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Contactul zilnic cu moartea a hipersensibilizat 
sufletele soldaţi români ardeleni de pe fronturile monarhiei 
bicefale, fiindcă singura nădejdea de a-şi mai revedea 
vreodată vetrele şi-o puneau bieţii oameni în pronia divină. 
De pe câmpurile de bătălie şi din spitalele militare au 
început să sosească tot mai des cereri de suplimentare a 
serviciilor duhovniceşti, însă satisfacerea lor era greu de 
îndeplinit din cauza deficitului de preoţi ortodocşi şi greco-
catolici de care suferea statul de funcţiuni al armatei austro-
ungare. Conştient de această meteahnă, şi urmând îndemnul 
biblic „Pe cei din închisoare i-am cercetat… pe cei bolnavi i-
am mângâiat…”, episcopul ortodox al Caransebeşului, Miron 
Cristea, a ţinut să ofere prin exemplul propriu o pildă de 
milă şi de slujire creştinească păstorilor sufleteşti din 
dieceza sa vizitând răniţii din spitalele militare ale 
Timişoarei, oraş ce găzduia şi comandamentul Corpului VII 
al armatei. Cei mai mulţi dintre răniţi erau bănăţeni, aduşi 
de pe fronturile din Galiţia şi Polonia rusească1, dar se mai 
aflau aici şi ostaşi originari din comitatele Bihor, Cluj, 
Hunedoara, Alba Inferioară, Mureş-Turda sau Braşov2. 
Majoritatea aveau răni de gloanţe sau şrapnele, de unde 
                                                           
* Augustin Ţărău, muzeograf la Muzeul Oraşului Oradea-Complex Cultural; e-mail: gustav_arhive@yahoo.com 
1 Românii bănăţenii erau originari din localităţile: „Lugoj, Buziaş, Foen, Uzdin, Doloave, Deliblata, Ofcea, Alibunar, Sânianoş, 
Seleuş, Vég-Sân Mihai, Caransebeş, Chevereşul-mare, Ciacova, Ciclova, Gârbovăţ, Sacoşul-unguresc, Giulvez, Oraviţa, Bârna, 
Cornereva, Timiş-Slatina, Petrovaselo, Bozovici, Batania, Giroc, Mélnádas, Suşca”. Episcopul Miron între răniţi, în „Foaia 
Diecezană”, nr. 36, din 20 septembrie 1914, pp. 3-4 
2 Erau amintiţi soldaţi români din: „Bihor, de pe la Cluj, Cojocna, Bungard (lângă Juda-Bistriţă, Bundorf) Cohalm, Hunedoara, 
Mediaş, Orăştie, Căstău, Murăş-oşorheiu, Nasna, Şcheiul-Braşovului; chiar şi un moţ din Albac”. Ibidem, p. 4 
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episcopul a tras concluzia că frontul a intrat în faza statică a tranşeelor, dar soldaţii i-au povestit şi 
despre episoade în care au avut parte de lupte la baionetă şi care, alături de faptele de vitejie dovedite 
combatanţii români, i-au lăsat fără suflare pe mulţi dintre camarazii lor. „Întrebaţi fiind despre ofiţerii 
cunoscuţi şi Români, unul spune: Luni am dat mâna mai în urmă cu domn căpitan Târziu; pe mine m-au 
rănit şi apoi nu l-am mai văzut. Altul: Sergent-majorul X e rănit şi el, dar l-am văzut cum a străpuns cu 
sabia un căpitan rus. Da, pe domnul Oberleitnant Balcanii l-aţi văzut? Unul răspunde: L-am văzut, Prea 
Sfinţite! De 5 ori ne-a condus în foc, mergând înainte cu sabia scoasă şi strigându-ne: După mine băieţi! 
Dumnezeu e cu noi. Nu l-a atins nici un glonţ. Ar fi şi pagubă, c-aşa fain om, rar găseşti. E rănit acum, 
ulterior, la mână şi picior. Unul spunea că, după ce l-a puşcat în mână, a mai puşcat 4 Muscali. Un viteaz 
rar era, între cei cercetaţi, şi caporalul Dionisie Păducel, din Gârbovăţ, care, după ce s-a luptat în Sârbia, 
fără a fi vulnerat, a trecut la Galiţia, unde singur a puşcat 15 Muscali şi, cu despărţământul lui, a prins 
150 Ruşi. Ai putea scrie o carte întreagă despre păţaniile lor”3 – amintea un corespondent de presă ce 
descrie vizita înaltului ierarh. La spitalul „Crucii Roşii”, episcopul i-a întâlnit pe soldaţii Regimentului 43 
Infanterie din Caransebeş, care s-au bucurat foarte mult la vederea ierarhului lor fiindcă îl cunoşteau din 
vizitaţiile sale canonice ori de la sfinţirile şi târnosirile lăcaşurilor româneşti de cult. „Unul spunea că: V-
am văzut, c-aţi fost în biserică la noi în Bârna, altul răspundea: Doară a-ţi sfinţit biserica nouă din Buziaş; 
alţii: „V-am văzut la Vârşeţ şi la Alibunar”, altul: Eu am fost între călăreţi, când aţi venit la Sebeş, altul: Eu 
vă cunosc din călindar şi alte multe de acestea”4 – relata mai departe corespondentul. Cu toţi au fost 
cuprinşi de entuziasm, s-au străduit să se coboare din paturile lor şi să ia poziţia de drepţi în faţa 
oaspelui, i-au sărutat mâna, iar unul, care era imobilizat din pricina rănilor grave, a răspuns la vorbele de 
îmbărbătare ale episcopului cu dureroasele cuvinte „Numai cei 4 copilaşi de acasă de n-ar fi, Prea 
Sfinţite”5. Aceeaşi grijă deznădăjduită pentru soarta odraslelor lăsate fără sprijin şi ocrotire va fi 
mărturisită de gura fiecărui soldat român atins de umbra implacabilă a morţii. Preocupată cu alte 
priorităţi ale frontului, conducerea armatei austro-ungare a neglijat cererile de asistenţă duhovnicească 
ale răniţilor români, aşa că mulţi dintre ei s-au adresat ierarhiei celor două biserici naţionale cu 
rugămintea de a interveni pe lângă comandamentele militare teritoriale şi a obţine acceptul acestora ca 
o serie de preoţi ortodocşi şi greco-catolici să poată fi ataşaţi spitalelor militare. Un „abonat” al „Gazetei 
Transilvaniei”, care tocmai se întorsese din nordul Ungariei, aducea cu el doleanţele sutelor de răniţi 
ardeleni pe care-i întâlnise în spitalele din regiunea Caşovia şi sugera ca viitori duhovnici să fie salarizaţi 
din fondurile bisericeşti, soluţie care ar fi agreată de comandamentul Corpului VI Armată din Košice 
(Slovacia)6.  

