria să inspecteze 
periodic dulapul şi sertarul. Trebuia ţinută ordinea ca la armată. În 
fiecare schimb, se mai efectua un control zilnic. Unul dintre elevii 
mai mari era aparitos. Însoţit de un tânăr profesor care locuia 
permanent în internat, el inspecta toate sălile. Inspecţia se făcea 
numai în cele două intervale de silentium! La intrarea în sală se striga 
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,,aparitos!”. Şi toţi elevii trebuiau să se ridice în picioare. Vai de cel 
care nu era la masă şi nu avea cartea şi caietul în faţă. 

La început, prin 1915-1916, aceste inspecţii se făceau destul de 
riguros; mai târziu, prin 1916-1917, se instaură, după cum am mai 
spus, un climat mai blând, mai tolerant. Cam pe atunci am început să 
fiu şi eu, o dată pe lună, aparitos.  

Internatul nu a avut lumină electrică până în 1916. Doar 
şcoala nouă era racordată la linia care alimenta şi o parte din Orăştie, 
de la modesta centrală de la Deva. Luminatul în cameră se făcea cu 
lămpi cu gaz.  

Dimineaţa, înainte de ora şapte, alergam cu toţii la spălătorie 
ori la baie. Iarna, coridoarele erau îngheţate. Noi trebuia să ieşim 
numai în cămaşă ori goi până la brâu, ca să ne spălăm cu apă rece. Se 
vede că aşa se proceda în colegiile engleze, fiindcă ele serviseră de 
model lui ,,Kún Kollégium”. Fiecare dintre noi făceam cu schimbul, 
de serviciu, fie la curăţatul lămpilor, fie la mătură, la spart lemne ori 
la şters praful. Eram o mică comunitate bine gospodărită şi 
organizată. 

Între mese şi silentium, elevii alergau prin curtea îngrădită a 
şcolii, iar dacă vremea era neprielnică, pe coridoare. Puţini erau cei 
care mai continuau să-şi facă lecţiile. În aceste pauze eu îi puteam 
prepara pe cei mici, daţi în grija mea, ori îi ajutam pe cei mari la 
germană, iar mai târziu la matematică şi fizică. Unii preferau şahul. 
Alţii lecturile din Petőfi, Jokai Mor,50 traducerile din May,51 Cooper52 
etc. 

Se înţelege că în această viaţă comunitară se dezvoltau 
sentimente de frăţietate, prieteniile vârstei şi, desigur, unele 

                                                           
50 Mór Jókai (1825-1904): om politic, scriitor, revoluţionar, reprezentant al 
romantismului maghiar (a se vedea: Lexiconul biografic maghiar, disponibil online la 
www.mek.oszk.hu, consultat la data de 13.III.2018, ora 15:55). 
51 Karl Friedrich May (1842-1912): scriitor german, autorul celebrei serii Winnetou (a 
se vedea: www.wikipedia.org, consultat la data de 13.III.2018, ora 16:00). 
52 Jemes Fenimore Cooper (1789-1851): scriitor american, autor al unor romane 
istorice privind viaţa indienilor, cel mai celebru fiind Ultimul Mohican (a se vedea: 
Ibidem). 

http://www.wikipedia.org/
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animozităţi. Mai spectaculoase erau neînţelegerile dintre camere, 
unele foarte hazlii. Astfel, unui elev care nu se bucura de simpatia 
colegilor i se sufla praf de tutun în nas, când adormea (procedeul se 
chema tubac). Bătaia între dormitoare, fiecare cu douăsprezece paturi, 
se făcea cu mături, perne, stropitul cu apă.  

După introducerea luminii electrice în internat, legam cu 
sârme două paturi de fier în circuit. Venit în vizită, colegul care se 
nimerea să ne fie victimă era provocat să execute un exerciţiu de 
bare între paturi. De obicei trucul reuşea şi respectivul era scuturat o 
secundă, fiindcă aveam întrerupătorul în mână şi-i curmam repede 
supliciul. Alteori încheiam circuitul electric pe clanţa uşii şi făceam 
haz de spaima celor veniţi să ne viziteze.  

Într-o vreme s-au organizat, în clasele superioare, mici grupuri 
de elevi care-şi ziceau Stafiile, alţii Fantomele. Tâlcuiau farse, mai cu 
seamă profesorului din internat care făcea tuturor mizerii la inspecţii. 
Fiind tânăr, pleca seara în vizită la familiile din oraş şi nu-şi găsea uşa 
camerei. Stafiile sau Fantomele i-o astupaseră cu dulapurile imense şi 
grele din fier, de pe coridor. Profesorul să înnebunească, nu alta! 
Urca la etajul următor, crezând că a greşit adresa, dar inutil. Spre 
ruşinea lui, era silit să apeleze la elevi. 

În internat erau la acea vreme doi mari mâncăi. Între ei s-a 
organizat odată un concurs pe tema: cine înghite mai multe 
cremşnituri într-un timp limitat şi fără să soarbă o picătură de apă. S-
au pus pariuri în tot internatul. Cremşniturile respective erau din 
surogate, aproape indigeste, procurate de noi de la singura cofetărie 
din orăşel. Cei doi concurenţi au înghiţit, de bine de rău, primele trei-
patru prăjituri, dar apoi a mers din ce în ce mai greu. Noi ne 
tăvăleam de râs pe jos. A ieşit învingător Rimbas cu paisprezece 
prăjituri.  

Tot în acea vreme făcusem rost de un aparat de fotografiat de 
pe timpul fraţilor Lumiere.53 Mi-l vânduse un fotograf cu şaizeci de 
coroane. Era un aparat din lemn, cu burduf din pânză cerată. 
Fotografiile mele erau neclare, dar nu aveam niciun alt concurent şi 

                                                           
53 Cu referire la celebrii Auguste şi Louis Lumière. 
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deci lucram cu spor. Noaptea, când colegii din cameră încă dormeau, 
developam sub plapumă. Aceasta era partea hazoasă a lucrurilor. 
Dar nu trebuie uitată latura cealaltă, mai puţin senină, ba chiar 
întunecată, pe care numai entuziasmul, frenezia şi vitalitatea tinereţii 
mă ajutau să o suport cu relativă uşurinţă. Preocuparea pentru 
fotografiat m-a făcut să uit în acei ani de grijile şi supărările pricinuite 
de război în satele noastre, în familie. Intrase în război şi România. 
Unchiul Liciniu Blaga, ca ofiţer român, plecase pe front. Veştile erau 
îngrijorătoare. După câteva succese în Transilvania, armata română 
se retrăsese spre Moldova. Fuseseră aduşi la muncă şi primii 
prizonieri români. Doi dintre ei tăiau lemne în curtea internatului. 
Aveau uniformele zdrenţuite şi sufereau de foame şi frig. Deşi era 
foarte periculos să iau legătura cu ei, totuşi am reuşit să strâng nişte 
pâine şi slănină, din pachetele elevilor, şi să le arunc în zăpada unde 
lucrau. După puţin timp, au fost duşi în altă parte. 

Aminteam de familia învăţătorului Branga, înrudit cu noi, care 
avusese amabilitatea să mă primească duminicile în vizită, ca să 
exersez la pian. Avea trei fete şi doi băieţi gemeni, Romulus şi 
Remus. Mai văzusem gemeni, dar atât de greu de deosebit, nu! Cu 
neputinţă să remarci chiar şi cea mai mică diferenţă. Erau cu patru 
ani mai mici decât mine. În familia Branga numai sora cea  mai 
tânără, Roma (nume curios, dar aşa o chema), îi putea distinge pe 
Romulus de Remus. În şcoală se făcea mult haz de Romi şi Remi. 
Profesorilor nu le convenea asemănarea extraordinară dintre ei şi le-
au cerut să poarte haine diferite. Numai că ei nu doreau să fie 
identificaţi şi speculau cât puteau asemănarea. Unul avea aptitudini 
pentru materiile umaniste, pentru latină, celălalt pentru fizico-
matematici. Bănuind când le venea rândul la ascultat, îşi schimbau 
vestonul şi luau note bune amândoi, la majoritatea materiilor. 

Încă din perioada gimnazială la Sebeş, ne plăcea nouă, 
băieţilor, să căutăm pe Dealul Roşu54 cărămizi, ţigle şi olane sparte, 
care aveau încrustate litere şi numere romane, provenind, după cum 
afirmau profesorii noştri, de la un vechi castru de lângă Sebesia 

                                                           
54 Râpa Roşie. 
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(Sebeş). Spre Lancrăm se afla un fost drum strategic roman, tăiat de 
râu. Fusese probabil unul dintre drumurile principale folosite de 
legiuni, drumuri care legau Valea Oltului de Mureş şi de Grădişte. 
Fundaţia era din blocuri uriaşe de piatră, peste care se aşternuseră 
bolovani de râu, apoi pietriş. Noi vedeam secţionat drumul de 
taluzul râului. Cu un bun prieten, Geza Molnar, coleg extern din 
clasa a şasea, am făcut într-o zi o excursie. Am mers pe jos până în 
zona actualelor băi Geoagiu. Luasem o raniţă cu merinde, pâine şi 
slănină. Colindând prin păduri, am descoperit o baie romană în aer 
liber, care făcuse parte, probabil, dintr-o construcţie mai mare. 
Bazinul, cam de patru metri, era căptuşit cu marmură albă. Câteva 
plăci căzuseră în apa cristalină. Ne-am dat seama că erau ape termale 
şi în jur numai izvoare. Ceva mai jos erau un fel de băi, amenajate în 
case ţărăneşti, adică acolo unde sunt azi băile Geoagiu. Îşi dădea 
seama oare colegul că acestea erau urme ale romanizării Daciei şi 
prin contopirea romanilor cu dacii s-a născut, de-a lungul unei lungi 
perioade de timp, poporul român? Ceea ce ni se oferea privirii era o 
concretă şi grăitoare dovadă a adevărului pe care-l proclamau istoricii 
români în legătură cu originea poporului nostru şi pulveriza 
susţinerile eronate ale lui Görög. 

La începutul anului 1917, direcţia colegiului a anunţat, prin 
Mayer, care făcea cu noi exerciţii de trageri cu arma, că elevii cei mai 
buni şi robuşti se puteau înscrie pentru Theresianum. Aceasta era cea 
mai renumită şcoală austro-ungară de cadeţi, destinaţi a deveni ofiţeri 
de Stat Major. Din îndemnul inimii şi la sfatul părintesc, am refuzat 
categoric oferta. Pentru mine şi ai mei se deschideau alte perspective. 
 

CAPITOLUL II 
MARILE VACANŢE 

 
Îmi petreceam acasă, pe an, peste o sută de zile, dacă ar fi să le 

adun pe cele din vacanţa de iarnă, din cea de primăvară şi apoi pe 
cele ale vacanţei mari. Dar masa era la fel de sărăcăcioasă la părinţi ca 
şi cea de la internat, mai ales după iarna lui 1915-1916. Din această 
cauză plecam la Lancrăm, unde ţăranii încă mai aveau alimente şi se 
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mai puteau descurca, ascunzând ce puteau de lăcomia jandarmilor. 
Pe aceşti jandarmi îi revăd şi azi cu ochii minţii: bine hrăniţi şi 
voinici, cu puşca pe umăr, cu penele de cocoş de pe coif fluturând în 
vânt. Statul austro-ungar făcea toate sacrificiile pentru ei, deoarece 
prin aceştia căutau să înăbuşe aspiraţiile de libertate ale atâtor 
naţionalităţi asuprite, între care cea mai numeroasă era cea a 
românilor din Transilvania şi Banat. De altfel, nici pe fronturile din 
Franţa sau Rusia nu mai erau duşi românii, fiindcă, la fel ca mulţi 
dintre minoritari, siliţi să lupte pentru o cauză ce nu era a lor, 
dezertau. 

