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Colindul Cavalerilor 
Cu prilejul Sfintelor sărbători la Marele Praznic 

al Nașterii Pruncului Mântuitor Iisus,  

de Crăciun și Anul Nou 2021 Redacția dorește 
tuturor prietenilor și cititorilor revistei Cetatea 

Cavalerilor  

sănătate, bucurie și spor în toate, inspirație în 
călătorii fascinante în magia sărbătorilor, cu 

spiriduși, zâne și muzele surori, mânate de Clio!  

* 

Și pentru că nu cred să existe pe fața pământului un 
român, ce are credința călăuzită de lumina 
pentagramei, care, plecând de acasă, să nu-și facă 
semnul Sfintei Cruci și să nu rostească: Doamne 
ajută!, ceea ce dorim și în numele redacției revistei. 

Apoi, consider, în aceeași ordine, că nici o biruință 
semnificativă nu e posibilă fără aceacredință tainică. 
Și cum peste timp satisfacția sufletească s renăscut, 
precum odinioară credința strămoșilor în victorie, 
determinată de credința tare care le-a fost scut, iar 

prin legea ei s-au întărit solidar, biserica i-a ocrotit, iar limba română ne-a unit ca neam, tot așa dorim viață lungă cu 
Cetatea Cavalerilor spre o temeinică garanție că odată realizată conexiunea virtuală vă oferim informații corecte și 
Adevărate față de un subiect local, ori național-european, analizat și actualizat cu argumente critice imbatabile. 
Exprimăm gând curat prin legământul că SERVIM PATRA ROMÂNĂ! 

Pe traiectoria astrală a Uraniei, în inimi cu bucuria Melpomenei, pe ritmurile mișcătoare ale Terpsichorei vă 
urăm mult spor. Munca să vă fie încununată de laurii Calliopei, să înălțați Patrie imnuri de slavă inspirați de 
zeița Polyhymnia, să aveți în minte farmecul sunetelor tulnicăreselor din Apuseni, vestitoare a generațiilor 
viitoare, în unire cu Euterpe și Erato, să identificați pe cei care inspirați de  trecutului glorios al strămoșilor 
pun mască Thaliei, și urcând voinicește treptele devenirii neamului românesc, în corul condus de Apollo, 
inspirați de muza Clio și surorile sale, să fiți SĂNĂTOȘI, veseli și darnici de Crăciun!  

La Anul și La Mulți Ani! 

~ Redacția Cetatea Cavalerilor ~ 
COLINDE- Traditionale din Bihor 

Deschide ușa creștine 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltOyAFTlLi8
https://www.youtube.com/watch?v=FLUNfM0WgnQ


5 
 

 
Colindă nouă  

(La Crăciunul din anul 1915)  
 

O, dulce înger, ce odat’ / Vestita-i pe Mesia,  
/Coboară iar din cerul sfânt / Plinind din nou solia!/ 

Purtând stâlparea de măslin, / În alb veştmânt te-arată / 
 Şi ad-o zarea de senin / În lumea tulburată. / 

Pătrunde prin troianul alb / Sub streşini umilite / 
 Şi mângâie copii orfani / Şi mame văduvite. / 

Coboară’n câmpii’nsângeraţi, / Ce’n vuiet greu căşună / 
Şi din duşmani fă iarăşi fraţi, / Blând mână’i dempreună./ 

Şi ca prin farmec ăst pământ / În rai se va preface, / 
 Când vei vesti cu glasu-ţi sfânt:/ În lume fie pace! / 

 
Braşov, 25 decembrie 1915 Andreiu Bârseanu  

 
Românul, nr. 283 din 25 decembrie 1915/7 ianuarie 1916, Arad, p. 1 

 
Serbările de Crăciun ale soldaţilor răniţi din Turda1 

 
Turda (comitatul Turda-Arieş), 11/24 decembrie 1915 – 

 Reportaj în legătură cu serbarea organizată de 
 Reuniunea femeilor române din comitat,  

în ajunul Crăciunului, 
 în cinstea soldaţilor români răniţi 

 şi spitalizaţi în cele patru spitale militare din oraş  
 

Miercuri, înainte de Crăciun, la 4 ore p. m., s-au început serbările la Spitalul central. Reuniunea 
femeilor, în frunte cu prezidenta ei, doamna Lucreţia Murăşian, era în corpore prezentă, însoţită si de alte 
doamne şi domni români din oraş si jur. De faţă era, pe lângă personalul spitalului, domnul comite suprem si 
comisar guvernamental Dr. Betegh Miklós cu doamna. După un scurt serviciu divin şi un frumos discurs, 
ţinut de Preonoratul Iovian Murăşian, protopop, „despre nădejdea creştinească ca o ancoră a sufletului”, 
aplicat cu multă iscusinţă pentru însufleţirea soldaţilor în răsboiu şi suferinţe, făcând o adâncă impresiune 
asupra publicului, domnişoara Catinca Pătăcean a declamat poezia „Ce zic soldaţii de Königrätz”, de Ioan 
Băilă, a fost viu aplaudată pentru iscusinţa de a tălmăci sentimentul românesc atât de elocvent. A urmat apoi 
împărţirea darurilor, sub conducerea prezidentei, prin membrele alese în acest scop, anume doamnele: 
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. Fiecare soldat a căpătat un cozonac alb, simbolic de Crăciun, şi câte 
un pachet conţinând o batistă, un pachet de tutun, foiţe, chibrite, cărţi poştale, creioane, mere şi o carte de 
rugăciuni şi alte broşuri şi la urmă câte-o ceaşcă cu rom. Surprins de aceste daruri, directorul spitalului, Dr. 
Borbély, a exclamat: „Iarăşi ne-a întrecut pe noi (Maghiarii) Reuniunea femeilor române”. La 6 ore s-au 
continuat serbările la Ceai (ungureşte tea – n.n., A.Ţ.)  

Spitalul No. III din Turda-nouă, unde s-au întrunit şi răniţii din Spitalul de la liceu şi de la No. II, circa 
250 soldaţi. Aici aştepta un public imens, în-frunte cu contesa Bethlen care, drept recunoştinţă faţă de 
Reuniunea femeilor române, a oferit un buchet de flori naturale prezidentei acesteia. Serviciul l-a oficiat 
Multonoratul domn Nicolae Raţiu, viceprotopop, şi răspunsurile le-a dat un grup de câţiva clerici din Blaj şi 
studenţi din Turda. A urmat apoi declamarea poeziei, citate deja, de domnişoara Catinca Pătăcean, apoi 
sergentul Mitru Daraban, din Mischiu, a declamat poezia „La Ivangorod”, de Vâlcean, sergent.  

Soldaţii apoi au cântat mai multe colinzi româneşti. La urmă a mulţumit Reuniunei preotul reformat 
Egerházi pentru jertfa şi mila creştinească dovedită faţă de soldaţi. Terminând acest mic program, s-a făcut 

                                                           
1 Extras din Volumul 1: Augustin Țărău, Cristina Liana Pușcaș, Dumitru Noane, Cu noi este Dumnezeu…Ed.Primus, Oradea, 2019 
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distribuirea aceloraşi daruri şi prin aceleaşi persoane ca şi la Spitalul central şi publicul s-a depărtat între 
viile manifestaţiuni de mulţumire şi recunoştinţă a sutelor de soldaţi.  

Corespondent Românul, nr. 25 din 4/17 februarie 1916, Arad, p. 6–7  

 

Crăciunul românesc în Praga – în 13 ianuarie 1916 

Am să vă raportez despre o sărbătoare înălţătoare de inimi. Înălţătoare de inimi din mai multe puncte 
de vedere. Cetitorul rândurilor de faţă se va convinge în curând despre adevărul celor susţinute. Mai întâi de 
toate, chiar şi numai faptul că soldaţii români au avut putinţa să sărbătorească naşterea Domnului în oraşul 
Praga, departe de ai lor, în mijlocul acestui război înfricoşat – trebuie să ne mângâie inimile. O licărire de 
lumină binefăcătoare, în potopul de întuneric răspândit pretutindeni. Oraşul Praga ne-a mai dat dovezi de 
dragoste nouă, Românilor, şi cu prilejul expoziţiei jubilare din 1908, când o deputaţiune românească a fost 
primită cu multă dragoste de populaţia şi reprezentanţa oraşului. Dacă am fost îndreptăţiţi să ne aşteptăm la 
aceleaşi sentimente de prietenie sinceră şi acum – aşteptările noastre au fost întrecute de ceea ce am 
experiat. La năcaz se cunoaşte prietenia adevărată – prietenia oraşului Praga s-a adeverit trainică acum, când 
nu e vorba numai de năcaz ci de primejdie chiar. Toţi străinii cari au contribuit la reuşita serbării de Crăciun, 
cu totul gratuit, ne-au dat o dovadă strălucită despre dragostea lor faţă de noi. Aşa ceva nu se uită. Dar să 
relatez pe îndelete despre cele petrecute.  

În Praga sunt soldaţi români câtă frunză şi iarbă. În Praga este o mână de oameni de inimă, de 
intelectuali, cari s-au gândit să ofere soldaţilor noştri de sărbătorile noastre ale Crăciunului puţină hrană 
sufletească. Zis şi făcut. Cât ai bate din palme s-a constituit un comitet ad-hoc şi cu câteva probe de cor (vreo 
5!), cu câteva contribuţii muzicale, de cari va fi vorba mai la. vale, s-a înjghebat un program convenabil, care 
numai cinste ne-a adus. În după amiaza şi în seara zilei de joi, 6 ianuarie, nou, (pre-seara Crăciunului) s-au 
ţinut aceste festivităţi, în tehnica cehă, în lazaretul mănăstirei de Strahov, în biserica Sfântul Salvator şi în 
Casa reconvalescenţilor, din suburbiul Letna. În tehnica boemă, şi în Strasov sau adunat soldaţii greco-
ortodocși, în biserica Sfântul Salvator şi în Letna cei greco-catolici. (Dębica – oraş în Polonia – n.n., A.Ţ.) Nu-i 
vorbă, ar fi fost de dorit ca festivităţile să se ţină împreună sau – în cazul extrem – să nu colideze în privinţa 
timpului. Neputându-se duplifica spectacolul, fiecare a fost silit să ia parte numai la una din festivităţi, mult la 
două. Poate că ni se va da ocazie să vedem colaborarea preoţilor noştri de ambele confesiuni cu prilejul 
sărbătorilor Paştilor (căci vai, tare mi-e teamă că şi Paştile le vom ajunge în Praga cu soldăţime românească!).  

În sala cea mare a tehnicei, frumos împodobită cu brazi miticei puşi la dispoziţie de baronul de 
Waldstein, conducătorul spitalului din tehnică, în sala arhiplină de soldaţi şi de oaspeţi iubiţi, într-o 
atmosferă cât se poate de prielnică s-a desfăşurat programul festivităţii soldaţilor greco-ortodocşi. Au fost 
doi oratori: părintele Nicolae Soşdean (din Lugojel) care a deschis festivitatea, rostind câteva cuvinte simţite, 
şi părintele Dr. Valer Şesan, docent universitar (din Cernăuţi), care a pus punctul pe i la sfârşitul festivităţii, 
recapitulând simţămintele de cari am fost cuprinşi, mulţumind în termeni calzi participanţilor şi 
colaboratorilor şi picurându-ne în inimile noastre încredere în viitor. Cântăreţi solişti au avut doi: pe doamna 
Maria Bojena Dr. Şesan şi pe domnul Alexe Odor. Doamna Şesan, o cehă de origine, fiica preşedintelui 
Camerei comerciale cehe din Praga, ne-a încântat cu cântece româneşti (de Brediceanu): a) Sus, în vârful 
dealului, b) Vino bade iar acasă, c) Bagă doamne... apoi Ştii tu, bade, şi cu o „Ave Maria”, cu text latinesc. Păcat 
că publicul nostru ardelean nu cunoaşte încă pe doamna Şesan. Bucovinenii au avut fericirea să o asculte de 
mai multe ori, ca diletantă, pe scena teatrului din Cernăuţi. Doamna Şesan a secerat aplauze meritate. 
Domnul Alexe Odor, funcţionar de bancă la „Albina”, pe care îl cunosc sibienii şi braşovenii, a cântat cu o voce 
plăcută şi o modestie binefăcătoare „Cântecul haiducesc” de Brediceanu şi „Arde-mi-te-ai codru des”. Aplauze.  

Doi domni cehi, domnul Dr. Frida şi domnul V. V. Sak, compozitor talentat, au executat, unul la vioară, 
celălalt la pian, „Sonatina” celebrului compozitor ceh Dvorak, apoi „Doina” lui L. Wiest. Aplauzele prelungite 
au tălmăcit mai bine decât ori şi ce simţămintele publicului ascultător. A fost o plăcere să asculţi accentele 
compozitorului ceh şi apoi – în nemijlocită apropiere – doina românească.  

Pe lângă punctele înşirate până acum, au mai fost trei. Dacă le-am lăsat mai pe urmă nu însemnează că 
nu le-am dat importanta cuvenită, ci fiindcă vreau să leg de ele numele conducătorului corului improvizat, a 
părintelui greco-ortodox Laurenţiu Curea, din Deva, acum preot militar. Cele trei puncte au fost executate de 
25 soldaţi români de diferite grade. S-a cântat „Trei păstori”, „La nunta din Cana Galilei” şi „O, ce veste 
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minunată”. Corurile, în patru voci, au mers bine, cu toate că s-au ţinut numai 5 probe de coroane Părintele 
Curea poate fi cât se poate de satisfăcut cu rezultatul obţinut. Dar nu numai corul are să-i mulţumească mult, 
ci întreagă festivitatea, căci nu s-ar fi ţinut astfel dacă n-ar fi fost părintele din Deva. Mulţumită entuziasmului 
domniei sale am ajuns la rezultatul acesta satisfăcător. Domnia sa a fost sprijinit în întreprinderea domniei 
sale de inimosul filoromân A. Kjecan, profesor în Praga, despre care presa românească va trebui să mai 
vorbească de aici înainte, de părinte Dr. Şesan şi de părintele Şoşdean. Dacă festivitatea din tehnică a reuşit 
atât de bine – cea din Strahov n-a rămas îndărăt, ba a întrecut-o, căci, cu toate că a fost acelaşi program ca în 
tehnică, s-au mai adăogat două vorbiri la sfârşit, după cuvintele inimoase ale părintelui Şesan. Vorbirile 
acestea au fost un punct de forţă al serii de Crăciun. Iată de ce au vorbit doi prieteni iubiţi ai neamului nostru 
– abatele Zavoral şi profesorul universitar Urban Jarnik. Se putea să lipsească din mijlocul nostru aceşti 
scumpi promotori ai limbei noastre, aceşti adevăraţi prieteni ai cauzei noastre, se putea să nu colaboreze 
chiar la serbarea noastră românească? Aşa s-a întâmplat că le-am auzit vorba cu bucurie şi, dându-le cinstea 
cuvenită, din toată inima.  

Abatele Zavoral, al cărui nume va trebui să-l învăţăm de aici înainte şi să-l stimăm, a vorbit cum nu 
vorbesc mulţi păstori sufleteşti. Între cei puţini, între cei aleşi, între cei cuprinşi de o dragoste mare, 
desinteresată, este şi Măria Sa. Ochii îi străluceau de bucurie când vorbea. Ne saluta în lazaretul mănăstirei 
Strahov, a cărei căpetenie este. Rostea cuvintele cu atâta simplitate, cu atâta pătrundere faţă de fineţele 
limbei româneşti – încât toţi, dar absolut toţi, au rămas atinşi până la lacrimi de dragostea aceasta apostolică 
a Măriei Sale. Să fi văzut pe răniţii de lângă paturile de spital – căci paturile albe, curate, erau înşirate la 
stânga şi la dreapta noastră, să le fi cetit în ochi, în ţinuta mâinilor – ai fi cetit la toţi dragostea nemărginită pe 
care o simţesc faţă de binefăcătorul lor. Ca un adevărat tată sufletesc s-a arătat în mijlocul nostru şi ne-am 
simţit mândri că ne este dat să-i procurăm şi noi o bucurie, cât de mică, cu prestaţiunile noastre. A vorbit mai 
apoi iubitul nostru – pot să zic cu drept cuvânt „iubitul” nostru! – profesor universitar Dr. Urban Jarnik. Cu 
verva proprie domniei sale, cu cuvintele neaoşe româneşti, ne-a încântat. De-am avea cât mai mulţi 
filoromâni sinceri de talia domnului profesor!  

Despre domnul Jarnik s-au scris deja în presa noastră, încât mă simt dispensat să insist aici asupra 
persoanei domniei sale. Pe lângă abatele Zavoral şi Dr. Urban Jarnik, a avut sărbătoarea noastră de Crăciun şi 
alţi oaspeţi iubiţi. Între alţii am remarcat, la una sau la cealaltă serbare, pe colonelul A. Frandetzky (cu 
doamna) şi pe vicecolonelul Katzander (cu doamna) – ca reprezentanţi oficioşi ai armatei comune, apoi pe 
superiorul militar Wonesch, pe baronul de Waldstein, pe doamna Urban Jarnik, cu fiica domniei sale şi nora, 
doamna Dr. Jarnik junior, pe tânărul scriitor, profesor A. Krecan, pe compozitorul ceh Weiss, pe profesorul 
macedonean Dr. Staca etc. Între oaspeţii din biserica Sfântul Salvator şi din Letna mi se spune că au fost: 
abatele Zavoral, principesa Iosefina de Lobkowitz, contesa Elisabeta Thun, directorul universităţii teologice 
boeme, mai mulţi profesori şi preoţi.  

Preotul greco-catolic Emil Habor şi-a câştigat merite cu aranjarea programului festivităţii. Programul 
s-a compus din vecernia (cu acompanierea muzicii militare), dintr-o predică ocazională, avântată, din 3 
colinde cântate de câţiva soldaţi (Trei crai, O ce veste... şi Patru păstori). După fiecare colindă a executat 
muzica militară cântece bisericeşti. Prima zi de Crăciun a ţinut fiecare confesiune serviciu bisericesc. Mii de 
soldaţi au luat parte – ascultând cuvintele de îmbărbătare ale preoţilor lor. Cu muzica militară în frunte, au 
parcurs apoi soldaţii români străzile oraşului Praga, până la cazarmă – mulţi erau îmbrăcaţi în haine nouă, 
gata să plece pe câmpul de luptă, în „Marschkompagnie”. Parcă văd şi acum tabloul: podul de peste râul 
Vltava plin de soldaţi români, trecând spre Hradşin în pas apăsat. Câte sate româneşti, câte cătune se 
gândeau acum la flăcăii şi taţii aceştia cari au să moară – unii – cine ştie pe cari meleaguri! Dar muzica cânta 
marşuri şi atmosfera era încărcată cu ceva sărbătoresc, încât îţi înăbuşeai jalea din suflet şi lăsai să te 
cuprindă duioşia cântecelor ascultate în preziua, ritmul celor „Trei păstori” sau a minunatei melodii „O, ce 
veste minunată”. Şi lacrima ţi se oprea pe geană... Soldaţii aceştia erau fericiţi că li s-a dat putinţa să-şi 
sărbătorească, cel puţin în parte, sărbătorile Crăciunului... Dar mai are serbarea de acum şi o însemnătate 
mai mare.  

Este – după cum mi se spune – prima manifestare în public a Românilor în Praga. De aceea numai 
bucura ne putem. Părintele Curea a primit o răsplată din partea autorităţilor militare (Die beste belobende 
Anerkennung im Namen des Allerhöchsten Dienstes: „Cea mai lăudabilă recunoaştere în numele Celui mai 
Înalt Serviciu” – n.n., A.Ţ.) care s-a publicat şi în ordinea de zi a regimentului. Răsplata, aceasta pentru cele 
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prestate, este binemeritată, deoarece munca depusă de domnul părinte este, de fapt, lăudabilă. Să auzim tot 
astfel de veşti din Praga!  

Poate se bucură unul sau altul din cetitori să ştie cine a cântat în coroane. Iată numele lor: Gheorghe 
Baboie, funcţionar la „Albina”,  

Gheorghe Bidu, absolvent de comerciale,  
Pavel Birţ, absolvent de comerciale,  
Gheorghe Borcoman, învăţător,  
Virgil Buzea, student, clasa VII gimnaziu,  
Ioan Bratu, student comercial,  
Septimiu Brotea, student, clasa VII gimnaziu,  
Nicoiae Cornea, student comercial,  
Simion Curea, candidat de învăţător,  
Gheorghe Drăghiciu, meseriaş,  
Gheorghe Furnică, absolvent de şcoală comercială,  
Gheorghe Furnică Costi, absolvent de şcoală comercială,  
Gheorghe Gociman, teolog curs I,  
Gheorghe Giuvelca, funcţionar la „Albina”,  
Gheorgse Halmaghi, econom,  
Gheorghe Lincu, învăţător,  
Ioan Muscalu, absolvent de comerciale,  
Vasile Mesotă, riguros în drept,  
Vasile Negutiu, profesor la Gimnaziul din Braşov,  
Alexe Odor, funcţionar la „Albina”,  
Gheorghe Rusu, pedagog curs II,  
Stelian Rusu, funcţionar de bancă,  
Dr. Valer Şesan, profesor de teologie,  
Emil Teacă, student pedagogie curs II, 
 Ioan Taus, zidar.  

Românul, nr. 2 din 3/16 ianuarie 1916, Arad, p. 2–4 
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OSPĂȚUL FECIORILOR 

(Datină din Ardeal)2 
 

În urmă cu 155 de ani Iosif Vulcan făcea cu 
cei de la „Familia” lui „foaia beletristică cu 
ilustrații” în care publicau obiceiuri, datini de 
Crăciun și alte serbări populare, dimpreună cu 
multe poezii populare culese de colaboratori. 
Redăm în extensie pasaje largi din una, petrecută în 
zona de Nord-vest a Ardealului. 

Și pentru a vă introduce în atmosfera acelor 
ani voi spicui din datina populară: „Ospățul 
feciorilor”, așa cum a consemnat-o Fr. Longin. 
Conform spuselor sale: „sunt puține popoare în 
lume care au atâtea și așa frumoase datini ca 
poporul român”, despre care se pot scrie cărți 
întregi, care ar putea compune, era de opinie 
autorul, chiar „o bibliotecă întreagă numai cu cărți 
despre caracterul lui [a poporului-n.n.], judecat din 
datinile și poeziile sale, foarte frumoase și mult 
prețioase”3. Ele, la un loc, ne prezintă, de fapt, 
caracterul și sinteza istorică a trecutului, la urma 
urmei originea sa, nealterată de amestecuri diferite. 
Nici „o poteră n-ar putea constrânge” ca datinile să 
servească altcuiva decât poporului român, deși, la 
prima ascultare, unele par fără de sens și preț, dar 
la o analiză aprofundată dau contrariul. 

Autorul relatează faptul că, în 1867, 
sărbătorile Crăciunului le-a petrecut la un amic, 

dintr-un sat din Transilvania (fără a-l nominaliza), unde poporul român era „mai curat, mai sârguincios, cu 
români model, oameni sănătoși, frumoși cu familii extinse, oameni de treabă”4. Tinerii din acel sat se pregăteau 
de „Ospățul feciorilor”, o datină veche, din moși și strămoși, de mare preț, care evocă bravura romanilor, 
când aceștia serbau „juzii juvenili”, între Crăciun și Anul Nou, în cadrul familial. Și povestea se deapănă, 
precum firul din caier. La ospăț luau parte 12 feciori din sat, de peste 18 ani, dar nu mai bătrâni de 21. 
Concluzia din informație rezidă în faptul că feciorii după vârsta de 21 ani ar cam fi trebuit să se fi așezat la 
casele lor. Ei formau societatea, condusă de un vătaf cu mare autoritate, a cărei persoană era inviolabilă, ales 
dintre ei, feciorii. Acest vătaf comanda tuturor, el era oratorul (el „vornicește”) și tot el avea drept a „judeca și 
pedepsi”. Dintre cei rămași unul era bucătar, care gătea pentru toți, altul ospătar, ce servea băutură la toți, 
pentru a aduna de la toți plata consumației. Fiecare dintre juni se îngrijea încă de la culesul „vinului-nou” să 
procure vinul, să-l grijească, să-l strecoare, fără să-l desfacă până înainte cu o săptămână de Crăciun, când 
făceau „repetiție la colinde și cântări pentru ospăț”, la o anume casă în care se adunau seara.  

La Domnul casei, numit „stăpân” se adunau cele necesare ospățului, de unde feciorii plecau la biserică 
în ziua de Crăciun, îmbrăcați în straiele populare, specifice satului, cu „stăpânul și vătaful” în frunte, după 
care se întorceau la „stăpân” acasă de unde porneau colindatul: mai întâi la preot, la fruntașii satului și apoi 
de-a rândul satului. Tot alaiul de feciori, doi câte doi, urma vătaful iar cei de pe urmă duceau „bota cu colaci și 
straița cu carne”. Ei erau urmați de țiganii, cu instrumente, care rămâneau afară (când feciorii colinde gazda), 
împreună cu cei ce duceau bota.  

În casă se vornicea, iar după salutul de primire, făcut de gazdă, feciorii se împărțeau în două și 
colindau, pe rând, când unii când alții, și la sfârșit împreună, fiind ascultați cu pioșenie. „Vătăful vornicea și 
                                                           
2 Grupaj realizat de col. r. Dr. Constantin Moșincat 
3 Familia, nr. 52, 28 decembrie 1869, p. 618 
4 Ibidem 
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la sfârșit și mulțămeau”, pentru că femeia gazda ducea celor de afară colaci și mâncare. Așa colinda ținea 
până la înserat, când se retrăgeau la „stăpân”. Până la Sân-Vasii (Anul Nou) nici unul dintre feciorii care 
compuneau ospățul nu putea să-și viziteze casa părintească, ei locuiau numai la casa „stăpânului”, fără știrea 
vătafului nu puteau participa nici măcar la șezătoare. Dacă vreunul „aluneca” cu băutura, ceea ce era raritate 
la acei feciori, iar dacă se întâmpla era „bătut în mijlocul uliței când ieșeau oamenii de la biserică”5. 

După ce sfârșea colindul zilnic începea „ospățul”: în prima zi fiind invitați la prânz toți fruntașii 
satului, solemnitate care începea de rugăciunea preotului și era continuată cu „gratularea vătafului”. Oaspeții, 
lângă care se așeza doar vătaful, erau serviți de feciori cu bucatele căpătate din sat, adunate pe botă. 
Oaspeților li se aduceau mulțumiri pentru onoarea ce li s-a făcut feciorilor și erau petrecuți cu „lăute și 
cântări” la casele lor. Ziua următoare se invitau ceilalți bărbați cu neveste, fiind și ei ospătați după ritualul 
anterior expus. A treia zi erau invitate „fetele mari”, ceea ce însemna petrecerea adevărată, așteptată de 
feciori care „serveau cu complezență de mirare fetele”. După care urma jocul până se însera bine. Dacă mai 
rămânea ceva, din bucatele adunate de feciorii colindători ai satului, petrecerea lor continua, dar numai până 
la Anul Nou!, când venea rândul fetelor de „Sân-Vasiliu” să organizeze petreceri specifice. 

Așadar totul se consuma în colectivitate cu cântec, joc și voie bună. Într-un sat mai mare „ospețele 
feciorilor” puteau fi mai multe, dar toate în aceeași cordială atmosferă. Vătaful era respectat de toată 
comunitatea iar mandatul său, de ținere a ordinei la joc, dura până la următorul „ospăț al feciorilor” când se 
făcea o nouă alegere de vătaf. 

Învățăminte multe pot fi trase dintr-o astfel de datină de Crăciun pe care le rezum în: 
responsabilitatea pentru organizarea unui eveniment; stabilirea în mod democratic și respectarea de către 
toți a ordinii celor în drept a face regulile; respectul dintre generații în care ierarhia satului, în cap cu preotul, 
învățătorul și primarul, alături de bătrânii gospodari fruntași, erau urmate; rolul femeilor în acea epocă, deși 
socotită doar bună „pentru a face patriei prunci sănătoși și viguroși”, începe a căpăta noi valențe cultural-
artistice, inclusiv buna cuviință și politețea față de fetele ce erau curtate; junii erau pregătiți pentru intrarea 
lor după majorat în atributul de conducători, „ospățul” fiind doar un pretext de verificare a capacității lor 
organizatorice și de execuție a unora din treburile obștești.  

„Ospățul feciorilor”, devenea o treabă extrem de serioasă a întregii comunități: bătrânii fruntași 
fiind cei dintâi onorați, ca semn al recunoștinței. Cât de însemnat și călăuzitor a fost rolul preotului îl 
desprindem și din acest frumos obicei păstrat cu sfințenie de ardeleni. Totul era un bilanț al prosperității, al 
solidarității căci obiceiul învăța și forma moral caracterele tinerilor: să colinde la rând pe toți, fără 
excepție, forma deprinderea de a dona („mâncare strânsă în straiță și pe botă”), a economisii prin împărțire la 
toți pentru ca să ajungă la toți și a petrece cu lăutarii în acordurile frumoase ale dansului, precum la vestitele 
saloane, în care se prindeau pe rând vătaful, apoi ceilalți.  

Datina nu excepta de la ospăț pe nimeni. Bucuria era a întregii comunități. Conform acestui obicei 
tinerii erau învățați a trăi independenți de casa lor pe care n-o puteau vizita fără acordul vătafului 
conducător. Regulile și sarcinile primite de cei 12 feciori de ospătari, la botă sau colindători, erau respectate 
întocmai sub sancțiunea suportării unor „pedepse aplicate pe ulița satului, spre a fi de ocara tuturor”. În acest 
fel delicvența la sate era una de excepție: și pentru ca să nu se facă de rușinea satului. Din păcate autorul 
acestor relatări Fr. Longin nu povestește și despre acestea, dar aflăm din caricaturile de epocă tâlcul lor. Ei 
bine toate aceste obiceiuri formau deprinderi sănătoase la tineri.  

„Ospățul feciorilor” îi pregătea pentru viața de adulți responsabili, pentru igiena traiului cu morală 
sănătoasă al colectivități sătești pentru care nici un efort nu li se părea prea mare și zadarnic. Trăinicia 
formată al unor asemenea caractere se va proba în vâltoarea marelui război al luptei pentru biruința 
steagului tricolor. Respectul disciplinei feciorilor a fost sămânța ce a rodit din pruncie la marile Praznice 
naționale.  

Și încă mai merită să subliniem un important învățământ: înfrânarea, abținerea de la lăcomie și 
consum excesiv de băuturi. Cel care „aluneca suferea ocara satului”, sub sancțiunea nemiloasă a vătafului, 
responsabil și pentru comportamentul celorlalți. Darul, reprezenta o dovadă de răsplată, de descoperire a 
bunei voințe, onoarea cinstirii colindătorilor. Ospățul feciorilor, din fiecare din zilele următoare, avea loc 
numai după slujba de la biserică, și se încheia seara târziu. Adică întâietate avea hrana spirituală apoi cea 
trupească. În relatarea la care am făcut trimitere mai sunt amintite și șezătorile de la care erau opriți feciorii, 
dar povestitorul nu le detaliază. Participarea feciorilor era chiar o răsplată pentru frumoasele lor servicii în 
                                                           
5 Ibidem, p. 619 
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misiunea, rolul, pe care-l aveau în ceata de feciori. Așa învățau junii cei tineri omenia sfântă a satului 
românesc, ospătarea trecătorului și poftirea lui la masă, ori întinderea unei căni cu apă proaspătă din izvorul 
iubirii aproapelui.  