O parte a deficienţelor de care suferea la acest capitol administraţia austro-ungară au fost 
rezolvate prin iniţiativele private ale unor asociaţii de caritate. Printre ele s-a numărat cea a Reuniunii 
Femeilor Române „Sfânta Maria” care, împreună cu Institutul de Credit „Economul” şi cu despărţământul 
clujean al „Astrei”, a înfiinţat un spital militar în casa donată de Ioan Petran, un român înstărit din Cluj. 
„Ambulanţa Petran”, după cum au botezat fondatorii noul aşezământ românesc, funcţiona sub 
administrarea directorului băncii, dr. Amoş Frâncu, şi a medicului dr. Basil Başiota şi avea trei 
compartimente. Secţia pentru răniţi era condusă de doamna Sidonia Docan, cea de igienă de domnişoara 
Ana Pop şi cea pentru menaj de doamna Cornelia Deac7. Alte românce au făcut voluntariat în spitalele 
militare de pe cuprinsul imperiului. Doamna Lucia Bologa, din Arad, a lucrat ca soră de caritate în 
                                                           
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Răniţii noştri cer preot, în „Foaia Diecezană”, nr. 47, din 6 decembrie 1914, p. 8 
7 „Ambulanţa Petran”, Cluj, în „Cosânzeana”, nr. 51-52, din 29 decembrie 1914, pp. 678-679 
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spitalul militar din Trento, unde fusese repartizat fiul ei, student medicinist. Pe lângă serviciile sanitare 
prestate de româncă, ea l-a mai îndeplinit şi pe cel de translator pentru zecile de răniţi ardeleni internaţi 
aici, cărora a căutat să le facă suferinţa mai uşor de suportat procurându-le cărţi româneşti de rugăciune 
sau citindu-le câte ceva atunci când i se ivea vreun răgaz. 

A intervenit apoi pe lângă conducerea spitalului şi a obţinut 
îngăduinţa de a-i grupa pe români în aceleaşi saloane, pentru a mai 
putea schimba o vorbă unul cu altul şi pentru a se putea ajuta 
reciproc la nevoie. „Un bolnav, cu numele Ardelean, a fost mutat din 
despărţământul bolnavilor grei în sălile de bolnavi uşori. Tovarăşul 
său, când s-a făcut şi el mai bine, încă a fost adus peste o săptămână 
în despărţământul lui Ardelean. Eu mă duc la Ardelean şi-i spui, ca să 
gâcească, că cine a venit azi în odaia vecină. El îmi răspunde: «De-mi 
vei spune, voi gâci». Când i l-am numit pe Toader, s-a bucurat şi a zis: 
«Ce bine îmi pare, că vine să-mi cetească iară cartea lui de rugăciuni, 
aşa-s de frumoase de parcă mă fac alt om când le aud». Aşa mi-a 
plăcut feliul lui de a se exprima, încât am căutat să vă redau cât se 
poate de exact scena aceea”8 – mărturisea românca. Ea îi solicita 
protosincelului arădean Roman Ciorogariu să-i trimită cărticele de 
rugăciune pentru că cele şaizeci trimise de societatea „Astra” nu-i 
erau suficiente, mai ales că de curând veniseră câteva zeci de răniţi 
de la Regimentele 3 şi 4 Infanterie din Oradea. Purtarea acestora era 
una exemplară şi a fost foarte apreciată de personalul spitalului, ei 
nu se prefăceau bolnavi, erau cuviincioşi, iar la masa festivă de 
Crăciun nu s-au îmbulzit la băutură, cum făcuseră alţii9.  

