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Dedic această carte
fiului meu, Mihail‑Antoniu

„[…] dăm asigurare şi mărturie limpede, că
precum ai noştri înaintaşi au muncit cu încor‑
dare pentru binele sufletesc şi totodată pentru
creşterea şi iluminarea poporului, prin înte‑
meierea şi susţinerea celor dintâi instituţii
culturale de la graniţele graiului românesc:
tot astfel ne vom strădui şi noi mai departe, în
aceeaşi brazdă asudând. Și vom şi face aceasta
cu râvnă crescătoare, cu voie bună şi cu inimă
învăpăiată, […] la bază ţinând şi mereu în
vedere având adevărul şi morala creştinească,
astfel că scumpa noastră Românie îşi va şti asi‑
gurată existenţa şi garantată înflorirea la locul
ce şi l‑a croit între neamurile pământului.”
Episcop Dr. Demetriu Radu

Către cititori

Puţine sunt scrierile istorice despre rolul Bisericii greco-catolice
româneşti în înfăptuirea Unirii celei mari, din perioada 1918–1919, dar
şi mai puţine cele care, sine ira et studio, „ascultă” şi se inspiră şi din
izvoarele scrise de adversarii măreţului act, amintit mai sus. Lucrarea
de faţă a domnului dr. Silviu Sana face parte, după cum cititorii pot
constata, din această ultimă categorie de scrieri. Ea are ca obiect de
dezbatere ştiinţifică un teritoriu cu destin aparte în perioada cercetată,
cea dintre ianuarie 1918, când se emit celebrele puncte wilsoniene,
şi mai 1919, când în Urbea de pe Crişul Repede, intrată sub stăpâ‑
nire românească, poposeşte perechea regală din Bucureşti, Regele
Ferdinand şi Regina Maria. Destinul de care vorbim este cel al rămâ‑
nerii teritoriului amintit, cuprinzând, în întregime sau parţial, fostele
comitate Arad, Sălaj, Bihor şi Sătmar, vreme mai îndelungată sub
stăpânire ungurească, în timp ce în restul Transilvaniei, cea româ‑
nească fusese instaurată îndată după 1 decembrie 1918.
Din cartea domnului dr. Silviu Sana se vede că alipirea
Transilvaniei la România s‑a făcut în două etape, cea de la intrarea
Armatei române în provincia amintită, întâmplată în noiembrie
1918, până la 1 decembrie, respectiv la proclamarea unirii cu ţara şi cea
de la începutul conflictului armat cu Ungaria bolşevică, până la ocu‑
parea Budapestei. Că lucrurile stau aşa, cititorii se vor convinge după
ce vor parcurge noianul de informaţii extrase de autor, cu stăruinţă
de benedictin, din cele mai variate surse, puse în circuit ştiinţific şi
interpretate în nexul sau legătura lor firească. Din acestea rezultă că
Unirea Transilvaniei cu România s‑a făcut cu sacrificii serioase, şi
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inventarul prodigios făcut de autor al faptelor unor martiri din rândul
intelectualităţii româneşti, recte al preoţilor greco-catolici, al avoca‑
ţilor şi altor reprezentanţi ai profesiunilor liberale, asasinaţi sau bru‑
talizaţi de armatele maghiare, ne demonstrează cu prisosinţă acest
lucru. Autorul ne dă, în acest sens, nume, biografii, fapte, întâmplări
din toate teritoriile, rămase în perioada amintită sub stăpânire ungu‑
rească. Îi este de folos, în acest loc şi memorialistica, pagini scrise de
actanţi ai întâmplărilor din acea perioadă, numeroase, desigur, multe
dintre ele tipărite în volume colective sau separate, iar altele extrase
din presa vremii sau din surse arhivistice. Acestea ar merita, socotim,
un volum aparte, şi ceea ce se publică în această carte ar putea con‑
stitui un început pentru repunerea în circuit a întregii memorialistici
a chestiunii. Și fără aceasta, însă, volumul domnului dr. Silviu Sana
poate fi considerat o lucrare temeinică, pe care subiectul abordat o
merită din plin.
Oradea 3 octombrie 2018

Prof. univ. dr. Blaga Mihoc