Zăbovind și studiind puțin și acest frumos obicei de Crăciun dăm deplină dreptatea poetului 
parafrazându-l pe Lucian Blaga: veșnicia s-a născut la sat, din mirabile semințe! Încheiem aceste șire cu 
răscolitoarea rugăciune rostită de părintele protopop de Alba Iulia, Ioan Teculescu, în memorabila zi când 
trupele române au intrat în oraș6:  

„De-a pururi scut și adăpost 
Poporului nostru ai fost 
                     Biserică străbună. 
Din rândul sfintei Providenți 
Tu ai păzit pe-ai noștri părinți 
              Ca mama cea mai bună. 
Când valuri de potop turbat 
Asupra lor s-au revărsat 
                 Să stingă-n ei credința 
Cu zidul tău i-ai apărat 
Și legea sfântă le-o-ai păstrat 
                    Păstrându-le ființa! 
            De-aceia și împodobim 
                   A ta catapeteasmă, 
Și cu cântări toți te cinstim 
Și daruri noi îți oferim 
                Și jertfă de mireasmă. 
O, fi-ne și de-acum ce-ai fost 
Ocrotitoare și adăpost 
               În vremuri de cercare, 
 Mireasă blândă-a lui Cristos 
Poporului dreptcredincios 
              Fi-i mamă apărătoare!  

 

 

Pagina de gardă al primului număr al Revistei „Familia” – proprietar fondator Iosif Vulcan 
                                                           
6 Ibidem 
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DOR DE ACASĂ (POEM) 
George ROCA 

 
 
Poemul „Dor de acasă” este dedicat Centenarului Marii Uniri. Este 
compus din patru parți bine definite, dar legate intre ele. Patru 
poezii care fac un tot unitar. Așa le-am simțit... așa le-am conceput 
pe parcursul a 33 de ani. În 1985, aici în Australia, am descoperit 
într-un Almanah Literar (românesc desigur!) o poezie care m-a 
fascinat. Titlul acesteia era „Transilvania”, scrisă de poetul 
Nicolae Dan Fruntelată. Aceasta a fost esența poeziei mele cu 
același nume... Am împrumutat prima strofă și am făcut-o motto la 
„Transilvania” mea!  
(George Roca, Sydney, Australia, 14 iulie 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moto: 
“Scoate cerbii din păduri 
din poveste – sania 
dă-mă dorului o zi 
până-n Transilvania… 
            (Nicolae Dan Fruntelată) 
 

TRANSILVANIA 
 

Am deschis acum o carte 
În limba mea strămoşească 
Să dau grijile deoparte, 
Fruntea să mi-o descreţească. 
Întâlnesc o poezie 
Care farmecă bizar... 
Totul ce acolo scrie 
Îmi pare familiar! 
 
Stihuri vechi de altădată 
Despre Transilvania, 
Când poetul din poveste 
Se plimba cu sania. 
 
Mi-e dor de munți cu zăpadă, 
De o vale, de un deal, 
De măicuţa mea iubită, 
De o vorbă din Ardeal. 
O lacrimă-mi se prelinge 
Din colţul ochiului stâng, 
Nostalgia mă învinge 
Şi tăcut încep să plâng. 
Simt în pieptu-mi un fior 
Şi bătăi de zeci ciocane, 
Fiindcă inimii i-e dor... 
Dor plaiuri transilvane! 
 
* 
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Pe pământuri australe, 
M-a cuprins aşa-ntr-o doară, 
Dor de gliile natale 
Ce călcam odinioară! 
 
ROMÂNIA 
 
Stau pe gânduri la fereastră  
Şi privesc spre zarea albastră  
Printre florile din glastră 
Şi le spun că-mi este dor 
De Ţara Străbunilor. 
Ochii mi se umezesc 
Când acolo mă gândesc... 
Ţara mea indepartată 
Ce-aș vrea s-o mai văd odata! 
 
Flori mici de „Nu mă uita” 
Parcă murmură ceva... 
Despre plaiuri, despre munţi 
Despre moşii mei cărunţi 
Despre icoane cu sfinţi 
Şi de dragii mei părinţii 
Care-şi dorm somnul de veci 
În mormintele lor reci! 
 
* 
Mi-e dor de-o fată cu ie 
De un nai, de-o „Ciocârlie” 
De Zamfir, de Porumbescu, 
De Creangă, de Eminescu, 
De Brâncuși-ul din Hobița 
De-o horă, de „Perinița” 
De faimoșii calușari 
De-o crâșmă din Ferentari 
De-un chiolhan cu lăutari 
Și de-o sticlă de Cotnari! 
 
 
NOSTALGIE 
 
Reverie printre glastre 
Privind spre zările-albastre 
Ca un pui de bogdaproste 
Care cântă a dragoste. 
Gângurit de guguştiuc 
Mă-ndeamnă să mă duc... 
Să mă duc ori unde, aiurea, 
Să mă iubesc cu pădurea, 
Să văd o turmă de oi 
Păscând iarbă în zăvoi 
Şi un munte cu tichie 
De zăpadă argintie 
Să ascult frunza cum creşte 
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Şi o vorbă-n româneşte... 
 
 
ARDEAL 
 
M-am născut acol’ departe 
Într-o urbe din Ardeal 
Şi-am să mor printre străini 
Pe-al Pacificului mal. 
 
Dorul mă macină-ncet 
Şi-mi aduc cu drag aminte 
De strada copilăriei 
Şi de-o vorbă de părinte. 
 
Am lăsat acolo totul 
Cu durere şi regret 
Şi-acum simt că amintirea 
Se şterge încet-încet! 
 
Inima îmi plânge tare 
După sfânta Românie 
Nu mai cânt ca altădată 
Nu mai recit poezie. 
 
Aş vrea să mă-torc acasă 
Să găsesc ce am pierdut, 
Dulcea mea copilărie 
Şi... s-o iau de la-nceput. 
 
Ştiu că asta nu se poate 
Mă învinge depărtarea 
Şi puterile mă lasă 
Căci se stinge lumânarea. 
 
* 
Dacă o fi să mor aici 
Pe-al Pacificului mal 
Sufletul meu să se-ntoarcă 
Tot acolo în Ardeal... 

14 iulie 2018 
Poemul a fost recitat de George ROCA, la Oradea pe 14 octombrie 2018, cu prilejul lansării volumului „1940 - Strigătul 
de durere al românilor”, și pe 17 octombrie 2019, cu prilejul lansării cărții, prefațate de George Roca - „Cercul militar 
Oradea – Centenar” semnate de col. r. Dr. Constantin Moșincat. 
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Mihai Viteazul – Voievodul Ardealului7 

Prof. Dr. Gheorghe Constantin NISTOROIU  
 

„Sălbatecul vodă e-n zale şi-n fier 
   Şi zalele-i zuruie crunte, 

   Gigantică poart-o cupolă pe frunte, 
   Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger, 

   Iar barda-i din stânga ajunge la cer,  
   Şi VODĂ-I un MUNTE!” 

(George Coşbuc) 
 

Mihai Viteazul – marele boier oltean – Ban al Craiovei, a fost celesta chemare a 
Neamului valah şi alegere sfânt-martirică a Mântuitorului HRISTOS pentru întreaga creştinătate a momentului 
respectiv şi în mod expres pentru Dacia Mare, ca să renască, urcând încă o treaptă spre osia nemuririi, mântuirii 
prin zestrea lui zamolxiană şi serafică: „tânăr, îndrăzneţ, ambiţios, cu minte înaltă, cu inima aprinsă spre fapte 
vitejeşti, vestit meşter în războaie. El se inspiră din sentimentul naţiei, se aprinse de această idee a regeneraţiei 
naţionale şi, cu puternica lui voinţă, hotărî a nu pregeta până la moarte întru îndeplinirea ei.” (Nicolae Bălcescu, 
Românii subt Mihai – Voievod Viteazul, Biblioteca pentru Toţi, Ed. Minerva, Bucureşti -1985, p. IX) 

Chipul serafic şi aura expresiei zugrăvită cu fineţe, cu evlavie şi acurateţe de marele patriot creştin, 
istoricul Nicolae Bălcescu este Icoana celui mai mare Voievod dacoromân, ale cărui însuşiri aproape nefireşti, 
hărăzit de Dumnezeu, l-a menit să fie Regele Daciei creştin ortodoxe – Efigie a identităţii naţionalismului 
creştin ortodox şi Axă a permanenţei, unităţii şi continuităţii dacoromânilor în istoria naţional-universală. 

Trăitor la cumpăna unor veacuri şi epoci, în vremea coborârii amurgului medieval, dar mai ales 
trăitor al menirii naţiunii valahe, întreit despărţită de urgiile năpăstuite peste trecutul ei legendar de 
vrăjmaşii veacurilor, Mihai Viteazul îşi îmbărbăta boierii şi oştenii să se poarte după cinstea Mântuitorului 
Hristos, precum şi după cuviinţa neamului său în toate împrejurările, prefigurându-şi într-un fel visul, soarta, 
destinul, Dei gratia, Transilvaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpine… Rex. 

Valahul era conştient că idealul naţional sacru viza şi idealul creştin general, prin unirea Ţărilor 
Române care vor forma marea Poartă a Creştinătăţii, unde Icoana Ortodoxiei valahe se va reflecta, apoi şi în 
spiritul pragmatic şi politic al Renaşterii. 

Drama, care se întrezărea momentului ameninţând cele trei Ţări Româneşti era pregătită atât de 
forţele păgâne musulmane, cât şi de cele creştine neortodoxe, chiar dacă ele, la rândul lor, se aflau în pragul 
iminent al pericolului expansiunii otomane. 

Pe la jumătatea veacului al XVI-lea, Casa de Habsburg fiind deja umbrită de Imperiul Otoman, îşi forţa 
diplomaţia înspre demersul alipirii întregii Ungarii la imperiul său, pentru ca prin ea să poată apoi încorpora 
cele trei Valahii, ca pretinse perle ale coroanei maghiare. Casa de Habsburg stăpânea deja Ungaria Superioară, 
căreia îi inclusese Cetatea Oradei (apărată zelos de bravul general Melchior de Redern şi nu de vicleanul-
mişel albanezo-italian Gheorghe Basta), comitatele Bihor, Solnocul de Mijloc, Maramureş şi Crasna. (I. Sîrbu, 
Istoria lui Mihai Vodă Viteazul domnul Ţării Româneşti, Ed. Facla, Timişoara, 1976, p. 419) 

Pe tronul Ardealului se afla în acea perioadă Sigismund Bathory, un principe slab, oscilant, indecis, 
mai mult curtezan decât principe, bolnav de epilepsie, care tranşa cu imperialii ameninţându-i că va face 
pace cu turcii, şi-i certa pe habsburgi că nu i-a obţinut de la papă divorţul de Maria Christierna, pentru a 
putea deveni cardinal. 

Era obsedat să renunţe la conducere în favoarea vărului său Andrei Bathory, cardinal de Varmia, un 
păpuşar-prelat ambiţios, care în loc să întărească liga antiotomană, el uneltea cu cancelarul polon şi cu 
Ieremia Movilă al Moldovei pentru a-l îndepărta pe Viteazul Voievod Valah, din calea ambiţiilor lor. 
Sigismund i-a promis atât tronul, cât şi pe consoarta sa (aşa era moda la nobilii maghiari catolici), pe care de 
altfel o ura şi dorea s-o ucidă, fie cu pistolul, fie cu otravă, fie să scape de ea remăritând-o, rugând-o aşadar, 
pe Maria Christierna, după mărturia lui Alfonso Carillo, „să binevoiască să consimtă să se mărite cu domnul 
cardinal.” (Călători străini despre ţările române, vol. III, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti-1972, p. 241, 330) 

                                                           
1 Gheorghe Constantin Nistoroiu (Cavaler de Clio), Mihai Viteazul – Voievodul Ardealului, publicat în 15 decembrie 2020 în 
Națiunea https://ziarulnatiunea.ro/2020/12/15/mihai-viteazul-voievodul-ardealului/ 
 

 

https://ziarulnatiunea.ro/2020/12/15/
https://ziarulnatiunea.ro/www/wp-content/uploads/2020/12/1200x630_mihai-viteazul.jpg
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Mihai Vodă ajutat de Pronia divină a reaşezat Mitropolia Ortodoxă a Ardealului prin cutuma valahă, 
adică după obiceiul pământului strămoşesc sub jurisdicţia Mitropoliei Ţării Româneşti, apoi prin înţelegerea 
cu habsburgul Rudolf al II-lea, a schimbat suzeranitatea otomană cu „ocrotirea” creştină a împăratului-rege, 
iniţiind şi realizând victorioasa campanie balcanică împotriva turcilor, care-l putea aduce chiar pe tronul 
bazileilor bizantini, ai urmaşilor săi din vestita dinastie Asăneşti. 

Dacă Mihai Viteazul rămânea la înţelegerea cu turcul, cu sultanul, altul ar fi fost destinul Voievodului – 
Rege şi altul destinul Daciei Mari. 

În toamna anului 1599, cele trei oştiri ale Ţării Româneşti, pornite cu înflăcărare de eroi, grosul 
armatei fiind condus de Vodă Mihai, s-a deplasat pe „ruta Albeşti, Cricov, Chiojdeanca, Salcia, Cislău, Tabla 
Buţii; alta a urcat pe Valea Teleajenului pe la Vălenii de Munte, Mâneciu, Cheia, prin pasul Ciucaş şi al treilea 
corp de oaste a mărşăluit pe Valea Oltului.” (Letopiseţul Cantacuzinesc, p. 73) 

Tactica Voievodului valah Mihai Viteazul deschidea o strategie nouă în istoria militară naţională şi 
universală prin traversarea unui obstacol muntos cu trei corpuri de armată în acelaşi timp. Acest lucru i-a 
determinat pe următorii mari Comandanţi de armate ai lumii şi, în mod expres, pe generalul Bonaparte, să-i 
studieze atent diplomaţia şi strategia militară de excepţie înainte de a ajunge împăratul Napoleon I. 

Oştirea Craiului oltean era formată din „olteni, munteni, cazaci, unguri, moldoveni, ardeleni, turci, 
bulgari, sârbi, albanezi, raguzani, macedoneni, greci.” (Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, 
vol. III, Ed. Academiei, Buc., 1967, p. 525) 

Armata lui Mihai Viteazul a făcut joncţiunea cu oştile „Jiului, Craiovei şi Mehedinţilor, conduse de Udrea 
Băleanu, Calotă Bozianu şi fraţii Buzeşti la Tălmaciu, la vărsarea Cibinului în Olt, în ziua de 26 octombrie 1599”. 
(Letopiseţul Cantacuzinesc, p. 73). Două zile mai târziu, după negocieri respinse de cardinal, Valahul l-a 
spulberat pe prelatul-păpuşar în 28 Octombrie 1599, care a fugit, sperând într-un ajutor polonez. 

Mândrul Voievod valah a intrat în Alba Iulia la 1 Noiembrie, prin poarta Georgiana. 
„Acesta călărea un cal, semeţ, de culoare alb-albastră din rasa arabă. Voievodul purta pe cap o căciulă 

din piele, tivită cu blană scumpă, împodobită cu egretă neagră cu pene de cocor din Baleare, prinse cu o rozetă 
din aur şi smaralde. Era îmbrăcat cu o tunică albă ornată cu pietre preţioase şi butoni de aur. Peste aceasta 
purta o mantie de mătase albă brodată cu mai multe rânduri de vulturi de aur. Mantia acoperea partea din 
spate a superbului său cal de sânge nobil. În picioare avea cizme de marochin de culoare galbenă. De cingătoare 
îi era prinsă o sabie încovoiată bătută cu aur şi 50 de nestemate roşii.” (Marin A. Cristian, Mihai Viteazul – „Io 
Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”, Ed. 
Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Buc., 2013, p. 223) 

Victoria covârşitoare a lui Mihai Viteazul şi cucerirea Ardealului n-a fost nici pe placul pontifului de la 
Vatican Clement al VIII-lea, care i-a scris împăratului să ia măsuri. „De aceea să opreşti pe român… să nu se 
ajungă ca acest rău să prindă rădăcini şi să crească.” (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, op. cit., p. 
270) 

Prelatul-păpuşar a fost prins de secui şi decapitat. Domnul Valahiei, ortodox fiind, s-a cutremurat de 
fapta comisă, „a plâns, a luat capul cardinalului în mâini şi l-a sărutat. Imediat a poruncit să fie decapitat cel 
care a săvârşit această ispravă, pentru ca să nu se mai întâmple niciodată. Apoi a trimis să i se aducă şi trupul 
pentru a fi înmormântat creştineşte. Funeraliile lui Andrei Bathory au fost organizate în ziua de 17 noiembrie 
1599”. (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. III, Istoriografia străină din secolul al XX-lea, Texte alese, 
Ed. Academiei, Bucureşti, 1984, p. 218) 

Domnul valah s-a comportat ca un mare Senior ortodox şi Cavaler al creştinătăţii, compătimindu-şi 
adversarul de moarte, ucis, ca şi cum ar fi pierdut pe unul dintre marii săi boieri comandanţi. „Mihai Viteazul 
a mers cu lumânarea după mort, însoţit de o parte a armatei.” (Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, 
op. cit., p. 283) 

Dacă lucrurile ar fi stat invers, asupra voievodului valah martir s-ar fi prăvălit toate fulgerele şi 
tunetele denigrării şi profanării. De altfel, aşa s-a şi întâmplat… 

Pe 18 Noiembrie 1599, a fost proclamat principe al Ardealului, obligând nobilimea celor trei stări 
maghiarii, saşii şi secuii să-i recunoască dreptul câştigat cu sabia şi cu sângele curat al valahilor săi. Doar 
secuii erau bucuroşi de Voievodul muntean. Maghiarii mocneau de ciudă şi de ură, iar saşii, aşa cum le e firea, 
erau ca fariseii, cu mai multe feţe întunecate, deşi Domnul valah le-a confirmat „libertăţile”. 
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Nu puteau accepta însă suveranitatea unui principe valah atât de ilustru, pe care mintea lor saşie nu-l 
încăpea, atâta timp cât tradiţia lor seculară de asupritori migratori, dispreţuiau cu ură viscerală neamul valah 
asuprit. 

Bucuria Domnului Mihai era aceea că îl putea sluji mai bine pe suveranul habsburg (acaparator de 
principate valahe) ca voievod sau guvernator al Ardealului, dar şi Rudolf al II-lea trebuia la rândul său să-şi 
asume ajutorul material în bani pentru oastea  Românului pe care l-a promis categoric. Habsburgul s-a oprit 
însă mai mult la laude, elogiindu-l sarcastic, diplomatic, „ilustru Mihai Voievod al Valahiei, care a adus 
Ardealul sub puterea noastră printr-o victorie memorabilă.” (Călători străini despre ţările române, vol. IV, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 404) 

Cele promise de Rudolf al II-lea întârziau destul de mult. Armata Valahului cuprindea 10.000 de 
călăreţi şi 30.000 de pedestraşi, care necesita o soldă de 147.000 de taleri, în vreme ce pentru 40.000 de 
călăreţi dorobanţi germani se aloca o sumă de 700.000 de taleri. (Călători străini despre ţările române, vol. IV, 
p. 382) 

Tezaurul reunit al odioasei amestecături de principe-cardinal Bathory, Sigismund şi Andrei, pe care 
Valahul l-a sechestrat, urca la suma de „peste 1 milion de galbeni, 24 de care cu comori din aur şi argint, cu 
care şi-a plătit soldele mercenarilor pe trei luni şi pentru a patra lună le-a dat bani în avans.” (M.V.C.E. – Mihai 
Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, op. cit., p. 289, 331) 

După promisiunea „fermă” (de formă) şi aşteptarea îndelungată a apărut şi zvonul debarcării 
învingătorului, iar în tocmeala Ardealului cu Mihai Vodă, habsburgul i-a trimis pe comisarii David Ungnad şi 
Mihail Szekely, fapt care l-a înfuriat ca un vulcan pe demnul domn Valah. „Am luat Ardealul, punând în joc 
viaţa mea… am crezut că împăratul nu-mi va trimite laude deşarte, ci steagul împărătesc şi scrisoarea lui cu 
pecetea. Aşa dar, vor să mă alunge din Ardeal, cum alungi o femeie păcătoasă, asta n-o va îngădui Dumnezeu, 
nu voi îngădui eu să fiu alungat, chiar de ar fi să-mi las capul, căci am luat ţara cu sabia mea… Pentru 
Împăratul Romanilor am primejduit ţara mea, viaţa mea, a soţiei, a fiului meu şi a boierilor şi-mi trimite ca 
răsplată trei foi de hârtie pline de otravă, ruşine şi ocară.”(M.V.C.E., vol. IV, p. 234) 

După ce s-a sfârşit audienţa, plin de amărăciune s-a adresat către sfetnicii săi apropiaţi Petru 
Armeanul şi Stoica Rîioşanu din Strâmba-Gorj. „Voi face precum vrea Dumnezeu şi Dumnezeu vrea ca 
împăratul (măcar că spre ruşinea lui) să se teamă de faptele mele, şi îi voi pârjoli ţara până la Viena şi îi voi 
nimici  toată Ungaria Superioară.” (ibid., vol. IV, p. 234) 

Conştiinţa creştină a unui monarh ortodox valah, peste care Dumnezeu a revărsat darurile Sale cu 
multă risipă, a fost călcată în picioare de nişte indivizi încoronaţi, permanent însetaţi de sine, de averi, de 
orgoliu, de uzurpări, de trădări şi de laşităţi. 

 
MIHAI VITEAZUL – Voievodul VALAH al Ardealului (II)8 

 
Peste acele straturi – stări încrâncenate învingătorul nobilimii uzurpatoare din Transilvania a aşezat Limba 

română, rânduind o parte dintre marii săi boieri olteni în dregătorii după rangul şi meritul lor, astfel: Teodosie 
Rudeanu cancelar (logofăt) pentru Ţara Românească şi Ardeal, banul Mihalcea Caragea, vicecancelar pe lângă stările 
Transilvaniei, ajutat de postelnicul Preda Buzescu, marele stolnic Stoichiţă din Strâmba, armaşul Sava, Petre 
Grigorovici Armeanul, spătarul Tudor, postelnicul Duma, vistierul Bărcan ş.a. A numit în fruntea cetăţilor pârcălabi de 
seamă fapt ce a „bucurat mult” nobilimea autohtonă şi aşa destul de ostilă şi de veninoasă. Domnul însuşi poseda de pe 
vremea lui Sigismund Bathory multe moşii, precum „cinci sate în comitatul Solnoc-Dăbâca, pe Valea Lujerdiului şi a 
Lonei, satul Mănărade (lângă Blaj), satul şi castelul Buia (la sud de Mediaş), de care ţineau cam 30 de alte sate.” (Ioan – 
Aurel Pop, Mihai Viteazul şi Transilvania, în Istoria Transilvaniei Vol. II,p.93) 

În vara anului 1600, în luna Mai, Voievodul Ţării Româneşti şi al Ardealului, a pornit spre Moldova care i s-a 
închinat cu uşurinţă, astfel că la 6 Iunie 1600, Mihai Viteazul a păşit ca un biruitor Rege dac în marea sa Dacie, 
intitulându-se, „din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei.”  

Aşa arăta primul document emis la Iaşi, apoi cele apărute la Alba Iulia. Letopiseţul brâncovicesc îl numea „regele 
Mihai”, iar voeievodul Radu Mihnea, îl amintea de „crai în scaunul Bălgradului şi a întregii Ţări a Ardealului.” (Mihai 
Viteazul în conştiinţa europeană, vol. II, Cronicari şi istorici străini, secolele XVI-XVIII, Texte alese, Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1894, p. 178; C. Rezachevici, Prima unire a conducerii celor trei Ţări Române de către Mihai Viteazul, 
Bucureşti, 2000, p. 13) 

                                                           
8 Material publicat și în revista Logos: http://www.logossiagape.ro/2020/12/20/gheorghe-constantin-nistoroiu-civilizatia-
germana-de-la-migratori-la-teutoni-la-regi-la-kaiseri-si-mai-departe-partea-a-v-a/ 
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Hotarele Ardealului cu Ţara Românească, l-a atenţionat Viteazul Valah pe suveranul habsburg să rămână cele 
de pe vremea împăratului Maximilian al II-lea şi a lui Ioan Sigismund, adică „restituirea Oradei cu ţinutul Bihorului, a 
Husztului cu ţinutul Maramureşului, a ţinuturilor Crasnei, Solnocului, Zarandului, Băii Mari cu Baia de Sus (Baia Sprie) şi 
a altora... Muntenia, Moldova şi Ţara Transilvaniei le va da Măria Sa regele Mihai Viteazul fiului său, Nicolae, şi urmaşilor 
săi de viţă bărbătească.” (C. Rezachevici, Prima unire..., p. 26) 

La conducerea Ardealului, Voievodul valah a stat 11 luni, vreme în care a convocat Dieta de 5 ori, întrunindu-se 
doar de 4 ori, fiindcă ultima a fost anulată de răscoala nemeşilor, permanent revoltaţi împotriva lui Mihai Viteazul, 
împotriva valahilor. 

În prima dietă s-au reaşezat drepturile secuilor, în cea de-a două a scos clerul ortodox din starea de iobăgie, în 
cea de-a treia s-a îmbunătăţit starea iobagilor, iar în cea de-a patra şi-a impus în paralel cu nobilimea administraţia 
boierilor săi valahi. 

Feudalii maghiari, saşi şi secui care, timp de secole au oropsit şi decimat valahii ardeleni,  s-au trezit în faţa 
unui Voievod valah, devenit stăpânul lor. „Mii de oameni în iţari şi opinci îngenuncheau în praful uliţelor şi al străzilor 
din Alba Iulia, care fură inundate de populaţia satelor învecinate, cât şi a celor situate la distanţe mari. Marea minune se 
produsese, aşa cum numai Bunul şi Blândul lor Hristos, în care credeau nemărginit, o putea face.” (Dan Lucinescu, 
Voievodul, Fides, Iaşi, 1998, p. 137)  

La intrarea triumfală a VALAHULUI - Cuceritorul Ardealului în Alba Iulia, noianul de umilinţe seculare au 
aprins vulcanul mândriei naţionale dacoromâne. „Miile de iobagi, cneji şi voievozi, striviţi de ocupanţii sosiţi de nu se 
ştie unde, formau scuturi de neînvins peste corpurile slăbite ale răsculaţilor. Pe pământurile strămoşeşti apăruseră 
conace pline de bogăţii, cu luxul şi abundenţa acumulată din sudoarea muncii lor de peste două secole. În acele castele şi 
clădiri fastuoase ei erau pedepsiţi pe nedrept prin biciuire sau cazne de inspiraţie străină de locurile lor.” (ibid., p. 138) 

În scurtata sa viaţă şi mai scurta domnie în Ardeal, realizările regelui dac Mihai Viteazul au fost remarcabile. 
În fruntea Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului l-a aşezat pe vlădica Ioan de la Prislop, sub care s-au reunit toate 
eparhiile româneşti din Transilvania. Domnul valah a ctitorit bisericile de la Lujerdiu-Cluj, Râmeţ-Munţii Apuseni, 
Făgăraş, Scheii Braşovului, Ocna Sibiului. A numit ierarhi la Vad, Muncaci, Scheii Braşovului, iar preoţii români au fost 
scutiţi de dările grele care-i apăsau.  

Politica ecleziastică a Domnului valah în Ardeal s-a desfăşurat pe axa tradiţională ortodoxă prin câteva 
obiective majore: 

- anularea efectelor calvinizării în zona sa ortodoxă; 
- instituţionalizarea ierarhiei ortodoxe transilvane circumscrisă Mitropoliei de la Târgovişte; 
- încercarea de a aşeza ortodoxia în rândul confesiunilor recepte, ca să poată apoi aduce naţiunea română în 

rândul celor trei stări privilegiate, având acordul suveranului habsburg. „Eu, împăratul, rog pe Domnia Ta să nu laşi 
într-acel loc mulţi credincioşi, numai să laşi trei: greci, frânci (catolici) şi lotreni (luterani), numai să goneşti calvinii şi 
arianii şi să le ia biserica...” (P. Teodor, „Politica ecleziastică a lui Mihai Viteazul în Transilvania”, în Revista istorică, IV, 5-
6/ 1993, p. 485)  

Domnul valah începuse să introducă în principatul său din Ardeal modelul rânduielilor din Ţara Românească, 
ceea ce nemulţumea peste măsură stările rebele ale nobilimii hapsâne. „Voievodul a fost privit mereu ca un „străin” şi 
de altă „lege”, dar un „străin” de acelaşi neam cu masa supuşilor valahi ai ţării, un „valah” care avusese îndrăzneala şi 
puterea să înfrângă armatele cardinalului Andrei Bathory şi să stabilească în Transilvania scaunul „crăiesc” al celor trei 
ţări româneşti.” (Ioan – Aurel Pop, Mihai Viteazul şi Transilvania, în Istoria Transilvaniei Vol. II,p.97) 

Viteazul Domn era îngrijorat de soarta valahilor săi atât de cumplit asupriţi şi osândiţi de stărilor feudale 
creştine prin deciziile judecătoreşti abuzive şi păgâne.  

„Peste tot, spânzurătorile, butucii, securile, cârligele, funiile şi toate locurile de osândă erau pline mai 
mult de români.” (Şt. Pascu, „Mişcări ţărăneşti prilejuite de intrarea lui Mihai Viteazul în Transilvania”, în Studii şi 
materiale de istorie medie, I, 1956, p. 132) 

Cronicarii Szamoskozi Istvan, Somogyi Ambrus, Georg Kraus şi Francisc Miko alimentau din plin şi aţâţau 
necontenit pe maghiari şi pe saşi să se revolte împotriva VALAHULUI. „În septembrie 1600, saşii sibieni le scriu secuilor 
să-l părăsească pe Mihai, deoarece acesta s-ar strădui să-i împuţineze pe nobilii unguri, pe secui şi pe saşi, umplând cu 
români acest pământ frumos, care anterior îi îngrăşa pe fiii naţiunilor recunoscute... Încă din septembrie 1600, când 
Mihai părea pierdut, stările poruncesc omorârea românilor care ar fi răspuns îndemnurilor de colaborare cu 
Voievodul.” (I. Crăciun, Cronicarul Szamoskozi şi însemnările lui privitoare la români. 1566-1608, Cluj, 1928, p. 134) 

Rudolf al II-lea, prea plin de sine, habsburg prin sânge, educaţie, ambiţie, tendinţă dominatoare, acaparatoare, 
hegemonică, preocupat în exclusivitate doar de faima sa şi a imperiului său, era lipsit de caracter, iar absenţa 
nestatorniciei, credea că o înlocuieşte prin abilitatea diplomatică, oscilând între Mihai Viteazul şi Basta. Habsburgul 
nu dorea să sprijine cristalizarea unui stat românesc în Ardeal sub conducerea Valahului, ci doar să-l folosească pe 
Valah, ca Transilvania să se alipească imperiului său. În acest fel l-a condiţionat pe Mihai Viteazul de sprijinul unei 
puternice armate, formată din două corpuri, unul condus de el, celălalt de Basta.  
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Împăratul era conştient de capacitatea deosebită a Voievodului valah, pe care îl preţuia pentru siguranţa 
imperiului său, dar în acelaşi timp raţiunea îi cerea să-l păstreze pe Basta, generalul armatei sale, spre a-l putea înfrâna 
la nevoie pe Viteazul Român, pentru a-i smulge Transilvania. „Deştept şi rafinat, el sesizase marile disponibilităţi ale 
principelui valah, care implicau şi riscul de insubordonare şi de evoluţie pe linia politică proprie. Pentru prevenirea unor 
asemenea manifestări el păstră în rezervă pe Basta, despre ale cărui ambiţii şi lipsă de scrupule se convinsese.” (Dan 
Lucinescu, Voievodul, op. cit., p. 171) 

Rudolf al II-lea, cât de iscusit şi de rafinat era, nu a înţeles că menirea lui Mihai Viteazul era cea de 
VOIEVOD, de REGE, ori chiar de ÎMPĂRAT, nu de mercenar. 