Din nefericire moartea era foarte aproape şi de cei care se dedicaseră îngrijirii semenilor aflaţi în 
suferinţă. În spitalul militar din Vinkovci (Croaţia)10 şi-a găsit sfârşitul medicul arădean Aurel 
Mărginean, fiul unui român înstărit din Nădlac, răpus de o boală pe care a contractat-o pe când opera un 
rănit adus de pe câmpul de luptă. Familia făcuse mari sacrifici materiale pentru a-l întreţine la gimnaziu 
şi apoi la Facultatea de Medicină a Universităţii din Viena, îi construiseră şi un sanatoriu modern în 
comuna natală, pentru a-şi putea sluji conaţionalii când războiul se va sfârşi, iar acum toate planurile li 
se năruiseră. Părinţii nu l-au lăsat pe pământ străin, ci i-au adus trupul ca să se odihnească sub glia 
străbună11. Tot de pe urma unui morb, contractat pe frontul din Carpaţi, s-a prăpădit în spitalul militar 
din Blaj soldatul Vasile Borza, din Tătârlau12 (Alba). Deşi era un simplu ostaş, l-au condus pe ultimul 
drum toţi răniţii din spital şi o mulţime de oameni din satele vecine, iar după prohod a vorbit despre 
defunct comandantul aşezământului, dr. Hâncu13. În luna august 1915 era înregistrată moartea surorii 
de caritate Florica Manta, care lucra voluntar la spitalul militar din Sibiu. Florica contractase şi ea o boală 
pe când îngrijea răniţii aduşi în aşezământ pentru refacere, după cum păţise şi sora sa, Mărioara, 
decedată cu ceva timp înaintea14. O tragedie cumplită a lovit şi familia medicului militar Ilie Petraşcu, din 
Lugoj. Pe front a contractat o boală gravă şi s-a întors acasă pentru a fi îngrijit de soţia sa, dar femeia a 
contractat şi ea boala şi s-a prăpădit, în vreme ce el se zbătea între viaţă şi moarte15. 

* 

                                                           
8 Starea sufletească a răniţilor noştri, în „Biserica şi Şcoala”, nr. 1, din 17 ianuarie 1915, p. 2 
9 Ibidem 
10 Vinkovci, oraş croat din cantonul Vukovar-Srijem, situat lângă frontiera răsăriteană cu Serbia – n.n. A.Ţ. 
11 + Dr. Aurel Mărginean, în „Biserica şi Şcoala”, nr. 13, din 11 aprilie 1915, p. 98 
12 Tătârlaua (în ungureşte Felsőtatárlaka) sat aparţinător comunei Cetatea de Baltă (în ungureşte Küküllővár), judeţul Alba, 
alcătuită azi din localităţile Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Sus, Sântămărie şi Tătârlaua – n.n. A.Ţ. 
13 O înmormântare înduieşătoare, în „Unirea”, nr. 44, din 8 mai 1915, p. 4 
14 + Eroina Florica Manta, în „Unirea”, nr. 86, din 2 septembrie 1915, p. 4 
15 Tragedia unei familii de medic român, în „Românul”, nr. 28, din 20 februarie 1916, p. 8 
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Nici prizonierii armatelor inamice, pe care soarta i-a purtat pe pământul Transilvaniei, n-au fost 
privaţi de asistenţă duhovnicească ori de îngrijire trupească. Aşa de pildă, la spitalul militar din Bistriţa 
erau internaţi cinci răniţi ruşi, iar când unul dintre ei şi-a dat obştescul sfârşit, cei rămaşi în viaţă au 
cerut îngăduinţa de a-şi conduce camaradul pe ultimul drum. La insistenţele preotului ortodox Borda, 
dorinţa le-a fost satisfăcută şi locuitorii oraşului au fost părtaşii unei emoţionante scene de solidaritate 
umană şi creştină. „Cortegiul funebru, cu muzica în frunte şi cu cei patru soldaţi ruşi, în uniformele lor 
pământii cari urmau carul mortuar, conform datinei şi a lor, cu capul descoperit şi trişti şi abătuţi a 
înduioşat multe inimi”16 – sublinia un corespondent de presă prezent la tristul eveniment. Cu ocazia 
aceasta s-a aflat că doi dintre tovarăşii de suferinţă ai defunctului erau români basarabeni. Un alt 
moment emoţionant s-a consumat la Lugoj în a treia săptămână a Paştelui, în duminica de 26 aprilie 
când, la cererea comandantului prizonierilor ruşi internaţi în lagărul din oraş, autorităţile militare le-au 
îngăduit ruşilor să participe la slujba de vecernie oficiată în „biserica mare” ortodoxă din centrul urbei. 
Locuitorilor nu li s-au permis să ia parte, din considerente de ordine publică, dar după ce prizonierii au 
umplut până la refuz lăcaşul de cult, românii au umplut şi ei trotuarele. Mulţi nu mai participaseră la 
vreun serviciu divin de mai bine de nouă luni şi au fost foarte mişcaţi atunci când părintele dr. 
Mihăiescu, la sfârşitul slujbei, le-a adresat câteva cuvinte de îmbărbătare, traduse de un român 
basarabean. Cel mai impresionant a fost momentul în care cei cinci sute de prizonieri au cântat de trei 
ori „Hristos a Înviat!” pe limba lor. La întoarcerea în lagăr şi-au intersectat drumul cu un detaşament de 
tineri recruţi români care se îndreptat cântând spre gară, pentru a merge de acolo pe front, care a trebuit 
să se oprească până la trecerea ruşilor. Întâmplarea a sporit şi mai mult dramatismul momentului, 
fiindcă i-a dus pe lugojeni cu gândul la fraţilor căzuţi în captivitatea rusească. „Mulţi din public lăcrimau 
privind la chipeşii Ruşi şi gândindu-se la ai noştri ajunşi 
prizonieri prin cele depărtate meleaguri ruseşti şi 
siberiene”17 – îşi ilustra un corespondent de presă prezent 
scena văzută. Clujenii au asistat şi ei la o scenă 
înduieşătoare, oferită de reîntâlnirea a doi fraţi ruşi, aflaţi 
amândoi în prizonierat. La gară sosise un convoi cu soldaţi 
ruşi răniţi şi invalizi, iar convoiul lor se îndrepta către 
centrul de triere, de unde urmau să fie repartizaţi la diferite 
spitale militare. Pe stradă trecea o trăsură mânată de un 
prizonier rus, când din coloană l-a strigat cineva pe vizitiu 
„Niculae!”. Era fratele căruţaşului. Cei doi s-au îmbrăţişat în 
lacrimi şi trecătorii au lăcrimat şi ei18. 