Până prin 1917-1918 se anunţau numai victorii austro-ungare, 
astfel că noi n-am aflat decât târziu că în primăvara anului 1917 
izbucnise revoluţia în Rusia, că se constituise un guvern provizoriu 
sub Kerenski55 şi că în toamnă avusese loc cel mai important 
eveniment al erei moderne: Marea Revoluţie Socialistă din 
Octombrie. Faptul apare explicabil, dacă ţinem seama că nu exista pe 
atunci o presă românească în Transilvania şi că adevărul era ţinut sub 
obroc.  

Dar să revin la primele mele vacanţe, cele ale anilor 1914-
1916, la Sebeş. Situaţia naţională a românilor rămăsese aceeaşi, cu 
excepţia câtorva intelectuali care se bucurau, totuşi, de un oarecare 
respect.  

La Sebeş, una dintre preocupările mele de vacanţă era 
activitatea clandestină în cadrul ,,Asociaţiei Elevilor şi Studenţilor 
Români”. Se organizau şezători, citeam cărţi aduse de peste munţi, 
de la Bucureşti, jucam în mici spectacole după piese de Caragiale sau 
alţi scriitori români. Locul în care se desfăşurau aceste şezători era fie 
în pădurile de la sud de Sebeş, fie sub arinii canalului morii. 

                                                           
55 Aleksandr Fiodorovici Kerenski (1881-1970): avocat, politician rus, membru al 
Partidului Socialist Revoluţionar, preşedinte al guvernului provizoriu, instaurat în 
luna iulie 1917, înlăturat în luna noiembrie a aceluiaşi an de revoluţia bolşevică, 
emigrant în Franţa, mai apoi în Statele Unite ale Americii, profesor al Universităţii 
Stanford (a se vedea: Anet Claude, La Révolution russe, volume 2, Grandeur et décadence 
d’Alexandre Feodorovitch Kerenski, l’affaire Kornilof, le Grand Jour et le Coup d’Etat: juin-
novembre 1917, Paris, Payot, 1918). 
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Pe stradă, deşi nu ne era permis să vorbim în româneşte, nu 
respectam această interdicţie, iar când vedeam un jandarm coboram 
vocea până la şoaptă. După intrarea României în război, în 1916, 
situaţia a devenit şi mai gravă. Dacă ne aflam în oraş doi-trei elevi 
români şi discutam româneşte, jandarmii ne duceau de îndată la 
postul cel mai apropiat. Între 1916-1918, am stat de mai multe ori 
câte o noapte la arest, în cazarma jandarmeriei din strada 
Siculorum,56 în apropiere de gară. În octombrie 1918, noi, elevii şi 
studenţii români, am atacat această cazarmă, i-am dezarmat pe 
jandarmi şi i-am trimis dincolo de Arad. 

Bineînţeles că după vara anului 1916 n-am renunţat la 
activitatea din asociaţia noastră. Erau înscrişi în ea Silviu Cărpinişan, 
Petre Ursu, Nicolae Ursu, Valeriu Henegariu, Gilu şi Sergiu 
Medeanu, Nicolae Maniu, Avram Chirca, Ion Breazu din Laz şi alţii 
ca prietenele Veturia Cărpinişan, Firuca Moga, Melania Ursu, Olga 
Săbăduş, Jeny Moga, Mărioara Ciorba, Maria Tincu şi altele. 

În vara anului 1917 am fost ,,asentat” şi repartizat la 
Regimentul de Honvezi din Alba-Iulia. Tata a şi început o acţiune de 
recuperare a mea prin asesorul mitropoliei din Sibiu, Triteanu57 
(căsătorit pe atunci cu verişoara mamei, Veturia născută Mureşanu). 
Deja tuns şi îmbrăcat militar la Alba-Iulia, m-am trezit, pe la mijlocul 
lui august 1917, cu tata sosind din Sibiu şi aducând un certificat din 
care reieşea că, sunt... student teolog la Seminarul ,,Andrei Şaguna”. 
Colonelul ungur, căruia tata i-a înmânat certificatul, să turbe de 
necaz, nu altceva! Zbiera la noi blestemând legea care scutea de 
serviciu militar obligatoriu preoţii şi studenţii teologi, indiferent de 

                                                           
56 Astăzi bulevardul Lucian Blaga. 
57 Lazăr Triteanu (1872-1953): teolog, om politic român, hirotonit preot în 5 august 
1910 de mitropolitul Ioan Meţianu, primul soţ al Veturiei Mureşan (mai târziu 
Veturia Goga), delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, membru al 
Marelui Sfat Naţional, vicar al Episcopiei Râmnicului (1922-1923) şi episcop al 
Romanului până în august 1947, când a fost obligat să se retragă din scaun de 
autorităţile comuniste (a se vedea: Mircea Păcurariu, „Asesorul consistorial Lazăr 
Triteanu-episcopul Lucian al Romanului”, în Idem, Cărturari sibieni de altădată, ediţie 
întregită şi adăugită, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 391-394). 
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religia căreia îi aparţineau. Exista în regiment câte un preot, dar era 
voluntar necombatant.58 Scăpaţi pe poarta cazărmii, după morala 
zbierată a colonelului, eram nespus de bine dispuşi. Am râs, veseli, 
până în Lancrăm şi apoi am plecat la Sebeş.    S-au veselit cu noi şi 
neamurile din Lancrăm. ,,Vezi, se lăuda tata, ţi-am spus eu în 1914 că se 
duce de râpă Austro-Ungaria... De  aceea era aşa de furios colonelul. Simte că 
partida-i pierdută”. Eu am scăpat de pe front, dar regret şi astăzi că 
jumătate dintre colegii şi prietenii mei români, din contingentul meu, 
au murit pe baricadele şubredului imperiu unde fuseseră târâţi 
împotriva voinţei lor. 

Austro-Ungaria n-a mai putut rezista degringoladei la care 
ajunsese la începutul secolului nostru. Lipsa libertăţilor fundamentale 
l-a adus în pragul prăbuşirii, iar inegalitatea naţională şi socială a 
provocat sfârşitul imperiului. 

Puţinele zile care-mi rămăseseră până la plecarea la Seminar mi 
le-am petrecut cu prietenii din Sebeş şi Lancrăm. 

La 15 septembrie 1917, încheind încă o etapă a învăţăturii 
mele, mă pregăteam de plecare. Aveam emoţii, fiindcă nu mai 
fusesem niciodată până atunci la Sibiu şi nici într-un alt oraş mai 
mare (exceptând Alba-Iulia şi Orăştie). 
 

                                                           
58 Despre activitatea preoţilor militari în anii Primului Război Mondial, a se vedea: 
Mihai-Octavian Groza, ,,Despre activitatea preoţilor militari români transilvăneni în 
perioada Primului Război Mondial (1914-1919)”, în volumul Administraţie 
românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, VIII, coordonat de Doru 
Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 2014, pp. 532-545; 
Ionela Zaharia, ,,The Romanian Military Clergy from Austria-Hungary. Their 
Activities on the Italian Front”, în Transylvanian Review, volum XXII, număr 4, 2014, 
pp. 43-54; Ionela Zaharia, ,,Clerul militar român din Austro-Ungaria (1914-1918)”, 
în Misiunea. Revista Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 
României ,,General Paul Teodorescu”, an II, număr 1, 2005, pp. 119-123. 
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CAPITOLUL III 
SEMINARIST ÎN SIBIU 

 
Sosi şi ziua plecării. Am călătorit cu trenul vreme de trei ore 

până la Sibiu, pe o distanţă de numai 74 de kilometri. Ajuns la 
destinaţie, am colindat oraşul în lung şi-n lat. Prima impresie a fost 
dintre cele mai plăcute. 

M-am prezentat la secretariatul Seminarului Teologic. Acolo 
mi s-a comunicat că aprobarea înscrierii cu doar şapte clase absolvite 
este valabilă numai pentru un an de seminar şi că trebuia să termin, 
în paralel, clasa a opta şi să dau bacalaureatul. De fapt, din cei circa 
cincizeci de tineri înscrişi în primul an, peste jumătate aveau şapte 
clase liceale. Se salvaseră, ca şi mine, de războiul în care şi-ar fi putut 
pierde viaţa, luptând pentru o cauză străină. 

Îmi priveam cu multă curiozitate colegii, mai cu seamă pe cei 
care veniseră de pe front şi aveau gradul de stegari în armata austro-
ungară. 

Cu toată mizeria războiului şi a slabei alimentaţii de la cantina 
Seminarului (mai slabă chiar decât aceea din colegiu), noi seminariştii 
din cei trei ani de studii, eram surprinzător de voioşi. Mulţi primeau 
alimente de-acasă. Faptul că am scăpat de război ne dădea o veselie 
nestinsă, ne dispunea la tot felul de şotii şi glume. 

Internatul nu era obligatoriu. Cine îşi putea permite luxul de a 
închiria o cameră, se instala la o gazdă cu casă şi masă. Eu am fost 
intern până prin aprilie 1918. Atunci m-am mutat, împreună cu vărul 
Bena, din anul al doilea, la Netti-neni, văduva preotului Mureşanu, 
mătuşa mamei mele. Cu Teofil Bena, numit între intimi Filu, m-am 
înţeles bine. Fiindcă era văr cu mama mea, îi spuneam unchiule, cu 
toate că între noi diferenţa era de un an. Când mă prezenta cuiva, 
vreunei domnişoare, spunea: ,,Vi-l recomand pe nepotul meu”. Netti-neni 
locuia singură într-un apartament, lângă parcul unde se aflau Teatrul 
şi Opera germană a Sibiului. Masa o luam, în continuare, la cantina 
Seminarului, din faţa catedralei. 



161 

Dimineaţa, înainte de ceai, priveam zilnic, de la şapte la opt, 
utrenia.1 Veneam cu stomacul gol şi îngheţaţi de frig. După masă, ne 
aştepta vecernia,2 de la orele 16 la 18. Aceste ore, petrecute în 
catedrala îngheţată, erau un supliciu pentru noi. De altfel, iarna anilor 
1917-1918 a fost foarte grea. Când eram mic, suportam slujba 
bisericii pentru colaci, lumânări şi bănuţi. Acum, însă, îmi trecuse 
limita răbdării. Poate că temperatura frigorifică din catedrală a făcut 
să încolţească sămânţa ateismului în mine, cert este că am ocolit apoi 
biserica tot restul vieţii, act cel puţin bizar pentru un strănepot de 
preoţi. Aparţineam, însă, generaţiei născute la începutul secolului 
marilor descoperiri ştiinţifice. De fapt, n-am fost singurul: dintre cei 
cincizeci de seminarişti, patruzeci au părăsit seminarul după 
evenimentele din toamna anului 1918. 

Reîntorşi de la utrenie, îngheţaţi de frigul umed din catedrală, 
primeam ceaiul din frunze de mure (acesta era singurul care se găsea 
în întreaga Austro-Ungarie după 1916) sau surogatul de ,,cafea” din 
orz prăjit, cu o felie de pâine neagră, făcută din amestecuri dubioase. 
Urmau apoi cursurile. Exista între ele unul numit Apologetica, la care 
învăţam modurile de combatere a... ateismului. Cursul era ţinut de 
profesorul Nicolae Bălan,3 mitropolitul de mai târziu. Interesant, 
într-un fel, era cursul intitulat Exegetica, o comentare critică a Bibliei, 
pe care noi o parcurgeam în exemplare editate în chirilice, curs ţinut 
de eruditul profesor Cândea,4 om pedant şi distrat. Alte cursuri, însă, 

                                                           
1 Slujbă religioasă oficiată în Biserica Ortodoxă înaintea Sfintei Liturghii. 
2 Slujbă religioasă oficiată în Biserica Ortodoxă în ajunul sau în ziua unei sărbători 
bisericeşti. 
3 Nicolae Bălan (1882-1955): cleric ortodox român, profesor al Institutului 
Teologic-Pedagogic din Sibiu, membru al Sinodului Arhiepiscopiei Sibiului şi în 
Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului, fondator şi redactor al 
,,Revistei Teologice”, mitropolit al Ardealului, membru în comitetul central al 
Asociaţiunii ASTRA, membru de onoare al Academiei Române (a se vedea: Mircea 
Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, pp. 50-51). 
4 Romulus Cândea (1886-1973): istoric român, profesor al Institutului Teologic-
Pedagogic din Sibiu, al Universităţii din Cernăuţi, mai apoi al Universităţii din Cluj, 
membru laic în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Cernăuţilor şi în Congresul 
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privind chestiuni bisericeşti sau laice, erau banale şi plicticoase. 
Exista unul cu totul hazliu: trata tema comportamentului social al 
viitorului preot; alegerea viitoarei... preotese era un capitol care 
provoca zâmbete şi chiar râsul nestăpânit. Între altele, ne era dat să 
ascultăm (cu parfumul de grai ardelenesc): ,,Ş-apăi să nu-mi umblaţi 
după fata faină, nici după zestre... Să fie, colo, zdravănă, să vă to[a]rne niscai 
copii sănătoşi...” şi multe altele de felul acesta. 