Ca un omagiu pentru victoriile deosebite ale Valahului, Rudolf al II-lea a emis un act imperial prin care îl 
împroprietărea pe Voievod încă din anul 1599, cu domeniul Koenigsberg din Silezia, străjuit de un castel măreţ, dar 
ilustrul Senior oltean, de altfel, Mare Ban, rafinat, bogat, cult, iubitor de frumos a renunţat la luxul seniorial temporar, 
pentru tabăra militară, cortul de pânză, insomnii, strategii, revărsări ale naturii, iureşul pe celebrul său cal, iscusinţa 
mânuirii securii, plata soldaţilor, mângâierea şi îmbărbătarea lor, respectul generalilor şi vitejilor săi, plângerea 
morţilor, reîntregirea armatei, dorul de familie, vise, frământări, încleştări, lipsuri, tehnici şi lupte aprige, atacuri, 
retrageri, pierderi, aşteptări, speranţe, sângele vărsat peste tot, moartea la tot pasul, dar şi credinţa în Dumnezeu, ca 
nădejde întru biruinţa pentru ţară şi Neam, alegând jertfa supremă. „El fu apreciat nu numai ca un strălucit strateg şi 
om de arme, ci ca un mare diplomat şi eminent elaborator de legislaţii, care avură efecte benefice asupra societăţilor 
cărora le erau adresate. S-a remarcat că nici un alt voievod nu a mai fost atât de mediatizat precum domnitorul ce 
reuşise unificarea modernă a celor trei principate române.” (ibid., p. 173) 

Dintre cele trei stări feudale din Ardeal, singurii care l-au ajutat pe Mihai Viteazul erau secuii, iar saşii, 
nefindu-i alături puteau fi măcar recunoscători, „dar saşii, nemulţămitori şi mişei, cât bănuiră slăbiciunea 
binefăcătorului lor de bine şi văzură că şi împăratul e împotrivă-i, nu pregetară a-l părăsi şi a răsplăti printr-o trădare 
mârşavă binele ce le făcuse românii.” (Nicolae Bălcescu, Românii subt Mihai – Voievod Viteazul, Biblioteca pentru Toţi, 
Ed. Minerva, Bucureşti - 1985, p. 373) 

20 Decembrie 2020 -  Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei 

 
 
 

 

Momentul Mihai Viteazul în istoria Cetăţii Oradea 
Dumitru Noane 

 
Se împlinesc zilele acestea 19 luni de când statuia marelui voievod Mihai Viteazul a fost 

coborâtă de pe soclul ei din Piața Unirii, piața centrală a orașului nostru, fapt apreciat de către unii 
concetățeni ai noștri care susțin că și așa nu ar fi avut nici o legătură cu istoria Oradiei. Pentru a 
clarifica acest subiect considerăm necesar să analizăm puțin mai aprofundat momentele care scot 
în evidență faptul că, mai indirect dar chiar și direct, marele voievod a avut legătură totuși și cu 
urbea de pe malurile Crișului Repede în timpul domniei sale. Sunt trei momente clare și ușor de 
documentat care scot în evidență această legătură, după cum se va vedea în continuare.   

 
I. Tunul „Micul Șoim” sau „tunul voievodului Mihai” 

 
A. Primele legături cu Cetatea Oradiei: 
Cea mai veche menţiune documentară despre legăturile lui Mihai Viteazul cu aceste părţi vestice ale 

Principatului Transilvaniei se leagă de participarea oştilor transilvănene la campania antiotomană din Ţara 
Românească de după bătălia de la Călugăreni din august 1595. 

Sigismund Báthori, principele Transilvaniei - obligat fiind prin clauzele tratatului semnat să dea ajutor 
domnului muntean care obţinuse răsunătoarea victorie -, a ieşit din Alba Iulia la 21 august şi şi-a stabilit 
tabăra la Codlea, aşteptând venirea ajutoarelor din întregul Principat. O cronică contemporană aminteşte că: 
,,La început au sosit oştile orădene sub conducerea lui Ştefan Bocskai care a adus 800 de călăreţi toţi lăncieri şi 
1 200 pedestraşi’’9. Aceştia vor lua parte la eliberarea oraşului Târgovişte, la alungarea lui Sinan paşa din 
Bucureşti şi la cunoscuta înfrângere a oştilor otomane la Giurgiu din octombrie 1595.  

Într-un inventar al bunurilor aparţinând cetăţii Oradea, întocmit la 1632, este pomenit un tun despre 
care se precizează laconic: ,,Tun cu numele Micul Şoim, al voievodului Mihai, de 5 funţi. Are ghiulele’’10. O 
cromică mai puţin cunoscută, a lui Baranyi Decsi János, aduce însă o precizare în acest sens atunci când, 
relatând asedierea cetăţii Ineu de către ardeleni, în octombrie 1595, menţionează următoarele: 
                                                           
9 B. Decsi J., Magyar Historiája, 1592 – 1598, Budapest, 1982, p. 254 
10 AMN 1973, p. 671 - 672 
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,,Comandantul oştilor orădene era Gheorghe Kiraly, fratele lui Albert, vechiul războinic, locţiitorul marelui 
căpitan, care în afară de multă pulbere şi tunuri Micul Şoim, a adus şi ghiulele mari ca să lovească cu acelea 
zidurile’’11. Or, se ştie că Albert Király a participat în subordinea lui Mihai Viteazul la bătălia de la Călugăreni. 
Este posibil ca acum să fi intrat în posesia orădenilor mai multe astfel de tunuri, din care, la 1632, inventarul 
cetăţii mai menţiona încă unul ca existent în uz. Probabil că Mihai Vitezul le va fi dăruit din captura de război, 
ca semn al recunoaşterii serviciilor aduse cu ocazia bătăliei din mlaştinile unde apele Câlnicului se vărsau în 
Neajlov. 

În legătură cu acest tun se cuvin câteva precizări pe care inventarul nu le face. În artileria epocii acest 
tun se încadra în categoria celor numite Falconet, având următoarele caracteristici tehnice şi de luptă:- 
lungimea ţevii                                                            185 cm 

greutatea ţevii                                                            650 kg 
calibrul ţevii                                                               5,2 cm 
diametrul ghiulelei                                                     5,1 cm 
greutatea ghiulelei                                                     1 libră (= 636,955 g) 
raza de bătaie                                                             570 paşi (= 427,5 m) 
Acest tun era deservit de un artificier şi de 2 până la 4 ajutoare. În caz de nevoie era tras de 4 cai. 
Era considerat ca un tun ,,uşor’’, de cetate, folosit mai ales de asediaţi pentru a stânjeni pe asediatori 

în acţiunile de minare a zidurilor şi săparea şanţurilor12 
 
B. Asediul turcesc din toamna anului 1598: 
În luna martie a anului 1598, principele Sigismund Báthori a abdicat în favoarea soţiei sale Maria 

Cristierna, dar în luna august a anului următor, a revenit asupra hotărârii sale, a intrat în Transilvania şi, la 
20 august, dieta ţării l-a proclamat din nou principe. Toate comitatele şi aproape toate oraşele au depus 
jurământul de credinţă faţă de revenitul principe. Între oraşele care au refuzat acest gest simbolic de 
recunoaştere a fost şi Oradea, unde, în acel moment, partida filo-habsburgică era mai puternică. Ea era gata 
să închine oraşul, cetatea şi întregul Bihor curţii vieneze. Motivele acestui refuz erau, printre altele, 
neîncrederea în intenţiile şi posibilităţile lui Sigismund de a apăra oraşul de pericolul invaziei otomane care 
se apropia, precum şi măsurile drastice poruncite de acesta în 1593 împotriva meşteşugarilor şi orăşenilor 
,,cari nu sunt nobili’’ şi se sustrag astfel de la plata dărilor publice13. Principele încălca astfel propriul său 
privilegiu – dat orădenilor la 5 mai 1588 -, în care, lărgind drepturile acordate de răposatul său tată, scutea 
de prestările publice şi de plata censului pe toţi cei ce erau posesori de case: ,, ... a servitiarum publicorum et 
censum solutione exemptae sunt’’14. Mai era conflictul latent ce persista din pricina punctelor de vedere 
deosebite cu privire la iezuiţi. Sigismund a intenţionat să transforme Oradea într-un puternic centru iezuit, 
ceea ce a întâmpinat rezistenţa localnicilor reformaţi. Ei s-au ridicat împotriva iezuiţilor şi a inchizitorilor 
trimişi de acesta în oraşul de pe malurile Crişului Repede. Reacţia principelui a fost violentă: ,,Chestiunile 
religioase nu-s treaba voastră, lăsaţi-le în pace. Iar tu domnule Gheorghe Király, deschide bine ochii, astupă 
gura slujitorilor, căci oricare ar fi cel ce începe, fie căpitan, fie grăjdar, fie preot, nu mă voi zgârci de o funie 
pentru el ...’’15.  

Supunerea faţă de imperiali era însă condiţionată de faptul că, întrucât Sigismund datora garnizoanei 
plata sumei de 23.000 florini - solda pe anii 1595–1597, care crea o stare de tensiune în plus în oraş16 -, 
această sumă trebuia acum achitată de către împărat. Acesta l-a şi trimis pe Toldi István care să satisfacă 
cererile garnizoanei ce ameninţa cu părăsirea cetăţii17. Căpitanul acesteia era Király György, fratele lui 
Albert, cunoscutul căpitan de oşti ardelene trimis în sprijinul lui Mihai Viteazul. 

În timp ce dieta de la Turda îl proclama pe Sigismund din nou principe al Transilvaniei, orădenii 
trimiteau solie arhiducelui Maximilian de Habsburg, cerându-i, la 1 septembrie 1598, ocrotire atât faţă de 
Sigismund cât şi faţă de turci. Maximilian l-a trimis la Oradea pe Nyári Pál, viitorul căpitan, cu promisiune de 
ajutor dacă mai marii oraşului acceptă o garnizoană austriacă în cetate. Orădenii nu aveau de ales, fiindcă 
                                                           
11 B. Decsi J., op. cit., p. 277 
12 ,,Historia’’, VIII, 1986, Budapest, p. 37 
13 Veress IV, p. 44 
14 Ibidem, vol. III, p. 129-130 
15 L. Kövári, Erdély történelme, vol. IV, p. 71 
16 MCRT IV, p. 39 
17 MCRT IV, p. 39-41 
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serdarul Satârgi Mehmed paşa - cel care ar fi urmat să fie instalat ca beglerbeg la Bucureşti, dacă n-ar fi fost 
alungat de oştile reunite ale celor trei ţări româneşti în vara anului 1595 -, se îndrepta spre Oradea - după ce 
ocupase Cenadul şi Aradul -, şi orice tratative au fost respinse. La fel insistenţele şi promisiunile făcute de 
Sigismund Báthori pentru a determina Oradea să reintre între frontierele Transilvaniei se dovediseră 
zadarnice18. În faţa acestei situaţii, orădenii au fost de acord să primească în cetate o garnizoană de circa 2 
000 pedestraşi şi 500 călăreţi, sub comanda generalului austriac Melchior von Rödern.  

Văzându-şi spulberate toate planurile în legătură cu cetatea orădeană, Sigismund s-a retras cu oastea 
transilvăneană la Negreni şi Bologa (,,principele Ardealului se întărise, întrând în munţii greu de pătruns’’- 
după cum spune şi cronicarul turc Kiatip Celebi19), pentru a putea păzi intrarea în ţară, sperând că turcii se 
vor mulţumi cu ocuparea Oradiei. În situaţia dată, Sigismund nu putea considera oportună sprijinirea 
asediaţilor pentru a nu atrage represalii din partea turcilor.  

Un ajutor binevenit l-au primit orădenii din partea lui Mihai Viteazul, domnul Ţării Româneşti, ajutor 
concretizat printr-un corp de 1 500 de călăreţi, români, sârbi şi alţii, sub comanda lui Aga Leca, după cum 
afirmă cronicarul Szamosközi István20, care precizează însă că trupele au fost trimise lui Sigismund, lucru 
inexact dacă luăm în considerare atitudinea principelui faţă de asediaţi. Despre acest ajutor vorbeşte şi Mihai 
în raportul său către împăratul Rudolf al II-lea: ,,Afară de aceasta, pe când Oradea era împresurată de Satârgi 
Mehmet, îndemnând din nou pe transilvăneni a da ajutor, am trimis eu însumi acolo o bună parte din oastea 
mea, cât mi-a fost cu putinţă”21. Nu se cunoaşte ce anume a făcut efectiv corpul de oaste în timpul asediului, 
dar contribuţia sa şi a comandantului său, Aga Leca, este subliniată într-un document din 21 aprilie 1601, 
când arhiducele Mattia scria prefectului camerei scepusiene voind să-l recompenseze cu un domeniu al 
familiei Bánffi pentru serviciile aduse cu ocazia asediului cetăţii Oradiei(,,...recensitis fidelibus suis servitis in 
obsidione praesertim Varadiensi ...’’)22.  

O a doua ipoteză ar fi aceea că, cu ocazia ajutorului dat de Mihai Viteazul orădenilor, a ajuns în posesia 
cetăţii Oradea şi tunul care, pe la 1632, figura încă în inventarul armamentului din cetate sub numele de 
,,Micul şoim’’, precizându-se că este ,,tunul lui Mihai Vodă’’ şi că are 5 funţi23. 

Mihai Viteazul i-a ajutat pe asediaţi şi indirect. În luna octombrie 1598, trupele sale au trecut în sudul 
Dunării, au atacat prin surprindere şi au nimicit o armată turcească la Nicopole, au distrus cetatea, au trecut 
prin foc şi sabie tot ţinutul până în munţii Balcani şi au înfrânt două armate lângă Vidin şi Cladova24. După 
cum rezultă dintr-o scrisoare a episcopului Náprági Demeter – scrisă la 20 octombrie 1598 şi adresată 
cardinalului Cinzio Aldobrandini, gestul lui Mihai a fost un ajutor dat Oradiei25.  

Sigismund Báthori nu numai că nu a dat nici un ajutor orădenilor, aşa cum bine ştia Mihai Viteazul, 
dar după părerea contemporanului Paul Enyedi ,,când au văzut Sigismund Báthori că Mehmet paşa se apropie 
de Transilvania, a trimis la el pe  Pancraţiu Sennyei, Gheorghe Paltich şi pe Wolfgang Kornis, care s-au dus până 
la Lipova şi de acolo i-au transmis tot lui Satârgi; atâta i-ai vorbit, promis, făgăduit, s-au jurat că vor rămâne 
credincioşi împăratului <turcesc> încât l-au întors pe Satârgi asupra Oradiei…’’26.Faptul că lui Sigismund nu-i 
conveneau acţiunile lui Mihai, este ilustrat de Szamosközi în cronica sa, acesta afirmând că: ,,În vremea când a 
săvârşit Mihai Vodă toate acestea, repezit-a de olac craiul Sigismund la Mihai Vodă pe Luca Bakonyai făcându-i 
ştire că Mohamed Satârgi paşa a luat Oradea; Mihai Vodă aflând această veste s-a întors în Ţara Românească 
...’’27. Din textul cronicarului transilvănean reiese destul de clar că voievodul român se străduia să facă tot ce-
i sta în putinţă pentru a ajuta Oradea şi numai vestea falsă a cuceririi ei l-a întors pe Mihai din sudul Dunării. 
S-a realizat astfel între Mihai şi orădeni o legătură ce va fi întărită şi mai mult după unirea Transilvaniei cu 
Ţara Românească.  

                                                           
18 W. Bethlen, Historia de rebus Transilvanicis, vol.IV, ed. a II-a, Sibiu, 1785, p. 146-151 
19 Cronici turceşti II, p. 53 
20 L. Crăciun, Cronicarul Szamosközi şi însemnările lui privitoare la români, Cluj, 1928, p. 111; Istoria României, III, p. 976, V. 
Atanasiu, Mihai Viteazul. Campanii, Bucureşti, 1972, p. 195-196. 
21 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, Documente externe, Bucureşti, 1982, p. 617. 
22 Veress IV, p. 356 – 357.  
23 B. Nagy M., Várak, kastélyok, udvarházak (Cetăţi, castele, conacuri), Bucureşti, 1973, p. 71 
24 Iorga 1970, p .238 
25 Veress V 1932, p. 199 - 200 
26 J. Mikó, Enyedi Pál énekéböl az erdélyi veszedelmekröl, în Erdélyi Történelmi Adatok, vol. I, p. 197. 
27 Crăciun 1928, p. 112 
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Stratagema lui Mihai a fost atât de evidentă încât a fost remarcată şi de două cronici turceşti. 
Hasanbegzade scria în cronica sa: ,,Pe de altă parte Mihai cel rătăcit, de asemenea când a auzit că armata 
islamului s-a încurcat la Oradea cu cetatea, şi el a mers asupra Nicopolelui de pe ţărmul Dunării, l-a pus pe fugă 
pe Hafâz paşa, care avea paza acolo...’’. Iar Mustafa Naima îl acuză pe Mihai că îndată ,, ...ce a aflat despre 
situaţia armatei de la Oradea, a început să-şi pună în aplicare viclenia’’28   

Întors în Ţara Românească la 5 noiembrie, Mihai a aflat în scurtă vreme că a fost indus în eroare în 
legătură cu soarta cetăţii Oradea. În memoriul scris, în februarie 1601, către ducele de Toscana, el scrie cu 
amărăciune: ,,În vreme ce eu mă osteneam cu acestea, iată că nişte trădători din Transilvania născociră o 
înşelăciune, trimiţându-mi scrisori în care-mi spuneau că Oradea a fost luată de turci şi că eu trebuie să mă 
întorc cât mai de grabă în Ţara Românească, aşa că eu, dând crezare veştilor lor, nu-mi dădui seama de 
înşelăciune şi mă întorsei cu toţi oamenii în Ţara Românească cu toţi oamenii, trecând cu sârg Dunărea şi apoi 
aflai că transilvănenii mă înşelaseră’’29. 

În zilele de 26 – 27 septembrie 1598, turco-tătarii au ajuns în şesul Oradiei, unde avură loc – în zilele 
acelea şi în cele următoare -, primele ciocniri între asediatori şi trupele trimise din cetate în scop de hărţuire. 
Asediatorii şi-au ridicat tabăra în formă de semicerc în partea de nord-est a oraşului. Este destul de dificil de 
apreciat numărul acestora dar, se consideră că numărul total al lor să fi fost de circa 20.000 de oameni30. 
Rödern văzând că are oşteni puţini, a renunţat la apărarea oraşului şi, la 30 septembrie, l-a incendiat, 
chemând în cetate pe cei 500 de călăreţi orădeni de sub comanda lui Gheorghe Kiraly. Dintre locuitorii 
oraşului nu au putut fi atraşi în cetate decât circa o sută de locuitori, restul luând calea codrului. Asediul 
propriu-zis al cetăţii a început la 1 octombrie. Turcii au săpat şanţuri care să permită geniştilor minarea 
bastioanelor cetăţii, iar în ziua următoare artileria a început să bată asupra celor două turnuri ale catedralei 
din cetate, căreia îi produseră mari stricăciuni. Din scrisoarea lui Pancraţiu Sennyei către Ieremia Movilă, 
scrisă din Huedin la 4 octombrie, rezultă că artileria asediatorilor era destul de slabă ,,...cât despre cetate, 
credem în Dumnezeu că, cu câte tunuri are, vizirul nu o cuprinde; nu are mai mult de două tunuri, are 75 de 
treascuri’’31.  

La 17 octombrie turcii reuşiră să arunce în aer bastionul Ciunt, iar la 20 octombrie, bastionul 
Crăişorul. La 24 octombrie au început însă ploile care au căzut necontenit până la sfârşitul lunii, făcând 
drumurile impracticabile. Şanţurile săpate de turci se umplură cu apă. Atât Crişul cât şi Peţa ieşiră din matcă 
inundând tabăra otomană32. Cu toate acestea, asediul a durat până la 3 noiembrie 1598 când - datorită 
ploilor şi a bolilor care începuseră a bântui prin tabăra turcească -, efectivele au început să scadă foarte mult, 
astfel că otomanii au sistat operaţiunile şi s-au retras. Cetatea suferi stricăciuni foarte mari; zidurile şi 
bastioanele erau în cea mai mare parte distruse. Cele 5 săptămâni de asediu au dus la distrugerea aproape 
completă a oraşului, dar şi a părţii de sud a comitatului Bihor, pe unde au trecut oştile turco-tătare în drum 
spre Oradea 

La 5 noiembrie von Rödern îşi socoti misiunea încheiată şi a părăsit cetatea lăsând comanda lui Nyári 
Pál, care a fost ridicat de împărat la rangul de general şi copleşit cu titluri şi dregătorii. 

 
II. Încercările lui Mihai Viteazul de a redobândi cetatea Oradea pentru Transilvania: 
După încheierea asediului cetăţii de pe malul Crişului Repede, s-a dovedit că intenţiile habsburgilor 

erau de a rămâne definitiv în posesia Oradiei şi a Bihorului. Astfel, speranţele orădenilor că ajutorul 
habsburgilor va fi dezinteresat s-au spulberat destul de repede. Intenţiile acestora erau de presupus încă din 
momentul în care trupele austriece intrau în cetate, când, alături de von Rödern, se afla şi arhitectul militar 
Giovan Marco Isolano da Bologna, care a început de îndată un studiu amănunţit asupra fortificaţiilor de aici, 
întocmind şi o schiţă a cetăţii pe care a trimis-o apoi căpitanului Ferrante Rosii în cetatea Tokaj33. Era 

                                                           
28 A. Decei, Răsunătoarea acţiune a lui Mihai Viteazul la sud de Dunăre în septembrie-octombrie 1598, înfăţişată în cronicile turceşti, 
în: Mihai Viteazul.Culegere de studii, redactori coordonatori Paul Cernovodeanu şi Constantin Rezachievici, Bucureşti, 1975, p. 172-
173. 
29 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, Documente externe, Bucureşti, 1982, p. 640. 
30 Cu privire la asediu există şi memoriul lui Melchior von Rödern, trimis arhiducelui Maximilian, cu titlul: Herm von Rödern 
Relation aus Grosswardein an den Erzherzog Hoch- und Deutsmeister Maximilian vom 5 November 1598, în: Törtenelmi Tár, 
1878, p. 10 - 116. 
31 Veress V, p. 198; ştire confirmată şi de cronica lui Kiatip Celebi care aminteşte trei tunuri(Cronici turceşti II, p. 53). 
32 Ibidem. 
33 Veress V, 1932, p. 193-196; Călători străini, IV, p. 108-110. 
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evident că se pregătea o şedere de lungă durată. Se pare că orădenii şi-au dat seama de pericolul care îi 
ameninţa şi nu au permis intrarea garnizoanei austriece decât numai în schimbul unor garanţii34, însă aceste 
garanţii nu au fost respectate. 

În cursul anului 1599, Sigismund, apoi cardinalul Andrei Báthori – care i-a urmat în fruntea 
Principatului -, au încercat fără rezultat să redobândească Oradea prin solii trimise la împăratul Rudolf. 

Începând din noiembrie 1599, acelaşi lucru îl face şi Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti şi, de 
acum, şi al Transilvaniei. Giorgio Basta, mare căpitan al Ungariei superioare, avea misiunea de a-l urmări pe 
Mihai, de a păzi părţile vestice ale Transilvaniei – ajunse sub suzeranitate austriacă -, de eventualele încercări 
ale acestuia de a le readuce între hotarele fireşti ale ţării.  

La 6 octombrie 1599, Basta era la Oradea, inspectează cetatea şi îi scrie împăratului, solicitându-i să 
se refacă imperfecţiunile acestei fortificaţii ,,pentru că nu are în ea nimic bun decât forma’’35. El consideră că 
nu poate fi apărată nici în faţa ardelenilor şi nici a turcilor şi, de aceea, crede că ar fi mai bine dacă ar fi lăsată 
în ruină şi distrusă (,,Del tutto rovinare e distrugere’’)36.  

Comisarii imperiali pentru Transilvania, Mihai Székely şi David Ungnád îl informau pe Rudolf asupra 
evoluţiei evenimentelor din Transilvania. Astfel, la 17 decembrie, Ungnád îi scria lui Rudolf că Mihai nu 
numai că a asediat cetatea Chioar dar ,, ...i-ar place să-şi alipească şi Oradea’’37. 

Uneltirile lui Sigismund, de data aceasta din Polonia, unde se afla, şi care, după moartea cardinalului-
principe Andrei Báthori voia să se întoarcă din nou în Transilvania, s-a manifestat sub forme diferite. Astfel, 
la sfârşitul lui decembrie 1599, a trimis un om de încredere, pe Ştefan Huszár, la unul din cei mai influenţi 
nobili din Crişana, la Ştefan Bocskai, la Sâniob - pentru a-l avertiza de pericolul ce-l reprezintă Mihai pentru 
nobilimea din Transilvania -, încercând, de fapt să-şi netezească drumul unei eventuale reveniri în fruntea 
Principatului. Puternicul nobil, stăpân al cetăţilor Sâniob, Săcuieni şi Şinteu, cu toate domeniile acestora, l-a 
primit pe Huszár nu din considerente deosebite pentru Sigismund, ci cu gândul ascuns de a se folosi de orice 
prilej pentru a obţine el dregătoria supremă a ţării. Chiar în momentul bătăliei de la Şelimbăr (28 octombrie 
1599) – care a consacrat stăpânirea lui Mihai asupra Transilvaniei -, Ştefan Bocskai se afla cu oastea sa la 
jumătatea drumului, decis să-l alunge el pe cardinalul Andrei Báthori şi numai vestea victoriei lui Mihai l-a 
determinat să renunţe, cel puţin pe moment, la ambiţiile sale. Faptul că s-a simţit frustrat l-a determinat să 
acţioneze din umbră împotriva lui Mihai, întocmind rapoarte denigratoare, redactând scrisori denigratoare şi 
trimiţându-le la curtea imperială. A contribuit astfel la crearea şi alimentarea în Transilvania şi Imperiul 
Habsburgic a unei stări de spirit defavorabile domnitorului. 

Aversiunea lui Szamosközi – cel care a scris atât de urât despre români în general şi despre Mihai în 
special -, se explică, printre altele, şi prin faptul că între el şi Bocskai au existat relaţii strânse, încă insuficient 
lămurite. Aproape întreaga literatură istorică de limbă maghiară din Transilvania, ostilă lui Mihai, s-a 
inspirat din informaţiile lui Szamosközi38. Această atitudine avea să-i aducă mai târziu cronicarului demnităţi 
nu numai la curtea princiară a lui Bocskai, dar şi la cea a lui Sigismund Rákóczi, urmaşul de scurtă durată al 
acestuia. Poziţia lui Bocskai nu avea însă în Crişana prea mulţi adepţi, decât poate vârfurile marii nobilimi 
reprezentate de Ştefan Csáki şi Ştefan Töldi. 

Pe Mihai l-a sprijinit chiar şi o parte a nobilimii mijlocii, mai ales cea cu dregătorii militare, văzând în 
el pe singurul om capabil să apere ţara atât de turci cât şi de pretenţiile tot mai mari şi mai insistente ale 
imperialilor. Cea mai elocventă dovadă în acest sens este scrisoarea din 24 martie 1600 a vicecăpitanului 
cetăţii Oradea care cheamă la ordine mai mulţi voievozi ai unor aşezări româneşti din sudul Crişanei, cărora 
le reproşează că, deşi sunt subordonaţi căpităniei de Oradea, ei se adresează ,,cu toate pricinile’’ lui Mihai şi 
căpitanului cetăţii Ineu39.  Cu siguranţă că printre aceştia va fi fost şi acel protopop Daniil ,,vebânit în 
pamentul Ardialului în zilele lui Io Mihai voivodu, cu fratele Vasile Rufa’’40. Din scrisoarea vice-căpitanului 
orădean rezultă că Mihai era reprezentat în sudul Crişanei de cel pe care, câteva luni mai târziu, domnul 
                                                           
34 Veress V, 1932, p.192-193, scrisoarea arhiducelui Maximilian către împăratul Rudolf din 8 septembrie 1598. 
35 Bánfi Fl., Salve, Varadino felice! La cittádi S. Ladislao nei rapporti italo-ungheresi, în Corvina, Budapest, an III, 12, dec. 1940, p. 
842. 
36 Balogh Jolán, Varadinum.Várad vára, vol. I-II, Budapest, 1982; în vol. II, p. 127. 
37 Törtenelmi Tár, 1883, p. 733. 
38 L. Crăciun, op. cit., p. 9; Aceasta este şi părerea lui Lászlo Nagy, Egy hajdani politikai gyilkosság, în Inter Press Magazin, Budapest, 
nr.4, 1981, p. 39-40. 
39 Törtenelmi Tár, 1884, p. 249. 
40 Klorian Dudaş, Carte veche românescă ăn Bihor, p.47, 48-49. 
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român îl va numi într-o scrisoare ,,ispravnicul nostru de la Ineu’’. Acesta era probabil acel voievod Fărcaş care, 
la 1577, îşi avea reşedinţa la Hălmagiu şi pe care, în 1599, îl găsim în fruntea cetăţii din această zonă a 
Crişanei41. 

 
Vedere din parcul cetății 

Din vara anului 1600 s-a păstrat cea mai veche scrisoare a domnului român, cunoscută până în 
prezent şi adresată către cineva din aceste părţi. Este din 21 august 1600 şi a fost trimisă lui Bartolomeu 
Somogyi ,,prefecto Belenesiensis’’, prin care domnitorul avertizează pe căpitanul cetăţii din Beiuş că o ceată de 
circa 700 de cazaci răsculaţi instigaţi de Sigismund, după ce şi-au luat solda pe 3 luni (circa 80.000 de florini), 
se îndreaptă spre Ineu şi de aici prin Ungaria superioară, către Polonia. Îi porunceşte să le taie calea 
împreună cu ,,Aga Leca şi Paul Nyári şi ispravnicul nostru de la Ineu’’42. 

Preocupările lui Mihai de a readuce Bihorul, care după asediul din 1598 rămăsese, împreună cu 
comitatele din jur, sub ocupaţie habsburgică, erau evidente încă de la începutul anului 1600. în ianuarie, 
voievodul îi cere lui Paul Nyári, marele căpitan al cetăţii Oradea, să determine cetăţile din acea parte şi 
comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc să se supună Oradiei. Paul Nyári îi raportează aceasta arhiducelui 
Mattia, într-o scrisoare, precizând că cele solicitate de Mihai ,,conform vechiului obicei’’, sunt lucruri fireşti43. 
În acest sens Nyári a şi trimis la Mihai pe vicecăpitanul său Ştefan Stepan, cu cererea ca voievodul să aştepte 
hotărârea împăratului44. Este scrisoarea în care Nyári se plânge că garnizoana Oradiei e mică, prost plătită şi 
duce lipsă de multe căci de 7 luni soldaţii nu şi-au primit solda. Crede că, în caz de nevoie, nu sunt mai mulţi 
decât cu câţi s-ar putea apăra un bastion. Abia sunt în oraş 100 de călăreţi transilvăneni şi numai vreo 10 
pedestraşi, ceilalţi fiind rânduiţi să apere cetăţile Sarkad, Beiuş şi Şimleu Silvaniei. Banii pe care împăratul i-a 
trimis la Oradea au fost opriţi la Caşovia. Pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a Oradiei propune ,,să 
mânuiască însuşi căpitanul veniturile comitatelor < din Crişana > tricesimele rânduite cetăţii şi astfel va putea 
satisface potrivit obiceiului vechi, aşa cum principii Transilvanieiau făcut-o, necesităţile cetăţii...’’. Între Mihai și 

                                                           
41 O. Lupaş, Voievozi şi cneji români în judeţul Arad, p. 18. 
42 Ibidem 
43 Törtenelmi Tár, 1883, p. 740. 
44 Ibidem. 
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Stepan se pare că se vor fi stabilit legături mai strânse deoarece, îndată după asasinarea temerarului voievod, 
este ucis, din ordinul lui Basta, şi Ştefan Stepan, vicecăpitanul cetăţii Oradea45.  