Exemple de omenie şi de solidaritate creştină au 
oferit însă şi ruşii. Cazul colonelului român Anchidim 
Şioldea dovedeşte din plin calitatea de „buni samariteni” 
dovedită de membrii societăţii ruseşti a „Crucii Roşii”. 
Înaltul ofiţer român era fiul preotului unit din Mititei 
(Bistriţa), iar după absolvirea cursurilor liceale, la Năsăud, 
a îmbrăţişat cariera ostăşească, asemenea multor 
descendenţi ai familiilor grănicereşti. A urmat cursurile 
militare ale „Ludoviceului” din Budapesta şi după 
finalizarea lor a fost repartizat la unitatea din Bistriţa, apoi 
la Ibaşfalău (azi Dumbrăveni), unde s-a căsătorit cu fiica 
protopopului Ştefan Câmpian. Cariera militară l-a purtat 
apoi pe la unităţile din Sibiu, Kezdivásárhely (Târgu 
Secuiesc), Seghedin, Jula, Vârşeţ şi Kecskemét. La începutul 
                                                           
16 O înmormântare înduieşătoare, în „Unirea”, nr. 37, din 17 aprilie 1915, p. 4 
17 Slujbă pentru prizonieri, în „Biserica şi Şcoala”, nr. 16, din 2 mai 1915, p. 124 
18 Doi fraţi, în „Foaia Poporului”, nr. 48, din 31 octombrie 1915, p. 6-7 



       

5

Cetatea Cavalerilor Nr. 4 (8)  APRILIE 2021

 

războiului participă cu Regimentul 3 Husari din Seghedin la bătălia Belgradului, se îmbolnăveşte de 
plămâni pe Insula Ţiganilor, ostrov aflat în faţa capitalei sârbeşti, şi este retras pentru a se întrema. După 
câteva săptămâni este numit comandant al regimentului şi este trimis cu husarii săi pe frontul polonez. 
Pe 14 decembrie 1914 a fost grav rănit în bătălia de la Tuchów şi ridicat de pe câmpul de luptă de 
sanitarii ruşi. Până pe 8 aprilie nu s-a ştiut nimic despre soarta lui, dată la care familia a primit două 
scrisori mai vechi de la cel rănit. În prima amintea că se află în spitalul din Tarnów şi că este bine îngrijit 
de un medic român basarabean şi de un altul polonez, precum şi de surorile de caritate din înalta 
societate rusă. Cea de a doua scrisoare a fost dictată unui medic rus, pesemne că starea de sănătate i se 
înrăutăţise. După reluarea ofensivei austro-ungare şi recucerirea teritoriului pierdut în iarnă, ruşii s-au 
retras din Tarnów, în luna mai, transportându-i cu ei şi pe răniţii inamici. Pe colonel l-au lăsat pe loc, 
fiindcă avea febră foarte mare, iar personalul medical şi-a luat rămas bun de la el şi i-a urat întoarcere 
sănătoasă acasă. Dar n-a fost să fie aşa fiindcă, în spitalul garnizoanei Budapesta i-a recidivat boala de 
plămâni iar rana de şrapnel, care-i sfărâmase piciorul, a trebuit să-i fie scos prin intervenţie chirurgicală. 
După operaţie a şi murit, la căpătâi fiindu-i soţia. „Nu plângeţi, căci plânsul e numai un semn al 
neputinţii. Sângele nostru a curs în şiroaie multe, dar el nu a curs în zadar. Pe urmele lui va răsări o nouă 
viaţă, un viitor mai bun şi mai fericit pentru noi toţi, cari trăiţi azi – în aceste zile de grea încercare – sub 
povara atâtor greutăţi şi aţi luat parte pe câmpul de luptă fie şi numai sufleteşte, căci abia cred să fie 
vreunul dintre voi care să nu aibă acolo un fin sau un frate, sau pe altcineva strâns legat de inima lui. Încă 
odată: Nu plângeţi! Noi ne-am făcut datoria până în sfârşit şi am închis ochi cu gândul mângâitor că noi 
n-am murit în zadar, ci sângele nostru va aduce roade îmbelşugate! Dumnezeii cu voi!”19 – au sunat 
cuvintele de despărţire rostite la prohod de mitropolitul unit, Victor Mihaly, în numele defunctului. 
Astfel trecea în lumea celor drepţi unul dintre cei trei colonei pe care-i aveau românii ardeleni în armata 
austro-ungară. 