Profesor de muzică era Timotei Popovici,5 compozitor, bun 
teoretician, însă cam bolnăvicios. Din această cauză lipsea deseori. 
Mi-aduc aminte prima sa lecţie de teoria sunetelor. Explica faptul că 
urechea umană percepe numai un anumit număr de vibraţii şi că 
tonurile foarte joase nu se pot distinge. Ca să exemplifice, apăsă una 
dintre clapele pianului. Din capătul celălalt al clasei am rostit prompt: 
,,Re!”. Profesorul se opri mirat, dar consideră că i se păruse şi mai 
dădu un ton. Din nou, am rostit la fel de prompt: ,,Fa!”. Profesorul 
se supără: ,,Asta-i culmea! Ia vino dumneata încoace!”. M-am apropiat de 
el şi, astfel, a aflat din răspunsurile la întrebările lui că făcusem 
muzică, că urmasem aproape întreaga Harmonielehre a lui Damm şi 
noţiunile de contrapunct, cu exerciţii de compoziţie. Mă rugă pe loc 
să-l ajut la dirijatul corului Seminarului. Acestei întâmplări, în care 
lipsa de stăpânire, impulsul juvenil au jucat rolul principal, îi datorez 
faptul că am devenit dirijorul unui cor în care erau studenţi cu doi, 
trei şi patru ani mai mari ca mine, unii buni cântăreţi. Mă bucura, 
însă, faptul că aveam astfel posibilitatea să cânt la pian. Ba am mai 
luat câteva lecţii de teoria armoniei şi a contrapunctului de la 
organistul (pe atunci foarte tânăr) Dreschler, care îşi făcea studiile în 
Germania. O mare cântăreaţă era însă fiica mătuşii, Veturia 
Mureşeanu, numită privighetoarea Transilvaniei, în 1912. Cântase şi 

                                                                                                                           
Naţional Bisericesc, deputat, senator, membru corespondent al Academiei Române 
(a se vedea: Ibidem, pp. 120-121). 
5 Timotei Popovici (1870-1950): cleric ortodox român, compozitor, profesor al 
Institutului Teologic-Pedagogic din Sibiu, dirijorul corului catedralei mitropolitane 
din Sibiu (a se vedea: Ibidem, pp. 532-533). 
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la Bayreuth,6 unde fusese bine apreciată de urmaşii lui Richard 
Wagner. 

M-am întâlnit, în acea perioadă, cu vărul mamei, Augustin 
Bena,7 muzicianul, care tocmai îl vizitase la Sibiu pe fratele său mai 
mic, Teofil. Era în primăvara anului 1918, toată lumea aştepta 
sfârşitul iminent al războiului şi al Imperiului Habsburgic. M-a 
întrebat ce planuri de viitor am. S-a interesat de studiile mele 
muzicale şi m-a sfătuit să urmez Conservatorul. I-am răspuns că 
iubesc muzica din familie, dar că pe mine mă pasionează, încă de mic 
copil, ingineria şi că doresc să urmez Politehnica. Îmi propusese să 
mă gândesc la Elveţia, la Politehnica din Zürich. ,,În definitiv, îmi zicea, 
matematica, ingineria se aseamănă cu muzica, cu compoziţia muzicală, şi pe 
aceasta din urmă poţi s-o cultivi şi ca inginer”. Am reţinut sfatul său bun şi 
l-am urmat. 

La finele lui ianuarie 1918 s-a anunţat o sesiune de bacalaureat, 
în Braşov, pentru militari şi cel la cursurile fără frecvenţă. Fiindcă mă 
pregătisem toată vara, m-am prezentat şi eu. Eram puţini candidaţi: 
câţiva ofiţeri veniţi de pe front, noi cei trei studenţi teologi şi 
domnişoara Moşoiu, nepoata cunoscutului general.8 În comparaţie 
cu elevii care urmaseră cursul de zi la Liceul ,,Andrei Şaguna” din 
Braşov, eram slab pregătit la latină şi greacă. Dintre examinatori, 
profesorul de latină avea însă o ,,metodă”, graţie căreia examenul 
devenea mai lesnicios pentru cei ce-o cunoşteau. Întreba pe câte un 
candidat: ,,De unde eşti?”, iar elevul respectiv, ştiindu-i năravul, 
răspundea: ,,Apoi din cutare loc”. ,,Aha, se înviora profesorul, la voi sunt nişte 
burdufuri de brânză extraordinare!” sau ,,La voi cresc porcii aceia foarte 
frumoşi, de Bazna...” şi aşa mai departe. Elevul preda ploconul şi trecea 
cu bine examenul. Necunoscându-i obiceiurile, a trebuit să mă 

                                                           
6 Oraş în Germania, landul Baden. 
7 Augustin Bena (1880-1962): preot, compozitor român, profesor al Institutului 
Teologic-Pedagogic din Sibiu, al Gimnaziului Grăniceresc din Năsăud, mai apoi al 
Conservatorului din Cluj, doctor în filosofie şi litere, rector al Academiei de Muzică 
şi Artă Dramatică din Cluj (a se vedea: Susana Coman Bosica, Augustin Bena. 
Contribuţii documentare, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000). 
8 Cu referire la generalul Traian Moşoiu. 



164 

chinuiesc cu un text din Ovidiu9 şi să iau doar ,,satisfăcător”. Din 
fericire, cu o zi înainte de examenul de limbă greacă, am aflat de la 
un elev că profesorul avea câteodată inspiraţia de a-l pune pe 
candidat să recite un vers din Iliada sau din Odiseea, la alegere, pentru 
analiză. Am învăţat deci şi eu câteva versuri, la întâmplare, din cele 
două opere şi, într-adevăr, am avut noroc, ,,Ştii vreun vers din Iliada?”, 
a venit întrebarea salvatoare. Am trecut, deci, şi examenul de greacă. 
La matematică şi fizică, unde era profesor tânărul Crişan, n-am 
răspuns strălucit la toate întrebările, dar am luat cu bine examenul. A 
fost şi îngăduitor. O surpriză pentru noi a fost examenul de 
matematici şi cel de fizică al domnişoarei Moşoiu, care s-a prezentat 
excepţional. A obţinut de două ori, foarte bine. 

Luasem, deci, şi bacalaureatul, dar nu aşa cum aş fi dorit eu, 
care nu beneficiasem de niciun an de şcoală românească. Am primit 
diploma dublă: una în latină şi alta în maghiară, fiindcă încă eram 
cetăţeni ai Imperiului Austro-Ungar. Ne-am fotografiat, după 
examene, cu profesorii, ,,seria de război 1918”, apoi ne-am dus la o 
cofetărie să sărbătorim succesul. Desigur, numai noi, colegii. Atunci 
am observat că domnişoara Moşoiu avea verighetă. Ne-a mărturisit, 
după multe ezitări, că este logodită cu... profesorul Crişan! Cel de la 
bacalaureat... Vestea a provocat veselia şi multă bună dispoziţie 
printre noi. Am felicitat-o încă o dată. De altfel, fusese o elevă 
eminentă a Liceului ,,Andrei Şaguna”, la toate materiile, deci nu 
putea fi bănuită de protecţie. 

M-am reîntors la Seminar după bacalaureat. În iunie 1918 am 
terminat anul întâi, am trecut în cel de-al doilea, dar după ce l-am 
început, în septembrie, l-am întrerupt definitiv la 1 octombrie 1918, 
odată cu prăbuşirea Austro-Ungariei.  

                                                           
9 Publius Ovidius Naso (43 î. Hr.-17 d. Hr.): poet roman, considerat unul dintre 
clasicii literaturii latine, exilat de împăratul Augustus la Tomis, pe malurile Mării 
Negre (a se vedea: Nicolae Lascu, ,,Amintirea poetului Ovidiu la Constanţa”, în 
Pontica, număr 2, 2012, pp. 339-358). 
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Îmi dă inima ghes10 să mai povestesc câteva amintiri plăcute 
din vremea Seminarului sibian. Scăpat de bacalaureat, aveam  acum 
mai mult timp liber, mai ales seara. 

Era în Sibiu un teatru săsesc, destul de bun, de promenadă. 
Cum pentru noi studenţii, ca şi pentru elevii de liceu, biletele erau 
foarte ieftine, frecventam teatrul de două-trei ori pe săptămână. 
Mergeam la spectacole cu piese de Schiller,11 Lessing,12 
Hauptmann,13 ba uneori şi la operetă. 

Duminicile ieşeam pe promenadă cu fetele din Sebeş care 
veniseră la şcoală, în Sibiu: Veturia Cărpinişan, Firuca Moga, colege 
de-ale lor şi colegi de-ai noştri. Mergeam cu tramvaiul şi în Junger 
Wald, la Pădurice, cum se numea pe atunci. Îmi cumpărasem o 
chitară şi cântam adesea, spre bucuria prietenilor şi prietenelor din 
Sebeş. 

O atracţie pentru noi o constituia şi Muzeul Bruckenthal. L-
am vizitat în repetate rânduri, admirându-i bogăţiile. Deşi scurtă, 
perioada şederii în Sibiu mi-a fost de real folos pentru cultura 
generală. M-am putut integra mai uşor evenimentelor, mi-am 
precizat cu mai multă fermitate drumul pe care intenţionam să-l 
străbat în viaţă, mi-am oţelit dorinţa de a urma studii inginereşti. 
 

CAPITOLUL IV 
ÎN ANUL MARII UNIRI A  

TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA 
 

Terminând primul an de Seminar teologic, la mijlocul lunii 
iunie a anului 1918, m-am reîntors la Sebeş, apoi la Lancrăm, 

                                                           
10 ,,Ghes”: ,,Îndemn”. 
11 Friedrich Schiller (1759-1805): medic, poet, dramaturg, reprezentant al 
romantismului german (a se vedea: www.wikipedia.org, consultat la data de 
13.III.2018, ora 18:00). 
12 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781): filosof, scriitor, reprezentant al 
iluminismului german (a se vedea: Ibidem). 
13 Gerhart Hauptmann (1862-1946): dramaturg german, lauret al Premiului Nobel 
(a se vedea: Ibidem). 

http://www.wikipedia.org/
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refăcându-mă după efortul depus pentru luarea bacalaureatului, ca şi 
după lunile de mizerie din căminul Seminarului, ori după lungile ore 
de vecernii şi utrenii din catedrala sibiană. Acasă ajutam la culesul 
grădinilor atâtor neamuri şi eram răsplătit cum se cuvine. De pe 
front nu veniseră încă demobilizaţii, dar erau deja destui dezertori, 
mai ales pe frontul austro-rus. 

De prin 1915, ţăranii transilvăneni găsiseră tot felul de ,,tehnici” 
pentru a-şi ascunde de rechiziţii produsele alimentare: grâul, 
porumbul, cartofii, afumăturile, vinul şi rachiul. La fel făceau şi 
ţăranii din Sebeş, dar părinţii mei nu erau producători şi n-aveau ce 
ascunde. Erau ajutaţi, însă, de prietenii din ,,Uniunea Meseriaşilor şi 
Negustorilor”, al cărei secretar era tata, ca şi de contribuţiile modeste 
încasate de la paza viilor. 