La 19 aprilie, Mihai Viteazul a chemat la o consfătuire pe consilierii săi din Transilvania şi le-a solicitat 
să-şi spună părerea de partea cui anume vor să fie: a imperialilor sau a turcilor ? Aceştia îl  sfătuiră pe Mihai 
să se alieze în continuare cu habsburgii. Voievodul a acceptat, dar a cerut în schimb ca marii nobili şi 
consilierii care erau de faţă să solicite comisarilor imperiali ca aceştia să intervină pe lângă împărat ca 
Oradea, Hust şi cele 5 comitate din care se compunea Crişana să fie realipite Transil-vaniei, sub sceptrul 
său46. 

În iulie 1600 erau formulate ,,dorinţele Măriei Sale Mihai vodă, domn al Transilvaniei, Moldovei şi Ţării 
Româneşti faţă de Înălţimea Sa împăratul’’, unde, la punctul 5 se precizează că ,,ceale cinci 
varmeghii(comitate) carele sănt Bihorul şi Solnocul de Mijloc şi Maramurăş, Sărandul(Zarand), Crasna, să se 
rumpă (să revină) aicia către Ardeal, cu cetăţile şi cu ţinuturile, cum au fost mai dennainte vreame’’47. Ceva mai 
târziu, Mihai îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia Oradiei şi, în acelaşi timp, intenţia sa neclintită de a o 
readuce între frontierele Transilvaniei: ,,După cum am înţeles că turcul din nou ar vrea să ocupe cetatea 
Oradea, faţă de care intenţie, ca de acolo să-l pot îndepărta i-am scris că noi vrem a o ocupa şi a relua hotarele 
ce sunt ale Transilvaniei’’48. 

Două episoade relatate de comisarii imperiali împăratului Rudolf sunt şi ele semnificative în legătură 
cu atitudinea voievodului faţă de aceste părţi: ,,I s-a lăsat lui Herbertstein ca, în contul arendei minelor, să 
cumpere de 1.500 taleri aramă la Beiuş. Voievodul când a poruncit se afla în depozitul de muniţii şi când a aflat 
că şi Beiuşul a aparţinut aici (adică Transilvaniei) s-a prins mânios de barbă şi a spus că el cu sabia a cucerit 
acest teritoriu şi de aceea el pretinde tot ce aparţine de el’’49.  

Câteva zile mai devreme, aceiaşi comisari scriau: ,,O dată voievodul a declarat deschis că îşi va trimite 
oastea spre Oradea, Hust şi Şimleu iar Stoica a spus, ba chiar şi Mihai Vodă, că mai de grabă ar vrea să-şi piardă 
capul decât să încuviinţeze să i se ia comitatele exterioare care aparţin Transilvaniei’’50. 

Putem constata – dacă analizăm interdependenţa unor acţiuni şi evenimente din pragul secolului al 
XVII-lea -, că, în cele din urmă, Ştefan Bocskai şi-a asigurat scaunul princiar al Transilvaniei folosind intenţiile 
şi strădaniile lui Mihai Viteazul - redobândirea Crişanei de la Imperiali şi realipirea ei la Principat -, lucru ce i-
a reuşit în 1606, în urma unei răscoale antihabsburgice declanşate în 1604, când condiţiile au fost propice . 

 
III. Trecerea lui Mihai Viteazul prin Oradea: 
După înfrângerea de la Mirăslău (18 septembrie 1600), Mihai Viteazul pierde succesiv nu numai 

Transilvania, ci şi Moldova şi Ţara Românească. Părăsind Muntenia, străbate Valea Jiului ajungând în Haţeg şi 
de aici, atingând Deva (la 6 decembrie), poposeşte la Hălmagiu, de unde îi scrie lui Paul Nyári că ,,mâine ne 
vom sili pe lângă Hălmagiu în sus spre ţinuturile Beiuşului’’. Scrisoarea încropită în grabă ,,la Hălmagiu în 
câmp’’, ne oferă posibilitatea de a afla câteva din gândurile şi frământările marelui domn în aceste momente 
grele. El se destăinuie căpitanului cetăţii Oradea că poate se va mira de prezenţa lui în aceste părţi, dar are 
mulţi duşmani din pricina cărora n-a putut rămâne nici în Ţara Românească. Acolo nu atât turcii i-au 
pricinuit greutăţi, cât polonezii care l-au adus pe Simion Movilă. Dar şi ,,ardelenii ne fac mai mult rău acum 
decât turcii’’, notează cu amărăciune voievodul referindu-se la răscoala nobilimii din Transilvania împotriva 
sa. Vede cu dezamăgire că ,,ţara cade din nou sub turci, dacă noi nu o vom împiedica în grabă, dar despre 
aceasta, dacă Domnul ne ajută să ajungem acolo, vom vorbi mai pe îndelete cu domnia ta’’. Îi cere să-i trimită 
câţiva oameni înainte, la Beiuş: ,,Noi acum în primul rând numai în domnia ta avem încredere, ştim că domnia 
ta doreşte Măriei Sale împăratului şi acestei ţări numai binele. Dacă am putea ajunge acolo(la Oradea) cu 

                                                           
45 Ibidem, 1893, p. 31-132; la 18 decembrie 1594 Ştefan Stepan primise de la Sigismund Báthori satul Copăcel din comitatul Bihor, 
pentru serviciile sale(Veress IV, p. 173-174). Se pare că era descendent al familiei Brancovici, fiind urmaş al lui Stepan, unul din fiii 
lui Gheorghe Brancovici. Un Francisc Stepan locuia în Oradea la 1660. În secolul al XIX-lea mai aveau posesiuni în Leş şi Păuşa, 
lângă Oradea. Stema familiei se vede şi azi pe capela din cimitirul satului Leş, lângă şosea.  
46 MCRT IV, p. 377. 
47 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, p. 525. 
48 2 august 1600 - Törtenelmi Tár, 1883, p. 12. 
49 Scrisoarea din 22 aprilie 1600 - Törtenelmi Tár, 1884, p. 226. 
50 Scrisoarea din 20 aprilie 1600 - Törtenelmi Tár, 1884, p. 270, Este vorba de Stoica sau Stoichiţă din Strâmba, căruia i se spunea 
şi Rioşeanu, unul din cei mai de seamă sfetnici ai lui Mihai Viteazul, fiind trimis de acesta ca sol la Împăratul Rudolf (Stoicescu 
1971, p. 91-92). 
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sănătate şi pace, am putea fi încă cu dragă şi folositoare slujbă creştinătăţii. Dea Domnul să te găsim și pe 
domnia ta în bună sănătate’’51.  

Majoritatea marilor istorici români n-au acordat o atenţie deosebită trecerii lui Mihai prin Crişana şi 
felului în care el a fost primit la Oradea. Numai A.D. Xenopol cunoştea scrisoarea lui Mihai Viteazul de la 
Hălmagiu către Paul Nyári, şi o şi discută, fixând, în linii mari, şi traseul pe care domnul român l-a străbătut – 
Deva – Hălmagiu – Oradea -, dar nu înainte de a fi atins şi Lugojul, în Banat, unde şi-ar fi sporit în mod 
considerabil suita. Xenopol scrie că Mihai ar fi cumpărat de la Gaspar Kornis ,,care reşedea în Alba Iulia, cu un 
dar de 2.000 de galbeni, voia sa de a trece peste graniţa Transilvaniei’’52, ceea ce este foarte puţin probabil. 
P.P. Panaitescu, în schimb - în paginile cunoscutei sale monografii consacrate lui Mihai -, susţine tocmai 
contrariul, afirmând că ,,marele domn, fără să mai ceară voie, străbătu Ardealul, ţara unde fusese odinioară 
stăpân’’53, ceea ce pare a fi mult mai plauzibil. 

Fiind primit prin Transilvania cu multă simpatie de către români, nobilimea răsculată a instigat la atac 
unele garnizoane militare, din câteva cetăţi ca Deva, Lipova şi Ineu. Din cetatea Devei, nobilimea răsculată a 
pus să se tragă asupra sa, iar cele din Lipova şi Ineu s-au luat o bucată de drum după el54. Aceste incidente 
sunt pomenite de Mihai în Memoriul către împăratul Rudolf, din 17 ianuarie 1601, în care relatează, printre 
altele, şi odiseea pribegiei sale spre Viena, amintind şi pierderea unor oameni cu ocazia traversării 
Mureşului55. Probabil Mihai a încercat să treacă iniţial Mureşul în zona Lipovei dar, atacat de garnizoanele 
din Lipova şi Ineu, s-a întors şi a luat drumul Munţilor Apuseni, pe vechea legătură dintre Crişana şi 
Principat. Această variantă de drum îi oferea un acces mai sigur căci nu existau cetăţi sau castele mai 
importante, decât numai Baia de Criş, unde se afla o palancă, iar mai sus Beiuşul şi Finişul, care se aflau deja 
sub suzeranitate imperială, deci nu constituiau obstacole. O ultimă încercare a nobilimii transilvănene a fost 
aceea de a ridica împotriva sa pe cei din Baia de Criş, dar fără succes56.  

Cu privire la mărimea suitei lui Mihai, cifrele sunt contradictorii şi atât de fluctuante - de la o sursă la 
alta -, încât par destul de puţin verosimile57. Aşa cum menţionează el însuşi, în memoriul său către Rudolf, 
era însoţit de puţini oşteni (,, ...in Transylvaniam non multa manu penetravi’’)58. El se îndrepta însă spre Viena 
în calitate de aliat al lui Rudolf şi o suită numeroasă ar fi creat probleme domnului român nu numai în 
privinţa întreţinerii ci şi în raporturile sale cu autorităţile militare ale punctelor prin care trecea. Având în 
vedere drumul obişnuit pe aici, precum şi punctele atinse atestate în documente, traseul lui Mihai Viteazul 
prin Munţii Apuseni poate fi următorul: de la Deva, prin pasul Vălişoara la Brad, apoi la Baia de Criş şi Ţebea, 
iar de la Vaţa de Jos, prin depresiunea Hălmagiului, la Hălmagiu şi Vârfurile. De aici la Vaşcău şi prin Ştei, 
Mihai ajunge la Beiuş, de unde - trecând probabil prin Vintere, Holod, Lăzăreni, Calea Mare -, poposeşte, în 
sfârşit, la Oradea. 

La 11 decembrie 1600, Mihai a ajuns la Oradea. A doua zi el scrie de aici o scrisoare arhiducelui 
Mattia, din care rezultă felul în care a fost primit în oraşul de pe Criş: ,,Cu ajutorul Domnului ieri, în ziua a 11-
a a lunii curente decembrie, urmărit de uneltitorii şi duşmanii care niciodată n-au voit binele nici pre sfintei 
majestăţi nici Republicii Creştine şi stăpânirii, am poposit la Oradea unde, am ajuns cu sufletul moleşit şi 
aproape deznădăjduit, aici oarecum m-am reîntremat şi m-am refăcut şi m-am făcut mai cutezător’’59. 

A doua zi după plecarea voievodului român, Paul Nyári scrie episcopului de Oradea, prefectul camerei 
scepunsiense60, despre intrarea lui Mihai în Transilvania şi sosirea sa la Oradea. Căpitanul cetăţii încearcă să-
l liniştească pe episcop cu privire la intenţiile lui Mihai, invocând faptul că el este aliatul împăratului. A 
încercat să-l reţină câteva zile61 până va primi dispoziţii, dar astăzi (12 decembrie), Mihai şi-a continuat 
drumul. În discuţiile purtate de cei doi, domnul român a subliniat faptul că orice întârziere din partea sa, 

                                                           
51 Hurmuzaki, vol. IV/I, p. 200-201; MCRT vol.  IV, p. 576-577. 
52 A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. V, ed. a III-a, f.a., p. 297. 
53 P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936, p. 238. 
54 A.D. Xenopol, op. cit., p. 297. 
55 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, p. 623. 
56 Törtenelmi Tár, 1857, p. 186. 
57 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. I, p. 644; vol. II, p. 133; vol. III, p. 81; vol. III, p. 4 14. 
58 Törtenelmi Tár, 1857, p. 186. 
59 Hurmuzaki, vol. IV/I, p. 203; Veress VI, p. 278-280. 
60 Hurmuzaki, vol. IV/I, p. 206; Din scrisoare nu reiese nominal cine era acest episcop. Este posibil  să fie Nicolae Macatius care, la 
30 decembrie 1599, era ,,electo  episcopo Varadiensis’’ cu reşedinţa în Scepusium (Zips – în Slovacia) – Veress V, p. 334.  
61 Probabil de aici concluzia lui N. Iorga că Nyári ar fi intenţionat să-l aresteze pe Mihai (Istoria românilor, vol. V, p. 355). 
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poate aduce prejudicii creştinătăţii şi chiar împăratului. Se pare că, în realitate, Nyári nici n-a intenţionat să-l 
oprească pe Mihai, căci îl informează eronat pe episcop, scriindu-i că suita voievodului era compusă din 
3.000 de oşteni, în cea mai mare parte turci şi tătari, şi că forţele sale reduse nu i-au permis să-l reţină, ceea 
ce este adevărat numai în parte. Căpitanul cetăţii din Oradea voia să se disculpe astfel pentru faptul că nu a 
făcut nimic împotriva lui Mihai şi-l îndeamnă pe episcop să iasă el înaintea voievodului, dacă doreşte 
neapărat să-l oprească62.   

Voievodul n-a fost însă oprit de nimeni şi, după ce, la 14 decembrie, trecea prin Debreţin, la 16 ale 
aceleaşi luni era deja la Caşovia (Kosice), iar la 25 decembrie, după unii, sau la 2 ianuarie 1601, după alţii, a 
ajuns, în cele din urmă, dar nu la Viena ci la Praga, unde își stabilise împăratul Rudolf al II-lea reședința sa 
preferată. 

Epilog: 
După prezentarea celor trei momente din timpul scurtei domnii a marelui voievod sperăm că am 

reușit să elucidăm faptul că Mihai Viteazul merită să fie cinstit și de către orădeni pentru ceea ce a făcut și, 
astfel, considerăm că statuia sa își merită cu prisosință un loc de cinste în urbea noastră (foto). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Veress VI, p. 284.   
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Serviciul agenţilor secreţi  
în timpul celui de-al Doilea Război Balcanic (1912-1913) 

Drd. Niculae Daniel63 
 
Evenimentele politice din anul 1908 aveau să reţină atenţia factorilor 

de decizie politici şi militari români, care urmăreau cu intensitate mutările 
strategice făcute de marile puteri în sud-estul Europei şi Balcani. Posibilitatea 
unei participări a României într-un conflict armat era foarte mare în contextul 
în care Macedonia aflată încă sub dominaţie otomană era râvnită de sârbi şi 
bulgari. Anexarea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungaria nu era 
privită cu ochi buni de către Imperiul Ţarist chiar dacă s-a realizat după o 
înţelegere prealabilă între cele două puteri militare. Bulgaria după succesul 
politic care a dus la unirea cu Rumelia şi proclamarea ca regat, avea o politică 
externă proprie care putea schimba echilibrul balanţei de putere zonală, prin 
alianţe politico-militare fie cu o mare putere fie cu statele din Peninsula 
Balcanică care îşi afirmaseră cu tărie dorinţa justificată de eliberare de sub dominaţia otomană. Însă aceste 
alianțe puteau viza şi teritoriul românesc aşa cum intenţiona de exemplu Bulgaria care privea cu nesaţ către 
Dobrogea românească. 

Politica de păstrare a status-quo-lui stabilit în Balcani conform prevederilor Tratatului de Pace de la 
Berlin la 13 iulie 1878, poziţiona România în fruntea actorilor statali zonali care luptau politic şi la nevoie 
militar, pentru asigurarea climatului de securitate agreat de comun acord de ţările participante la războiul 
declanşat în anul 1877, cunoscut în istoria românilor ca Războiul de Independenţă. 

Însă, acest conflict demonstrase importanţa informaţiilor cu caracter militar, dar mai ales necesitatea 
contracarării eficiente a acţiunilor informative împotriva României desfăşurate de către alte state cu scopul 
de a periclita securitatea şi ordinea de drept a tânărului stat românesc. 

Războiul italo-turc din anul 1911 precum şi izbucnirea Primului Război Balcanic în octombrie 1912, 
ca urmare a acţiunii militare comune a Muntenegrului, Serbiei, Bulgariei şi Greciei contra Imperiului otoman, 
alertase Marele Stat Major care înainta la începutul anului 1913 Ministerului de Război român un referat cu 
privire la elaborarea unui proiect de lege contra spionajului militar în timp de pace. După votarea acestui 
proiect s-a instituit o comisie specială care analiza cazurile de spionaj documentate şi acţiona conform legii.  

Contraspionaj în timp de pace 
Diferitele acte de spionaj dovedite precum şi imposibilitatea de a se lua vreo măsură legală împotriva 

autorilor, pentru că, nu exista o lege pentru pedepsirea spionajului în timp de pace a făcut ca, Statul Major 
General al armatei române să intervină în mai multe rânduri încă din anul 1896 pentru votarea unei legi 
pentru pedepsirea spionilor. În anul 1908 în urma unei noi intervenţii s-a numit o comisie alcătuită dintr-un 
delegat al Ministerului de Justiţie în persoana procurorului general de la Curtea de Apel, un delegat al 
Ministerului de Război în persoana şefului Serviciului Contencios şi un delegat al Marelui Stat Major al 
Armatei în persoana şefului Biroului Informaţii. Această comisie studiind din nou chestiunea şi având în 
vedere ce s-a legiferat în alte ţări în această privinţă a întocmit un proiect de lege a contraspionajului adaptat 
la legea constitutivă a ţării, la legile de organizare şi la nevoile armatei române. Acest proiect însă nici până la 
începutul anului 1913, nu a fost transformat în lege iar neajunsurile semnalate de mai bine de 15 ani 
continuau a subzista. Activităţile de spionaj ale agenţilor străini descoperite în România dovedeau cu 
prisosinţă că era absolut necesar să se voteze legea contraspionajului militar pentru a se putea lua măsuri 
legale împotriva vinovaţilor dovediţi.  

În expunerea de motive privind proiectul de lege a contraspionajului în timp de pace, înaintat regelui 
Carol I de către Statul Major General al Armatei, Secţia II-a, Biroul 1, spionajul, era definit ca, „totalitatea 
mijloacelor prin care cel interesat caută să dobândească, printr-un ascuns sau deghizat, informaţii asupra 
diverselor resurse şi proiecte ale unei armate – a fost mult timp socotit ca folositor numai în timp de război, sau 
cel mult în perioada de pregătire ce de obicei precedă declaraţia de război şi mobilizarea armatei; dar, 
progresele tehnice ce aduc necontenit schimbări în modul pregătirii de război, în organizarea armatelor, a 
fortificaţiilor şi a tot felul de mijloace de atac şi apărare, au făcut ca în prezent spionajul să se practice şi în timp 
de pace, şi încă pe o scară din cele mai îngrijorătoare”. 
                                                           
63 Universitatea Națională de Apărare” Carol I”, vicepreședinte Asociația Istorică ”Dimitrie Cantemir” 
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În timp de război, conform legislaţiei anului 1913, existau dispoziţiile destul de riguroase cuprinse în 
art. 199, 200 şi 201 din Codul de justiţie militară, care pedepseau cu moartea pe spioni şi pe provocatorii de 
dezertare la inamic, chiar dacă aceşti spioni erau supuşi români, nemilitari (art. 60 alin. 2 c.j.m.). În codul 
penal comun erau prevăzute dispoziţiile art. 66, privitoare la crimele contra siguranţei exterioare a statului în 
timp de război. O altă dispoziţie privitoare la spionajul în timp de război, se regăsea în art. 25 alin. 1 din 
Codul de justiţie special pentru corpul marinei. 

Dispoziţiile conţinute în cele 3 legi indicate mai sus, pe lângă inconvenientul că nu erau aplicabile în 
timp de pace, nu prevedeau toate formele spionajului şi de aceea în dispoziţiile finale al proiectului se 
prevedea că, legea contraspionajului din timp în pace se va aplica şi în timp de război pentru cazurile 
neprevăzute de acele legi. La alcătuirea acestui proiect de lege au fost consultate legile contraspionajului în 
timp de pace din Germania, Franţa, Austro-Ungaria şi Italia, fiind adaptate acele dispoziţii conforme cu 
nevoile şi realităţile României anului 1913. Din punctul de vedere al persoanelor care desfăşurau activităţi de 
spionaj, proiectul de lege, pe lângă pedepsele pe care  le prevedea pentru spionii propriu-zişi, pedepsea în 
prima linie, mai aspru, pe acei funcţionari sau presupuşi ai guvernului, care fiind depozitarii scriptelor şi 
documentelor secrete, dacă s-ar fi lăsat ademeniţi a le divulga. Astfel, art. 1 paragraful a se ocupa de acei 
funcţionari, agenţi sau presupuşi ai guvernului, care cu bună ştiinţă divulgau în total sau în parte, scriptele 
sau documentele secrete încredinţate în virtutea funcţionării sau însărcinării lor. Paragraful b, de la acelaşi 
articol, pedepsea pe aceia care, deşi nu ar aveau calitatea de funcţionar, agent sau prepus al guvernului, 
totuşi, prin diverse împrejurări, devenind depozitarii acelor scripte sau documente secrete, ar fi comis 
aceeaşi culpabilă indiscreţie; iar paragraful c se ocupa de aceia care, găsindu-se în unul din cele două cazuri 
indicate mai sus, nu ar divulga însuşi actul sau documentul secret, ci ar da numai informaţii sau ştiinţe trase 
din ele. Articolul 2 din proiect prevedea cazul când spionul, sau chiar partea direct interesată, nu trata cu 
însuşi depozitarul scriptelor sau documentelor secrete, ci şi le procura de la o a treia persoană. În această 
categorie intrau şi delictele de presă. Articolul 3 din proiect se refera la o măsură cu caracter mai mult 
preventiv. Acest articol prevedea o pedeapsă mai mică pentru acela care, fără autorizaţie şi fără a avea 
calitatea necesară,  procura planurile, scriptele sau documentele secrete, fără însă a le fi divulgat, şi 
bineînţeles fără intenţie de spionaj, în caz contrat, intra sub incidența  prevederilor articolului 5, care se 
ocupa în special de spionii propriu-zişi.  

Tot ca măsuri preventive erau şi dispoziţiile cuprinse în art. 4, 6 şi 7 din proiect, care prevedeau 
pedepse pentru cei care, prin neglijenţă şi nesocotinţa lor, fără intenţie frauduloasă, săvârşeau fapte de 
natură a înlesni spionilor îndeplinirea misiunii lor. O măsură destinată a înlesni descoperirea spionilor, era 
cea prevăzută la art. 10 din proiect, prin care denunţătorii, deşi vinovaţi ei înşişi, erau apăraţi de pedeapsă, în 
anumite condiţii. Această primă de impunitate, reclamată de interesele superioare ale ordinii şi siguranţei 
statului, se regăsea şi în art. 92 şi 116 din codul penal, privitoare la comploturi şi la plăsmuirile de monede. 

În privinţa pedepselor aplicate în materie de spionaj în timp de pace, autorii proiectului de lege, au  
adoptat sistemul din legea franceză, care prevedea pedeapsa cu închisoarea corecţională şi cu amendă, iar 
prin art. 11 s-a lăsat la facultatea tribunalelor să aplice şi interdicţie de la 1 la 5 ani, în cazurile în care găseau 
necesar această măsură. De exemplu în Franţa, în 1891 s-a prezentat Adunării Deputaţilor un proiect de lege 
pentru mărirea pedepselor în materie de spionaj, însă a rămas fără urmare, în 1913 era în  vigoare legea din 
1886. Sistemul acesta, de a da competenţă tribunalelor judecarea delictelor de spionaj, înlătura multe 
inconveniente, şi mai ales pe acelea inerente procedurii complicate şi întârzietoare a curţilor cu juraţi.  

Ceea ce interesa în chestiunea de spionaj, nu era atât asprimea pedepselor, ci nevoia de a pedepsi cu 
siguranţă şi cât se poate mai repede. Articolul 16 din proiect prevedea chiar dispoziţia ca, instrucţia şi 
judecarea acestor delicte să se facă de urgenţă şi cu precădere înaintea altor pricine, iar termenele de 
judecată să nu fie mai lungi de 15 zile. În ceea ce priveşte reglementarea în detaliu a competenţei, art. 12 din 
proiect se refera la regulile de drept comun, acelea prevăzute în codurile de procedură criminală şi în 
codurile de justiţie militară. De la acest din urmă codice s-a făcut decât următoarea derogaţie: articolul 73, 
alin. 6 din menţionatul cod prevedea că, în caz de complicitate între justiţiabili din instanţele ordinare şi 
justiţiabilii din instanţele militare, se facă separare a cauzelor, numai dacă faptul comis era din cele pedepsite 
de respectivele coduri. Derogarea consta în aceea că, prin art. 13 din proiect, se admitea această disjungere şi 
pentru delictele de spionaj. Dispoziţia art. 14 din proiect nu era o inovaţie, în fapt și în drept preciza punctul 
de vedere al delictelor de spionaj, înţelesul art. 73 alin. 1 şi 2 din codul de justiţie militară, privitor la 
complicitate dintre diversele categorii de militari şi la complicitatea dintre străini cu justiţiabilii de consiliile 
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de război, spre a înlătura controversele existente în această privinţă. Judecarea delictelor de presă, conform 
art. 105 din Constituţie, au fost lăsate prin art. 15 din proiect, în competenţa curţilor cu juraţi şi pentru a 
evita în această privinţă orice interpretare eronată, s-a precizat că nu se derogă prin acest articol de la 
regulile consacrate de codicele de justiţie militară, desluşite prin art. 12, 13 şi 14 din proiect. 

Contraspionaj în timp de război 
Colaborarea dintre Direcția Generală a Poliției și a Siguranței Generale și Statul Major General al 

Armatei a fost parafată la 26 iunie 1913 prin adresa nr 18971 S. prin care se preciza faptul că, potrivit 
înțelegerii ce am avut cu dumneavoastră, domnule general (Alexandru Averescu, șef Stat Major General al 
Armatei - n.n.) am onoare a vă înainta aici alăturat tabloul de personal care urmează să fie atașat pe lângă 
Marele Cartier General al Armatei și Cartierele Generale ale Corpurilor de armată. Agenților de pe lângă 
Cartierele Generale ale Corpurilor 1,2 și 5 li s-a pus în vedere să se prezinte și să se pună la dispoziția Cartierelor 
generale ale corpurilor respective în ziua 6-a de mobilizare; celor de pe lângă Cartierul General al Corpului 3 în 
ziua a 9-a; celor de pe lângă Cartierul General al Corpului 4 în ziua a 10-a; iar celor de pe lângă Marele Cartier 
în ziua 7-a a mobilizării. Fiecăruia i s-a dat un pistol ” Browning ” cu repetiție și cartușele necesare; binoclu nu li 
s-a putut procura, întregul stoc din comerț fiind epuizat. Odată cu aceasta am onoare a vă înainta un număr de 
15 carnete de recunoaștere aparținând personalului din tabloul pentru a li se aplica viza de către Biroul de 
Informații al Marelui Cartier. Potrivit instrucțiunilor asupra serviciului agenților de la armata operațiuni 
alcătuite de dvs, personalul din tablou urmând a fi asimilat cu funcționarii civili ai ministerului de război după 
retribuțiile lor civile am notat în tablou gradul , clasa și retribuțiile fiecăruia. Potrivit acelorași instrucțiuni, am 
onoare a înainta două dicționare cu cheia specială pentru comunicările dintre Direcția Siguranței generale cu 
Marele Cartier General Biroul Informațiilor64. 

Serviciul agenților secreți de la armata de operațiuni era îndeplinit de următorul personal: la Marele 
Cartier General (Biroul Informații) 1 agent șef,  la cele două Divizii de Cavalerie câte 2 agenți, la cele 5 
comandamente de corp de armată câte 2 agenți, un total de total 15. Agenții făceau parte din ordinea de 
bătaie a Comandamentelor pe lângă care erau atașați fiind înscriși în carnetele de mobilizare respective. În 
cazul în care exista personal disponibil se forma un grup de rezervă, funcționând tot pe lângă biroul 
informațiilor de la statul major al Marelui Cartier General. Toți agenții aveau asupra lor carnetul de 
recunoaștere eliberat de Direcțiunea Siguranței Generale a statului, vizat de șeful biroului de informații. Ca 
echipament uniformă, după modelul celei al corpului de automobiliști fără un semn distinctiv, binoclu și 
revolver. Aceștia erau prevăzuți a fi dotați cu biciclete (de preferință motociclete). Potrivit retribuțiilor 
funcției de origine, agenții secreți erau asimilați funcționarilor Ministerului de Război cu toate drepturile și 
îndatoririle corespunzătoare. Erau supuși regimului și jurisdicției militare. În caz de nepricepere agentul era 
imediat îndepărtat iar pentru rea voință vădită adus înaintea judecății. Întrebuințările agenților secreți erau 
în legătură cu chestiunile de spionaj și contraspionaj. În ceea ce privește serviciul de spionaj serveau ca 
treaptă intermediară între autoritatea militară și spionii propriu-ziși. Nici într-un caz agenții secreți nu 
îndeplineau direct această însărcinare ieșind din zona armatei de operațiuni.  

Contraspionajul era executat direct de către agenți, putând circula pentru aceasta după voie și 
trebuință pe teatrul de operațiuni65. Carnetul de recunoaștere servea ca dovadă a identității și a liberii 
circulații. În acest scop, pe carnet era trecută de către șeful biroului informații mențiunea „Autoritățile 
militare și administrative sunt invitate a lăsa liberă trecerea agentului purtător al acestui carnet”. În cazul în 
care agentul se îndepărta de zona Comandamentului pe lângă care era atașat, trebuia să comunice acestuia 
zilnic locul și situația în care se găsea. De asemenea în cazul în care agentul pierdea carnetul acesta trebuia să 
anunțe imediat autoritatea militară de care depindea care dispunea înlocuirea carnetului pierdut. În acest 
caz se făcea mențiunea următoare „Carnet nou”, celelalte comandamente fiind înștiințate de identitatea 
agentului care poseda noul carnet. Potrivit dreptului de liberă circulare, agenții secreți supravegheau și 
urmăreau orice persoană străină armatei sau chiar din rândurile acesteia care devenea suspectă în 
comportament. Pentru îndeplinirea misiunilor încredințare frecventau localurile de tot felul pentru a 
surprinde diferite conversații cu un conținut interesant pentru armată și chiar să caute a intra în contact cu 
persoane în mijlocul cărora ar putea trage cunoștințe folositoare scopului.  