* 
Problema asistenţei duhovniceşti a românilor răniţi, 

aflaţi prin spitalele imperiului, a rămas pe mai departe 
nerezolvată de către autorităţile militare austro-ungare, însă 
se vede bine că nici autorităţile celor două biserici naţionale 
nu s-au prea străduit să-i dea de capăt. În schimb, Biserica 
reformată maghiară s-a îngrijit încă de la începutul războiului 
să trimită câte un predicator în fiecare spital militar din 
Austria, preponderent catolică, iar contesa Alesandra Teleki a 
organizat serviciul voluntar al surorilor de caritate tot cu 
scopul de a alina durerile răniţilor maghiari. Pentru românii 
nu se făcea nimic. „Mişcător este şi Românul, care şede la o 
parte gemând, poate cu gândul la nevasta şi copii. Nu vorbeşte 
altă limbi decât cea românească, nu ştie nici scrie, nici ceti, nu 
poate să spuie ce-l apasă şi cei lipseşte, nu pricepe şi nu se 
poate înţelege cu alţii. Numai îngrijirea devotată de care se 
bucură îi face soarta sa, cea tristă, de suferit”20 – aşa descria 
gazeta germană „Union” abandonul duhovnicesc de care aveau 
parte răniţii ardeleni. O geană de lumină pentru aceşti necăjiţi 
a venit din partea unor personalităţi cehe. Mişcat de drama 
răniţilor spitalizaţi în Praga, universitarul Jan Urban Jarnik, 
filolog de renume, a tipărit un ghid de conversaţie germano-
român, luându-şi şi sarcina de a traduce benevol orice 
document în folosul românilor din spitalele oraşului. La fel, 
abatele mănăstirii „Muntele Sion” din Praga, Metodiu Zavoral, a învăţat româneşte pentru a putea 
                                                           
19 Colonelul Anchidim Şioldea, în „Unirea”, nr. 62, din 24 iunie 1915, pp. 1-3 
20 Îngrijirea răniţilor din străini, în „Unirea”, nr. 68, din 10 iulie 1915, pp. 2-3 
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conversa cu răniţii din spitalele mănăstirii şi din când în când organiza şezători literare cu aceştia. Toată 
această trudă a ferecat-o între coperţile unei cărţi intitulate „Şezători româneşti de pe muntele Sion din 
Praga”21. Situaţii similare puteau fi întâlnite şi în spitalele militare din spatele frontului italian. Preotul 
militar Longin Corcheş era printre puţinii duhovnici români care se îngrijeau de sufletele răniţilor şi ca 
atare nu făcea faţă mulţimii de schilodiţi care tot soseau de pe linia frontului. „Sunt o mulţime de răniţi 
români. Ranele sunt cauzate cu deosebire de şrapnele şi granate. Artileria italiană e grozavă. Solul de pe 
câmpul de operaţiuni conţine baccili de thetanus şi astfel, granatele explodând, aruncă pietre şi pământ 
cu baccili în ranele soldaţilor, cari mor între chinurile cele mai grozave! Sunt o mulţime de răniţi, cari au 
mai fost răniţi în Galiţia şi Sârbia, şi acum sângerează pentru a 3-a oră”22 – relata confesorul român 
despre particularităţile letale ale noului front. Preotul le solicita apoi celor din ţară să-i trimită cărţi de 
rugăciune şi ziare româneşti pentru a le alina răniţilor dorul de casă şi de limba română de care 
sufereau. „Mă doare inima văzându-i pe bieţii românaşi printre sloveni şi alte naţionalităţi a căror limbă 
nu o pricep, aşa încât sunt siliţi bieţii ca zile întregi să nu vorbească, fiindcă nu au cu cine. Când aud 
vorbă românească, să fie ori cât de grav răniţi, zâmbesc şi îşi fac cruce, mulţămind lui Dumnezeu că aude 
grai românesc!”23 – sublinia el cu durere-n suflet, dezvăluind şi motivaţia care-i mâna în luptă pe 
ardeleni. „Să luptă ca leii, fiind în speranţă că după luptă vor fi şi românii răsplătiţi după merit, ceea ce 
trebuie să şi urmeze”24. 

Disfuncţii se înregistrau şi în sistemul de distribuire a ajutoarelor oferite de stat familiilor celor 
plecaţi pe front. Sătmăreanul Vasile Buda, din Lipău25, după ce îi scria preotului din satul său că pe front 
l-a întâlnit pe învăţătorul Octavian Pop, cel care s-a ocupat de instruirea copiilor de parohie, şi că vreme 
de trei zile au trecut unul pe lângă altul fără a se recunoaşte între ei, din pricina degradării fizice în care 
au ajuns amândoi, îl ruga pe părinte să intervină pe lângă notarul comunal pentru că soţia sa n-a primit 
niciodată alocaţia cuvenită, în vreme ce nevestele altor mobilizaţi au beneficiat de acest ajutor. „Şi mă 
rog părinte că rugăciunile cari le verşi pentru noi în sfânta biserică să fie primite înaintea lui Dumnezeu. 
Că Doamne în mare jug suntem astăzi, dar gândim că, după rugăciunile cari se varsă în biserici pentru 
noi, bunul Dumnezeu şi Maica Preacurată şi sfânta Cruce va pune milă şi ne va scoate din jugul acesta. Of! 
Părinte cum ne luptăm din tărie pentru ţara noastră iubită, şi acasă am lăsat patru copii orfani şi 
muierea, cari umblă dintr-o poartă într-alta” – îşi începea bietul soldat solicitarea, punându-şi nădejdea 
prioritar în pronia cerească şi doar apoi în intervenţia umană – „Pe cum am cetit o carte de acasă, a mea 
familie încă până în ziua de astăzi n-a căpătat ajutorinţă de la stat, care a fost făgăduită pentru noi. Că 
domnul notar tot împinge de pe o vinere pe alta şi bieţii de ei tare cu greu pot aştepta. Dar te rog Părinte 
sufletesc ca să osteneşti cu pruncii mei până la casa satului să vorbeşti pentru mine cu notarul, că ce 
lucru este că celelalte muieri toate au căpătat ajutorinţă câte de 2 ori, iar a mea muiere n-a căpătat 
niciodată”26 – la care mai adăuga el că învăţătorul, „majorul”, a fost acela care l-a lămurit şi l-a sfătuit 
cum să procedeze. 