Poate părea curios astăzi, când nu ne imaginăm universul 
decât integrat unui sistem complex informaţional, faptul că în vara 
lui 1918 nu se ştia încă nimic precis în legătură cu situaţia fronturilor. 
Aceasta era, însă, pe atunci realitatea. Dezertorii afirmau că aşa-zisele 
,,retrageri strategice” ale nemţilor, austriecilor şi ungurilor erau, de fapt, 
adevărate dezastre. De asemenea, se vorbea că pe fronturile din 
Moldova românii ar fi început ofensiva la Mărăşeşti şi Oituz. Toate 
acestea erau ştiri vagi şi abia în 1919 ni s-au dezvăluit adevăratele 
stări de lucruri.  

Totuşi, prin iulie 1918, optimismul românilor transilvăneni, 
bănăţeni şi bucovineni era aproape general. Încă din 1916, asociaţia 
noastră din Sebeş, de care am pomenit mai înainte, s-a completat 
permanent cu elevi şi studenţi noi, deşi mulţi erau pe front. Alesesem 
preşedinte pe Silviu Cărpinişan, absolvent al Seminarului din Sibiu. 
Eu eram secretar. E vorba de scurta perioadă din iulie până în 
decembrie 1918. Membrii asociaţiei erau nu numai sebeşeni, ci şi 
elevi şi studenţi din mai toate satele fostelor plăşi Sebeş şi Alba-Iulia. 

Mulţi tineri intelectuali români erau pe front. Lucian Blaga, 
care absolvise Seminarul, era prin 1918 la Universitatea din Viena şi 
în vacanţe nu se mai ocupa de asociaţie. Îşi scria primele opere 
literare şi filosofice. 
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Asociaţia noastră a organizat reprezentaţii teatrale la şcoala 
română, antrenând şi câteva eleve românce, din Sebeş. Jandarmilor 
le scăzuse entuziasmul şi, deşi încă mai umblau pe străzi, nu ne mai 
bruscau. Poate îi cuprinsese şi pe ei pesimismul politic... Noi ne 
petreceam zilele calde ale vacanţei, în 1918, ca şi-n ceilalţi ani, la 
canalul de sub arini, pe râul Sebeş, ori în Lancrăm. Prin august, încă 
am mai făcut excursii în sus, pe valea Sebeşului, la Petreşti,14 
Sebeşel,15 Săsciori,16 Laz,17 Căpâlna18 şi Şugag,19 ultimul sat din munţi. 

În primele zile ale lui septembrie, s-a întors de la Viena 
unchiul Lionel Blaga, doctor în drept, atunci ofiţer în permisie, şi 
Lucian Blaga, student. Avea să ajungă doctor în filosofie în 1920. Ne 
spuneau că războiul este ca şi sfârşit.  

Sosi şi vremea să plec la Sibiu, cu toate că ştiam că s-a terminat 
cu studiul teologiei. Revenit la Seminar, n-am mai apucat să stau 
decât două săptămâni, deoarece, aflând că în oraş s-a înfiinţat un 
comandament al primei gărzi româneşti naţionale, mi-am scos toate 
actele şi m-am prezentat acolo. Am găsit comandamentul forfotind 
de ofiţeri români transilvăneni, care părăsiseră armata austro-ungară, 
ca şi de mulţi colegi seminarişti. M-am înrolat şi eu de îndată. Purtam 
aceleaşi uniforme ca ale soldaţilor din armata austro-ungară, doar că 
pe braţul stâng aveam un însemn tricolor. După un foarte scurt 
instructaj, am primit întâia mea misiune, aceea de a pleca la Sebeş, ca 
să înrolez soldaţi români dezertori din armata austro-ungară. Am 
fost numit şeful militar al gării Sebeş şi mi s-a plătit şi prima soldă. 

Noii soldaţi ai gărzilor româneşti erau trimişi din Sibiu la alte 
gări, constituind detaşamente în oraşele din judeţul Sibiu, Alba-Iulia, 
Sighişoara. Rostul acestor detaşamente, formate din soldaţi ardeleni, 
care soseau în tot mai mare număr de pe diferite fronturi, era de a 
asigura paza viitoarelor primării române, care trebuiau să preia 

                                                           
14 Astăzi parte componentă a municipiului Sebeş, judeţul Alba. 
15 Sebeşel, judeţul Alba. 
16 Săsciori, judeţul Alba. 
17 Laz, judeţul Alba. 
18 Căpâlna, judeţul Alba. 
19 Şugag, judeţul Alba. 
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puterea de la vechea administraţie. Este ceea ce am făcut şi eu la 
Sebeş. Am găsit uşor primii douăzeci de ostaşi pentru gara Sebeş, 
printre prietenii din cartierul românesc. M-am instalat în biroul 
fostului şef de gară, din staţia Sebeş, şi l-am numit în locul lui pe 
impiegatul Codartcea. Azi gara Sebeş pare modestă şi fără 
importanţă, dar atunci avea o însemnătate strategică deosebită. Pe 
aici se retrăgeau, de pe fronturile din Valea Oltului, germanii, 
austriecii şi ungurii, în garnituri de tren supraîncărcate. Alte treburi 
urmau ruta Braşov-Teiuş-Cluj sau Teiuş-Arad. Pe urmă funcţiona la 
Petreşti fabrica de hârtie. Aceasta avea şi ea linie directă cu triajul 
Sebeş; era o fabrică renumită prin calitatea hârtiei pe care o producea 
pentru cancelariile imperiale, pentru producţia de carte de lux de la 
Budapesta şi Viena. Având cu comandamentul gărzilor şi cu gara 
Sibiu legătură telegrafică, am raportat că la Petreşti erau încărcate 
vreo douăzeci de vagoane de hârtie, că mai exista un stoc mare în 
fabrică şi că muncitorii români de acolo semnalau intenţia direcţiei 
de a demonta maşinile şi utilajele mai valoroase şi de a le trimite spre 
vest. Era, probabil, un ordin venit de la Budapesta. Am primit de la 
Sibiu dispoziţia să nu lăsăm să treacă spre vest niciun fel de mărfuri 
ori garnituri încărcate cu utilaje, nu numai dinspre Petreşti, dar şi de 
pe linia Braşov-Sibiu-Sebeş-Vinţul-de-Jos. Detaşamentul nostru din 
gărzile române ardelene ale Sebeşului s-a numărat printre primele 
care, urmând exemplul Sibiului, au preluat puterea, scurt timp după 1 
octombrie 1918. Am primit mai târziu, şi o decoraţie pentru 
serviciile patriotice din garda naţională. Aproape simultan cu 
instalarea noastră la gară, d[octo]r Lionel Blaga, fost locotenent în 
armata austro-ungară, a sosit cu alt detaşament la comandatura pieţei 
Sebeş. La adunarea populară organizată în piaţa oraşului, au venit mii 
de români din Sebeş şi din satele din împrejurimi. Lionel Blaga le-a 
vorbit de separarea Transilvaniei de Ungaria, de preluarea de către 
România a puterii administrative. Trebuia să ia cuvântul şi Lucian 
Blaga. S-a urcat pe schela improvizată ca tribună, dar, sugrumat de 
emoţie, n-a putut scoate un cuvânt. Am ţinut, în schimb, eu o scurtă 
cuvântare din partea gărzilor, apelând la toţi soldaţii reîntorşi de pe 
front, cerându-le să se înscrie în gărzi, pentru a urgenta schimbarea 
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administraţiei vechi cu cea românească. În aclamaţiile cetăţenilor 
sebeşeni, a fost ales, provizoriu, ca primar al oraşului Lionel Blaga, 
iar în funcţia de comandant al pieţei a fost ales locotenentul Tecău, 
coleg de clasă şi prieten de-al lui Lucian Blaga.  

Într-o seară, am văzut coborând, dintr-un tren venit de la 
Sibiu, un ofiţer român, primul pe care îl vedeam, cu gradul de 
locotenent. M-am apropiat de el să-l întâmpin (eram de serviciu la 
gară în acea noapte), în uniforma mea austro-ungară, cu tricolor la 
braţ. Dar tocmai când voiam să pronunţ formula de prezentare, l-am 
recunoscut: era unchiul meu! Am exclamat: ,,Liciniu!”. Lui i-a fost 
greu să mă recunoască, întrucât nu mă mai văzuse din 1913, când 
trecuse clandestin în România. Se înţelege că am lăsat serviciul din 
acea noapte în seama altui coleg de la gară şi l-am condus acasă la 
noi, unde mai locuiau, provizoriu, bunica şi unchii Lionel şi Lucian. 
În noaptea aceea n-a mai dormit nimeni. Plângea şi râdea pe rând, 
povestindu-ne cum a dus-o la Bucureşti, pe fronturi, şi cum a scăpat 
cu viaţă din multe împrejurări grele. 

La începutul lui noiembrie începu să bântuie gripa spaniolă. 
Au căzut multe victime. Virusul provenea de pe front şi nu se 
cunoştea niciun vaccin împotriva lui. Nu m-am îmbolnăvit decât eu 
din familia noastră, însă, într-o formă relativ uşoară. 

Cu puţin timp înaintea marelui act al unirii, tata a fost chemat 
la Sibiu şi i s-a propus să preia un inspectorat şcolar, la alegere. A 
solicitat mai întâi zona Braşov, de care depindea Târgu-Mureş, 
Gheorghieni,20 Făgăraş. Dar aici era un alt învăţător cu mari merite 
atât profesionale, cât şi sociale, anume profesorul Prişcu (tatăl 
actualului rector al Institutului de Construcţii).  

Tata, înţelegând situaţia, şi-a ales nordul Transilvaniei, şi la 
finele lunii decembrie 1918, a înfiinţat Inspectoratul, fixându-i-se 
sediul la Bistriţa-Năsăud. Familia l-a urmat abia în primăvara anului 
1918. 

Şi azi îmi amintesc cu emoţie de Marea Adunare Naţională de 
la Alba-Iulia, care a încununat atâţia ani de lupte şi jertfe pentru 

                                                           
20 Gheorgheni, judeţul Harghita. 
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unirea naţională a poporului român într-un singur stat independent. 
Am plecat noaptea, cu tata, pe jos, cale de 14 kilometri, până la Alba-
Iulia. Pe toate drumurile veneau coloane nesfârşite de oameni pe jos, 
cu căruţe, trăsuri sau călări. Veneau dinspre Orăştie, Sibiu, Aiud. 
Toate vehiculele erau împodobite cu tricolorul românesc. Când am 
ajuns la Alba-Iulia, oraşul era împodobit de mulţimea pătrunsă de 
acelaşi elan patriotic. Se auzeau peste tot urale. Din diferite părţi, 
coruri intonau cântecele ,,Deşteaptă-te, române!” şi ,,Trei culori cunosc pe 
lume!”. Era de nedescris entuziasmul de la toate cele 14 adunări care 
au avut loc în oraş şi la care participau oameni din Transilvania, 
Banat, Crişana şi Maramureş. Cei câţiva reprezentanţi veniţi din 
România erau înconjuraţi cu mare dragoste. 

La puţin timp după sărbătoarea Marii Uniri, a trecut spre vest 
delegaţia militară franceză, în frunte cu şeful ei, generalul Berthelot.21 
Trenul a oprit câteva minute în gara Sebeş. Fiindcă vizita se anunţase 
din timp, în gară aşteptau toate oficialităţile importante ale oraşului. 
Erau de faţă unchii mei, era şi tata, eram şi eu, încă în uniformă de 
şef militar al gării. Generalul Berthelot a dat mâna şi cu tata (eu 
salutam, alături). 

Să revin, însă, la problema studiilor mele şi la felul în care şi-au 
urmat ele cursul. Consiliul Dirigent a ales cincizeci de bacalaureaţi 
transilvăneni, spre a fi trimişi la studii în străinătate. Am avut bucuria 
să mă număr printre ei. 