Agenților Direcțiuni de Siguranță le era însă interzis să se aproprie de depozite, instalații sau 
stabilimente militare, a se introduce fără serviciu prin cancelariile comandamentelor, serviciilor sau a  
                                                           
64  Arhivele Militare Naționale Române ( în continuare A.M.N.R.) fond Marele Cartier General ( în continuare M.C.G), dos. 40/1912 f. 31 
65 Ibidem,  f. 30 
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unităților militare de tot felul. Pentru admiterea lor în aceste puncte vor cere motivat a fi introduși. Orice 
autoritate militară sau civilă, post avea îndatorirea de a procura agentului la cerere tot concursul necesar 
pentru exercițiul funcției sale precum și mijloacele de transmitere a corespondenței. Corespondența 
ordinară ca și cea telegrafiată era cifrată după o cifră care urma să fie stabilită de biroul informațiilor. 
Această cifră era cunoscută și de Biroul Informațiilor de la partea sedentară a Marelui Stat Major. Ca regulă 
generală orice știre primită de la vreun agent direct, de la biroul informațiilor, de la partea sedentară era 
comunicată de același birou de la armata de operațiuni. Pentru coordonarea activităților Biroului Informații 
de la Marele Cartier General și Direcțiunea Siguranței Generale a Statului  coresponda prin Biroul 
Informațiilor de la partea sedentară. În cazuri extra urgente această comunicare se putea face și direct cu 
ajutorul dicționarului cifrat cu o cheie specială66 

Conform tabelului cu personalul detașat pe lângă Cartierul General al armatei și cartierele generale 
ale corpurilor de armată, la Marele Cartier era menționat Vintilă Ionescu - comisar Special -  retribuit cu 300 
lei lunar, la Divizia I Cavalerie, Rădulescu Grigore - agent special cl. I-a - retribuit cu 300 lei lunar, Babia G. - 
agent special cl. III-a - retribuit cu 150 lei lunar, la Divizia II Cavalerie, Tabancov G.- agent special cl. III-a - 
retribuit cu 150 lei lunar, Georgescu Nicu - agent special cl. V-a - retribuit cu 100 lei lunar, la Corpul I 
Armată - Popescu I. - comisar ajutor cl. I-a - retribuit cu 150 lei lunar, Pergovici Dr. - agent special cl. V-a - 
retribuit cu 100 lei lunar, la Corpul II Armată - Vladimirescu D. - comisar ajutor cl. I-a - retribuit cu 150 lei 
lunar, Pincas Aron - agent special cl. IV-a - retribuit cu 120 lei lunar, la Corpul III Armată - Gherasim I. - 
comisar ajutor cl. III-a - retribuit cu 200 lei lunar, Botezatu T. - agent special cl. III-a - retribuit cu 120 lei 
lunar; Corpul IV Armată, Uță Gheorghe - comisar ajutor cl. I-a - retribuit cu 150 lei lunar; Agăgeanu I. - agent 
special cl. III-a - retribuit cu 150 lei lunar, la Corpul V Armată, Mihăilescu I. - comisar Special cl. III-a - 
retribuit cu 200 lei lunar, Caragheorghe I. - agent special cl. IV-a - retribuit cu 120 lei lunar. Cu ordinul nr. 
21987 din iulie 1913 s-a mai detașat pe lângă Cartierul General agentul special cl. I-a Nestor Corneliu 
retribuit cu 300 lei lunar. – Cf. facsimil - 
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Eliberarea şi unirea Bucovinei cu ţara-mamă în 1918. 
Rolul factorului militar67 
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Înfrângerea militară a Imperiilor Centrale şi destrămarea monarhiei 
austro-ungare, sub impactul revoluţiei sociale şi naţionale care cuprinsese 
o bună parte a Europei, au creat în octombrie-noiembrie 1918 condiţii 
favorabile încheierii victorioase a luptei naţionale a românilor68. O 
jumătate de an mai târziu de la unirea Basarabiei cu Ţara venea rândul şi 
celorlalte provincii subjugate să zdrobească lanţurile „ce ţineau încătuşate 
trupurile şi sufletele noastre” şi să manifeste demn – aşa cum sublinia 
ziarul „Românul”, reapărut la 8 noiembrie – „atributele noastre etnice ca 
neam liber în concertul popoarelor libere”69. 

Românii din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Bucovina 
au simţit din plin consecinţele uriaşului incendiu ce cuprinsese omenirea, 
dând jertfe numeroase, dar nu au dezarmat, şi-au întărit inimile şi braţele, 
participând tot mai activ şi conştient la amplul efort eliberator al tuturor 
fraţilor. Aşa după cum se afirmase încă din 1915 în organul oficial de 
presă al Partidului Naţional Român din Transilvania „sufleteşte poporul 
român este pregătit, sufleteşte poporul român ştie ce vrea şi ştie ce 
aşteaptă [...], să sune numai, ca în alte vremuri, buciumul şi atunci se va 
vedea ce poate şi ce crede acest neam”70. 

Prin mobilizarea îndelungată şi recrutările repetate la care au fost 
supuşi, prin aruncarea lor în primele linii de luptă pe fronturile din est şi 

italian; românii din provinciile stăpânite de Casa de Habsburg au fost nevoiţi să plătească un greu tribut de 
sânge pentru o cauză străină. Astfel, din cei aproape 500 000 de români mobilizaţi numai din Transilvania şi 
Banat (circa 5,5% din totalul forţelor mobilizate de imperiul dualist) – potrivit datelor publicate imediat 
după război – 92,6% (449 796) au fost trimişi să lupte direct pe front; aceasta a determinat marele procent 
de peste 200‰ de morţi, dispăruţi şi invalizi din rândul lor (după informaţiile societăţii „ASTRA”, morţii şi 
dispăruţii pe front reprezentând circa 30‰ din populaţia de origine română a Transilvaniei)71. 

Anunţarea poziţiei de neutralitate adoptate de guvernul de la Bucureşti în 1914 avusese darul de a 
întări convingerea multor ostaşi că locul lor nu trebuia să fie în armata austro-ungară, ci în armata română. 
Încă din acea perioadă rapoarte speciale înaintate Ministerului de Interne de la Budapesta evidenţiaseră 
existenţa unor „agitatori”, care, dezertând, străbăteau satele chemând la revoltă şi lansând lozinci, precum; 
„Vine armata română” şi „Trăiască România”72. În anii Primului Război Mondial vor lupta, de altfel, în cadrul 
armatei române peste 100 000 de români voluntari ardeleni şi bucovineni73. În decembrie 1914, la cererea 
Marelui Cartier General, guvernul austro-ungar aprobase dislocarea părţilor sedentare ale regimentelor 
compuse în majoritate din naţionalităţile oprimate, având reşedinţele de pace în zonele de frontieră, în 
scopul evident de a preveni trecerea, în primul rând a militarilor români, dincolo de munţi, de a evita 

                                                           
67 Fragment din volumul Sub semnul Marii Uniri. Campaniile armatei române pentru întregirea Ţării 1916-1920, Editura Militară, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2018 (380 p.) 
68 Mircea N. Popa, Primul Război Mondial 1914-1918, Bucureşti, 1979, p. 408-417; Général de Corps d’armée L. Koeltz, La guerre de 
1914-1918. Les opérations militaires, Paris [1966], p. 489-531; B.H. Lidell Hart, The History of the First World War, London, 1970, p. 
367-458 
69 „Românul” (Arad), An VII, nr. 1 din 26 octombrie/8 noiembrie 1918, p. 1 
70 Ibidem, Anul V, nr. 15 din 20 ianuarie/2 februarie 1915, p. 1. Pe larg asupra situaţiei românilor din Austro-Ungaria între 1914-1918, vezi 
în România în anii Primului Război Mondial, vol. 2, Bucureşti, 1987, p. 481-502 
71 Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, aduse în războiul mondial din anii 1914-
1918, Sibiu, 1923, p. 20-21; Cartea Unirii 1918-1928, ed. Cezar Petrescu, Bucureşti, 1919, p. 60 
72 Arhivele Naţionale Române-Bucureşti [ANR-B], fond Microfilme Ungaria, rola 73, c. 372 
73 România în anii Primului Război Mondial, vol. 2, p. 485 
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„contaminarea” lor cu ideile vizând dezmembrarea anacronicului imperiu. Românii socotiţi „periculoşi” au 
început să fie deferiţi în număr mare curţilor marţiale pe motiv că „nutresc sentimente daco-romane”. Numai 
în Bucovina până la sfârşitul anului 1915 au fost pronunţate 330 condamnări la moarte74. 

O situaţie cu totul aparte o prezintă românii din Bucovina, ale căror suferinţe pot fi comparate doar cu 
cele ale locuitorilor din Belgia şi Polonia75. Aşezată la frontiera de est a Dublei Monarhii şi la flancul sudic al 
frontului oriental al Puterilor Centrale, cucerirea şi recucerirea ei a fost urmărită deopotrivă de către Rusia şi 
Austro-Ungaria, atât din considerente strategice, cât şi politice, pentru a influenţa poziţia României rămasă 
neutră până în 1916. Devenită astfel, la scurt timp de la declanşarea războiului, teatru de operaţii militare, 
suportând pe lângă rigorile stării de asediu şi represiunile autorităţilor habsburgice, invazia repetată (de trei 
ori) şi regimul de ocupaţie ţarist (septembrie-octombrie 1914, noiembrie 1914 - februarie 1915, iunie 1916 - 
iulie 1917), Bucovina avea să înregistreze la pasiv mari distrugeri materiale şi foarte multe pierderi de vieţi 
omeneşti. După jafurile, silniciile şi teroarea îndurate şi care vizau, prin deportări şi deznaţionalizare forţată, 
schimbarea caracterului românesc al provinciei „nu ne-a mai rămas alta decât să băjănim din această ţară” – 
se poate citi într-un memoriu al unor ţărani „din multe sate româneşti din Bucovina”76. 

Rapoarte de provenienţă germană relevau, în acelaşi timp, că „românii din Ungaria sunt oprimaţi în 
multiple feluri”, ţelul politicii guvernanţilor de la Budapesta fiind maghiarizarea lor cu orice preţ77. Spre 
sfârşitul anului 1915 se înregistra şi prima luare de poziţie critică în Parlamentul de la Budapesta faţă de 
această politică, atunci când Theodor Mihali, unul din liderii Partidului Naţional Român, afirmase: „Aspiraţiile 
şi pretenţiile naţionale, politice,culturale şi economice legale, îndreptăţite şi echitabile ale poporului român din 
Ungaria au rămas până în ziua de astăzi neîndeplinite şi drept consecinţă, natural, poporul român este plin de 
nemulţumire şi neîncredere faţă de politica guvernanţilor”78. Organele de informaţii austro-ungare vor 
semnala, totodată, starea de spirit a militarilor de origine română din armata habsburgică, care dovedeau „un 
pronunţat şi manifest sentiment românesc”79. 

Declaraţia de război a României, adresată numai Austro-Ungariei la 14/27 august 1916, avea să 
zguduie puternic nu doar cercurile guvernamentale de la Viena şi Budapesta, dar şi pe toţi cei crescuţi şi 
educaţi în cultul „Ungariei milenare”, ignorând şi dispreţuind naţiunea română, care îşi revendica, iată, direct, 
cu arma în mână, dreptul fundamental la viaţă liberă şi unitate. După intrarea armatei române în acţiune 
peste Carpaţi se va constata o recrudescenţă deosebită a măsurilor represive îndreptate împotriva 
fruntaşilor luptei naţionale, ca şi a întregii comunităţi româneşti. Crezând că prin intransigenţă, brutalitate şi 
persecuţii de tot felul puteau fi înăbuşite aspiraţiile legitime ale poporului de înlăturare a opresiunii 
naţionale şi sociale, că ceasul istoriei putea fi oprit, perpetuând o stare anacronică şi samavolnică, 
guvernanţii unguri au procedat la un val de arestări, internări în lagăre, deplasări de populaţie, muncă 
forţată, confiscări de averi, destituiri din funcţii, adoptând noi măsuri de deznaţionalizare a românilor şi 
chiar de exterminare a lor fizică. 

Rezultatul dramaticei campanii a armatei române din anul 191680 nu avea să stingă speranţa de 
libertate a fraţilor din provinciile subjugate. Această speranţă a ţinut trează întreaga românime care, în 1917 
şi 1918, pe frontul din Moldova, dar şi pe celelalte fronturi, prin unităţile de voluntari sau încadrând unităţi 
americane, franceze, italiene etc., a dat tribut de sânge şi a perpetuat, consolidând-o, ideea unităţii 
naţionale81. 

În cronica acestor fapte, exprimând solidaritatea şi voinţa de libertate şi de unitate a românilor, 
hotărârea miilor de voluntari adoptată la Celiabinsk, la marea lor adunare din 29 octombrie 1918 – 
transmisă telegrafic Preşedintelui Wilson şi guvernelor aliate – are o importanţă istorică aparte: „Noi 
                                                           
74 Mircea R. Şirianu, La Question de Transylvanie et l’unité politique roumaine, Paris, 1916, p. 385-410; Teodor Bălan, Suprimarea 
mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial 1914-1918, Cernăuţi, 1923, p. 51-200. 
75 „The New York Times” din 9 mai 1915, apud Constantin Botoran, Olimpiu Matichescu, Documente străine despre lupta poporului 
român pentru făurirea statului naţional unitar, Cluj-Napoca, 1980, p. 72 
76 Romulus Deladorna, Bucovina în anii 1914-1915, Suceava, 1915, p. 6 
77 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român, vol. 1 Documente externe (1879-1916), Bucureşti, 1983, doc. 
131 
78 „Gazeta Transilvaniei” (Braşov), An LXXVIII, nr. 258 din 28 noiembrie/11 decembrie 1915, p. 1 
79 1918 la români, vol. 1, p. 684 
80 Vezi, pe larg, Istoria militară a poporului român, vol. V, Bucureşti, 1988, p. 363-505, Glenn E. Torrey, România în Primul Război 
Mondial, Bucureşti, 2014, p. 61-186; Michael B. Barrett, Preludiu la Blitzkrieg. Campania austro-germană în România – 1916, Bucureşti, 
2016 
81 România în anii Primului Război Mondial, vol. 2, p. 502-519 
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voluntarii români originari din monarhia austro-ungară, organizaţi în Corpul voluntarilor români 
transilvăneni şi bucovineni, cu misiunea de a continua lupta până la sfârşit alături de armatele aliate împotriva 
Puterilor Centrale, declarăm şi proclamăm toate provinciile româneşti: Transilvania, Banatul, Crişana, 
Maramureşul şi Bucovina din monarhia austro-ungară, desfăcute de această împărăţie şi realipite la Regatul 
liber român, cu care din acest moment ele alcătuiesc un stat unitar, liber şi independent, iar locuitorii acestor 
provincii se declară cetăţeni ai României Mari”82. 

Reinstaurarea regimului militar habsburgic în Marele Ducat, odată cu reocuparea acestuia în vara 
anului 1917 de către armatele austro-ungare, a coincis cu înăsprirea măsurilor îndreptate împotriva mişcării 
de emancipare a românilor. 

Pe linia conduitei Vienei de a susţine ideea creării unui stat ucrainean independent, guvernatorul şi 
celelalte autorităţi din Bucovina aveau să promită liderilor ruteni 
alipirea provinciei, alături de Galiţia, la respectivul nou stat. 
Atitudinea lor se înscria, de altfel, în cadrul tradiţionalei politici 
antiromâneşti, promovate încă din primii ani de după anexarea 
Bucovinei (1775), prin care – contrar mijloacelor violente utilizate de 
unguri – austriecii au preferat să amestece naţionalităţile în 
provinciile subjugate, introducând aici diverşi colonişti şi favorizând 
migraţia populaţiilor limitrofe, în special a rutenilor; rezultatul fusese 
dramatic pentru elementul românesc autohton, devenit minoritar în 
partea de nord, nord-vest, în faţa rutenilor colonizaţi şi având 
privilegii, împreună cu populaţia de origine germană şi ea colonizată. 
Cu toate acestea, şi în cele mai măsluite statistici imperiale, rutenii nu 
depăşeau 3/8 din totalul populaţiei Marelui Ducat83. 

În octombrie 1918, faimosul Manifest adresat „popoarelor mele 
credincioase” lansat de propaganda Casei de Austria, vorbind de 
federalizare, omitea cu bună ştiinţă problema viitorului Bucovinei. 
Poziţia fermă, curajoasă a deputaţilor români bucovineni în 
Parlamentul de la Viena avea să reprezinte punctul de pornire al 
acţiunilor care vor duce, în final, la eliberarea acestui teritoriu 
românesc de circa 10 000 km2, smuls din trupul vechii Moldove, şi 
apoi la unirea sa cu România. 

La 22 octombrie, în primul număr al ziarului „Glasul 
Bucovinei”, era publicat sub titlul  Ce vrem? programul de luptă al 

mişcării naţionale româneşti. „Vrem să rămânem români pe pământul nostru strămoşesc şi să ne cârmuim 
singuri, precum o cer interesele noastre româneşti [...]; pretindem ca, împreună cu fraţii noştri din Transilvania 
şi Ungaria, cu care ne găsim în aceeaşi situaţie, să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă în cadrul 
românismului; cerem să putem aduce la congresul de pace aceste postulate ale noastre, prin reprezentanţii aleşi 
de noi înşine din mijlocul naţiunii noastre”84.  

Câteva zile mai târziu, la 14/27 octombrie, la Cernăuţi, se întrunea „Adunarea Constituantă a 
românilor din Bucovina”, compusă din reprezentanţi ai tuturor grupărilor politice din provincie, deputaţii 
români ai Parlamentului din Viena, foştii deputaţi ai Dietei ducale, primarii români din Bucovina, precum şi 
un număr însemnat de intelectuali de vază. Într-o atmosferă de vibrantă emoţie, cea dintâi hotărâre adoptată 
a fost „Unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent, în deplină solidaritate cu 
românii din Transilvania şi Ungaria”85. Apoi a fost ales un Consiliu Naţional, în frunte cu părintele Dionisie 
Bejan, format din 50 de membri, ca singur organism îndreptățit a hotărî şi a trata în numele poporului român 
                                                           
82 1918 la români. Documentele Unirii, vol. VII Unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1989, doc. 32 
83 Potrivit ultimei statistici imperiale din anul 1910, la o populaţie totală de 794 929 locuitori, provincia număra 305.101 ruteni (adică 
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Bucureşti, 1915, p. 49. Într-un memoriu din 1915, destinat guvernului Brătianu, Iancu Flondor, lider al Partidului Naţional Român din 
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Iancu Flondor, dosar nr. 15, f. 2-3 
84 Apud Ion I. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul Unirii 1918, Cernăuţi, 1938, p. 158 
85 „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi), An I, nr. 3 din 29 octombrie 1918, p. 35-36; vezi şi 1918 la români, vol. II, doc. 381 
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din Bucovina; din rândul său era ales un comitet executiv, prezidat de Iancu Flondor, cunoscut luptător 
pentru idealul românismului, care timp de o lună va administra provincia, deşi guvernatorul austriac, contele 
Joseph von Etzdorf, va mai continua să funcţioneze un timp, până la înlăturarea lui de către ruteni. 
Împrejurările erau într-adevăr complexe: ordinea şi liniştea publică erau serios tulburate de bande de soldaţi 
şi foşti prizonieri austro-ungari întorşi din Rusia, iar detaşamentele ucrainene, prin acţiuni teroriste, căutau 
să preia conducerea asupra întregii provincii. 

Tentativa contelui Etzdorf de a media raporturile româno-ruteno-ucrainene, devenite tot mai 
tensionate, propunând ca soluţie divizarea provinciei şi crearea, provizorie, până la stabilirea frontierei 
definitive, a unui condominium în ţinutul dintre Siret şi Prut, avea să fie respinsă categoric de Consiliul 
Naţional Român. 

Refuzând orice discuţie cu Rada ucraineană pe această temă şi, totodată, nerecunoscând dreptul de 
intervenţie al autorităţii austriece, Consiliul, prin Iancu Flondor, a solicitat venirea urgentă a trupelor 
române pentru a apăra integritatea provinciei, viaţa şi bunurile populaţiei împotriva „oricărui uzurpator”. De 
altfel, curând, bandele de haidamaci pătrundeau în Cernăuţi, devastând casele şi terorizând locuitorii. 

În asemenea condiţii, cu toată împotrivirea exprimată 
de Comandamentul german faţă de o acţiune armată în 
Bucovina, considerată ca un gest neamical faţă de al Doilea 
Reich, guvernul Marghiloman,  printr-unul din ultimele sale 
acte, decidea trimiterea ajutorului necesar românilor 
bucovineni86. În acest scop se ordona Diviziei 8, aflată sub 
comanda generalului Iacob Zadik, ca împreună cu „toţi 
grănicerii şi jandarmii aflaţi în serviciu pe frontiera Bucovinei” 
să ocupe „fără întârziere” localităţile Iţcani şi Suceava, şi apoi, 
progresiv, întreaga provincie, inclusiv Cernăuţii.           La 
dispoziţia Comandamentului român erau puse şi Regimentele 
3 şi 8 roşiori din Divizia 2 cavalerie, care urmau să sosească de 
la Fălticeni şi Dorohoi la Burdujeni; în plus, câte o baterie de 
artilerie din fiecare regiment al respectivei divizii, toate 
unităţile şi subunităţile trebuind să fie bine echipate şi să aibă 
suficiente provizii de rezervă87.  

La acea dată unităţile destinate îndeplinirii importantei 
misiuni de eliberare a Bucovinei se aflau astfel dislocate: 
Brigada 16 infanterie la Dorohoi (general Aristide Lecca), 
având Regimentul 29 la Dorohoi şi Regimentul 37 la Botoşani; 
regimentele 12 artilerie (2 baterii) şi 17 obuziere (1 baterie) 
la Bacău; Regimentul 16 infanterie detaşat de la Divizia 7 – 
Fălticeni; în ce priveşte jandarmii rurali, aceştia acţionau ca 
trupe de poliţie în judeţele Dorohoi, Botoşani şi Suceava. Se 

vor mai adăuga trupele de grăniceri din aceleaşi judeţe şi alte subunităţi88. 
Deşi pregătirile pentru concentrarea lor nu erau încheiate, datorită faptului că mulţi militari fuseseră 

detaşaţi cu probleme administrative, Comandamentul român, încă din noaptea de 5 spre 6 noiembrie, va lua 
măsuri pentru declanşarea operaţiilor dincolo de frontiera existentă la acea dată89. Astfel, în dimineaţa de 7 
                                                           
86 Alexandru Marghiloman, Note politice 1897-1924, vol. IV 1918-1919, Bucureşti, 1927, p. 113-114 
87 Ordinul nr.1 din 23 octombrie/[5 noiembrie] 1918 al Ministerului de Război (MStM) către generalul Iacob Zadik, în AMR, fond 
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178 trupă; Compania „Suceava” – 5 ofiţeri şi 171 trupă; detaşamentele de jandarmi rurali „Dorohoi” – 1 ofiţer şi 3 trupă; „Botoşani – 20 
trupă şi „Suceava” – 1 ofiţer şi 30 trupă. 
89 Ibidem, c. 91; Ibidem, fond Microfilme, rola PII.1.2 583, c. 60-62; vezi, mai pe larg, Ibidem, rola PII.5. 221, c. 227 şi urm. La 24 
octombrie/6 noiembrie 1918, generalul Nicolae Petala, comandantul Corpului 4 armată, avea să dea un exemplar Ordin de zi trupelor sale: 
„Se împlineşte un an de când, prăbuşindu-se împărăţia rusească, fraţii noştri basarabeni ne-au chemat la ei spre a desăvârşi desrobirea 
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noiembrie compania „Burdujeni” din Regimentul 3 grăniceri, întărită cu câteva fracţiuni de jandarmi, punea 
stăpânire pe Iţcani şi Suceava. Tot atunci o patrulă de cercetare a companiei de grăniceri „Dorohoi”, avansată 
până la Rădăuţi, sesiza că localităţile din zonă erau împânzite cu bande răzleţe ce jefuiau populaţia. În 
consecinţă, a doua zi, un detaşament compus din compania de grăniceri „Suceava”, 1 escadron din 
Regimentul 3 roşiori, 1 pluton jandarmi rurali şi 1 pluton mitraliere, în total 200 de oameni, era împins pe 
această direcţie, făcându-şi intrarea în Gura Humorului. 

Între timp, generalul Zadik organizase trei detaşamente cu efective între 500-600 militari, având 
misiunea imediată de a lua sub control sudul provinciei, eliminând orice împotrivire inamică şi restabilind 
ordinea la oraşe şi sate: Detaşamentul Dorohoi, format în afara acestei unităţi din grănicerii şi jandarmii 
din judeţul cu acelaşi nume, fracţiuni din Regimentul 8 roşiori, 1 grupă motomitraliere şi 1 baterie artilerie, 
avea ca obiectiv principal localitatea Siret; Detaşamentul Botoşani, mai avea în compunere trupele de 
grăniceri şi jandarmi din respectivul judeţ, 1 grup motomitraliere şi 1 baterie artilerie şi trebuia să se 
deplaseze tot până la Siret; Detaşamentul Fălticeni, mai cuprindea grănicerii şi jandarmii din judeţul 
Suceava, Regimentul 3 roşiori, 1 grup de motomitraliere şi 1 baterie artilerie şi urma să intre în Iţcani şi 
Suceava. Trupele erau considerate ca fiind în „stare de campanie”, înaintarea lor fiind executată cu asigurarea 
permanentă a siguranţei flancurilor şi spatelui, evitându-se pe cât posibil împrăştierea în teritoriu. Din 
rândul lor, după necesităţi, urmau să se alcătuiască grupe de recunoaştere şi informare, detaşamente „pentru 
ocrotirea populaţiei” cu rolul de a organiza în comune „servicii de pază” formate din oameni de încredere şi 
de a dezarma bandele teroriste. „Cea dintâi grijă a comandanţilor – se preciza în ordinul comandantului 
«trupelor regale române din Bucovina» – va fi de a lua înţelegere asupra stării de lucruri din localităţi”90; unde 
aceste autorităţi nu mai funcţionau, trebuiau înfiinţate altele tocmai pentru a accelera procesul de 
normalizare a vieţii publice şi a preveni alte dezordini91. Datorită prezenţei la nord de Cernăuţi a unor divizii 
austro-ungare în curs de transport pentru a fi demobilizate, contactul şi ciocnirile cu ele trebuiau evitate; 
comandamentele lor trebuiau, însă, să fie informate asupra prezenţei şi rolului armatei române în 
Bucovina92. 

În momentul în care trupele române se pregăteau să intre pe teritoriul Bucovinei, generalul Zadik a 
adresat următorul Ordin de zi, edificator pentru spiritul care le anima şi sentimentele cu care păşeau pe 
această veche moşie românească: „Ostaşi, vouă v-a păstrat soarta norocul a păşi cei dintâi pe pământul scump 
al Bucovinei. Fiţi mândri şi arătaţi-vă demni de încrederea ce s-a pus în voi. Voi sunteţi ocrotitorii avutului şi 
vieţii populaţiei bucovinene. Faceţi caprin purtarea voastră, în toate ocaziunile, să căpătaţi dragostea cu 
adevărat frăţească a populaţiunii în sprijinul căreia veniţi. Doresc spornicie pasului ce faceţi şi vă zic: Cu 
Dumnezeu înainte!”93 

Marşul ofensiv, declanşat în zorii zilei de 8 noiembrie, avea să fie precedat de raidul aeroplanelor care 
au aruncat deasupra principalelor centre urbane şi prin sate Manifestul către populaţia Bucovinei, semnat de 
acelaşi general comandant: „Răspunzând la chemarea Comitetului Naţional bucovinean, armata română, din 
înaltul ordin al M.S. Regelui Ferdinand I al României, a păşit pe pământul Marelui Voievod Ştefan pentru a 
ocroti viaţa, avutul şi libertăţile locuitorilor de orice neam şi credinţă împotriva bandelor de criminali, cari au 
început opera lor de distrugere în frumoasa voastră ţară. Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă 
acum o sută şi mai bine de ani, hotar care n-a putut niciodată să ne despartă inimile, trupele române sosesc în 
mijlocul vostru aducându-vă dragostea şi sprijinul lor, pentru libertatea înfăptuirii dorinţelor născute din 
dreptul legitim al popoarelor de a dispune de soarta lor. Stăpâniţi de aceste sentimente şi cu credinţă în 
sinceritatea cererii voastre de ajutor, invităm poporul bucovinean să nu se abată, sub nici un motiv, de la viaţa 
şi ocupaţiunile sale normale. Subsemnatul – se sublinia în încheierea «Manifestului » – garantează oricărui 
locuitor libera executare a drepturilor sale civice şi face cunoscut, în acelaşi timp, că se va reprima cu toată 

                                                                                                                                                                                                                               
începută şi a închega unirea întregă şi veşnică a două ţări surori. Astăzi ursita neamului românesc mergând spre împlinirea sa ne cheamă 
pentru a doua oară. Bucovina, pământ scump românesc, smuls de aproape două veacuri din trupul Moldovei, îşi îndreaptă glasul către 
noi şi ne cere ajutorul armelor noastre spre a o mântui [...] Fiţi vrednici [...] fiţi soldaţi ai înfrăţirii tuturor românilor”. AMR, Registru 
istoric al Corpului 4 armată (4.01. 1907-23.12. 19129), dosar 339/142, f. 181. 
90 Ibidem, fond Marele Stat Major. Serviciul istoric, dosar 131, f. 122 
91 Ibidem 
92 Ibidem, f. 123. 
93 11 noiembrie 1918-1919, p. 27. 
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severitatea cuvenită orice încercare de dezordine, acte de violenţă sau nesupunere la ordonanţele date de 
noi”94. 

Semnificativ pentru rezonanţa istorică a momentului, cele trei detaşamente care urmau să elibereze 
Bucovina au primit noi denumiri amintind personalităţi şi locuri din trecutul glorios al provinciei: 
Detaşamentul „Dragoş” (fost „Dorohoi”) – în amintirea primului voievod descălecător al Ţării Moldovei, 
Detaşamentul „Alexandru cel Bun” (fost „Botoşani”) purtând numele înţeleptului voievod organizator de ţară 
din prima jumătate a veacului al XV-lea, Detaşamentul „Suceava” (fost „Fălticeni”) – cu numele cetăţii 
nebiruite a lui Ştefan cel Mare.  

Toate trei detaşamentele au executat deplasarea, în general, pe jos, ajungând spre seară la Mihăileni, 
Vârful Câmpului şi respectiv Suceava şi Iţcani; în aceeaşi zi, semnalându-se bande ucrainene în zona 
Câmpulung Moldovenesc, detaşamentul din Gura Humorului a avansat cu o grupare formată din elemente ale 
Regimentului 3 roşiori şi jandarmi, care după-amiază şi-au făcut intrarea în oraş. 

De la cartierul său din Burdujeni, comandantul Diviziei 8 hotăra, în aceeaşi seară, continuarea 
accelerată a marşului pe direcţia generală Cernăuţi, pentru eliberarea acestuia de sub ocupaţia ucraineană. A 
doua zi, la 9 noiembrie, cele trei detaşamente aveau să atingă localităţile Tereşeni, Siret şi respectiv Hliboca, 
fiind întâmpinate peste tot cu sinceră bucurie şi urale de „Trăiască România Mare!”. În ziua următoare, în 
care era decretată mobilizarea generală a armatei române, ele se apropiau şi mai mult de capitala Bucovinei, 
oprindu-se la barierele ei – Ceahor, Cuciurul Mare şi respectiv Mihalcea, luând imediat măsuri pentru 
restabilirea comunicaţiilor şi reorganizarea administraţiei în zonele eliberate. Acestea au fost împărţite în 
două sectoare: Sectorul 1 (general Neculcea) cuprindea ţinuturile Suceava şi Gura Humorului; Sectorul 2 
(general Lecca) ţinuturile Siret, Rădăuţi, Storojineţ şi Vişniţa95. 

Luni 11 noiembrie, pe la ora 9.00, primele patrule româneşti se aflau deja la marginea Cernăuţilor, 
oraş care, „ca pe un mire dorit”, aştepta intrarea trupelor române96. Încă de duminică multe clădiri 
arboraseră tricolorul românesc, iar acum o mulţime de oameni, „toţi cu căldura entuziasmului în inimi”, se 
strânseseră în piaţa principală, cu flori şi steaguri în mâini.  

Apariţia generalului Zadik, în fruntea Statului său Major şi a ostaşilor români, către amiază, a fost 
salutată „cu un indescriptibil entuziasm”, o ploaie de flori şi urale de „Trăiască armata română!” şi „Trăiască 
România Mare!” însoţindu-le drumul până la Palatul Naţional. 

Aici, în sala de recepţie, Iancu Flondor, într-o mişcătoare alocuţiune, s-a adresat cu respect şi dragoste 
mesagerilor libertăţii regăsite după 143 de ani: „Domnule general, daţi-mi voie să vă binecuvântez, aşa după 
cum o fac doi fraţi iubitori, care după o lungă şi dureroasă despărţire se întâlnesc spre a nu se mai despărţi 
niciodată”97. 

Răspunsul comandantului trupelor române din Bucovina avea să fie un sincer salut din partea 
României libere, de speranţă şi încredere în viitorul Ţării reunite. 