De Crăciunul anului 1915, „Reuniunea Femeilor Române” din Turda a oferit o nouă pildă de 
omenie, organizând serbări la spitalele militare din oraş pentru ca şi răniţii internaţi aici să resimtă cât 
de cât căldura praznicelor petrecute până acum doi ani cu cei dragi de-acasă. Sufletul acestor manifestări 
a fost preoteasa Lucreţia Mureşan care, împreună cu alte românce27, au pregătit cadouri şi s-au ocupat şi 
de partea spirituală şi culturală a întâlnirilor cu suferinzii. Prima oprire a fost la Spitalul central, aici 
protopopul Iovian Mureşan a rostit o predică despre nădejdea creştinească, iar o domnişoară româncă a 

                                                           
21 Ibidem 
22 O rugare de pe câmpul de luptă, în „Unirea”, nr. 75, din 29 iulie 1915, p. 4 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 Lipău, sat aparţinător comunei Culciu (în ungureşte Kolcs), judeţul Satu Mare, alcătuită azi din satele Culciu Mare, Apateu, 
Cărăşeu, Corod, Culciu Mic şi Lipău – n.n. A.Ţ. 
26 „Din poartă-n poartă”, în „Calendarul Asociaţiunii, pe anul visect 1916”, nr. 45, din 1916, p. 114-116 
27 Acestea au fost: „Măria Vlăduţiu, presidentă de onoare, Catinca Dr. Moldovan, viceprezidentă, Olimpia Dr. Moldovan, casieră, 
Eugenia Dr. Raţiu, secretară, Maria Dr. Ciuta, controloră, Lucia Bologa, Susana Trif, Nina Gaia şi domnişoara Vituşca Mesaroş, 
Cornelia Buş din Poiana”. Serbările de Crăciun ale soldaţilor răniţi din Turda, în „Românul”, nr. 25, din 17 februarie 1916, p. 6-7 
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recitat poezii patriotice. Apoi româncele au poposit la spitalul din Turda Nouă şi la cel improvizat în 
clădirea liceului, după acelaşi tipic. Fiecare ostaş a primit câte un cozonac, o carte de rugăciuni, tutun, 
chibrituri şi câte o cană de ceai cu rom. Foarte încântate au fost autorităţile locale, comisarul 
guvernamental dr. Betegh Miklós le-a felicitat pe românce, iar directorul spitalelor, dr. Borbély, a 
exclamat: „Iarăşi ne-a întrecut pe noi (Maghiarii) Reuniunea femeilor române”28. Tot de Crăciun, ierarhia 
bisericească din Praga a organizat pentru soldaţii români ardeleni din oraş, care numărau „câtă frunză şi 
iarbă”, serbări închinate Naşterii Domnului, deopotrivă pentru cei ortodocşi şi cei pentru cei greco-
catolici. Din pricina mulţimii ostaşilor, pentru ortodocşi au fost alese sala Politehnicii şi lazaretul 
mănăstirii Strahov, iar pentru cei uniţi biserica „Sfântul Salvator” şi „Casa reconvalescenţilor”. La sala 
Politehnicii, frumos ornată cu brăduţi puşi la dispoziţii de baronul Waldstein, au cuvântat preoţii Nicolae 
Şoşdean, din Lugojel (Timiş), şi părintele Valer Şesan, din Cernăuţi, bucovinean căsătorit cu fiica 
preşedintelui Camerei de Comerţ din Praga. De altfel, preoteasa le-a şi cântat soldaţilor cinci prelucrări 
după folclorul românesc, alte trei cântece au fost interpretate de Alexe Odor, fost funcţionar la banca 
„Albina”, apoi i-au urmat doi interpreţi cehi. Părintele Laurenţiu Curea, din Deva, a susţinut apoi un 
concert de colinde, pe patru voci, cu un ansamblu coral alcătuit de el din soldaţii mai talentaţi. La 
mănăstirea Strahov au ţinut cuvântat părintele Şesan şi doi cunoscuţi prieteni ai românilor ardeleni, 
abatele Zavoral şi profesorul universitar Urban Jarnik. La biserica „Sfântul Salvator”, preotul unit Emil 
Habor a oficiat slujba vecerniei, a ţinut predica şi a urmat un  scurt concert de colinde, interpretate de un 
alt cor ostăşesc. Apoi toţi soldaţii români s-au reunit şi au traversat capitala Boemiei spre cazărmile lor, 
în sunet de fanfară, pentru că în următoarele zile urmau să fie retrimişi pe front. „Câte sate româneşti, 
câte cătune se gândeau acum la flăcăii şi taţii aceştia cari au să moară – unii – cine ştie pe cari 
meleaguri!”29 – erau cuvintele cu care-şi încheia reportajul un corespondent ad-hoc de presă. De pe 
frontul italian, învăţătorul timişean Petru Slevici scria şi el acasă despre cum au petrecut Crăciunui 
ostaşii români din Regimentul 8 Glotaşi din Lugoj. Aici, trei ofiţeri au pus bani laolaltă şi au împodobit un 
brad cu diverse daruri pentru soldaţi. În ajun, preotul militar Boca a oficiat slujba religioasă, iar din 
strana improvizată i-au ţinut isonul militarii. Apoi a fost cântat imnul de stat, s-au împărţit cadourile şi s-
au întors cu toţii la posturile lor. De faţă a fost şi preotul militar german. În dimineaţa Crăciunului, 
acelaşi părinte Boca a săvârşit slujba în româneşte şi sârbeşte, fiindcă în unitate erau încadraţi şi sârbi 
bănăţeni, şi apoi s-au cântat colinde. La sfârşit ostaşii au donat câţiva bănuţi din soldele lor pentru fondul 
destinat zidirii unui orfelinat la Sibiu, destinat orfanilor de război. S-au strâns 131 de coroane şi 30 
fileri30. 