Pe atunci, în Transilvania nu se prea cunoştea situaţia 
învăţământului politehnic de la Bucureşti. M-am interesat la mai 
mulţi cunoscuţi şi am aflat că în capitala României nu exista o 
Politehnică, dar funcţiona Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele. Pe 
mine, însă, nu mă interesau podurile şi şoselele; eu visam de copil 
ingineria apelor şi electrificarea. Curând această şcoală a devenit 
politehnică, dar eu deja eram înscris la studii în Zürich... Studii de 

                                                           
21 La sfârşitul anului 1918, între 20 şi 30 decembrie, generalul Berthelot a întreprins 
o călătorie în Transilvania, Banat şi Crişana pentru a se informa în legătură cu 
realităţile din teritoriile alipite Regatului României la 1 decembrie (a se vedea: 
Eugenia Crişan, ,,Generalul francez Berthelot şi România”, în Conferinţele Bibliotecii 
ASTRA, număr 88, 2010, pp. 13-14). 
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inginerie nu se puteam face în străinătate decât în limba germană. 
Cel puţin în această privinţă nu eram dezavantajat. Cunoşteam 
germana şi maghiara şi, de asemenea, latina şi greaca, dar ele m-ar fi 
putut ajuta mai puţin în inginerie. Politehnici renumite cu limba de 
predare germană erau la Viena, la Charlottenburg-Berlin şi la Zürich. 

Din decembrie 1918, până în iunie 1919, însoţindu-l pe tata la 
Bistriţa (mama şi Lelia au venit mai târziu), am funcţionat ca 
profesor suplinitor de matematică, fizică şi muzică la liceul român. 
Nu existau pe atunci cadre didactice cu pregătire superioară. Cine 
avea bacalaureat putea fi numit profesor de liceu. 

Director al liceului era profesorul Linul, fost învăţător, iar 
pentru clasele de fete-soţia lui. Ei au devenit mai târziu prieteni ai 
părinţilor mei. 

Între timp, vânzând casa din Sebeş, mama a pus la cale 
cumpărarea uneia în Bistriţa. 

 
Sursă: Dorin Pavel, Arhitectura apelor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 
2015, pp. 52-73. 
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,,CRÂMPEIE DIN PRIMELE LUPTE DIN SUD-TIROL”. 
ÎNSEMNĂRILE LOCOTENENT-COLONELULUI IOAN 

GUŢIA DESPRE BĂTĂLIA DE LA ROVERETO  
(14 MAI 1917)* 

 
În contextul comemorării centenarului izbucnirii Primului 

Război Mondial, istoriografia românească a înregistrat o 
recrudescenţă a cercetărilor dedicate acestui eveniment, precum şi 
celor care au condus la realizarea unităţii naţionale pe parcursul 
anului 1918, până în momentul de faţă fiind publicate mai multe 
volume de studii,1 contribuţii originale,2 instrumente de lucru3 sau 

                                                           
* Studiu publicat în volumul Istoria ca mod de viaţă. In honorem profesor Ana Filip, 
coordonat de Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Mihai-Octavian Groza, Romana 
Fetti, Cluj-Napoca/Sibiu, Editura Napoca Star/Editura Asociaţiunii ASTRA, 2018, 
pp. 215-226. 
1 Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş (coordonatori), Primul 
Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015; Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald 
Heppner, Oana Mihaela Tămaş (coordonatori), World War I. The Other Face of the 
War, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 
2016; Corneliu Pădurean, Eugen Ghiţă (coordonatori), Primul Război Mondial. Studii, 
articole, eseuri, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2016; Claudiu-Lucian Topor, 
Alexander Rubel, ,,The Unknown War” from Eastern Europe. Romania Between Allies and 
Enemies (1916-1918), Iaşi/Konstanz, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan 
Cuza”/Hartung-Gorre Verlag, 2016. 
2 Vasile Dudaş, Banatul în anii primei mari conflagraţii mondiale, Timişoara, Editura 
David Press Print, 2014; Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice 
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traduceri ale unor lucrări de referinţă.4 La acestea se adaugă o serie 
de iniţiative privind recuperarea memoriei colective a românilor 
participanţi la Marele Război,5 precum şi cea a unor instituţii 
academice sau persoane particulare de colaborare în cadrul echipei 
,,Europeana 1914-1918”, platformă ce îşi propune realizarea unei 
arhive electronice dedicate urmelor lăsate de participanţii la conflict 
(însemnări, fotografii, filme de epocă, cărţi poştale, reproduceri după 

                                                                                                                           
din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala 
Ardeleană, 2015; Ioana Elena Ignat Kisanovici, Participare şi mobilizare în Transilvania 
în Primul Război Mondial. Perspective socio-economice şi demografice, Cluj-Napoca, Centrul 
de Studii Transilvane, 2015; Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2015; Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dăian, Iuliu-Marius Morariu, 
Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military Senate of the Officers and 
Soldiers, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 2017.  
3 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui Război 
(1914-1918), Bucureşti, Editura Corint Educaţional, 2014; Oana Mihaela Tămaş, 
Război şi memorie. Scrieri româneşti despre Marele Război, Cluj-Napoca, Centrul de Studii 
Transilvane, 2015. 
4 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, traducere de Dan Criste, 
Bucureşti, Editura Meteor Publishing, 2014; Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă 
(1916-1919), traducere de Mona Iosif, Bucureşti, Editura Militară, 2015. 
5 Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), I, antologie, ediţie, studii şi note de 
Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012; 
Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), II, Memoriile lui Pavel Jumanca, 
antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2013; 
Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), III, antologie, ediţie, studii şi note de 
Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2015; Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei 
Ion C. Brătianu (1914-1919). Cu un adaos de însemnări (1870-1941), ediţia a III-a 
revăzută, note, indici şi ediţie îngrijită de Elisabeta Simion, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2014; Petre Ugliş Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919, ediţie 
îngrijită de Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Tudor Roşu, Alba-
Iulia, Editura Altip, 2015; Gheorghe Caracaş, Din zbuciumul captivităţii. De la 3 
noiembrie 1916 până la 30 iunie 1918, ediţia a III-a revizuită, Bucureşti, Editura 
Corint, 2016; Maria Alexandra Pantea, Relatări din Primul Război Mondial prezentate în 
presa ecleziastică din Banat, Bucureşti, Editura Tritonic, 2017; Constantin Bacalbaşa, 
Capitala sub ocupaţia duşmanului (1916-1918), Bucureşti, Editura Vremea, 2017. 
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obiectele personale etc.). În cadrul acestei platforme, la poziţia 6169, 
sub titlul ,,Povestea lui Ioan Guţia”, prin bunăvoinţa domnului 
Nicolae Fărcaşiu, a fost publicată o colecţie ce a aparţinut familiei 
locotenent-colonelului Ioan Guţia, originar din oraşul Sebeş. Printre 
fotografiile, piesele de corespondenţă, reproducerile după decoraţiile 
primite în anii războiului, am identificat şi o însemnare 
memorialistică privitoare la luptele purtate de armata austro-ungară 
pe frontul italian, mai exact la bătălia de la Rovereto, consumată la 
14 mai 1917. 

Având ca model proiectul iniţiat, în anul 2012, de regretaţii 
istorici Nicolae Bocşan şi Valeriu Leu, privind recuperarea 
memorialisticii bănăţene, ne propunem ca în cele ce urmează să 
recuperăm şi să edităm6 într-o formulă profesionistă un ,,crâmpei” 
din ceea ce a însemnat frontul italian al Marelui Război, consemnat 
de locotenent-colonelul Ioan Guţia,7 ce se alătură altor însemnări 
privitoare la implicarea românilor din oraşul Sebeş în conflict, 
aparţinând filosofului Lucian Blaga,8 preotului-cărturar Sebastian 
Stanca9 sau căpitanului Ilie Stricatu.10 

                                                           
6 Politica platformei ,,Europeana 1914-1918” permite prelucrarea prin editare, 
redistribuirea şi folosirea materialelor publicate, toate acestea doar în scopuri 
ştiinţifice (a se vedea condiţiile de prelucrare şi editare la: https://creative 
commons.org /licenses/by-sa/3.0/). 
7 A se vedea: ,,Povestea lui Ioan Guţia”, document 2, 3 şi 4, disponibil online pe 
site-ul www.europeana1914-1918.eu, accesat la data de 16.VI.2017, ora 16:45 (în 
continuare ,,Povestea lui Ioan Guţia”). 
8 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2012 (capitolele 28-43); a se vedea şi: Mihai-Octavian Groza, 
,,Lucian Blaga: memorialist al Primului Război Mondial şi al evenimentelor 
premergătoare Marii Uniri”, în Tabor, an IX, număr 10, 2015, pp. 72-80. 
9 Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea 
neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian 
Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei 
şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, pp. 39-73. 
10 Ilie Stricatu, Pe cărările destinului. Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), ediţie, studiu 
introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, 
Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2017. 

http://www.europeana1914-1918.eu/
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Cine a fost Ioan Guţia? Conform informaţiilor fragmentare 
prezentate de domnul Nicolae Fărcaşiu, un urmaş al locotenent-
colonelului Ioan Guţia, acesta s-a născut la 4 ianuarie 1897, în oraşul 
Sebeş. Elev silitor, disciplinat, în vara anului 1915 a absolvit Liceul 
Militar din Marburg (K. u. K. Militär-Oberrealschule), fiind unul 
dintre elevii străluciţi ai acestei instituţii.11 În vara anului 1914, pe 
fondul declanşării Primului Război Mondial, a fost mobilizat în 
armata austro-ungară, fiind încadrat în cel de-al IV-lea batalion al 
Regimentului 50 Infanterie ,,Grossherzog Friedrich von Baden”, 
alături de care a activat la Budapesta, Viena, Maribor, Trieste, 
Rovereto, Trento, Miramar, Duion, Asiago, Belgrad, Novi Sad, 
Cernăuţi etc. Datorită firii responsabile şi a curajului dovedit pe 
câmpul de luptă, a avansat, relativ repede, în ierarhia militară, la nici 
21 de ani fiind înaintat la gradul de locotenent-colonel şi decorat, 
printre altele, cu medaliile ,,Signum Laudis” şi ,,Grati Princeps et 
Patria”. Din nefericire, firul vieţii i-a fost curmat în timpul bătăliei de 
la Asiago din 15 iunie 1918, în urma sa rămânând fotografiile (15 la 
număr), cărţile poştale (61) şi micile însemnări păstrate cu sfinţenie 
de membrii familiei, alături de uniforma acestuia.12  

La data de 23 mai 1915, guvernul italian, condus de Antonio 
Salandra, a declarat război Imperiului Austro-Ungar, revendicând 
Trentinul, Triestul şi Fiume,13 acest lucru complicând situaţia din 
Europa Centrală şi de Sud şi din bazinul Mării Mediterane,14 
comandamentul austro-ungar fiind obligat să deschidă un nou front, 
pentru a face faţă celor 12 corpuri de armată şi 12 divizii de miliţie 

                                                           
11 Din certificatul de competenţă, eliberat la 15 mai 1915, încărcat pe aceeaşi bază de 
date, rezultă că acesta a obţinut calificativul ,,sehr gut”/,,foarte bine” la majoritatea 
obiectelor de studiu (a se vedea: ,,Povestea lui Ioan Guţia”, document 1). 
12 Ibidem, document 1-131. 
13 Paul Guichonnet, Istoria Italiei, traducere şi note de Irina Cristea, Bucureşti, 
Editura Corint, 2002, p. 107; Dorel Buşe, România şi Italia în faţa Primului Război 
Mondial, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006, p. 14. 
14 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui 
Război, p. 126. 
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mobile aruncate în luptă de partea italiană.15 Primele lupte angajate 
de forţele italiene au avut loc în zona Tirolului de Sud şi în zona 
Trieste, zone muntoase, cu un relief accidentat sau situate pe cursul 
unor râuri.16 Lupte importante s-au consumat în zona Isonzo, 
Caporetto (unde, trupele italiene au suferit cea mai usturătoare 
înfrângere, în urma căreia s-au pierdut 10.000 de vieţi omeneşti, 
265.000 de prizonieri, 3000 de arme uşoare, 3000 de mitraliere, 2000 
de mortiere, la care se adaugă un număr de peste 30.000 de răniţi), 
Piave (unde s-au purtat trei mari bătălii între trupele italiene şi cele 
austro-ungare) etc.17 