Momentul solemn, greu de fixat prin viu grai şi scris la intensitatea trăirilor participanţilor,  era 
amplificat în emoţie de vocile puternice ale corului „Armonia”, care a intonat imnul „Salut armatei române”, 
special compus pentru acel prilej, şi alte cântece naţionale. 

A doua zi, la 31 octombrie/12 noiembrie, se decreta Legea fundamentală provizorie, prin care 
Consiliul Naţional Român din Bucovina se afirma ca suprema şi unica putere, pe întregul teritoriu al 
provinciei98. Era un nou şi hotărât pas spre împlinirea unirii cu România. Până atunci, un guvern prezidat de 
Iancu Flondor prelua efectiv administraţia provinciei, pregătind istoricul „mandat”. 

Printr-o solie sosită la Iaşi, evenimentele au fost curând aduse la cunoştinţa Regelui, a Primului 
Ministru şi guvernului român, a Marelui Cartier General şi misiunilor diplomatice ale Antantei. Ele coincideau 
cu încheierea Marelui Război; dar pentru români lupta nu se terminase, nici aici în Bucovina, nici dincolo de 
munţi în Transilvania. 

Ţinând seama de situaţia tulbure, nesigură, mai ales din ţinuturile de nord şi nord-vest, unde, 
potrivit informaţiilor culese, agenţi ucraineni preconizau o acţiune în forţă, inclusiv prin ridicarea la arme a 
populaţiei, chiar şi a celei româneşti, Marele Cartier General a ordonat, la 12 noiembrie, „pacificarea” întregii 

                                                           
94 Ibidem, p. 28. 
95 AMR, fond Marele Stat Major. Serviciul istoric, dosar 131, f. 126-127. 
96 11 noiembrie 1918-1919, p. 30-31. Cf. Rezumatul istoricului Diviziei 8..., p. 93-95. 
97 Ibidem, p. 32. 
98 Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei. 28 noiemvrie 1918. Studiu şi documente, Bucureşti, 1928, p.37. 
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provincii în termenul cel mai scurt99. Astfel, până la  19 noiembrie trupele române, cu comandamentul la 
Cernăuţi, vor extinde operaţiile lor la nord de cursul Prutului, până la localitatea Sipeniţa, împingând 
recunoaşteri până la linia Mahala-Sadagura-Cozmeni-Orăşeni. Pentru a încheia operaţiile de luare sub 
control a regiunii dintre Prut şi Nistru, Comandamentul român decidea, la 21 noiembrie, împărţirea acesteia 
în trei sectoare, destinând pentru fiecare câte un regiment de infanterie întărit: Regimentul 13 în ţinutul 
Zastavna; Regimentul 25 (în curs de transportare de la Vaslui) la Cozmeni şi Văscăuţi; Regimentul 37 – 
Cernăuţi100. Acţiunea a fost începută chiar în aceeaşi zi, încheindu-se, în linii mari, pe 28 noiembrie, când, pe 
vechea frontieră de nord şi vest a Bucovinei dintre Ceremuş şi Nistru, avea să fie fixat un cordon de posturi 
de grăniceri. 

La acea dată, după sosirea altor subunităţi (escadroanele divizionare din Regimentul 4 călăraşi), ca şi 
a părţilor complementare ale unităţilor şi subunităţilor deja prezente, efectivele Diviziei 8 se cifrau la 261 
ofiţeri şi 7 542 trupe; în plus, marea unitate dispunea de 2 316 cai şi 417 trăsuri101. 

În săptămânile următoare, împreună cu autorităţile locale, Comandamentul român va lua măsuri 
energice pentru a grăbi normalizarea vieţii publice, a restabili ordinea şi a relansa economia, întărind 
siguranţa frontierei şi apărând ferm integritatea teritoriului Bucovinei împotriva oricăror diversiuni şi 
agresiuni străine, indiferent de substratul şi caracterul lor. 

Momentul culminant, însă, al 
tuturor acţiunilor desfăşurate de 
forţele patriotice locale în strânsă 
legătură cu guvernul şi armata 
României, moment ce avea să 
încununeze o lungă şi frământată 
mişcare de dezrobire, se petrecea la 
15/28 noiembrie 1918, la 
Cernăuţi102.  

Aici, în sala sinodală a Palatului 
Mitropolitan, Congresul General al 
locuitorilor provinciei, convocat pe 
baze democratice, în conformitate cu 
hotărârea Constituantei şi a şedinţei 
Consiliului Naţional Român din 12/25 
noiembrie, vota în unanimitate o 
Moţiune prin care se declara „unirea 

necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
Regatul României”103. 

„Hotărârea noastră – sublinia profesorul Dr Ioan Nistor, aducând numeroase date şi argumente  
ştiinţifice în susţinerea Moţiunii – este fermă şi nestrămutată, fiind că Austria în curs de 144 de ani s-a folosit 
de toate mijloacele pentru a ne desfiinţa ca neam, bătându-şi joc de drepturile noastre inalienabile asupra 
acestei frumoase şi binecuvântate ţări [...] Şi mai ales în cursul acestui război, stăpânirea austriacă a căutat să 
distrugă neamul nostru [...] prin mijloace fără scrupule. Drept aceea sute de români bucovineni s-au înrolat în 
armata României liberatoare, spre a lupta pentru dezrobirea ţării lor”104. 

Curând o delegaţie oficială a provinciei avea să înmâneze Regelui Ferdinand I Actul de Unire cu 
România, iar „Monitorul oficial”, nr. 217 din 19 decembrie 1918/1 ianuarie 1919 va publica decretul-lege nr. 
3 744 prin care se consfinţea voinţa exprimată de Congresul General al Bucovinei.  

                                                           
99 11 noiembrie 1918-1919, p. 37. 
100 AMR, fond Microfilme, rola PII.5.221, c. 299 
101 Ibidem, c. 299-301 
102 Pe larg, vezi la Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei ..., p. 54-75 
103 ANR-B, fond Casa Regală. Ferdinand, dosar 56/1918, f- 6-8; 1918 la români, vol. II, doc 423. În aceeaşi zi, printr-o telegramă adresată 
guvernelor Antantei, era notificat „votul unanim al Congresului General al Bucovinei”, Ibidem, doc. 422 
104 Ion I. Nistor, Unirea Bucovinei..., p. 63-64 
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Un an mai târziu, la 29 decembrie 1919, Camera şi Senatul României ratificau în unanimitate actul 
prin care „Bucovina în cuprinsul graniţelor sale istorice este şi rămâne de-a pururea unită cu Regatul 
României”105. 

 
 

Turneul Generalului Berthelot în comitatele din Vestul României 
Dr. Augustin Ţărău106 

 
 

Generalul Berthelot soseşte pe pământ românesc pe 3/16 octombrie 1916, ca şef al unei misiuni 
militare de ajutor, alcătuită din 277 de ofiţeri, 88 de medici, 1150 de soldaţi şi gradaţi, plus o solidă echipă de 
infirmiere107. 

El va părăsi Iaşii în seara zilei de 25 februarie/9 martie 1918, la câteva ore după ce plecaseră şi 
membrii celorlalte misiuni ale puterilor Antantei (englezi, americani, italieni) şi câţiva soldaţi sârbi rămaşi 
din detaşamentele venite să sprijine apărarea Dobrogei. Armistiţiul semnat cu Puterile Centrale la Focşani, 
pe 26 noiembrie/9 decembrie 1917, impunea României, printre altele, şi condiţia retragerii de pe teritoriul 
acesteia a tuturor misiunilor militare ale foştilor aliaţi.  

Despărţirea a fost încărcată de emoţie. Gara Socola a devenit scena unui dinamic pelerinaj, alimentat 
continuu de mulţimi de tineri şi de ostaşi români cu torţe în mâini, cu toţii urându-i distinsului general, şi 
suitei sale, „La revedere!” şi „Au revoir!”. În jurul orei 11 din noapte au sosit regele Ferdinand şi regina Maria, 
împreună cu membri ai guvernului, diplomaţi şi oameni politici spre a-şi lua rămas bun. De pe scara 
vagonului, generalul răspundea uralelor „Trăiască Franţa!” şi „Vive la France!” cu promisiunea „Nous 
reviendrons!” (Vom reveni). Reîntâlnirea generalului cu ieşenii va avea loc la începutul lunii decembrie 
1918108.  

* 
Toamna anului 1918 aduce cu sine schimbări majore în peisajul politic al imperiului dualist. La trei 

zile de la semnarea Armistiţiului de la Belgrad, Parlamentul maghiar va hotărî, pe 16 noiembrie 1918, 
abolirea monarhiei şi va proclama republica. Legislativul şi-ar fi dorit ca evenimentul să-i fi găsit în băncile 
palatului de pe malul Dunării şi pe reprezentanţii naţiunilor trăitoare între hotarele fostului regat ungar, 
pentru ca împrejurarea intrării Ungariei în noua eră postbelică să fie percepută în Occident ca un jubileu al 
împăcării generale şi al instaurării păcii între maghiari şi popoarele conlocuitoare, perspectivă care ar fi 
legitimat cererile Budapestei, la viitoarea conferinţă de pace, de a-şi păstra vechile teritorii neatinse. În 
coordonatele acestei utopii s-au şi înscris în cursul şedinţei toate intervenţiile parlamentarilor maghiari. 
Preşedintele Camerei, Szász Károly, a ţinut să sublinieze de la început că „menirea republicei e ca să 
asigurăm viitorul pacinic şi fericit al Ungariei renăscute şi să-i apărăm integritatea teritorială”109, cerinţă 
reiterată şi de preşedintele Senatului, Wlassics Gyula, care miza pe faptul că puterile Antantei vor ţine cont 
de pavăza pe care Ungaria a reprezentat-o de-a lungul vremii pentru liniştea Europei şi de rolul civilizator 
jucat de poporul maghiar în Bazinul Carpatic. „Trebuie să asigurăm în contractul de pace integritatea 
teritorială a statului. Deşi de prezent tendinţele egoiste periclită integritatea teritorială a ţării, să nu ne 
pierdem speranţa că, în zilele istorice ale încheierii păcii, se va înţelege şi se va şti preţul ce înseamnă 
menirea istorică pe care o împlineşte Ungaria”110 – a accentuat el, afirmaţie completată apoi de preşedintele 
Consiliului Naţional Maghiar, Hoch János, cu aserţiunea: „Cu trupurile noastre am apărat o mie de ani 
civilizaţia din Apus. Nu e în istorie alt popor care să fi fost mai nenorocit decât poporul maghiar”111.  

Cuvântul de încheiere i-a aparţinut premierului Károlyi Mihály. Cu o rară ipocrizie, contele şi-a 
victimizat ţara, s-a lamentat cum că poporul maghiar ar fi fost târât într-un război străin de interesele lui şi 
că de abia acum, după încetarea ostilităţilor, „noua” clasa politică maghiară, republicană, s-a putut folosi de 
                                                           
105 „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 22 din 22 ianuarie 1920, Sesiunea ordinară 1919-1920, şedinţa de luni 29 decembrie 1919, p. 
303-304; „Desbaterile Constituantei. Senatul”, nr. 17 din 27 ianuarie 1920, şedinţa de la 29 decembrie 1919, p. 157-158; „Monitorul 
oficial”, nr. 206 din 1 ianuarie 1920, p. 10 941 
106 Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural 
107 Ion Mitican, Brişca lui taica Berthelot, în Lumina, din 7 iunie 2008 
108 Ibidem 
109 Nu vreau să înţeleagă…, în „Românul”, nr. 9 din 19 noiembrie 1918 
110 Ibidem 
111 Ibidem 
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pârghiile democraţiei în a soluţiona problema naţională a Ungariei, chestiune pe care premierul o şi 
considera închisă. „Despre aceasta trebuie să convingem lumea. Trebuie să punem în serviciul acesta 
radiografia, telegraful, telefonul, ca să spulberăm în străinătate orice neînţelegeri (tendenţiosităţi). Trebuie 
să facem pe toţi să înţeleagă că noi voim să trăim în înţelegere frăţească. Va trebui, şi lumea întreagă va 
înţelege, că au încetat controversele ce au existat între cei cu buze maghiare şi între cei cu buze nemaghiare. 
Voim să înfăptuim principiile lui Wilson, dreptul de liberă dispunere a popoarelor. Rupem cu sistemul de 
contracte diplomatice. Vrem să ştie fiecare cetăţean al lumii despre contractul ce vom încheia. Ţara e atacată 
din cinci părţi, deşi singura ei vină e că n-a putut destul de curând rupe cu trecutul”112 – conchidea el. Cu alte 
cuvinte, opinia publică internaţională trebuia să recepţioneze alegaţiile ce îi erau furnizate de Budapesta şi 
nu realităţile din Ungaria, iar pentru reuşita strategiei propuse Occidentul trebuie sufocat prin toate 
mijloacele media avute la îndemână. 

* 
Pe 18 noiembrie 1918 însă, Consiliul Naţional Român Central va lansa o proclamaţie adresată lumii 

întregi, în conţinutul căreia făcea cunoscut tuturor popoarelor iubitoare de pace şi de libertate năzuinţele pe 
care naţiunea română din Transilvania şi-a fundamentat hotărârea de a-şi lua destinul în propriile mâini şi 
de a rupe orice legătură cu administraţia de la Budapesta, care încă emitea pretenţii de for tutelar. „Naţiunea 
română din Ungaria şi Transilvania, ţinută de veacuri în robie trupească şi sufletească de către clasa 
stăpânitoare a poporului maghiar, eliberată acum din sclavie, prin strălucita învingere a armelor cari s-au 
luptat pentru drepturile civilizaţiei umane împotriva principiului barbar al opresiunii naţionale şi de clasă, 
înaintea guvernului opresorilor de până aci a declarat voinţa sa de a se constitui în stat liber şi independent, 
spre a-şi putea validita nelimitat forţele sale în serviciul culturei şi al libertăţii omeneşti. Guvernul 
opresorilor de până aci a denegat adeziunea sa la această hotărâre a naţiunii române şi, în faţa dreptului 
firesc al fiecărei naţiuni de a fi stăpână asupra sa şi a teritoriului locuit de dânsa, guvernul opresorilor opune 
forţa brutală a statului oprimator” – îşi motiva decizia reprezentanţa politică a românilor ardeleni, după care 
trecea la explicitarea situaţiei care a condus la anularea oricărui contact cu capitala vechiului regat maghiar – 
„Prin colonizări fără rost pe pământul strămoşilor noştri, prin maghiarizarea necruţătoare a tuturor acelor 
Români cari au fost nevoiţi să aibă raporturi mai nemijlocite cu stăpânirea maghiară, prin invadarea pe 
teritoriul românesc a sutelor de mii de slujbaşi publici maghiari, prin împiedecarea poporului nostru de a-şi 
mulţumi însuşi trebuinţele sale industriale, s-au maghiarizat oraşele şi s-a împestriţat etniceşte teritoriul 
locuit de naţiunea română prin mijloace artificiale şi în scopul barbar al nimicirii noastre. Această stare de 
lucruri, produsă prin opresiune şi fărădelege, acum guvernul maghiar o invoacă de justificare a opunerii sale 
la hotărârea naţiunii române de a-şi întemeia pe pământul său strămoşesc statul său liber şi independent. 
Starea, produsă prin crima săvârşită până aici împotriva libertăţii noastre naţionale acum, se prezintă ca o 
justificare a noului atentat ce se intenţionează împotriva existenţei noastre” – pentru ca în finalul 
manifestului să reitereze voinţa de convieţuire paşnică a românilor ardeleni cu naţionalităţile colonizate pe 
teritoriul transilvan, pentru a înlătura orice suspiciune vehiculată în cercurile învingătorilor de cabinetul 
budapestan – „Naţiunea română din Ungaria şi Ardeal nu doreşte să stăpânească asupra altor neamuri. 
Lipsită cu desăvârşire de orice clasă istorică stăpânitoare, naţiunea română, prin fiinţa sa însăşi, este 
întruparea democraţiei celei mai desăvârşite. Pe teritoriul său strămoşesc, naţiunea română este gata a 
asigura fiecărui popor deplină libertate naţională şi organizarea sa în stat liber şi independent. O va întocmi 
pe temeiurile democraţiei, care va asigura tuturor, indivizilor aflători pe teritoriul său egalitatea 
condiţiunilor de viaţă, unicul mijloc al desăvârşirei omeneşti”113.  

În aceeaşi zi, românii uniţi din comitatul Sătmarului s-au adunat la Carei pentru a denunţa bula papală 
prin care parohiile lor au fost rupte din vechea lor dieceză şi au fost arondate inventatei Episcopii Greco-
Catolice de Hajdudorog, spre a sprijinii şi pe această cale programul de maghiarizare cultivat de guvernările 
care s-au perindat la Budapesta. Acţiunea s-a desfăşurat sub egida consiliului naţional local, al cărui 
preşedinte era chiar vicarul Careilor, Romul Marchiş, acesta fiind cel care, în numele credincioşilor săi, a 
proclamat ţinutul drept „vicariat naţional român”, a luat apoi jurământul de credinţă pentru cauza 
românească tuturor celor prezenţi şi a ordonat pomenirea în slujbele religioase a Consiliului Naţional Român 
Central în locul monarhului austro-ungar114.  
                                                           
112 Ibidem 
113 Către popoarele lumii, în „Biserica şi Şcoala”, nr. 46, din 24 noiembrie 1918, p. 1 
114 Întâiul vicariat, în „Românul”, nr. 16, din 28 noiembrie 1918. Apud: *** 1918 la Români…, pp. 400-401 
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Între timp, în toate oraşele şi comunele româneşti se întocmeau liste de alegători şi pe baza lor erau 
votaţi deputaţii care vor reprezenta întreaga suflare românească la Marea Adunare Naţională ce urma să 
consfinţească, la Alba Iulia, unirea Transilvaniei cu România, calea plebiscitară aleasă de conducătorii 
Consiliului Naţional Român Central fiind singura formă legală, definitivă şi irevocabilă, de legitimare a voinţei 
poporului român în faţa forurilor internaţionale.  

În zonele majoritar româneşti, procesul de înlocuire a funcţionarilor maghiari şi-a continuat cursul, 
susţinut de rezultatele anchetelor desfăşurate la plângerile sătenilor, cum s-a întâmplat în comuna Borod 
(Bihor), unde vechiul notar a fost schimbat la cererea locuitorilor români şi maghiari faţă de care s-a purtat 
abuziv şi discreţionar pe parcursul războiului, în timp ce la Cintei115 (Arad) a fost reinstalat notarul 
român116.  

Însă la fel de active, în sensul rău al cuvântului, s-au dovedit a fi autorităţile maghiare în părţile în care 
acestea dispuneau de suportul forţelor armate. Un detaşament maghiar, condus de locotenenţii Jonás şi 
Karácsonyi Jenö au semănat teroare printre locuitorii satelor din plasa Vaşcău (Bihor), după ce au fost 
chemaţi aici de notarul Morna şi plutonierul jandarmeriei locale, Marazsán, care i-au reclamat pe săteni că ar 
fi furat lemne din pădurea exploatată de firma „Darvas La Roche” şi că ar fi devastat casa pădurarului Hesz 
din Lunca. Ostaşii maghiari au luat la rând casele românilor din satele Băiţa117, Câmpani118 şi Sighiştel119, i-
au bătut pe săteni şi au înjunghiat cu baionetele şapte dintre aceştia. Din Sighiştel au fost ridicaţi patru 
bărbaţi, au fost legaţi cu cablu telefonic şi bătuţi până la sânge, după care au fost scoşi în afara satului şi au 
fost împuşcaţi iar trupurile le-au fost abandonate la locul execuţiei vreme de 24 de ore. În Câmpanii de Sus au 
mai fost împuşcaţi alţi doi săteni, iar din Câmpanii de Jos un altul120. Alte violenţe au fost săvârşite de soldaţii 
maghiari sosiţi în zona Aleşdului, pe cursul mijlociu al cursului Crişului Repede. În comuna Bălnaca121, ostaşii 
unui detaşament, condus de maiorul Molnár, au arestat mai mulţi săteni, i-au obligat să-şi sape gropile şi apoi 
au fost împuşcaţi. În Lugaşu de Jos au intrat în casa ţăranului Ilie şi, sub ameninţarea armelor, l-au obligat să-
i ospăteze cu băutură şi mâncare, iar la Aleşd, maghiarii din oraş au început să conteste autoritatea 
consiliului românesc din localitate122. Spre deosebire de cele ce se întâmplau în Bihor, în Arad românii se 
întăreau sub aspect militar. Pe 23 noiembrie, în municipiu au sosit membrii gărzilor naţionale din comunele 
cercurilor notariale „Boroşineu123: Şicula124, Răpsig125, Mânerău126, Gurba127 ş.a., apoi din Miniş128, din 
Micălaca129”, precum şi garda marinarilor români întorşi din portul Pola, conduşi de sergentul major Valer 
Seredan, originar din Seleuş130. Aceştia, după ce au îndeplinit misiuni de poliţie militară în oraşul istrian, au 
fost îmbarcaţi şi transportaţi până în portul Fiume (Rijeka), iar de aici au venit acasă cu o garnitură de tren 
croată131. În aceeaşi zi, episcopul unit al Oradiei, Demetrie Radu, dispunea introducerea limbii române de 
predare în Gimnaziul greco-catolic de la Beiuş132, iar la Arad Consiliul Naţional Român Central le cerea 
locuitorilor români să colaboreze cu trupele de ocupaţie sârbeşti, iar gărzilor naţionale să se supună 
ordinelor de dezarmare dispuse de comandamentul acestora, conform hotărârii Antantei133. Din păcate, 

                                                           
115 Cintei, sat aparţinător comunei Zărand (în ungureşte Zaránd), judeţul Arad, alcătuită azi din satele Zărand şi Cintei – n.n. A.Ţ. 
116 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC Bucureşti), fond Consiliul Naţional Român, Arad, dosar 1/1918, f. 23-24 
117 Băiţa (în ungureşte Rézbánya), sat aparţinător oraşului Nucet, alcătuit azi din localităţile Nucet, Băiţa şi Băiţa Plai – n.n. A.Ţ. 
118 Câmpani (în ungureşte Felsőmezős) comuna în judeţul Bihor – n.n. A.Ţ. 
119 Sighiştel (în ungureşte Kisszegyesd), sat aparţinător comunei Câmpani  – n.n. A.Ţ. 
120 ANIC Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român, Bihor, dosar 11/1/1918, f. 2 
121 Bălnaca (în ungureşte Bánlaka), sat aparţinător comunei Şuncuiuş (în ungureşte Vársonkolyos), judeţul Bihor, alcătuită azi din 
satele Şuncuiuş, Bălnaca, Bălnaca-Groşi şi Zece Hotare – n.n. A.Ţ. 
122 ANIC Bucureşti, fond Consiliul Dirigent, dosar 24/1918, f. 1 
123 Ineu (în ungureşte Borosjenő), oraş în judeţul Arad, alcătuit azi din oraşul Ineu şi satul Mocrea – n.n. A.Ţ.  
124 Şicula (în ungureşte Sikula), comună în judeţul Arad, alcătuită azi din satele Şicula, Chereluş şi Gurba – n.n. A.Ţ. 
125 Răpsig, sat aparţinător comunei Bocsig (în ungureşte Bokszeg), judeţul Arad, alcătuită azi din satele Bocsig, Mânerău şi Răpsig – 
n.n. A.Ţ. 
126 Mânerău, sat aparţinător comunei Bocsig, judeţul Arad – n.n. A.Ţ. 
127 Gurba, sat aparţinător comunei Şicula, judeţul Arad – n.n. A.Ţ. 
128 Miniş, sat aparţinător comunei Ghioroc (în ungureşte Gyorok), judeţul Arad, alcătuită azi din satele Ghioroc, Cuvin şi Miniş – n.n. 
A.Ţ. 
129 Micălaca, azi cartier al municipiului Arad – n.n. A.Ţ. 
130 Pola, port la Marea Adriatică, în regiunea Istria, Croaţia, intrat în componenţa Imperiului Habsburgic în 1809 – n.n. A.Ţ. 
131 Aradul sărbătoreşte, în „Românul”, nr. 12, din 23 noiembrie 1918 
132 Liceul nostru din Beiuş iarăşi românesc, în „Cultura Creştină”, nr. 17-20, din noiembrie-decembrie 1918, pp. 369-370 
133 Protocol, în „Românul”, nr. 12, din 23 noiembrie 1918 
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prezenţa armatei sârbeşti în Banat, până la linia de demarcaţie a Mureşului, se va dovedi de rău augur pentru 
românii provinciei, pentru că guvernanţii de la Belgrad nutreau intenţii imperialiste în zonă. În acest sens, la 
începutul lunii noiembrie 1918 se va constitui la Arad Comitetul Popular Sârb, care va milita pentru alipirea 
teritoriului de valea Mureşului la statul sârb, opţiune încurajată şi de prezenţa armatei sârbeşti de ocupaţie 
în municipiului Arad134.  

Tot atunci, „Marele Sfat al Naţiunii Române din Ungaria şi Transilvania”, care se îngrijea de pregătirea 
marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, a dat publicităţii normele de alcătuire a delegaţiilor care se vor 
prezenta la importantul eveniment al românilor ardeleni. „La adunare vor lua parte: episcopii români, toţi 
protopopii în funcţiune ai celor două confesiuni româneşti, câte un exmis al fiecărui Consistor şi Capitlu, câte 
2 exmişi ai societăţilor culturale, câte 2 exmişi din partea fiecării reuniuni femeieşti, de la fiecare şcoală 
secundară, institut teologic, pedagogic şi şcoală civilă câte 1 reprezentant, câte 2 delegaţi de la fiecare 
reuniune învăţătorească, garda naţională va fi reprezentată prin câte un ofiţer şi un soldat din fiecare 
secţiune comitatensă, câte 2 delegaţi de la fiecare reuniune de meseriaşi, delegaţii partidului social-democrat 
român, tinerimea universitară prin câte 2 exmişi, fiecare cerc electoral român va trimite 5 reprezentanţi”135 – 
se preciza în comunicat. În teritoriu, alături de activiştii Partidului Naţional Român, vor organiza întâlniri cu 
populaţia satelor româneşti şi activiştii Partidului Social-Democrat, care au ţinut discursuri şi au organizat 
comitete muncitoreşti la Vaşcău (Bihor), la Bocşa Română (Caraş), în comunele arădene Pecica, Micălaca şi 
Vărşand136, precum şi la Arad şi Timişoara137.  

* 
Dar pe măsură ce se apropia sorocul marelui moment al unirii Transilvaniei cu România, în provincie 

creşteau ca număr şi intensitate abuzurile şi fărădelegile săvârşite de autorităţile civile şi militare maghiare. 
La Domaşnea (Caraş), Consiliul Naţional Român local desfăşura o anchetă în legătură cu jafurile şi 
incendierile comise în comună de soldaţii maghiari ai Regimentului 5 Honvezi, din Seghedin138, de la Ilia 
Mureşană139 (Hunedoara) sosea vestea că soldaţii maghiari, veniţi cu un tren blindat, au încercat să oprească 
festivitatea de sfinţire a drapelelor naţionale româneşti140, iar din Lăpuş141 (Maramureş) venea ştirea în 
legătură cu atrocităţile şi asasinatele săvârşite de soldaţii maghiari ai detaşamentelor secuieşti cu ocazia 
adunării populare româneşti convocate în comună. „Părintele Ludu, protopopul, vorbeşte întâiul. El este cel 
primit şi ascultat cu lacrimi în ochi. Mii de glasuri strigau: Aşa să trăiască neamul nostru. Şi s-au înţeles, şi 
sufletele tuturor s-au umplut de bucurie mare... Dar, ochiul dracului pândeşte în umbră. Stegarii se prăbuşesc 
la pământ. Ţipete, vaiete şi mitraliere răpăiesc. Se prăbuşesc unii peste alţii, sânge pe piatra rece. Cad preoţi, 
cad învăţători, cad femei şi copii. Mor în marii zori ai luminii. Secuii s-au coborât din Băiuţ. Au ştiut de acea zi 
mare. Viermele părerii de rău le-a ros inima şi n-o puteau vindeca cu sângele vărsat nevinovat... Peste 40 
(patruzeci) de morţi, mare parte din ei rostogoliţi în apa Lăpuşului, şi care acei mai bine de o sută de răniţi, 
se ridică umbra lui Vasile Filip” – relata mai târziu un martor ocular – „Om tânăr, român adevărat, ostaş 
vrednic, şi-o dat sfârşitul de-o potrivă cu Horea şi Cloşca. L-au prins în noaptea aceea, spre 6 decembrie... El 
striga: Trăiască România Mare. Şi l-au dus în bătăi şi ghionteli până la şcoală. Pălmuit şi scuipat. Acolo lângă 
morţii întinşi pe pietre, i-au cerut să strige: Jos România Mare! Dar el tot mai tare striga dimpotrivă: Trăiască 
România Mare! Şi i-au scos ochii şi el mai tare striga: Trăiască România Mare!. Şi i-au sfârtecat buzele şi el: 
Trăiască România Mare! Patruzeci şi patru de împunsături de baionetă în tot curatul lui trup l-au făcut să 
strige de patruzeci şi patru de ori: Trăiască România Mare!... Un glonte l-a culcat peste cadavre”142.  

Toate aceste lucruri se întâmplau în vreme ce armata română îşi ocupa poziţiile în Transilvania, 
conform prevederilor Armistiţiului de la Belgrad, la sud de cursul mijlociu al Mureşului. De altfel, dincolo de 
acţiunile nesăbuite ale unor unităţi răzleţe ale armatei şi jandarmeriei maghiare, locuitorii unguri nu-şi 

                                                           
134 Ljubivoje Cerovič, Sârbii din Arad, în „Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România”, Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2009, p. 359 
135 Adunare naţională, în „Biserica şi Şcoala”, nr. 46, din 24 noiembrie 1918, p. 3 
136 Vărşand, sat aparţinător comunei Pilu (în ungureşte Nagypél), în judeţul Arad, alcătuit din satele Pilu şi Vărşand – n.n. A.Ţ. 
137 Adunările poporale, în „Adevărul”, nr. 45, din 24 noiembrie 1918 
138 ANIC Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român, Caransebeş, dosar 92/1918, f. 5 
139 Ilia (în ungureşte Marosillye), comună în judeţul Hunedoara, alcătuită azi din satele Ilia, Bacea, Brâznic, Brtea Mureşană, Cuieş, 
Dumbrăviţa, Săcămaş, Sârbi şi Valea Lungă – n.n. A.Ţ. 
140 Sfinţire de steag, în „Românul”, nr. 31, din 17 decembrie 1918 
141 Lăpuş (în ungureşte Oláhlápos), comună în judeţul Maramureş – n.n. A.Ţ. 
142 Crima din Lăpuş, în „Neamul românesc”, din 8 ianuarie 1919 
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puteau ascunde totuşi temerile că astfel de evenimente ar putea atrage repercusiuni asupra lor, chiar dacă 
administraţiile locale îi asigurau că o eventuală intervenţie a armatei române dincolo de linia de demarcaţie 
ar însemna o încălcare a Armistiţiului.  

Intervievat de către un jurnalist de la gazeta orădeană „Nagyváradi Napló”, comisarul guvernamental 
al Bihorului, dr. Ágoston Péter, era convins că teritoriul transilvănean de la nord de Mureş şi comitatele 
româneşti din Ungaria vor rămâne în continuare sub administrare maghiară143. Întrebat despre acelaşi lucru, 
fruntaşul Aurel Lazăr i-a răspuns jurnalistului că nu are cunoştinţă despre o probabilă intenţie a părţii 
române de a depăşi linia de demarcaţie şi că, deocamdată, forurile politice ale românilor ardeleni sunt 
ocupate cu buna organizare şi desfăşurare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, unde se vor face 
cunoscute rezultatele plebiscitului şi se va proclama unirea Transilvaniei cu România144. Referendumul 
românilor ardeleni a fost exemplar organizat, el a fost condus după regulile stipulate de legea electorală 
maghiară din anul 1910, aşa că, în afară de reprezentanţii de drept ai instituţiilor bisericeşti, învăţătoreşti şi 
culturale româneşti, circumscripţiile mai trimiteau câte cinci reprezentanţi la adunarea populară şi, în plus, 
validarea scrutinului avea să se desfăşoare liber de orice constrângere sau ingerinţă militară. În felul acesta, 
voinţa naţiunii române din Transilvania era legitimată de prezenţa delegaţilor mandataţi de fiecare 
circumscripţie electorală şi astfel, preventiv, vor fi demontate reclamaţiile părţii maghiare cum că actul unirii 
a fost decis doar de o pătură subţire a intelectualităţii româneşti din Ardeal sau că unirea s-a înfăptuit cu 
prezenţa armatelor române în oraş. Mai mult, pe lângă cei cinci sute de delegaţi, la Alba Iulia s-au adunat 
benevol peste o sută de mii de români ardeleni, dornici să participe şi să fie martori ai istoricului moment.  