* 
Interesantă este şi povestea istorisită de un ofiţer român aflat în misiune la Viena, Cu real talent 

literar, el îşi exprimă în prima parte a „reportajului” său dorul pe care-l resimte pentru meleagurile 
natale din Transilvania, chiar dacă progresele tehnologice ale Vienei îl fascinează, şi apoi bucuria de a fi 
întâlnit aici câţiva confraţi cu care să poată conversa, urmată de compasiunea pentru un soldat român 
înmormântat aici, de parte de ţara lui şi neştiut de ai săi. Într-una din duminici a participat la slujba 
oficiată la biserica ortodoxă, în limba sârbă, pentru mulţimea de ostaşi slavi aflaţi în capitala imperiului, 
şi mare i-a fost încântarea când spre finalul liturghiei preotul a slujit şi în româneşte pentru folosul celor 
câţiva soldaţi români împrăştiaţi prin mulţime. „Când a răsunat cel dintâi: «Doamne miluieşte-ne!» am 
tresărit ca dintr-un vis şi, fără să ştiu cum, ochii mi s-au umplut de lacrimi cari se scurgeau fierbinţi peste 
obraz” – mărturiseşte ofiţerul – „E aşa de plăcut şi aşa de dulce să auzi în ţară streină accentele limbei 
tale materne. Găsim că e frumos tot ce ni se spune în limba noastră şi, fără să ştim, ne unim cu cel ce ni-le 
rosteşte”31. Apoi a fost înştiinţat despre moartea unui camarad rănit, l-a condus pe ultimul drum înspre 
cimitirul vienez, iar după înmormântare a avut curiozitatea să cerceteze crucile plantate pe proaspetele 
parcele destinate militarilor. Aici a dat peste mormântul ostaşului Vasile Stanciu, din Regimentul 51 

                                                           
28 Ibidem 
29 Crăciunul românesc în Praga, în „Românul”, nr. 2, din 16 ianuarie 1916, p. 2-4 
30 Pentru orfelinatul românesc din Sibiiu, în „Românul”, nr. 18, din 6 februarie 1916, p. 4-5 
31 Din străini, în „Calendarul Asociaţiunii, pe anul visect 1916”, nr. 45, din 1916, pp. 119-127 
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Infanterie din Cluj, înhumat şi neştiut de ai săi. Ofiţerul s-a cutremurat şi, la plecarea din cimitir, a trăit 
impresia că a lăsat acolo un prieten drag, trăire care l-a făcut iarăşi să-i fie dor de limba românească şi de 
meleagurile natale. „Sunetele dulci ale limbei materne, auzită în ţară străină, inscripţia de pe crucea unui 
frate conaţional, mort şi el în străini, vor face întotdeauna să bată mai puternic coardele inimei. Mai ales 
dacă e plină de dor după o patrie îndepărtată, unde, ce-i drept, nu sunt parcuri îngrijite, biserici 
pompoase şi castele minunate, dar unde e freamăt de codrii şi murmur de ape cristaline, unde în serile 
de vară se aprind pe culmi vesele focuri de păstori, pe când doina lină şi trăgănată plânge de veacuri 
aceeaşi durere a unui neam fără de noroc”32. Tot aici avea să fie înmormântat la 1 noiembrie 1915 
locotenentul Aurel Cărpinişan, din Sebeş (Alba), mobilizat la Regimentul 34 Artilerie de Câmp din Cluj, 
rănit grav de un şrapnel pe frontul rusesc, care şi-a aflat sfârşitul în „Spitalul Rudolfin” din Viena33. După 
o jumătate de an, locotenentul Ştefan Boeriu, aflat şi el într-o misiune la Viena, va întocmi o listă cu 70 de 
eroi români înmormântaţi în cimitirul suburbiei vieneze Pruzana, foşti ostaşi ai unor regimente 
ardelene34. 

* 
Despre omenia unor preoţi şi înalţi ofiţeri de pe frontul rusesc aminteşte într-o scrisoare ofiţerul 