În cadrul regimentelor austro-ungare detaşate să lupte pe 
frontul italian, s-au aflat numeroşi soldaţi români, originari din 
Transilvania şi Banat care, în urma acestei experienţe, ne-au lăsat 
însemnări memorialistice de o valoare istorică excepţională, 
adevărate ,,pledoarii împotriva războiului” după cum observa 
cercetătoarea Mihaela Bedecean:18 Isidor Todoran,19 Ionel Floaşiu,20 

                                                           
15 Dorel Buşe, Diplomaţie în timp de război: România şi Italia (1915-1918), Cluj-Napoca, 
Editura Napoca Star, 2006, pp. 9-10; Andrei Păvălean, ,,Români şi italieni în prag 
de război. Relaţiile româno-italiene în perioada 1914-1915”, în volumul Sebeş, timp 
regăsit… Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. 
Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire” (5 decembrie 2014), coordonat de Rodica 
Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 43-44. 
16 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui 
Război, p. 126; Andrei Păvălean, ,,Participarea italiană la Marele Război receptată de 
românii transilvăneni”, în Astra Sabesiensis, număr 2, 2016, p. 117. 
17 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Mica enciclopedie a Marelui 
Război, pp. 124-126. 
18 Mihaela Bedecean, ,,Memorialişti bănăţeni pe frontul italian”, în volumul Primul 
Război Mondial. Studii, articole, eseuri, coordonat de Corneliu Pădurean, Eugen Ghiţă, 
Arad, Editura Gutenberg Univers, 2016, p. 201. 
19 Memoriile sale au fost valorificate de cercetătorii Dorin-Ioan Rus, Etelka Szabo 
şi Arthur Szabo, într-un studiu publicat în paginile revistei ,,Angustia” (a se vedea: 
Dorin-Ioan Rus, Etelka Szabo, Arthur Szabo, ,,Lista soldaţilor din Regimentul 22 
Târgu-Mureş decoraţi după bătălia de la Asiago”, în Angustia, număr 8, 2004,  
pp. 151-166). 
20 Ionel Floaşiu, Mărturii, ediţie îngrijită şi prefaţată de Petre Pop, Cluj-Napoca, 
Casa de Editură Paradigma, 2008, pp. 11-56. 
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Petre Ugliş Delapecica,21 Coriolan Băran,22 Ioan Geţie,23 Lae din 
Banat24 (identificat, cu titlul de ipoteză, de istoricul Nicolae Bocşan 
cu Nicolae Boldurean din Lugoj)25 etc. Pe această linie se înscriu şi 
însemnările locotenent-colonelului Ioan Guţia despre bătălia de la 
Rovereto desfăşurată la data de 14 mai 1917, restrânse ca şi 
întindere, dar extrem de importante pentru reconstituirea unui 
,,crâmpei” de luptă de pe frontul italian. 

Înainte de a prezenta încleştarea dintre cele două forţe 
combatante, care a avut ca punct central cucerirea punctului 
,,Castello Dante”, Ioan Guţia prezintă, cu lux de amănunte, sistemul 
de fortificaţii creat de italieni în acea parte a frontului, precizând că: 
,,[…] Italienii au transformat această înălţime într-un puternic fort. Trei tranşee 
de apărare erau săpate afund în pământul ei, întărite fiind cu beton şi coroana 
acestei fortăreţe servea poziţia cea de deasupra din beton de fier cu caverne, sigură 
chiar şi în contra granatelor, fiind groasă de cinci metri, de unde duceau în toate 
direcţiile nenumărate şanţuri comunicatoare. Între şi înaintea deosebitelor poziţii 
au fost făcute zăgazuri de drot împletite, ce se înşiruia în patru rânduri, care 
asigurau în mod minunat măsurile lor de apărare”.26 Impresionat de acest 
sistem de fortificaţii, în continuare, avea să sublinieze faptul că ,,[…] 
duşmanul nu cruţă nici o oboseală pentru a preface acest fort neocupabil şi de fapt 
după ocuparea acestuia rămăseserăm cu toţii uimiţi de colosala muncă tehnică”.27 

Cu toate acestea, incapabile să exploateze avantajul oferit de 
punctul fortificat ,,Castello Dante”, care ar fi putut fi apărat cu un 
număr mic de soldaţi, trupele italiene au permis avansul unităţilor 
austro-ungare şi dezamorsarea minelor instalate pentru a împiedica 
avansul inamicilor: ,,[…] Neprecauţiunea pazelor inamice a fost folosită în 

                                                           
21 Petre Ugliş Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919. 
22 Coriolan Băran, ,,Amintiri”, în volumul Marele Război în memoria bănăţeană (1914-
1919), I, pp.179-264. 
23 Ioan Geţie, ,,Amintiri din război”, în Ibidem, III, pp. 121-152. 
24 Lae din Banat, ,,La Regimentul 43 nimic nou!?”, în Ibidem, pp. 326-356. 
25 Nicolae Bocşan, ,,Un memorialist bănăţean mai puţin cunoscut despre Marele 
Război: Lae din Banat”, în Restituiri bănăţene, număr 3, 2015, p. 295. 
26 ,,Povestea lui Ioan Guţia”, document 2-3. 
27 Ibidem, document 3. 
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mod iscusit, că a dat patrulelor noastre posibilitatea de a se apropia în ziua mare 
de 15 paşi de duşman, aşa că pe nesimţite delăturară ai noştrii minele şi tăiară 
zăgazurile de drot”.28 

Odată înlăturate minele şi ,,piedicile de drot”, trupele austro-
ungare au înaintat, într-o primă fază capturând 21 de prizonieri. În 
şanţurile care împrejmuiau ,,Castello Dante” s-a produs o primă 
ciocnire directă între soldaţii italieni şi cei austro-ungari, intervenţia 
mitralierelor înclinând balanţa spre cei din urmă.29 În urma acestei 
prime ciocniri, trupele austro-ungare au reuşit să ocupe primul punct 
fortificat şi să captureze un număr de 42 de prizonieri (,,mulţi şi 
răniţi”).30 A urmat ocuparea celui de-al doilea punct fortificat, 
dezmeticirea trupelor italiene şi desfăşurarea contra-atacurilor 
acestora.31 

Pentru a-şi descrie propria contribuţie la desfăşurarea acestor 
ciocniri şi curajul, locotenent-colonelul Ioan Guţia optează pentru 
folosirea persoanei a III-a, consemnând următoarele rânduri: ,,[…] 
Atunci, cu sânge rece şi hotărât păşeşte voinicul sublocotenent Ioan Guţia în 
fruntea plutonului său, prin o însufleţită încurajare conduce el flăcăii şovăielnici 
din nou spre asalt şi azvârle înapoi cu totul pe duşman. După ce, pentru puţină 
vreme, se potoli furia luptei şi flăcăii văzură că bravul lor sublocotenent e încă în 
viaţă, plini de însufleţire erupseră în strigăte de ,,Trăiască domnul leuitenant!” şi 
cu feţe vesele porniră spre fapte nouă”.32 

După patru ciocniri sângeroase pe parcursul zilei de 14 mai 
1917, şi alte trei în noaptea aceleiaşi zile, ,,Castello Dante” a capitulat, 
pe înălţimile acestuia fluturând steagurile cezaro-crăieşti. Pe parcursul 
zilei de 15 mai 1917 alte fortificaţii de pe coasta ,,Violina” au 
capitulat.33 

La capătul acestor ciocniri, locotenent-colonelul Ioan Guţia 
oferă şi detalii legate de ,,prada” obţinută de trupele austro-ungare: 

                                                           
28 Ibidem, document 2. 
29 Ibidem, document 3. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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,,[…] mortiere, patru mitraliere, 1 ½ ba[tali]on captivat”, la care se adaugă 
un număr consistent de prizonieri: ,,[…] Numărul prizonierilor în 
decursul zilei fu atât de mare încât nu s-a putut ţinea în evidenţă numărarea şi 
escortarea lor, ci li s-a destinat ca loc de adunare satul Lizzanella”.34 

Conştient şi mândru de cucerirea ,,Castello Dante”, punct 
fortificat al frontului de la Rovereto, Ioan Guţia nota următoarele 
rânduri: ,,[…] Aşa poate număra ba[tali]onul nostru ziua aceasta de cea mai 
frumoasă şi cea mai glorioasă, putându-se asemenea regimentului care şi-a eluptat 
lauri nepieritori la vestitul Ivangorod. El are conştiinţa senină, că de când a fost 
separat de regiment s-a purtat brav alături de acesta. O mulţime de decoraţii ce 
împodobesc pe piepturile atât a ofiţerilor, cât şi a oamenilor de rând, dau dovada 
recunoştiinţei mai marilor ba[tali]onului”.35 

La 17 mai 1917, batalionului din care făcea parte locotenent-
colonelul Ioan Guţia i s-au adăugat alte unităţi formate, în principal, 
din polonezi, primirea acestora, uimirea şi respectul arătat faţă de 
trupele care au cucerit ,,Castello Dante” fiind ultimul aspect surprins 
de însemnările analizate: ,,[…] În 17 mai noaptea ba[tali]onul a fost 
împărţit prin un alt ba[tali]on polon. Cu această ocaziune, flăcăii noştri plini de 
mândrie văzură uimirea acestora faţă de faptele noastre. Era cealaltă mirarea 
acestora faţă de cucerirea aşa grabnică a ,,Castello Dante”. Ba[tali]onul acesta 
polon trecuse adică peste frontul cucerit, a văzut întăriturile acestuia şi şi-a 
exprimat mirarea asupra faptului cum năvăleau în cete pe după zidurile de 
piatră prizonierii italieni spre locul destinat. Aceşti tovarăşi de arme se 
bucuraseră dimpreună cu voinicii ba[tali]onului nostru, pentru acest succes, iar 
ba[tali]onul nostru şi-a exprimat mulţumită sinceră faţă de recunoştiinţa faptelor 
noastre”.36 

Combatant activ pe frontul italian, după bătăliile din Trieste, 
Trento, Rovereto, în ultimul an al Primului Război Mondial, sub 
stindardul cezaro-crăiesc, la 15 iunie 1918, locotenent-colonelul Ioan 
Guţia şi-a sfârşit viaţa, în timpul bătăliei de la Asiago. În urma sa au 
rămas aceste însemnări, pe care le publicăm tocmai în ideea scoaterii 

                                                           
34 Ibidem, document 4. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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sale din anonimat, fotografiile o mică parte redate prin intermediul 
acestui volum), cărţile poştale (care prezintă traseul urmat de unitatea 
tânărului Ioan Guţia),37 piese pe care intenţionăm să le prezentăm cu 
altă ocazie şi care odată introduse în circuitul ştiinţific vor duce mai 
departe, peste ani şi ani, povestea unui erou uitat al Primului Război 
Mondial, originar din oraşul Sebeş. 

Într-o perioadă în care studiile dedicate istoriei Primului 
Război Mondial şi Marii Uniri au cunoscut o recrudescenţă, 
cercetători mai mult sau mai puţin avizaţi, mai mult sau mai puţin 
documentaţi manifestându-se în acest domeniu în încercarea de 
afirmare, şi în care istoricii preocupaţi de recuperarea şi valorificarea 
izvoarelor referitoare la aceste evenimente sunt puşi la index, 
catalogaţi drept ,,depăşiţi”, ,,naţionalişti”, ,,pozitivişti”, ne permitem 
să fim ,,naţionalist” şi „pozitivist” şi să publicăm o sursă referitoare 
la participarea unui locuitor al oraşului Sebeş la conflictul care a 
marcat începutul secolului XX. Transcrierea şi editarea acestui text, 
de întindere modestă, a ţinut seama de regulile folosite până acum în 
editarea izvoarelor istorice; menţionăm că am recurs la unele 
îndreptări ortografice, la o actualizare a timpurilor şi modurilor 
verbale (acolo unde a fost cazul), la remedierea greşelilor de tipar, la 
întregirea unor cuvinte prescurtate (între paranteze pătrate), precum 
şi la inserarea unor mici note explicative. 