Noul guvern maghiar nu stătea însă cu mâinile în sân, ci se ocupa de reorganizarea armatei, lucru 
posibil datorită unei omisiuni a Convenţiei de Armistiţiu semnate la Belgrad, care nu prevăzuse explicit 
obligaţia Ungariei de a-şi desfiinţa armata, puterile învingătoare socotind, la starea de lucruri de la vremea 
respectivă, că armata maghiară se afla deja în plin proces de dezintegrare şi că se va dizolva de la sine. 
Conform spuselor maiorului Alexandru Vlad, comandantul unui batalion românesc din cadrul Regimentului 
33 Infanterie din Arad, cabinetul maghiar avea de gând să organizeze şase corpuri de armată a câte treizeci 
de mii de combatanţi fiecare, dintre care două corpuri vor aparţine românilor ardeleni, unităţi care vor fi 
dotate ulterior şi cu subunităţi de artilerie. În naivitatea sa, ofiţerul român trăia cu impresia că acele două 
corpuri militare vor alcătui viitoarea garda naţională, deosebită de forma empirică şi neprofesionistă a 
gărzilor constituite până la acel moment145. Maiorul Vlad avea dreptate în privinţa ineficienţei dovedite de 
gărzile naţionale româneşti, insuficient dotate cu armament şi muniţie, mai ales în zonele în care erau 
prezente detaşamente militare maghiare.  

Cu numai două zile înainte de proclamarea Marii Uniri, ostaşii unguri le-au sechestrat sătenilor din 
Şuncuiuş (Bihor) animalele şi cerealele în contul pagubelor produse la prăvălia cooperativei Hangya”146 din 
localitate, în condiţiile în care nu se ştia cine au fost făptaşii furtului147, iar la Oradea, „nu se ştie cine”, a dat 
jos drapelul român, ce flutura alături de cel maghiar pe clădire Prefecturii, şi l-a rupt în bucăţi ziua în amiaza 
mare, deşi edificiul era păzit zi şi noapte148. În aceeaşi zi a pornit cu trenul către Alba Iulia delegaţia 
românilor bihoreni, ce însuma două sute de persoane, pe traseul oferi de inelul feroviar din răsăritul 
Ungariei, care lega apoi tentacular, pe calea ferată, Transilvania interioară, şi de la Békéscsaba, cele patru 
vagoane destinate lor s-au cuplat cu garnitura ce pornea pe valea Mureşului către vechea capitală a 
provinciei149. Ei au optat pentru acest traseu în special din motive de siguranţă, întrucât defileul Crişului 
Repede, până la Cluj, era împânzit cu trupe maghiare. Şi bine au procedat bihorenii, fiindcă numărul 
martirilor a sporit în ajunul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Delegaţia comunei Iara150, în frunte cu 
Ioan Arion, din Agriş, se afla în trenul care ducea spre Alba Iulia şi alte delegaţii româneşti, când de la etajul 

                                                           
143 Declaraţiile date ziarului „Nagyváradi Napló” de Ágoston Péter şi Aurel Lazăr referitoare la ocupaţia românească, în „Nagyváradi 
Napló”, nr. 262, din 27 noiembrie 1918 
144 Ibidem 
145 În vizită la comandantul gărzilor, Alexandru Vlad, despre organizarea a două corpuri de armată, în „Aradi Hirlap”, din 28 
noiembrie 1918 
146 „Furnica” – n.n. A.Ţ. 
147 Din Biharia, în „Românul”, nr. 16, din 28 noiembrie 1918 
148 Învăţătură…, în „Românul”, nr. 40, din 28 decembrie 1918, p. 3  
149 Două sute de români bihoreni au plecat la Alba Iulia, în „Nagyváradi Napló”, nr. 265, din 30 noiembrie 1918 
150 Iara (în ungureşte Alsójára) comună în judeţul Cluj, alcătuită din localităţile Iara, Agriş, Borzeşti, Buru, Cacova Ierii, Făgetu Ierii, 
Lungeşti, Maşca, Măgura Ierii, Ocolişel, Surduc, Valea Agrişului şi Valea Vadului – n.n. A.Ţ. 
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superior al gării din Teiuş151 şi dintr-un tren blindat german staţionat acolo s-au deschis focuri încrucişate de 
mitraliere asupra garniturii feroviare în care se aflau fruntaşii comunelor româneşti. Alte surse plasează 
incidentul la podul de peste Mureş, la Mihalţ. Acestea se întâmplau pe 30 noiembrie 1918. Tirul a însoţit 
trenul în mişcare cale de doi kilometri, după care călătorii şi-au făcut bilanţul pierderilor şi au constatat 
moartea fruntaşului din Agriş, care a şi fost înmormântat pe 2 decembrie la Alba Iulia152.  

Ostile actului unirii s-au dovedit şi autorităţile militare sârbeşti de ocupaţie din Banat. La 18 
noiembrie 1918, preotul ortodox Coriolan I. Buracu, din Mehadia (Caraş), întors din război, este ales 
preşedinte al Consiliului Naţional Român al plasei Mehadia, cu votul reprezentanţilor celor 35 de comune 
româneşti ce o alcătuiau, şi totodată comandant al gărzilor naţionale locale ale acestora. A întocmit liste cu 
semnăturile românilor din Banat pentru a dovedi voinţa locuitorilor ca provincia lor să se unească cu 
România şi a înmânat aceste documente generalului Berthelot, care pe 26 decembrie a poposit vremelnic în 
halta Mehadiei în periplul său prin comitatele româneşti de la marginea de vest a Ardealului. Acţiunea sa a 
fost taxată de comandamentul trupelor sârbeşti de ocupaţie, care au hotărât arestarea sa. Salvarea i-a venit 
de la un român timocean, soldat în armata sârbă, ce l-a informat imediat şi astfel a putut fugi în miez de 
noapte la Turnu Severin, unde s-a înrolat în armata română153. Pe 2 decembrie 1918, administraţia militară 
sârbească din Banat a ordonat arestarea fruntaşilor Comitetului Naţional Român din comuna Câlnic154 
(Caraş) sub motivul că aceştia ar fi provocat rebeliune în localitate. Au fost ridicaţi de la casele lor preotul 
ortodox Petru Ieremia, fiul acestuia, Nicolae Ieremia, pe atunci student teolog, şi învăţătorul Sofronie 
Andriţoiu, cei care la 1 decembrie, în cinstea Marii Uniri, au arborat tricolorul românesc pe halta din Câlnic. 
Delaţiunea a pornit de la frânarul Weber care, enervat de vederea drapelului românesc, a telefonat la Reşiţa 
şi a solicitat intervenţia militară, minţind că în comună s-a declanşat revoluţia. A doua zi a sosit de la Bocşa 
Montană155 un escadron sârbesc, a dezarmat şi maltratat gardiştii români, iar apoi i-au luat pe cei trei 
fruntaşi şi i-au închis în arestul din Bocşa, unde i-au bătut şi interogat. după cinci zile i-au transferat în 
arestul din Timişoara, după alte trei zile în cel de la Vârşeţ156, ca pe 11 decembrie 1918 să fie internaţi în 
lagărul cazărmii „Cneazul Lazăr” din Belgrad. De aici au fost eliberaţi abia pe 28 ianuarie 1919157. Preotul 
Aurel Bota, din Jamu Mic158, a fost închis de sârbi vreme de patru luni la Vârşeţ159.  

Tot din Caraş, preotul ortodox Emanuil Ciulei, din Oraviţa, a fost arestat de autorităţile sârbeşti şi 
închis în arestul primăriei comunei Ciuchici160. A reuşit să evadeze cu complicitatea unor enoriaşi care au 
venit să-l viziteze. Aceştia i-au procurat haine ţărăneşti, spre a nu fi recunoscut, şi împreună cu ei a ieşit din 
incinta primăriei înşelând vigilenţa gardienilor sârbi. S-a ascuns o vreme în comuna Ilidia, apoi în 
Bozovici161, de unde s-a reîntors acasă odată cu armatele române162. Parohul din Măru163, preotul George 
Popovici, a intrat în atenţia serviciilor maghiare de siguranţă din anul 1916, casa i-a fost percheziţionată în 
mai multe rânduri, bănuit fiind că spionează pentru România.  

După Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, sătenii l-au alungat pe vechiul primar, Fischl Geza, 
care le făcuse multe necazuri în trecut, însă subprefectul Aurel Isckutz a solicitat intervenţia armată 
împotriva localnicilor. Aşa că, de la Caransebeş au sosit în comună 40 de soldaţi sârbi şi 20 de jandarmi 
unguri. Primul dintre cei arestaţi a fost preotul, căruia i s-au adus învinuirile de a fi arborat drapele 

                                                           
151 Teiuş (în ungureşte Tövis, în germană Dornstadt) oraş în judeţul Alba, alcătuit din localităţile Teiuş, Beldiu, Căpud, Coşlariu Nou 
şi Peţelca – n.n. A.Ţ. 
152 Dan Lungu, Uciderea lui Ioan Arion, „eroul martir al Unirii”, un caz neelucidat de 96 de ani, în „Ziarul Financiar”, din 1 decembrie 
2014 
153 Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului. Temniţe şi lagăre, vol. II, Tipografia „Vremea”, Bucureşti, pp. 254-
255 
154 Câlnic, azi suburbie a municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin – n.n. A.Ţ. 
155 Bocşa (în ungureşte Boksánbánya), oraş în judeţul Caraş-Severin născut prin fuziunea localităţilor Bocşa Română, Vasiova şi 
Bocşa Montană – n.n. A.Ţ. 
156 Vârşeţ (în sârbă Вршац) al doilea oraş ca mărime din districtul Banatului de Sud, provincia Voivodina, Serbia – n.n. A.Ţ. 
157 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 65 
158 Jamu Mic (în sârbă Mali Žam) comună în districtul Banatului de Sud, provincia Voivodina, Serbia – n.n. A.Ţ. 
159 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 67 
160 Ciuchici, comună în judeţul Caraş-Severin, alcătuită din localităţi Ciuchici, Macovişte, Nicolinţ şi Petrilova – n.n. A.Ţ. 
161 Bozovici, comună în judeţul Caraş-Severin, alcătuită din localităţile Bozovici, Poneasa, Prilipeţ şi Valea Minişului – n.n. A.Ţ. 
162 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 66 
163 Măru, sat aparţinător comunei Zăvoi, judeţul Caraş-Severin, alcătuită din localităţile Măru, 23 August, Măgura, Poiana Mărului, 
Valea Bistrei şi Voislova – n.n. A.Ţ. 
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româneşti pe clădirea bisericii şi pe cea a şcolii, de a fi participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 
şi de a fi îndemnat sătenii la rebeliune. După ce a fost ameninţat cu moartea, el şi alţi consăteni s-au refugiat 
la Băuţar164, unde intraseră trupele române. S-au putut întoarce la casele lor de abia după zece luni, când au 
reuşit să stea de vorbă cu regele Ferdinand la Bekescsaba şi i-au cerut să integreze şi Banatul în hotarele 
României165. Preotul Serafim Băian, din Margina (Timiş)166, a fost implicat într-o reţea de spionaj în slujba 
României. În 1918 el a fost arestat şi încarcerat la Seghedin, după ce la Viena a fost arestat şi interogat 
studentul Alexandru Iorga, un protejat al episcopului ortodox al Caransebeşului, Miron Cristea, asupra căruia 
s-au găsit fotografii şi schiţe ale unor obiective militare austro-ungare din Banat167. Tot în Tmiş, preotul 
ortodox Romul Raţiu, din Dubeşti168, a pătimit de pe urma bolşevicilor maghiari, care l-au bătut şi au pus la 
cale să-l omoare. A scăpat cu viaţă fiindcă-l cunoştea pe unul dintre bolşevici şi a luat apoi calea codrilor169. 
În Maramureş, preotul greco-catolic Simeon Balea, din Săpânţa170, a fost nevoit să fugă în codri, fiindu-i viaţa 
ameninţată de bolşevicii maghiari pentru că a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. A stat 
pribeag vreme de şapte săptămâni prin păduri171, iar protopopul greco-catolic Petru Salca, din Giuleşti172, a 
fost bătut la finele anului 1918 de cazacii bolşevizaţi, iar apoi de unguri pentru atitudinea sa naţionalistă173.  

Deşi la începutul lunii noiembrie 1918 sunt desemnaţi şi comandanţii secţiilor gărzilor naţionale 
române din comitatul Aradului174, în fruntea comitatului a fost instalat comisarul guvernamental Várjássy 
Lajos, care a ignorat unirea Transilvaniei cu România, hotărâtă de delegaţiile româneşti la Alba Iulia, iar 
măsurile punitive împotriva românilor arădeni s-au intensificat mai ales după 11 decembrie 1918, când în 
oraş a au staţionat pentru câteva zile trupele germane ale mareşalului Mackensen, aflate în drum spre 
Germania. Acestea au vândut o parte din armamentul lor ungurilor din urbe, iar pe 18 decembrie 
naţionaliştii maghiari au organizat o chermeză la Palatul Culturii în cinstea oaspeţilor germani. Convins să nu 
cedeze puterea în mâinile structurilor administrative româneşti, comisarul guvernamental a solicitat 
suplimentarea efectivelor jandarmeriei locale cu jandarmi aduşi de la Oraviţa, apoi numărul militar a sporit 
odată cu revenirea în Cetatea Aradului a trei regimente maghiare de husari. Aceştia au depus jurământul de 
credinţă pentru noua Ungarie pe 20 decembrie. Într-un asemenea context nefavorabil s-a desfăşurat turneul 
generalului Berthelot în părţile apusene ale Transilvaniei. 

* 
Venind de la Orşova, generalul Berthelot a făcut un prim popas la Caransebeş, în 26 decembrie 1918. 

Autorităţile militare sârbeşti, de ocupaţie de aici, au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a zădărnici 
manifestaţiile de simpatie şi dragoste plănuite de români în cinstea înaltului ofiţer francez, urmărind 
totodată să-şi disimuleze atitudinea de forţă aşezată în Banat cu intenţia vădită de împământenire, pe care o 
afişaseră până atunci. În cadrul acestei strategii s-a înscris şi îngrădirea accesului fruntaşilor CNR la 
alocuţiunile pe care le plănuiseră, singurul orator agreat de sârbi fiind episcopul ortodox Miron Cristea, după 
cum şi programul coral pregătit de profesorul Sava Golumba, care a fost limitat doar la trei cântece patriotice 
româneşti. Puterea brahială străină nu a putut stăvili însă însufleţirea maselor de ţărani veniţi la gară din 
                                                           
164 Băuţar (în ungureşte Bócár, în germană Bautzen), comună azi în judeţul Caraş-Severin, alcătuită din localităţile Băuţar, Bucova, 
Cornişoru şi Preveciori – n.n. A.Ţ. 
165 Grigore N. Popescu, Op. cit., pp. 257-259 
166 Margina (în ungureşte Marzsina), comună azi în judeţul Timiş, alcătuită din localităţile Margina, Breazova, Bulza, Coşeviţa, 
Coşteiu de Sus, Groşi, Nemeşeşti, Sinteşti şi Zorani – n.n. A.Ţ. 
167 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 256 
168 Dubeşti, sat aparţinător comunei Ohaba Lungă (în ungureşte Hosszúszabadi), azi în judeţul Timiş, alcătuită din localităţile Ohaba 
Lungă, Dubeşti, Ierşnic şi Ohaba Română – n.n. A.Ţ. 
169 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 255 
170 Săpânţa (în ungureşte Szaplonca), comună în judeţul Maramureş – n.n. A.Ţ. 
171 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 185 
172 Giuleşti (în ungureşte Máragyulafalva), comună în judeţul Maramureş, alcătuită din localităţile Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi 
Mănăstirea – n.n. A.Ţ. 
173 Grigore N. Popescu, Op. cit., p. 254 
174 Aceştia au fost: în Arad – căpitanul Moise Rişcuţia, în Pecica – locotenentul Virgil Ciocan, în Nădlac – sublocotenentul George 
Ardelean, în Aletea – sublocotenentul Ionel Capră, în Chişineu-Criş – locotenentul Adrian Popescu, în Şiria – locotenentul Ştefan 
Peneş, în Ineu – voluntarul dr. Silviu Păşcuţiu, în Târnova – stegarul Petru Petrică, în Sebiş – locotenentul Ştefan Neamţ, în 
Hălmagiu – dr. Ioan Suciu, în Baia de Criş – căpitanul dr. Nerva Oncu, în Lipova – locotenentul Teodor Roxin, în Radna – caporalul 
dr. Eugen Beleş, în Aradu Nou – căpitan dr. Aurel Crişan. Maria Alexandra Pantea, Aradul între Marea Unire şi extinderea 
suveranităţii statului român asupra lui, în „Studii şi Comunicări din Banat-Crişana”, vol. VII, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 
2010, pp. 338-339 
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satele mărginaşe Caransebeşului, a căror entuziasm l-a sensibilizat într-atât pe emisarul francez încât acesta 
a coborât şi s-a amestecat printre mulţime, a strâns mâinile ţăranilor şi le-a vorbit175.  

Vizita a fost scurtă, programul prestabilit reclama ajungerea în timp optim la Lugoj, aşa că trenul s-a 
pus în mişcare în ritmurile „Marseiezei”, până s-a pierdut în zare. Oricum, repercusiunile n-au întârziat să-şi 
facă simţită prezenţa. Episcopul Cristea, protopopul Ghidiu, maiorul Târziu, şi alţi membrii ai CNR, au fost 
chemaţi la Comandamentul militar sârbesc spre a da seamă pentru deficitul de autoritate dovedit în 
strunirea mulţimii ţărăneşti176. 

În după amiaza aceleaşi zile, CNR din Lugoj primeşte o telegramă expediată de la Sibiu de Consiliul 
Dirigent prin care fruntaşii acestuia erau înştiinţaţi că generalul Berthelot urmează să sosească în oraşul lor 
şi că va zăbovi aici vreme de un ceas spre a sta de vorbă cu autorităţile locului.  

Întârzierea de vreo patru ore a trenului, va da răgaz gazdelor să se pregătească cum se cuvine pentru 
primirea însemnatului oaspete şi totodată pentru mobilizarea suflării româneşti a oraşului şi satelor din 
împrejurimi aşa încât, pe la ora 8, când garnitura a tras la peron, gară vuia de forfota mulţimii entuziaste, 
estimată cam la 11 mii de suflete, „de care Lugojul, de la întemeierea lui, nu a avut parte şi poate nici nu va 
avea decât la intrarea lui Mihaiu Viteazu al II-lea” – după cum se va exprima un jurnalist prezent la 
eveniment177. 

Ceremonialul de întâmpinarea a fost la rândul său un regal. Corul studenţilor români a cântat în 
franceză „Marseieza”, profesorul Ion Vidu a compus special pentru oaspetele francez cântarea „Bine-aţi 
venit!”, a cărei audiţie l-a emoţionat până la lacrimi pe general, iar în numele românilor bănăţeni l-au salutat, 
tot în franceză, episcopul greco-catolic Valeriu Traian Frenţiu şi avocatul Coriolan Brediceanu, fruntaş al 
CNR. La uralele mulţimii „Să trăiască!”, Berthelot a răspuns cu „Să trăiască România Mare împreună cu 
Banatul!”, precizarea din finalul urării având darul să amplifice şi mai mult starea de exaltare patriotică 
atinsă de mulţime, în vreme ce reprezentanţii minorităţii maghiare părăseau peronul gării178. 

Pe 27 decembrie 1918, generalul Berthelot se va vedea cu emisarul Franţei din Timişoara, generalul 
Jouinot-Gambeta, care nu se afla în subordinea sa, adică a comandamentului „Armatei de la Dunăre”, ci în 
subordinea generalului Henrys, comandantul „Armatei franceze din Orient”, având cartierul general la 
Belgrad. A doua zi vor lua prânzul împreună în trenul său special, invitat fiind şi generalul sârb Djordjevič179. 
Formal, între părţile Transilvaniei şi cele ale Banatului se înfiinţase o zonă tampon, controlată de francezi, 
menită să împiedice fricţiunile ce ar fi putut să se dezvolte între sârbi şi români pe fondul tensiunii dintre 
cele două părţi. 

La Seghedin, generalul Berthelot a ajuns în după amiaza zilei de 28 decembrie 1918, în jurul orelor 5-
6. Aici avea în plan să-l întâlnească pe Ion Erdélyi, ministrul plenipotenţiar al Consiliului Dirigent la 
Budapesta şi totodată ataşat militar al României pe lângă Misiunea Franceză din Budapesta, alături de 
membrii delegaţiei conduse de acesta. Spre deosebire de celelalte oraşe în care s-a oprit, aici generalul nu s-a 
bucurat de vreun protocol, lipsa acestuia fiind explicată de ministrul român prin prisma intrasigenţei 
manifestate de administraţia militară sârbească de ocupaţie faţă de orice manifestare de afirmare naţională a 
românilor locuitori pe acele meleaguri. „Domnule comandant! Ar fi venit în persoană reprezentanţii 
poporului român din jurul acesta, dar n-au putut, căci armata asediatoare sârbească face imposibil orişice 
manifestare, aşa încât astăzi nu permite nici preoţilor ca în biserici să ţină predici credincioşilor lor. A 
împiedicat în modul acesta poporul român din jur să-şi depună omagiile sale. Am venit deci eu să împlinesc 
dorinţa lor” – a ţinut să sublinieze Ion Erdélyi180. 

Apoi diplomatul român a urcat în vagon şi, în cupeul generalului, a discutat cu acesta vreme de trei 
sferturi de oră, „între patru ochi”, despre relaţiile dintre românii şi maghiarii trăitori în zonă. La încheierea 
întrevederii, înaltul ofiţer i-a salutat pe ceilalţi membri ai delegaţiei, care-l aşteptau într-un alt cupeu, după 
care l-a primit pe prinţul Hohenlohe, reprezentantul delegaţiei maghiare. Mai târziu Erdélyi a fost invitat de 
general să cineze împreună, iar la ora 23 s-au despărţit, Berthelot urmând să ajungă dimineaţa la Arad181. 
                                                           
175 Românul, nr. 40 din 16/29 decembrie 1918, Arad, p. 3 
176 Ibidem 
177 Idem, nr. 41 din 16/29 decembrie 1918, Arad, p. 1-2 
178 Ibidem 
179 Generalul Henryi Berthelot, Jurnal şi corespondenţă. 1916-1919, Cluj, 2000, p. 334. Apud: Ionela Moscovici, Banatul în aşteptarea 
păcii. Premisele unei misiuni franceze, în Analele Banatului, vol. XVIII, Editura Mega, Cluj-Napoca, 20101, p. 244 
180 Românul, nr. 43 din 20 decembrie 1918/2 ianuarie 1919, Arad, p. 2 
181 Ibidem 
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Fruntaşii CNR din Arad se aşteptau ca trenul generalului să sosească în oraşul lor în jurul orelor 7-8 
ale dimineţii de 29 decembrie 1918, dar pe la ora 11 din noapte au primit vestea că trenul va intra în curând 
în halta de la Pecica. De îndată au luat legătura cu comandantul gărzii naţionale române de acolo, 
locotenentul Raţiu, care în cel mai scurt timp a mobilizat elita românească a comunei, preoţi, învăţători şi 
gospodarii de frunte, apoi întreaga companie de gardişti şi fanfara spre a-i asigura oaspetelui francez o 
primire sărbătorească. 

Trenul a oprit în haltă după miezul nopţii, la ora 1, în răsunetul uralelor entuziaste ale celor prezenţi: 
„Trăiască Franţa! Trăiască Excelenţa Sa domnul general Berthelot! Trăiască amicul Românilor şi înfăptuitorul 
României-mari!”. Din tren a coborât un membru al suitei generalului, domnul Neagoe, care le-a comunicat că 
are să-l informeze pe general despre frumoasa primire ce i s-a pregătit, veste care desigur că-l va bucura. 
Pesemne credea că Berthelot doarme şi n-ar fi vrut să-i deranjeze odihna, când se pomeni că mulţimea 
începe din nou să aclame frenetic. La fereastra compartimentului îşi făcuse apariţia însuşi generalul, salutând 
cu respect mulţimea adunată pe peron, după care trenul se puse în mişcare în sunetul fanfarei care-i 
acompania mersul către Arad182. 

La Arad, fruntaşii CNR i-au pregătit generalului Berthelot, şi suitei sale, un dineu la restaurantul 
hotelului „Crucea Albă”. În faţa hotelului a fost aşteptat de grupuri de ţărani români veniţi din satele arădene 
să-şi exprime dragostea faţă de înaltul oaspete în mod organizat şi într-o perfectă disciplină. Din păcate, 
bunele lor intenţii au fost tulburate de contramanifestaţia pusă la cale de etnicii unguri ai oraşului cu 
concursul făţiş al autorităţilor provizorii maghiare. 

Un grup destul de numeros, purtând un uriaş drapel maghiar, a blocat intrarea în hotel, încât 
generalul de abia s-a strecurat înspre sala restaurantului. Pe timpul cât delegaţia franceză a luat prânzul, 
acelaşi grup a răcnit cât îi ţineau plămânii „Imnul maghiar” şi „Cântarea lui Kosuth”, spre a acoperi vocile 
româneşti care intonau cântecul „Deşteaptă-te Române!”, după care a provocat o busculadă sub motivul că 
românii le-ar fi murdărit drapelul cu noroi. Ungurii nu s-au potolit nici când generalul a ieşit din hotel şi când 
automobilul, în care a urcat, încerca să plece către sediul CNR, casa avocatului Ştefan Cicio-Pop, ci l-au blocat 
minute în şir până când, în cele din urmă, a reuşit să se desprindă din mulţime183. 

Situaţia a degenerat şi mai mult după încheierea manifestaţiei româneşti, atunci când grupurile de 
ţărani au început să se îndrepte către staţia de tren pentru a pleca fiecare în satele lor. Grupul de scandalagii 
maghiari tocmai se întorcea de la locuinţa fruntaşului CNR, Ştefan Cicio-Pop, pe care au supus-o unui tir de 
pietre, şi intenţionau acum să forţeze intrarea în cazarma cetăţii pentru a-şi procura arme, sub îndemnul „La 
arme în cazarmă!”. Văzând ei grupurile românilor îndreptându-se spre gară, le-au atacat prin spate, din faţă 
acestea au fost întâmpinate cu focuri de armă trase de gardiştii maghiari trimişi de primărie. Îngroziţi, mulţi 
ţărani au încercat să-şi scape pielea fugind pe străzile lăturalnice ce dădeau către malul Mureşului, dar şi aici 
au fost luaţi la ţintă de alţi gardişti şi poliţişti maghiari, care le ieşiseră în cale prin curtea din spatele clădirii 
primăriei. „Puşcau după bieţii Români ca după iepuri!” – avea să declare un martor ocular. 

A mai fost atacat apoi Seminarul ortodox, a fost bătut paznicul şcolii, au fost devastate cancelaria, 
direcţiunea şi locuinţa directorului, sub pretextul că românii ar fi ascuns aici arme şi muniţii, s-a deschis foc 
asupra locuinţelor unor prelaţi. Apoi a fost atacat cu focuri de mitraliere sediul gărzilor naţionale româneşti, 
din Piaţa Francisc, au fost dezarmaţi paznici şi a fost furată toată muniţia precum şi tot armamentul găsit. N-a 
scăpat de focurile armelor nici automobilul cu care generalul Berthelot se deplasa acum de la locuinţa 
avocatului Ştefan Cicio-Pop către sediul Episcopiei Ortodoxe a Aradului, şoferul maşinii fiind rănit184.  

Bilanţul incidentelor a rămas controversat până în zilele noastre. În vreme ce presa maghiară vorbea 
doar de cinci morţi şi mai mulţi răniţi, cea românească relata despre 20 de morţi şi 40 de răniţi. incidentul 
petrecut la Arad va determina conducerea aliată a Antantei să dispună trimiterea de trupe franceze în oraş. 

În după amiaza aceleaşi zile, la ora patru, generalul a sosit la Oradea. El i-a primit în cupeul său pe 
comandantul gărzilor naţionale române din judeţ, maiorul Silviu Herbay, şi pe aghiotantul acestuia, Valer 
Popoviciu, precum şi pe secretarul CNR local V. Andru, împreună cu care a fost stabilit ordinea şi procedura 
de primire a delegaţiilor. Prima delegaţie a fost cea a femeilor române, apoi cea a reprezentanţilor CNR şi la 
urmă cea a ţăranilor români, conduşi de avocatul Iacob Radu din Ceica. 
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49 
 

Oaspetele francez a coborât apoi din tren şi a intrat în sala mare a gării, înţesată de mulţimea de 
orăşeni şi ţărani de prin satele învecinate, pentru a schimba câteva vorbe cu oameni ce veniseră să-l vadă, 
dar s-a întreţinut exclusiv cu românii vremeo de vreun sfert de ceas – după cum precizează reporterul aflat la 
faţa locului . Apoi s-a adresat ţăranilor cu cuvintele: „Vă cunosc şi vă iubesc. V-am văzut în Carpaţi, v-am 
văzut la Mărăşeşti – v-am văzut flămânzi, v-am văzut desculţi, v-am văzut bătuţi, dar tot înainte. Acum sunteţi 
liberi – aveţi numai răbdare şi încredere”185. A urcat în tren, unde s-a mai văzut cu vicarul Oradiei, Roman 
Ciorogariu, şi cu ataşatul presei locale româneşti, Gheorghe Tulbure după care, la ora 5 trenul a pornit spre 
Debreţin în uralele mulţimii adunate pe peron. 

La Carei, generalul era programat să ajungă în dimineaţa zilei de 30 decembrie 1918, către ora zece, 
însă evenimentele de la Arad au determinat modificări în desfăşurarea turneului, pe semene în legătură cu 
incapacitatea dovedită a structurilor administrative provizorii româneşti de a garanta siguranţa 
importantului oaspete şi a delegaţiei care-l însoţea. În acest context, trenul a sosit în gara Careilor la ora 11, 
în seara de zilei de 29 decembrie 1918. 

Fruntaşii locali ai CNR îi pregătiseră o primire fastuoasă, scop în care mobilizaseră populaţia 
românească din satele învecinate, precum Vezendiu, Dindileag (azi Dindeşti), Portelec (azi Portiţa), Andrid, 
Tiream, Pişcolt, Resighea, Sanislău, Ciomocoz (azi Ciumeşti), Moftinu Mic, Crai Sânmiclăuş, Istrău şi altele, 
însă decalajul orar intervenit în derularea itinerariului le-a dat planurile peste cap. Până şi reprezentanţii 
CNR erau gata să rateze întâlnirea cu Berthelot, întrucât serviciul telegrafic din gara Careilor n-a catadicsit 
să-i informeze despre telegrama expediată de la Oradea, în după amiaza aceleiaşi zile, prin care era anunţată 
sosirea cu câteva ceasuri mai devreme a delegaţiei în oraşul sătmărean, aşa că aceştia au aflat vestea de la un 
călător sosit şi el de la Oradea186. 