român Bazil Radu, încadrat la Regimentul 50 Infanterie din Alba Iulia, care a fost rănit în luptele duse 
pentru cucerirea oraşului fortificat Ivangorod. El povesteşte într-o scrisoare că, după ce au fost 
recuperaţi de pe câmpul de bătălie, răniţii au fost duşi la corturile ambulanţei, unde i-au întâmpinat doi 
preoţi militari cu vorbe de îmbărbătare. A doua zi de dimineaţă au sosit autospecialele sanitare pentru a-
i duce la spitalele militare, dar înainte ca acestea să pornească la drum, fiecare maşină a fost vizitată de 
generalul de divizie al frontului care, aflând că răniţii sunt în majoritate români, i-a întrebat pe fiecare 
„doare?”, dădea mâna cu ei şi se despărţea cu urarea „treiască!”. Gestul simplu, dar omenos, al înaltului 
ofiţer i-a bucurat şi îmbărbătat pe răniţi. Ajuns la maşina în care a fost îmbarcat Bazil Radu, un 
locotenent neamţ, care-l însoţea, i-a lăudat pe ardeleni. „Excelenţă, Românii aceştia s-au purtat 
admirabil!”35 – a spus el. Ajunşi la primul spital, au fost întâmpinaţi de însuşi feldmareşalul Herman 
Köves de Kövesháza cu vorbele „Bine purtat la voi!” şi apoi vizitaţi de prinţul Stefan zu Schaumburg 
Lippe, care le-a spus câteva cuvinte de mângâiere pe limba fiecăruia. A doua zi, un preot militar le-a făcut 
cunoscut comunicatul oficial publicat pe ordinul de zi al frontului de către feldmareşalul Karl von Hoefer, 
comandantul suprem al frontului. „Trupe ardelene, majoritate Români, au ocupat 8 cercuri de apărare 
din faţa cetăţii Ivangorod, partea leului îi revine Regimentului de infanterie Nr. 50, care singur a ocupat 4 
cercuri, a capturat 2.400 Ruşi, 29 tunuri şi mai multe mitraliere”36 – suna comunicatul, la care ofiţerii 
români au strigat „Trăiască!”. Gloria de care s-au acoperit ostaşii români le-a determinat până şi surorile 
medicale să înveţe câteva cuvinte româneşti. Când le serveau masa, ele îi întrebau pe răniţi: „place?”. Din 
spitalul militar de linie, răniţii au fost mutaţi mai târziu în spitalul de Čáslav (Boemia), unde Bazil Radu a 
avut surpriza să vadă afişele de interdicţie a fumatului scrise inclusiv în româneşte, noutate care l-a dus 
cu gândul la profesorul filo-român Jan Urban Jarnik, iar după câteva zile, când au fost vizitaţi de prinţesa 
Elisabeta a Austriei, a fost surprins să-l audă pe medicul care o însoţea spunându-i „Nu şti româneşte!”. 
Acelaşi medic i-a aranjat apoi să fie mutat într-un spital din Ungaria, mai aproape de casă. La plecare, un 
ofiţer ungur, cu care împărţea salonul, a mai felicitat încă o dată vitejia ardelenilor. „Frate, de zece ori 
merg în luptă cu un soldat român decât cu un ori care altul, pentru că la Român dacă îi porunceşti ceva, 
ţi-o împlineşte”37 – i-a mărturisit acesta. 

De pe frontul italian, locotenentul Ilarie Cojocariu dădea de ştire că preotul greco-catolic Petru 
Domşa, originar din Pintic38, a fost distins cu Crucea preoţească „piis meritis”. De opt luni de zile el era 
singurul preot militar trimis de autorităţile militare pentru asistenţa duhovnicească a soldaţilor români 
                                                           
32 Ibidem 
33 Necrolog, în „Foaia Poporului”, nr. 51, din 21 noiembrie 1915, p. 7 
34 Mormintele eroilor noştri, în „Foaia Poporului”, nr. 28, din 20 mai 1916, p. 1-2 
35 Însemnări pe răboj. Cum ne cunosc străinii…, în „Românul”, nr. 7, din 25 ianuarie 1916, pp. 6-7 
36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Pintic (în ungureşte Oláhpéntek), localitate aparţinătoare azi municipiului Dej, judeţul Cluj – n.n. A.Ţ. 
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aflaţi pe frontul din Tirol şi alerga neobosit de la un sector la altul, plus prin spitalele militare, pentru a 
săvârşi sfintele liturghii şi pentru a-i împărtăşi pe ostaşi, fără să se cruţe pe sine. „Cu adevărat zel 
apostolic a cercetat pe ostaşii noştri în toate poziţiile şi tranşeele cele mai expuse, întărind şi mângâind 
sufleteşte pe toţi, îndemnând la credinţă, la plinirea cu sfinţenie a datorinţelor de ostaşi buni şi creştini. 
Bucuria ostaşilor, când auzeau că iară vine popa nostru, ori unde ar fi fost ei: pe munţii cei mai înalţi, pe 
drumuri rele, prin zăpadă până în brâu, departe ori aproape de duşman, când vedeau că şi „popa lor” 
împarte soarta cu ei, şi simţeau că nici ei nu sunt părăsiţi, ci şi ei au părinţi sufleteşti cari se îngrijesc de 
ei în năcaz... bucuria ceasta nu se poate descrie, era pentru ei o zi de sărbătoare, o zi de recreare 
sufletească şi trupească, căci părintele nostru totdeauna le aducea ştiri noi, le aducea vorbe bune şi 
mângâiere”39 – suna descrierea făcută de locotenentul român, autorul scrisorii, ilustrând apoi bucuria 
soldaţilor cu câteva ipostaze plastice surprinse cu ocazia slujbelor religioase oficiate de neobositul 
părinte. „Cu astfel de ocaziuni, totdeauna servea părintele Domşa câte o sfântă liturghie sau feştanie în 
liber, unde cântau ostaşii români «Cuvine-să cu adevărat» ori «Cătră Născătoarea de Dumnezeu» de 
răsunau Alpii, de se cutremura creasta de ghiaţă a câte unui Gletscher bătrân cu ochii holbaţi, 
scuturându-şi zăpada de mii de ani din urechi ca să audă şi el mai bine cântarea dumnezeiască, care 
poate n-a auzit-o de când e. Între astfel de împrejurări, ostaşii noştri îşi uitau pe un moment toate 
năcazurile şi durerile şi se simţeau acasă, în bisericuţa din deal, din satul lor...”40 –îşi încheia el frumoasa-
i expunere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
39 Distincţia preotului nostru militar Petru Domşa, în „Unirea”, nr. 65, din 27 iunie 1916, pp. 1-2 
40 Ibidem 