Publicăm, aşadar, însemnările locotenent-colonelului Ioan 
Guţia referitoare la bătălia de la Rovereto, din 14 mai 1917, o sursă 
importantă care prezintă şi o altă dimensiune a contribuţiei 
românilor de pe meleagurile Sebeşului la Marele Război. Deşi 
restrânse ca întindere, acestea ne înfăţişează puternicele zdruncinări, 
haosul, precum şi patimile generate de izbucnirea primei conflagraţii 
mondiale, un adevărat capitol de istorie trăită care se cerea 
valorificat. Datori suntem să ne aducem prinosul de cinste acestor 
eroi care, indiferent de tabăra alături de care au luptat, indiferent de 
crezul pentru care au luptat, au făcut cinste oraşului Sebeş şi nu 
numai. 

                                                           
37 Ibidem, document 5-131. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 

 
IOAN GUŢIA 

 
Crâmpeie din primele lupte din Sud-Tirol.38 Rovereto39 

 
Spre sud, în nemijlocita apropiere a oraşului, se extinde linia 

noastră de apărare, în care ţinea neadormită paza deja din 1 april[ie], 
ba[tali]on[ul] IV al Regimentului 30 Ardelenesc. În butul40 liniştii 
aparente, domnea aici totuşi o activitate încordată, ştiam adică unul 
fieştecare, de la mic la mare, că în curând va veni ceasul socotelii şi că 
perfidul duşman va simţi urgia răzbunării colo pe întăritul şi falnicul 
Castello Dante.41 

Departe de griji stăpânea italianul acest fort în credinţa că el va 
fi veşnicul domn, dar se înşelase amar. Zi de zi ne apropiasem de ei 
prin munca noastră şi îndeosebi la aripa stângă a poziţiilor noastre de 
apărare, ne succese a împinge avanposturile noastre până la 
depărtare de 80 de paşi de duşman pentru a le sări iute în spate când 
se va da semnal de atac, ce-l doream deja cu toţii de multă vreme. 

Neprecauţiunea pazelor inamice a fost folosită în mod iscusit, 
că a dat patrulelor noastre posibilitatea de a se apropia în ziua mare 
de 15 paşi de duşman, aşa că pe nesimţite delăturară ai noştrii minele 
şi tăiară zăgazurile42 de drot43 etc. 

                                                           
38 Relatare datată 17 mai 1917. 
39 Rovereto, comună în Italia, provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige. 
40 ,,But”: ,,În ciuda, în pofida (cuiva)”. 
41 Astăzi ,,Ossario di Castel Dante”, monument memorial, ridicat de fascişti în 
perioada 1936-1938 în memoria soldaţilor italieni căzuţi în Primul Război Mondial 
şi al victoriilor repurtate de italieni în Tirolul de Sud. Construită pe două nivele, 
clădirea adăposteşte osemintele a peste 20.000 de soldaţi, cunoscuţi şi necunoscuţi, 
italieni, austrieci, cehi şi maghiari, care au căzut în timpul Marelui Război. 
42 ,,Zăgaz”: ,,Stăvilar, baraj”. 
43 ,,Drot”: ,,Sârmă”. 
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În sfârşit, în 14 mai sosi ordinul de atac. Se coborâse peste 
toate o seară liniştită, ba se apropiaseră şi orele somnului. Deşi toţi 
aveam lipsă de odihnă, având însărcinarea de-a ocupa linia de 
alarm[ă] încă înainte de revărsatul zorilor. [A]colo unde se sfârşeşte 
coborâşul vestic al zugnei ,,Torta” se ridică din şirul unui şes mănos 
o înălţime împădurită, în vârful căreia sta ca o mărturie a unor 
vremuri vechi ,,Castello Dante”. 

Italienii au transformat această înălţime într-un puternic fort. 
Trei tranşee de apărare erau săpate afund în pământul ei, întărite 
fiind cu beton şi coroana acestei fortăreţe servea poziţia cea de 
deasupra din beton de fier cu caverne, sigură chiar şi în contra 
granatelor, fiind groasă de cinci metri, de unde duceau în toate 
direcţiile nenumărate şanţuri comunicatoare. Între şi înaintea 
deosebitelor poziţii au fost făcute zăgazuri de drot împletite, ce se 
înşiruia în patru rânduri, care asigurau în mod minunat măsurile lor 
de apărare. Ştiam anume din multele erupţii de noapte, că duşmanul 
nu cruţă nici o oboseală pentru a preface acest fort neocupabil şi de 
fapt după ocuparea acestuia rămăseserăm cu toţii uimiţi de colosala 
muncă tehnică. Cât de tare era fortul acesta o lămureşte însăşi 
expresia oamenilor simpli, care, în mirarea lor, ziseră: ,,O companie de-a 
noastră într-un astfel de fort ar fi în stare ca să susţină cu un întreg divizion 
italian”. La timpul strict determinat s-a început atacul. Linia de avant-
posturi după ce se delătură piedicile de drot, înaintând, au făcut 21 
de prizonieri. Acum, înaintează toţi neîntrerupt de la peducă la 
picolecă. Flăcăi fără foarfece de tăiat drot, cu mâinile goale, delătură 
zăgazurile şi deschid drum în foc de infanterie şi mitraliere spre cele 
dintâi şanţuri. Aici se începe deja lupta crâncenă, piept la piept, 
nenumărate boambe zboară, italienii năvălesc din toate părţile, din 
caverne, ameninţând pe ai noştrii cu împresurare. Atunci se ivi 
bravul ,,Waffenmeister”44 Avram cu o mitralieră în o groapă de 1-2 
metri şi acoperi inamicul cu o ploaie de gloanţe. Rânduri după 
rânduri apar în şanţurile duşmane, până când, în sfârşit, întreaga 
primă poziţie ajunge în mâinile noastre. Duşmanul îşi caută scăparea 

                                                           
44 ,,Waffenmeister”: ,,Meşter de arme”. 



184 

înapoi în cavernele sigure, lăsând în urma lui 42 de prizonieri, mulţi 
şi răniţi. Tot în chipul acesta a ajuns în poziţiunea noastră şi linia a 
doua. Acum par a fi şi italienii reculeşi din prima lor spaimă, încearcă 
contra-atac, după contra-atac. Le succed a respinge o parte a liniei 
noastre. Atunci, cu sânge rece şi hotărât păşeşte voinicul 
sublocotenent Ioan Guţia în fruntea plutonului său, prin o însufleţită 
încurajare conduce el flăcăii şovăielnici din nou spre asalt şi azvârle 
înapoi cu totul pe duşman. După ce, pentru puţină vreme, se potoli 
furia luptei şi flăcăii văzură că bravul lor sublocotenent e încă în 
viaţă, plini de însufleţire erupseră în strigăte de ,,Trăiască domnul 
leuitenant!” şi cu feţe vesele porniră spre fapte nouă. Mulţi dintre 
feciori rămaseră împleteciţi în încâlcitele piedici de drot, dar miloşii 
camarazi grăbiră îndată pentru a-i scăpa din situaţia aceasta amară; pe 
de altă parte, au fost şi eroi care aici şi-au aflat mormântul. Aşa 
decurse lupta până la cea din urmă poziţie. Patru asalturi cu ziua şi 
trei cu noaptea ne-a adus, în sfârşit, în poziţiunea puternicelor 
caverne, până la a căror parapet încă ajunseră după-amiază unele 
dintre despărţămintele noastre. În miezul zilei fluturau steagurile 
noastre pe înălţimile ,,Castello Dante” şi totuşi cavernele căzură 
numai noaptea. În următoarea zi veni rândul altor fortificaţii mai 
puternice de pe coasta ,,Violina”. Şi aici, aceeaşi încordare. Când şi 
această întăritură ajunse în mâinile noastre şi după ce au fost respinse 
contraatacurile duşmanului cu putere de patru ori mai mare; 
comanda ba[tali]onului cu mândrie ia în seamă prada ce s-a făcut de 
voinicii noştrii, ce se rezumă în: mortiere, patru mitraliere, 1 ½ 
ba[tali]on captivat. Un căpitan ce ne căzuse în mâini povesteşte că 
italienii căpătaseră cel mai strict ordin de a ţinea acest fort pe care ei 
îl socoteau oarecând de inexpugnabil. După ce duşmanul văzu 
înnoită catastrofa, deschide un viu foc de artilerie cu tunuri de toate 
calibrele şi ţine focul până seara târziu. Numărul prizonierilor în 
decursul zilei fu atât de mare încât nu s-a putut ţinea în evidenţă 
numărarea şi escortarea lor, ci li s-a destinat ca loc de adunare satul 
Lizzanella. Veseli grăbeau aici italienii, bucurându-se că au scăpat de 
coasa nemiloasă a morţii şi de granatele propriei lor artilerii. Aşa 
poate număra ba[tali]onul nostru ziua aceasta de cea mai frumoasă şi 
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cea mai glorioasă, putându-se asemenea regimentului care şi-a 
eluptat lauri nepieritori la vestitul Ivangorod.45 El are conştiinţa 
senină, că de când a fost separat de regiment s-a purtat brav alături 
de acesta. O mulţime de decoraţii ce împodobesc pe piepturile atât a 
ofiţerilor, cât şi a oamenilor de rând, dau dovada recunoştiinţei mai 
marilor ba[tali]onului. 

În 17 mai noaptea ba[tali]onul a fost împărţit prin un alt 
ba[tali]on polon. Cu această ocaziune, flăcăii noştri plini de mândrie 
văzură uimirea acestora faţă de faptele noastre. Era cealaltă mirarea 
acestora faţă de cucerirea aşa grabnică a ,,Castello Dante”. 
Ba[tali]onul acesta polon trecuse adică peste fortul cucerit, a văzut 
întăriturile acestuia şi şi-a exprimat mirarea asupra faptului cum 
năvăleau în cete pe după zidurile de piatră prizonierii italieni spre 
locul destinat. Aceşti tovarăşi de arme se bucuraseră dimpreună cu 
voinicii ba[tali]onului nostru, pentru acest succes, iar ba[tali]onul 
nostru şi-a exprimat mulţumită sinceră faţă de recunoştiinţa faptelor 
noastre. 
 
Sursă: ,,Povestea lui Ioan Guţia”, document 2, 3 şi 5, disponibil 
online pe site-ul www.europeana1914-1918.eu. 

                                                           
45 Ivangorod, oraş în Federaţia Rusă, regiunea Leningrad. 
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THE GREAT WAR IN THE ROMANIAN’S MEMOIRS 
FROM SEBEŞ 

 
(Abstract) 

 
The volume entitled The Great War in the Romanians’ Memoirs 

from Sebeş has been written both due to the author’s love for his 
birthplace as well as to the desire of celebrating the generation of the 
Great Union. From a structural point of view it consists of six 
studies, published in the pages of some journals and volumes or in 
course of being published, dedicated to the general analysis of the 
memoirs elaborated by the Romanians from Sebeş, and also to the 
specific analysis of each individual text (belonging to the philosopher 
Lucian Blaga, to captain Ilie Stricatu, priest Sebastian Stanca, 
engineer Dorin Pavel and lieutenant-colonel Ioan Guţia). If the 
sources have allowed us, we have inserted in the studies photos or 
various epochal reproductions, while in some cases (Sebastian 
Stanca, Dorin Pavel and Ioan Guţia), our contribution has been 
enriched by the documentary annexes.  

