Avocații doljeni căzuți pentru România Mare

Centenarul Primului Război Mondial și cel al Marii Uniri a tuturor românilor este un prilej
de evocare a memoriei celor căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei. Printre aceștia s-au
numărat și „oamenii legii”: magistrați și avocați.
... Abia ieşiţi de pe băncile facultăţii de drept, erau tineri, cu mustăcioarele abia mijite,
încrezători în cariera care le stătea în faţă, după depunerea jurământului de admitere în profesie.
Mobilizaţi pe front în 1914, 234 (din cei 1275) nu s-au mai întors ... Aşa îşi începe lucrarea sa Le
barreau de Paris dans la Grande Guerre (Ed. Gallimard, Paris, 2016) avocatul François Gibault,
elaborată și publicată ca un omagiu adus înaintaşilor căzuţi pe câmpul de onoare acum 100 de ani
şi ale căror nume au rămas încrustate în placa de marmură din Palatul de Justiţie din Paris.
Pentru noi, românii Primul Război mondial şi eroii săi, inclusiv cei din rândurile
magistraturii şi ale avocaturii prezintă o semnificaţie deosebită pentru că, dincolo de participarea
pe câmpul de luptă, jertfa lor a însemnat împlinirea, în 1918, a visului de veacuri al Marii Uniri,
cel mai important proiect astfel împlinit al istoriei noastre naţionale.
Potrivit unei estimări (incomplete!) publicată în presa vremii, numărul magistraţilor din
Vechiul Regat căzuţi pentru Patrie în prima mare conflagraţie mondială a fost de 70-80, iar cel al
avocaţilor s-a ridicat la peste 250. Alţi confraţi au murit în pribegie: Barbu Ştefănescu-Delavrancea
la Iaşi, profesorul doljean Ion Tanoviceanu în Odessa, Nicu Xenopol tocmai la Tokyo... Unii
precum Istrate Micescu au plecat să lupte pe front, dar au fost reformaţi, fiind declaraţi ca inapţi
din punct de vedere medical.
Când tumultul războiului şi al grozăviilor sale s-a domolit, barourile şi-au numărat morţii
şi i-au comemorat aşa cum se cuvine, inaugurând un adevărat cult al eroilor barei. În cadrul unor
solemnităţi s-au dezvelit „pietre comemorative”, s-au ţinut discursuri, slujbe religioase şi s-au
exprimat gânduri pioase, de recunoştinţă şi aduceri aminte.
O primă experienţă de acest gen a avut loc la Craiova unde, la 29 noiembrie 1918, Baroul
Dolj organiza o manifestare-omagiu, a cărei relatare publicată în ziarul local „Viaţa Nouă” (anul
I, no. 15) o redăm mai jos.

Mircea Duțu

1

CULTUL MORŢILOR
Solemnitatea desvelirei pietrei comemorative a avocaţilor Baroului de Dolj, morţi pentru patrie

Cultul Eroilor la Palatul Justiţiei. Corpul avocaţilor din Dolj, prin săparea numelor
colegilor lor morţi pentru patrie pe o placă de marmoră şi prin sărbătorirea organizată cu ocazia
desvelirei acestei plăci în sala paşilor pierduţi din Palatul Justiţiei, în ziua de 29 Noembrie 1918,
a făcut prima manifestare în ţara românească privind introducerea cultului cel mai sfânt, cel mai
înalt, cultul eroilor.
Sărbătoarea a început la ora 10 dimineaţa prin oficierea unui serviciu divin de preotul
Săvulescu, preotul suferinţei din timpul ocupaţiei, care a rostit câteva cuvinte înălţătoare.
A urmat d-l avocat N.N. Boboc care, prin cuvinte bine simţite, a predat placa d-lui Prim
President al Curţei de Apel, încheind cu strigătul de Trăiască Regele. Muzica soc. „Cerna” a
intonat imnul regal.
D-l consilier de Curte E. Bănescu, delegat de Curte a primi placa, ţine o admirabilă
cuvântare şi cu mare jale .
D-l avocat M. Policrat, locţiitorul de Decan al Baroului, a pronunţat câteva cuvinte bine
simţite, depunând pe placă, din partea Consiliului de disciplină, o ramură de laur cu tricolorul .
După d-sa urmează d. Avocat Mitu Stoenescu, ofițer de rezervă, care, cu o voce înecată în
lacrămi de adâncă emoție, a pronunțat cea mai duioasă, cea mai inimoasă cuvântare ce se putea
pronunța în asemenea manifestație înălțătoare.
D-l avocat N. Iovipale a citit o poezie admirabilă, făcută în memoria avocaților morți
pentru patrie, de d-nul avocat St. M. Boțoiu, după care a rostit o frumoasă cuvântare.
D-l locotenent Perticariu, dela școala militară, din partea ofițerilor activi, a rostit o
bărbătească cuvântare, după care serbarea s-a încheiat cu o magistrală cuvântare a d-lui avocat
G. Pencioiu, care a stors lacrămi.
În tot timpul, muzica soc. „Cerna” a intonat imnurile aliaților.
Au luat parte d-l Prefect al județului, d. Comandant militar, Comandantul Școalei Militare
cu o delegație de elevi ai școalei, cari au încheiat serbarea cu o defilare ce a stârnit entuziasm .
De asemeni au luat parte domnii magistrați, avocați, o mulțime de d-ne și altă multă lume
de inimă.
Se cuvine, încheind, să aducem câteva cuvinte de laudă d-lui avocat Raliu N. Georman,
care a fost inițiatorul și sufletul acestei înălțătoare festivități;
Iată și cuprinsul plăcii comemorative :
ÎN MEMORIA
ADVOCAȚILOR DIN BAROUL DE DOLJ
MORȚI PENTRU PATRIE
În campania anilor 1916-1918
Petre N. Georgescu
Mișu Becerescu

Ioan I. Pârâianu
Ioan Ciocâlteu
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Ștefan Georgescu
George Râmniceanu
Măndiță Donescu

George Demetriad
Nicolae Th. Brăiloiu
Mircea Constantinescu
*
*

*

Totodată, era publicat cu subtitlul PRO MEMORIA

IMNUL CELOR ZECE
La desvelirea pietrei comemorative, a avocaților Baroului de Dolj, morți pentru patrie

Au fost cândva tâlcuitori de lege,
Iscoade de-adevăr, și iubitori de drept ...
Și au plecat, toți Zece, cu credințan piept
Că’n contra celor răi și făr’de lege
Ei luptă pentru Neam și pentru Rege.
Dar în vârtejul care ne-a cuprins
Pe rând sau stins.
Au fost, cei Zece, bravi legionari
Cari-au pornit, în clipa datoriei,
Să cucerească culmea veșniciei
Pe care niște Zei – cumpliți , barbari,
Jertfeau ființa României Mari ...
Dar au căzut, luați de-al morții val,
Spre ideal .
Descoperiți-vă Colegi, Popor !
Și rupeți vălul care-i înveșmântă
Să evocăm memoria lor sfântă;
Trimiteți gândurile voastre’n sbor
Ca să’ngenunche la mormântul lor
Și vă rugați pentru odihna, rece
A celor Zece !...
St. Mircea-Boțoiu
Avocat
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