From the pages of this volume, the reader can take a series of 
information related to the memoirs of the Great War elaborated by 
the Romanians from Sebeş, to the faces and the particularities 
illustrated, to the political, military, economic and cultural history of 
the Austro-Hungarian monarchy, to the images or the events 
presented which describe the image of a harsh period, to the 
experiences or the feelings proved by the authors mentioned above. 
At the same time, the present volume has been thought as a starting 
point for researching the memoirs, in which one can find the 
beginnings of a historiography of the Great War, as the historian 
Valeriu Leu has precisely mentioned. 
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Our volume is published in the year of the centenary of the 
Great Union and aims at celebrating a series of remarkable 
personalities from Sebeş who have provided us with very important 
memoirs referring to the First World War. We have tried and we 
think that we have succesfully outlined the major aspects of the 
memoirs dedicated to the First World War elaborated by the 
Romanians from Sebeş, our research being situated at the borderline 
between history, philology, theology and social psychology. Due to 
this study we have managed to reduce a lack in the cultural history 
of Sebeş and also to emphasize another perspective of some 
remarkable personalities, we mean the authors of memoirs of the 
Great War. 
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DER GROßE KRIEG IN DER MEMORIALISTIK DER 
RUMÄNEN AUS MÜHLBACH 

 
(Zusammenfassung) 

 
Der Band Der Große Krieg in der Memorialistik der Rumänen aus 

Mühlbach hat ihre Quellen sowohl in der Liebe des Autors für seine 
Heimat, aber auch in dem Wunsch die Generation der Großen 
Vereinigung zu feiern, gefunden. Es beinhaltet sechs Studien, welche 
in Zeitschriften und Sammelbände veröffentlicht wurden, und der 
Allgemeinen Analyse der Memorialistik der Rumänen aus Mühlbach, 
aber auch der spezialisierten Analyse jeglichen Texte (welche von 
dem Philosophen Lucian Blaga, dem Kapitän Ilie Stricatu, dem 
Pfarrer Sebastian Stanca, dem Ingenieur Dorin Pavel und dem 
Leutnants Ioan Guţia geschrieben wurden). Wo es möglich war, 
haben wir auch Bilder oder Reproduktionen aus der Zeit eingeführt. 
In einigen Fälle (Sebastian Stanca, Dorin Pavel und Ioan Guţia) 
wurden unsere Beiträge von weitere Dokumentation vervollständigt. 

Aus den Seiten dieses Bandes, kann der Leser Zugriff auf 
einige Informationen über der Memorialistik des Großen Krieges, 
welche von den Rumänen aus Mühlbach hintergelassen wurde, von 
den Hypostasen dieser Memorialistik, von der politischen, 
militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Geschichte der 
Doppelmonarchie, von den Bildern oder Ereignisse welche auf ein 
schweres Zeitalter hindeuten, haben. Gleichzeitig, ist Ziel des 
Bandesauch ein Plädoyer für die wichtige Rolle der 
Erinnerungsliteratur zu sein, wo wir den Beginn einer 
Geschichtsschreibung suchen sollten, so wie auch der Historiker 
Valeriu Leu gesagt hatte. 

Unser Band erscheint zum Hundertjährigen Jubiläum der 
Großen Vereinigung und setzt sich als Ziel einige Persönlichkeiten 
aus Mühlbach zu feiern, welche uns wichtige Notizen über den 
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Großen Krieg hinterlassen haben. Wir haben es versucht, und wir 
glauben dass wir es auch geschafft haben, einige Elemente aus der 
Erinnerungsliteratur des Ersten Weltkriegs aus Mühlbach zu 
ertappen. Unsere Forschung befindet sich an der Grenze zwischen 
Geschichte, Literatur, Theologie und Psychologie. Da durch haben 
wir es geschafft eine Lücke aus der Kulturgeschichte der Stadt 
Mühlbach zu füllen und ein neues Gesicht der wichtigen 
Persönlichkeiten aus dem Großen Krieg zu geben. 
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LA GRANDE GUERRE DANS LES OUVRAGES DE 
MÉMOIRE HISTORIQUE DER ROUMAINS DE LA 

VILLE DE SEBEŞ 
 

(Résumé) 
 

Le tome La Grande Guerre dans les ouvrages de Mémoire historique 
des roumains de la ville de Sebeş  est né aussi bien de l’amour de l’auteur 
pour ses terres natales, que du désir de rendre hommage à la 
génération de la Grande Union. Du point de vue de la structure, 
celui-ci est partagé en six études, publiées dans les pages des 
périodiques et des tomes spécialisés, ou bien en train d’être publiées, 
dédiées tant à l’analyse générale des ouvrages de Mémoire historique, 
élaborée par les roumains de la ville de Sebeş, qu’à l’analyse 
particulière de chaque texte pris à part (ceux-ci appartenant au 
philosophe Lucian Blaga, au capitaine Ilie Stricatu, au prêtre 
Sebastian Stanca, à l’ingénieur Dorin Pavel, et au lieutenant-colonel 
Ioan Guţia). Là où les sources nous ont permis, nous avons 
introduit dans le texte des photos ou de différentes réproductions 
d’époque pendant que, dans certains cas, (Sebastian Stanca, Dorin 
Pavel et Ioan Guţia), nos contributions ont été complétées par des 
annexes documentaries. 

Dans les pages de ce tome, les lecteurs peuvent retrouver une 
série d’informations liées aux oeuvres de Mémoire de la Grande 
Guerre, élaborée par les roumains de la ville de Sebeş, par les 
situations et les particularités illustrées par celle-ci, par l’histoire 
politique, militaire, économique et culturelle de  la monarchie austro-
hongroise, par les images et les événements presents qui 
reproduisent l’image d’une époque cruelle, par les expériences où les 
sensations éprouvées par les mémorialistes évoqués. En même 
temps, ce tome représente aussi un plaidoyer pour la recherche des 
sources pour les ouvrages de Mémoire historique où l’on doit 
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chercher les origins d’une historiographie de la Grande Guerre, 
comme l’a fait remarquer l’historien Valeriu Leu.  

Notre tome voit la lumière de l’impression dans l’année du 
centenaire de la Grande Union et il se propose de rendre hommage 
à une série de personnalités importantes de la ville de Sebeş, 
lesquelles nous ont laissé en héritage des ouvrages de Mémoire très 
importantes concernant la Grande Guerre. Nous avons essayé et 
croyons avoir réussi, dans une grande mesure, à surprendre les 
aspects définitoires des ouvrages de Mémoire historique dédiées à la 
Grande Guerre Mondiale, élaborées par les roumains de la ville de 
Sebeş, car notre recherche se situe au carrefour de l’histoire avec la 
philologie, la théologie et la psychologie sociale. Ainsi, nous sommes 
parvenus à remplir un vide dans l’histoire culturelle de la ville de 
Sebeş, mais également à présenter un autre côté de certaines 
personnalités importantes, celui de mémorialistes de la Grande 
Guerre.  
 



193 

 
 
 

LE GRANDE GUERRA NEI MEMORIALI  
DEI ROMENI DI SEBEŞ 

 
(Riassunto) 

 
Il volume La Grande Guerra neiMemoriali dei Romeni di Sebeş 

nasce sia dall’amore dell’autore per i suoi terrritori nativi, sia dal 
desiderio di portare un omaggio alla generazione della Grande 
Unione. Dal punto di vista strutturale, esso è composto da sei studi, 
pubblicati nelle pagine di alcune riviste e di alcuni volumi di 
specialità oppure in corso di essere pubblicati, materiali che sono 
dedicati all’analisi generale dei memoriali elaborati dai romeni di 
Sebeş e alla analisi particolare di ogni testo memoriale (questi 
appartengono al filosofo Lucian Blaga, capitano Ilie Stricatu, 
sacerdote Sebastian Stanca, ingegnere Dorin Pavel e al luogotenente-
colonnello Ioan Guţia). Laddove le fonti ci hanno permesso, 
abbiamo introdotto nel contenuto degli studi delle fotografie oppure 
diverse riproduzioni d’epoca, mentre in alcuni casi (Sebastian Stanca, 
Dorin Pavel e Ioan Guţia), il nostro contributo è stato completato 
dagli allegati documentari. 

Dalle pagine di questo volume, il lettore può estrarre una serie 
di informazioni riguardanti la memoria della Grande Guerra 
elaborata dai romeni di Sebeş, le ipostasi e le particolarità illustrate da 
essa, la storia politica, militare, economica e culturale della 
monarchia austro-ungherese, le immagini oppure gli eventi 
presentati che riproducono l’immagine di un periodo duro, le 
esperienze e i sentimenti provati dagli autori menzionati. Nello 
stesso tempo, il volume è stato concepito come una partenza per la 
ricerca delle fonti dove si devono cercare gli inizi della storiografia 
della Grande Guerra come lo storico Valeriu Leu menzionava molto 
bene.  
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Il nostro libro nasce nell’anno del centenario della Grande 
Unione e si propone di celebrare una serie di personalità importanti 
della città di Sebeş che ci hanno lasciato come legame appunti molto 
importanti per la Grande Guerra. Abbiamo provato e consideriamo 
che siamo riusciti a sottolineare gli aspetti maggiormente importanti 
dei memoriali dedicati alla Prima Guerra Mondiale elaborati dai 
romeni di Sebeş, la nostra ricerca essendo situata alla frontiera fra 
storia, filologia, teologia e psicologia sociale. Grazie a questa ricerca 
siamo riusciti a riempire una mancanza nella storia culturale di Sebeş 
ma anche a riprodurre un’altra dimensione delle personalità 
importanti, cioè quella di autori di memoriali della Grande Guerra. 
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A NAGY HÁBORÚ A SZÁSZSEBESI ROMÁN 
EMLÉKIRATIRODALOMBAN 

 
(Összefoglalás) 

 
A Nagy Háború a szászsebesi román emlékirodalomban úgy a szerző 

otthonszeretetéből, mint a Nagy Háború generációja iránti 
tiszteletadásból született meg. Hat, szakfolyóiratokban vagy 
tanulmánykötetekben már megjelent, vagy megjelenés alatt álló 
tanulmányból áll és úgy a  szászsebesi román emlékiratirodalom 
általános, mint külön, szövegszerű magánelemzését is tartalmazza 
(Lucian Blaga filozófus, Ilie Stricatu százados, Dorin Pavel mérnök, 
Sebastian Stanca pap és Ioan Guţia főhadnagy-ezredes). Ahol a 
források megengedték, a tanulmányokban képanyagot vagy 
különböző kordokumentumokat illesztettünk be, valamint egyes 
esetekben (Sebastian Stanca, Dorin Pavel, Ioan Guţia főhadnagy-
ezredes) a munkánkat dokumentum-mellékletekkel egészítettük ki. 

Jelen kötet oldalait böngészve az olvasó számos információt 
szerezhet a szászsebesi román emlékiratirodalom által a Nagy 
Háborúról megjelenített sajátosságokról, az Osztrák-Magyar 
Monarchia politika-, had-, gazdaság- és kultúrtörténetéről, az 
emlékezésekből kirajzolódó kegyetlen korszakról, az emlékezők 
tapasztalatairól, megpróbáltatásairól. Ugyanakkor, jelen kötet egyben 
az emlékiratirodalom kutatásának a védőbeszéde is, ugyanis, ahogy 
pontosan kiemelte Valeriu Leu történész is, a Nagy Háború 
történetírásának kezdeteit ott kell keresni. 

Kötetünk a nagy egyesülés centenáriumi évében kerül ki a 
nyomdából és kitűzött célja egy sor jeles szászsebesi személyiség 
iránti tiszteletadás, akik a Nagy Háborúval kapcsolatban nagyon 
fontos emlékiratot hagytak örökül.  

Megpróbáltuk és bízunk benne, hogy többnyire sikerült is 
ábrázolni az első világháborúról szóló szászsebesi román 



196 

emlékiratirodalom jellemző nézőpontjait, kutatásunk a történelem, 
nyelvészet, teológia és szociálpszichológia határán fekszik.  

Ezzel Szászsebes kultúrtörténetének egy hiányos részét 
próbáltuk pótolni, illetve egy másik fontos személyiségcsoportot, a 
Nagy Háború emlékiratíróít megjeleníteni. 
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