În aceste condiţii, generalul s-a putut vedea doar cu o delegaţie românească restrânsă, constituită în 
pripă, în frunte cu vicarul Romul Marchiş, cu care a şi schimbat câteva vorbe, iar la despărţire prelatul român 
i-a adresat urările: „Trăiască viteazul general Berthelot, Trăiască Ententa, Trăiască Franţa, Trăiască România-
Mare!”. A doua zi, pe când grupurile de ţărani români se adunaseră la gară, neştiind de plecarea generalului, 
autorităţile oraşului mobilizaseră la rândul lor populaţia maghiară a urbei, gărzile maghiare, poliţia locală şi 
soldaţii rezervişti maghiari spre a pune în mişcare o contra-manifestaţie. Situaţia nu a escaladat deoarece 
ţăranii români s-au întors în satele de unde veniseră, iar drapele lor naţionale au fost depuse la sediul băncii 
Bihoreana pentru a nu cădea pradă furiei ungurilor. Generalul Berthelot s-a bucurat în schimb de ovaţii şi 
urări entuziaste ale românilor pe traseul parcurs către Satu Mare, pe când trenul său a trecut prin haltele 
Moftinu Mic, Moftinu Mare şi Sânt Gidana (azi Ghirolt)187. 

La Satu Mare, generalul s-a întâlnit cu un grup restrâns de români, „înarmaţi” cu un drapel naţional. 
Nu se cunosc detalii legate de această întrevedere, însă presa maghiară relatează cu indignare că această 
măruntă, până la urmă, manifestaţie patriotică românească ar fi avut drept scop „să-l seducă pe Berthelot în 
ce priveşte caracterul naţional al oraşului”. Aceeaşi sursă mai aminteşte că „batalionul secuiesc” cantonat în 
oraş a trecut apoi la represalii împotriva românilor locuitori ai urbei188. 

De la Sătmar, spun sursele jurnalistice, Berthelot s-ar fi deplasat până la Debreţin. Izvoarele vremii n-
au imortalizat acest moment, ştim însă că în aceeaşi zi de 30 decembrie 1918, pe la ora 3 a după amiezii, a 
fost primit sărbătoreşte în gara din Baia Mare, după care trenul său a coborât înspre Cluj pe artera feroviară 
someşană. Românii din „Ţara Chioarului”, aflând că celebrul ofiţer va trece prin zona lor s-au mobilizat 
exemplar şi i-au pregătit o întâmpinare entuziastă la halta din Satu Lung.  

Deşi vremea nu era cea mai favorabilă, zeci de căruţe, încărcate cu ţărani ai satelor româneşti, au 
pornit către halta din Satu Lung. La intrarea trenului în staţie, corul bărbătesc din Şomcuta Mare a intonat 
imnul naţional, iar mulţimea a izbucnit în ovaţii la adresa oaspetelui şi, cu toate că programul delegaţiei nu 
prevedea vreo şedere în acest loc, Berthelot a ordonat oprirea trenului, iar un ofiţer a anunţat publicul că 
generalul va coborî pentru o clipă. Serviciul de tălmaci l-a îndeplinit un stagiar român în avocatură, care l-a 
încredinţat pe oaspete de cele mai sincere sentimente de dragoste şi mulţumire nutrite de românimea de 
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prin partea locului, iar acesta, la rândul său i-a îmbărbătat, asigurând auditoriul că în curând se vor împlini 
toate aspiraţiile românilor ardeleni189. 

Pe 31 decembrie 1918, trenul 
generalului Berthelot va trece hotarul 
vechiului Ardeal, lăsând urmă 
românitatea din Banat şi din comitatele 
româneşti ale Ungariei – cum au fost ele 
botezate în documentele epocii. La Cluj, 
„în cuibul şovinismului unguresc” cum se 
exprima un participant, i s-a organizat 
una dintre cele mai fastuoase primiri. De 
cu noapte, trenurile de pe reţeaua ce se 
concentra către nodul feroviar al Clujului 
au transportat mii şi mii de ţărani români 
din întreaga Transilvanie, organizaţi în 
grupe distincte, fiecare purtând câte o 
pancartă cu numele satului din care 
venea şi cu o mulţime de drapele 
tricolore româneşti. Alte grupuri au 
coborât călări din satele româneşti ale 
Apusenilor, din „Ţara Moţilor”, aşa încât, 
după ora două a după amiezi, când 
oaspetele a sosit, gara şi bulevardul 
Vesselényi erau înţesate de români190. 

* 
Care va fi fost rostul turneului 

generalului Berthelot prin Banat, Crişana 
şi Sătmar, la sfârşitul lunii decembrie 
1918? Situaţia incertă, alimentată de 
abuzurile trupelor sârbeşti şi ale celor 
maghiare staţionate comitatele româneşti 
situate la vest de Ardeal, impunea luarea 
unor măsuri strategice imediate. Deşi 
armata română s-a pus în mişcare încă de 
pe data de 6 decembrie şi a înaintat 
dincolo de prima linie de demarcaţie din 
Transilvania, cu scopul declarat al regelui 
Ferdinand de a „asigura protecţia tuturor 
românilor locuitori de pe pământul 

românesc de la Tisa până la Dunăre”, efectivele acestei armate erau încă insuficiente iar rezerva se afla în 
plin proces de constituire191. În plus, multiple conflicte intervenite între administraţiile provizorii maghiare 
şi cele româneşti, primele având de partea lor şi sprijinul militar al unităţilor ungureşti încă aflate sub arme, 
tindeau să escaladeze criza de autoritate până la ciocniri armate cu populaţia civilă, mai ales după ce 
premierul maghiar Károlyi declarase public că nu recunoaşte România ca parte a alianţei Antantei, de unde 
nici drepturile revendicate asupra Transilvaniei192.  

Berthelot va mai sesiza un pericol, acela al înrădăcinării bolşevismului în Ungaria şi al răspândirii lui 
şi în alte provincii ale fostei monarhii, inclusiv în Ardeal, unde agenturile comuniste au şi reuşit să provoace 
pe alocuri revolte şi acte de nesupunere, creând astfel o stare de lucruri propice subminării planurilor 
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Antantei în zonă. În acest context el se va vedea obligat să împingă din nou linia de demarcaţie către vest, 
„aşa că am împuternicit Comandamentul român să treacă dincolo de linia de demarcaţie şi să ocupe poziţii pe 
linia Sighetu Maramureşului, Baia Mare, Satu Mare, Careii Mari, Dej, Cluj, Oradea Mare, oraşul Arad” – după 
cum se justifică generalul în faţa premierului francez Clemenceau193. Din păcate, forţele armate române mai 
aveau nevoie încă de un răgaz pentru a se fortifica suficient în perspectiva vreunei confruntări cu armata 
maghiară, şi de aceea Clujul a rămas până la sfârşitul anului ultimul important centru urban ocupat de 
armata română194. Este probabil ca tocmai în întâmpinarea campaniei militare din primăvara anului 1919 să 
se fi decis generalul Berthelot să străbată comitatele româneşti din vestul noii linii de demarcaţie, după 
consacratul obicei al infanteristului de a simţi sub propria-i talpă ţinutul pe care-l va cuceri.  

O pertinentă analiză a obiectivelor urmărite de general în călătoria sa ne este oferită de un dibaci 
jurnalist în primele zile ale lui ianuarie 1919. El sesizează odată latura propagandistică, gloria pe care Franţa 
încerca să o însemineze, prin intermediul distinsului său emisar, în conştiinţa maselor româneşti din Banat şi 
Crişana şi Sătmar, apoi el descifrează misiunea de culegere a informaţiilor, direct de la sursă, pe care o 
îndeplineşte ofiţerul francez.  

Aceasta din urmă a constituit însă cea mai mare provocare asumată de fruntaşii mişcării naţionale 
româneşti, pentru că a avut cu toţi de trudit pentru a scoate la iveală caracterul preponderent românesc al 
ţinuturilor străbătute de înaltul demnitar, dat fiind că oraşele bănăţene şi ardelene alcătuiau fieful 
minorităţilor etnice conlocuitoare. „Trecând, din cauza scurtimii timpului, numai prin oraşe – Timişoara, 
Arad, Oradea Mare, Sătmar, Cluj, Sibiu, Braşov – ilustrul nostru aliat putea să aibă impresiunea falşă, chiar 
surpriza neaşteptată, a unei ţări nu româneşti, ci germano-ungureşti. Lunga stăpânire străină nu putuse să 
distrugă blocul etnic al miilor de sate româneşti, dar a izbutit să prefire între ele zeci de oraşe şi orăşele 
străine, flori de seră ale unei politici de metodică supra-alimentare din bugetul statului” – va conchide 
gazetarul195. Informaţiile dobândite de generalul Berthelot în scurtul, dar fructuosul său turneu prin 
comitatele, azi de pe frontiera de vest, vor cântări greu în deciziile militare şi politice ale următorilor doi 
ani196. 

 
Abstract 
The study describes the political situation in the Austro-Hungarian Empire in the autumn of 1918, 

after the Balkan front collapses and after Hungary, Count Károlyi Mihályi, signs the Belgrade armistice 
agreement. In this context, the new power in Budapest proclaims the republic and tries to establish a 
democratic regime between the borders of the old Hungary. But although the new government accepts the 
principles of US President Woodrow Wilson, including that on the right of self-determination of peoples, the 
Hungarian prime minister tries to apply this principle in Hungarian style, ie to keep the political hegemony of 
the Hungarian people at the expense of the other congregational peoples . 

This is the reason why the Transylvanian Romanians decide to leave Hungary permanently and to 
unite with the Kingdom of Romania. Until December 1, 1918, when their union decision will be confirmed at 
the Great Assembly in Alba Iulia, the Romanian and Hungarian national councils and guards worked together 
in Transylvania towns and villages. Immediately after the Unification was enacted, units of the Hungarian 
army went into retaliation against the Romanian civilian population. In such an anarchic atmosphere, 
General Henry Berthelot, the former head of the French Mission in Romania, will conduct his tour in Western 
Transylvania. The high-ranking officer will cross all the main cities of the region from south to north in order 
to take a picture of the realities in this territory. In the Banat region he will see with his eyes the abuses 
committed by the Serbian army of occupation, in the Crişana region will find live the atrocities committed by 
the Hungarian troops. On the other hand, he will come into contact with the great mass of Romanians living 
in these territories and will understand their decision to break any connection with the Hungarian state. 
Key Worlds: Arad, Berthelot, Bihor, Caraş, Carei, Lugoj, Oradea, Orşova, Sătmar, Seghedin, Şomcuta, 
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Vasile Stoica avrigeanul - în slujba României Mari cu arma-n mână sau cuvântul Gl. bg. (r ) ION I. DĂNILĂ 1) „Am trăit modest, 
dar demn, sunt om de caracter și de linie dreaptă. Mi-am făcut cariera de la coarnele plugului țărănesc până la cel mai înalt 
grad diplomatic prin muncă, talent și dărnicie. Îmi ador țara și poporul meu românesc căruia i-am servit cu devotament 
neclintit toată viața mea. Am fost un pasionat al carierei mele convins că numai cu pasiune poți realiza operă atât de 
importantă”. Vasile Stoica Ca unul ce am crescut în umbra falnicei cetăţi a Făgăraşului, ecou peren al „Vulturului Unităţii 
Naţionale”, voievodul Mihai Viteazul, pe care inegalabilul Bălcescu îl percepuse ca pe „cel mai mare domn din istoria tuturor 
românilor”, iar eu l-am descoperit mult mai târziu în verbul măiestru al lui Nicolae Iorga ca pe „Mihai Străbunul ce a fost 
necontenit legat de orice cuvânt al nostru pentru dezrobirea neamului, către adunarea laolaltă şi legarea pentru totdeauna a 
fărâmelor trupului nostru naţional”2), unde Oltul mi-a susurat molcom legende despre Radu Negru Vodă, falnicele piscuri 
mereu acoperite de cuşma zăpezii, ale Negoiului şi Moldoveanului acopereau protector minunăţia ctitoriei brâncoveneşti a 
Mănăstirii Sâmbăta de Sus, iar paşii spre şcoală – fereastra spre luminarea şi înţelepţirea binefăcătoare – mă purtau printre 
bustul sobru al Doamnei Stanca şi monumentul sugestiv al lui Badea Cârţan – vestitul oier purtător de cultură românească în 
straiţa-i ciobănească dusă până la piciorul Columnei din cetatea Eternă, la „rădăcina obârşiei noastre” – toate făcându-mă 
mereu mândru de locurile şi oamenii plaiurilor natale, că sunt de acolo şi să mă vreau mereu de-al lor. Descoperit întâi în 
cartea de istorie, apoi şi în cea de română, avrigeanul Gheorghe Lazăr, pe carel consideram cel mai reprezentativ fiu al 
satului, cu merite incontestabile în întemeierea învăţământului în limba română şi nu numai, m-a însoţit apoi în burgul de pe 
Cibin – devenit peste ani capitală europeană a culturii – în timpul studiilor militare, l-am aprofundat, cunoscut şi înţeles în 
intimitatea sa prin documentaţia făcută pentru realizarea Muzeului Şcolii Militare „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, unde am 
activat o bună perioadă a carierei mele militaro-didactică şi m-am simţit şi mai împlinit şi sigur pe tărâmul bătătorit prin 
truda şi inteligenţa merituoşilor noştri înaintaşi. Cu stupefacţie, nedumerire şi admiraţie am descoperit, în lucrarea 
prolificului şi perseverentului istoric şi cercetător Ioan Opriş , „Vasile Stoica în serviciul României”, un avrigean de o 
anvergură impresionantă, nerecunoscut şi necunoscut de urmaşi, neperceput de o majoritate covârşitoare a 2 Cetatea 
Cavalerilor Nr.4/ DECEMBRIE 2020 istoricilor şi ignorat de istoriografia, literatura, diplomaţia şi chiar alte domenii culturale 
româneşti, unde şi-ar fi avut un loc distinct şi binemeritat, prin faptă şi nu prin dat. Impresionat de creionările autorului şi 
incitat de sublinierile făcute de personalităţile ce au receptat cartea la superlativ, m-am aplecat cu pioşenie asupra lucrării şi 
am parcurs uimit, emoţionat şi febril toate cele peste 600 de pagini, la sfârşitul cărora am rămas cu impresia că mă găseam 
la poalele Moldoveanului şi-mi forţam privirea să zărească raza de soare ce-i aureola piscul, mândru „ că-i de-al nost”, necăjit 
că-l descopăr atât de târziu şi decis să-l readuc şi eu în actualitate prin modesta-mi încercare. Născut la Avrig, pe malul 
bătrânului Alutus, în prima zi a anului când ne murea „Poetul Naţional”, Vasile Stoica avea să-şi confirme calitatea patronului 
spiritual „Vasile Gură de Aur”, făcând parte dintr-o adevărată generaţie de aur a celor mulţi care au plămădit şi împlinit 
UNIREA cea MARE, de la care vom sărbători chiar în acest an CENTENARUL. Crescut în satul lui Gheorghe Lazăr şi chiar 
începându-şi educaţia în spiritul maestrului, va face şcoala generală în satul natal, îşi continuă studiile liceale la Sibiu în liceul 
unguresc şi la Braşov în cel român-ortodox, desăvârşindu-şi pregătirea în universităţile din Budapesta, Paris şi Bucureşti. 
Educat în spiritul unor idei şi crezuri clare, concentrate pe respectarea şi revendicarea drepturilor naturale, având educatori 
care i-au inoculat eroismul şi patriotismul curat, cu un larg orizont de înţelegere asupra convieţuirii sociale şi cu o geografie 
spirituală consolidată în locuri de referinţă pentru elitele româneşti, tânărul intelectual ardelean va acumula cu asiduitate şi 
va răspunde plenar încrederii familiei, prietenilor din toate ţinuturile româneşti, dascălilor, colaboratorilor şi mai presus de 
toţi, neamului românesc. Fiul de ţăran crescut la poalele Munţilor Făgăraş, în foame de cunoaştere şi cultură, prin studiu 
asiduu şi educaţie permanentă, reuşea să vorbească bine în zece limbi şi încă să citească bine în alte patru, este un poet 
apreciat al generaţiei sale – puţin cunoscut nouă – un traducător eminent, un istoric avizat şi obiectiv al epocii sale, un literat 
şi ziarist de ţinută, un meloman desăvârşit – el însuşi având o voce frumoasă, apreciată în ţară şi peste hotare, are compoziţii 
proprii, de notorietate, fiind autorul versurilor viitoarelor marşuri „La arme!” şi „Cântecul vitejesc” – este un iubitor de artă 
şi un colecţionar de fineţe, un bibliofil prolific, un diplomat de mare anvergură şi mai presus de toate un ostaş cu arma în 
mână sau înarmat cu argumentul verbului şi documentului în crâncena luptă pentru făurirea României Mari. În comunicarea 
de faţă mă voi referi doar la scurta, dar strălucita carieră militară a lui Vasile Stoica. După o scurtă carieră didactică, 
simultană cu cea jurnalistică, în toamna anului 1914, mobilizat fiind pentru armata austro-ungară, îşi croieşte drum prin 
„vama cucului”, peste semeţii Munţi ai Făgăraşului şi trece în Vechiul Regat, motivându-şi astfel hotărârea: „ „Nu mă ducea 
nici dorul de căpătuială, deoarece situaţia ce o aveam la Arad era una dintre cele mai frumoase, nici teama de fronturile 
austriece, deoarece în Austro-Ungaria fusesem reformat şi pe lângă aceasta eram scutit de armată şi în calitate de redactor 
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şef al unui ziar important ca << Românul>> . Veneam însă ca să fiu şi eu în şirul celor cari socoteam că în curând vor înfăptui 
dezrobirea Ardealului visată atâta vreme „3) Ajuns la Bucureşti, tânărul ardelean, se integrează grupului de intelectuali de 
peste munţi, fiind un activ susţinător al cauzei românilor de sub jug străin, abordând un ton decent, nezgomotos, răbdător, 
dar cu documentaţie inatacabilă. Face demersuri insistente pentru recunoaşterea cetăţeniei române, încearcă să se 
integreze în cadrele armatei române, surâzându-i „şcoala de aviaţie”, dar negăsind locuri vacante va rămâne în atenţia 
directoratului Geniului din Ministerul de Război. Se înrolează ca voluntar în vara anului 1916, în conformitate cu ordinul nr. 
139 din 18 august 1916 al Marelui Stat Major – Biroul de informaţii – şi este încadrat ca ofiţer de informaţii la Divizia 1 
Infanterie, iar pe 26 august era deja la Târgu Jiu, în misiuni de spionaj şi contraspionaj. Deşi condamnat la moarte de Curtea 
Marţială de la Cluj, Vasile Stoica trece pe 2 septembrie în Transilvania, îmbrăcat în straie ţărăneşti, culege informaţii din 
spatele frontului, în zilele de 3-5 3 Cetatea Cavalerilor Nr.4/ DECEMBRIE 2020 septembrie, iar apoi revine odată cu unităţile 
române, fiind rănit în luptele de la Câineni, din 18 septembrie. Ca sublocotenent asimilat armatei române, Stoica participă 
din prima zi de război la luptele de la Jiu, la Sibiu, Olt, Colţi-Argeş, distingându-se prin atacul la baionetă asupra cuibului de 
mitraliere de la Valea Carpenului, apoi ca apărător – cu un grup de voluntari ardeleni – al Muntelui Suru – din ţinutul său 
natal – în zilele de 26 şi 27 octombrie 1916. A fost de două ori rănit, suferind 11 răni şi rămânându-i pe viaţă o schijă de oţel 
în plămânul stâng, amintire a luptelor de la Racoviţa de Argeş, din ziua de 12 noiembrie 1916. S-a retras odată cu căderea 
frontului, a fost internat 3 luni în spital, a fost operat de 4 ori, dar a cerut cu insistenţă să fie retrimis pe front, afirmând cu 
tărie că-i era frică „numai de Cel de Sus”. Fiind refugiat la Iaşi se pune la dispoziţia autorităţilor declarând că: „Eu nu am 
moşii de zeci de hectare în această ţară, ca să fiu chiulangiu şi să fac toate intervenţiile spre a fi trecut la Minister sau la 
partea sedentară. Mi-e scump însă sufletul acestui neam şi simt că e nevoie de ostaşi, care să lupte cu toată fiinţa lor pentru 
apărarea lui. Mi-e ruşine să mă cred, ca atâtea şi atâtea secături, indispensabil pentru vremurile ce vor urma după război !”4) 
Şi cât de necesar va fi el după război. Deşi avid de a-şi sluji ţara cu arma în mână, rănitul Vasile Stoica, tot în misiune militară, 
va fi trimisul guvernului României, la 10 aprilie 1917, în SUA pe un front şi mai important pentru soarta neamului său. În 
urma glorioaselor fapte de arme pe fronturile anului 1916 colonelul Sterea îl propune pe Vasile Stoica pentru decorarea cu 
ordinul „Mihai Viteazul”, dar este respins de generalul Praporgescu pe motiv că nu este cetăţean român şi ofiţer, iar 
propunerea căpitanului Stoenescu de a fi decorat cu medalia „Virtutea Militară” pentru eroismul de la Muntele Suru este 
împiedicată de un hârţogar obtuz şi închistat. Eroismul său trece neobservat în ţara pe care o iubeşte şi slujeşte, dar care nu-l 
recunoaşte. Abia în 1931, la sesizarea lui Dimitrie Ghika superiorul său la Ministerul Afacerilor Străine – unde îndeplinea 
atunci funcţia de secretar general – lui Vasile Stoica i se conferă în mod reparatoriu, prin decret regal semnat de Carol al II-
lea, medalia „Virtutea Militară de Război” clasa a II-a, de care era foarte mândru, purtând-o cu demnitate şi ostentativ în 
orice împrejurare protocolară, încadrându-se şi în Asociaţia „Virtutea Militară de Război”, iar din 1937 devenind chiar 
preşedinte de onoare al filialei din Ardeal. Iată cum suna Brevetul nr. 5472 din 1931, luna septembrie, ziua 28: „ Noi Ministru 
Secretar de Stat la Departamentul Armatei adeverim că Înaltul decret nr. 3939 din 28 septembrie 1931 Majestatea Sa Regele 
a binevoit a conferi medalia << Virtutea Militară de Război>> clasa a II-a, Domnului VASILE STOICA, fost voluntar în 
Regimentul 2 Vânători << Regina Elisabeta >> în timpul războiului, pentru curajul şi bravura de care a dat dovadă în luptele 
din luna septembrie 1916, de la Gropile Turcilor (Colţii Făgăraşului), unde contra-atacând în fruntea unui pluton, recucereşte 
creasta ocupată de inamic. A luat parte la atacul de noapte dat prin surprindere la Muntele Suru şi Budislavul, cu compania 
din care făcea parte, reuşind a cuceri Muntele Suru, păstrându-l până când s-a ordonat retragerea. În luptele de pe Valea 
Carpenului a fost rănit, pe când se găsea cu unitatea sa la flancul stâng al sectorului ce ocupa”5). Dacă a binemeritat 
„Virtutea Militară” şi şi-a însuşit-o organic, a refuzat, la 12 iunie 1942, să primească „Coroana României” din „motive de 
demnitate personală” şi în 1927 după ce refuzase şi decoraţia „Încoronării”, refuză şi „Leul Alb” considerând că „ a-mi acorda 
o decoraţie pe care la noi o poartă pe piept o ceată întreagă de oameni care n-au făcut nimic pentru Cehoslovacia, mie care 
totuşi am făcut ceva, în orice caz mai mult decât toţi ceilalţi, însemnează o desconsiderare a muncii mele” 6). Acesta era 
Stoica, un luptător pentru principii, sever în apărarea moralităţii, fără compromisuri şi concesii, un incomod, chiar rigid 
uneori, dar un patriot şi român adevărat, care va traversa Atlanticul pentru a susţine cauza românească în Lumea Nouă. 
Primind autorizaţia Marelui Cartier General la 18 aprilie 1917 şi viza Legaţiei americane din 5 mai 1917 la Iaşi, ardeleanul de 
doar 28 de ani îşi începe lunga-i şi riscanta-i călătorie pornind din Gara Ungheni, peste o Rusie în haos, însumând şi viza 
Ambasadei SUA de la Tokio din data de 2 iunie 1917, pentru ca la data de 23 iunie 1917 publicaţia „San Francisco Chronicle” 
să anunţe sosirea „Misiunii 4 Cetatea Cavalerilor Nr.4/ DECEMBRIE 2020 Româneşti” cu un „mesaj patriotic”, compusă din 
Vasile Lucaciu, Ion Moţa şi locotenentul Vasile Stoica, având mandatul guvernului român „ să stimuleze interesul pentru 
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problemele româneşti” 7). Publicaţia „The San Francisco Examiner” îl prezenta pe Vasile Stoica drept profesor universitar, iar 
delegaţia română „în drum spre Washington pentru a fi primită de preşedintele Wilson” 8). Ajuns pe „tărâmul tuturor 
posibilităţilor”, Vasile Stoica iniţiază şi organizează acţiuni culturale, propagandistice şi ştiinţifice pentru românii din 
emigraţie şi informează opinia publică şi conducerea americană, prin articole de presă, radio, broşuri, memorii şi conferinţe 
şi chiar pe preşedintele SUA, Wilson, asupra problemelor şi aspiraţiilor româneşti. Aici îi cunoaşte şi-şi uneşte efortul într-o 
colaborare fructuoasă cu profesorul T.G. Masaryk, viitorul preşedinte al Cehoslovaciei, cu J.J. Paderewski, viitorul prim 
Preşedinte de Consiliu al Poloniei renăscute şi cu vechiul patriot croat Ilinco Hincovici, unindu-şi glasurile în susţinerea cauzei 
popoarelor asuprite şi edificând pe pământ american „ Uniunea Medio- Europeană”. Eforturile individuale şi colective vor da 
roade şi însuşi preşedintele Wilson, într-un comunicat semi-oficios al Departamentului de Stat, va recunoaşte la 5 noiembrie 
1918 dreptul de unire într-o singură ţară a „românilor de pretutindeni”. Întâlnirea cu preşedintele american din 21 
septembrie 1918 l-a marcat profund pe tânărul ardelean încât îl va evoca ulterior ca „unul dintre cei mai mari eroi pe care i-a 
dat ultima jumătate de veac”, ca pe un „soldat credincios, fanatic, al acestui ideal de înfrăţire, de pace între oameni, pentru 
progresul etic şi economic al omenirii” considerându-l „ un iluminat” şi „un apostol” ce rămâne „pentru viitorime ca una 
dintre cele mai curate, mai înălţătoare şi cele mai idealizate personalităţi ale istoriei” 9). Deşi departe de ţară, este mereu la 
curent cu situaţia politico-militară a României şi suferă alături de neamul său, percepe prăbuşirea Rusiei spre bolşevism, 
vibrează alături de basarabeni, bucovineni şi ardelenii săi, este încurajat şi apreciat în demersurile sale de militari şi 
politicieni români, de Casa Regală, de însăşi regina Maria. Se aruncă cu frenezie în viaţa publică americană neprecupeţind 
nici timp, nici efort pentru a-şi atinge ţelul periplului său pe aceste meridiane – cauza românească. Impresionează 
interlocutorii americani nu numai prin frumuseţea sa fizică, prin vocea plăcută şi ţinuta demnă şi mereu ireproşabilă, cât mai 
ales prin vasta sa cultură, limbile cunoscute, devotamentul, argumentaţia amplu fundamentată şi consecvenţa ţelului 
urmărit, strălucind în sânul elitei autohtone şi deschizând uşi şi inimi în folosul cauzei neamului său. Mult mai dificilă s-a 
dovedit misiunea de coagulare a coloniilor româneşti pentru realizarea unei convenţii naţionale pe pământ american. Cu 
tact, cu consecvenţă, cu cedări din partea sa, cu diplomaţie şi răbdare, îi cheamă pe conaţionali la concordie „mai ales acum 
în timpurile acestea mari, sau mai bine zis când neamul nostru trece prin cele mai grele încercări” 10). În această perioadă 
trăieşte satisfacţia ca cei din Comitetul Naţional Român de la Paris să-l fi „ fost făcut căpitan al legiunii române din 
Franţa”11) în vara anului 1918, ca semn al preţuirii pentru strădaniile din America. Colaborarea sa cu numeroase şi 
prestigioase organe de presă, ce apăreau în America vremii, se materializează cu o adevărată avalanşă de articole, interviuri, 
discursuri, broşuri şi chiar traducerea şi publicarea de lucrări – vezi „ Suferinţele din Ardeal” – hărţi, retipărind printre altele 
partea referitoare la pământul românesc a celebrei hărţi etnografice pe comune, a specialistului ungur Paul Bologh, ale căror 
exemplare au fost enorm de utile şi semnificative chiar şi la Conferinţa de pace de la Paris, în susţinerea cauzei româneşti. 
Militarul din el, chiar dacă de conjunctură, mărturisea că-şi făurise un plan de recrutare a unei legiuni dintre românii 
americani pentru că „Suprema raţiune a românilor din Transilvania, comitatele învecinate şi Banat este să fie dezrobiţi de 
stăpânirea ungurească şi uniţi într-un singur stat cu fraţii lor din România, Bucovina şi Basarabia. Şi nu ne îndoim că 
adoptarea principiului naţionalităţilor ca bază a păcii viitoare le va face deplină dreptate” 12) , după cum afirma Vasile Stoica 
la 29 octombrie 1918 şi el credea în necesitatea braţului armat al poporului. Pe această tematică presa americană anunţa la 
6 noiembrie, acelaşi an, o cifră de 5.000 de români înrolaţi într-o legiune care să lupte în Franţa, iar spre 5 Cetatea 
Cavalerilor Nr.4/ DECEMBRIE 2020 sfârşitul misiunii lui Stoica se vehiculau cifre ce atingeau chiar 30.000 de voluntari români, 
care însă nau debarcat niciodată în Europa şi n-au intrat în focul luptelor pentru înfăptuirea idealului naţional. Un observator 
atent şi avizat al vremii având mereu sub lupă pe subtilul şi delicatul intelectual ardelean remarca că şi-a câştigat aliaţi: pe 
unii cu cărţi, pe alţii cu flori, pe alţii cu ţuica românească, pe alţii cu telemeaua de acasă şi pe toţi cu harul său de a prezenta 
dreptatea neamului românesc în aspiraţiile sale de unire şi libertate. Deşi era nominalizat de presa americană, încă de la 
sosire, cu gradul de locotenent, deşi venise cu avizul guvernului României şi aprobarea Marelui Cartier General, de-abia în 
1918 intră în drepturi depline şi este recunoscut ca sublocotenent în armata română, în conformitate cu documentul din 24 
ianuarie care stipula: „ Domnul sublocotenent, conform ordinului telegrafic din 22 ianuarie 1918 al D-lui Prim-Ministru şi 
Ministru de Externe, Ion I.C. Brătianu, misiunea pentru care aţi fost trimis în America încetând, sunteţi ataşat pe lângă 
Legaţiunea Română din Washington cu începere din ziua primirii acestui ordin. Deoarece în virtutea ordinului ce aveţi din 
partea Marelui Cartier General Român cu nr. 1082, din 18 aprilie 1917, Dumneavoastră aţi venit în America în calitate de 
militar şi aţi figurat ca atare, veţi îndeplini formele de cuviinţă prin Ataşatul Militar Român de pe lângă această Legaţiune, 
pentru ca dânsul făcând formalităţile necesare să vi se achite leafa cuvenită conform dispoziţiunilor Marelui Cartier 
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General”13) şi astfel după un an de privaţiuni şi lipsuri de resurse, Vasile Stoica era sublocotenent în soldă al armatei 
române, dar uitat şi omis de la decorări. Nu avem date privind avansarea sa la gradul de locotenent, dar din telegrama 
adresată de I.C. Brătianu, la 28 ianuarie 1919, şeful delegaţiei române la Conferinţa de pace de la Paris aflăm despre 
„Căpitanul Stoica, preşedintele Ligii Naţionale Române din America – felicitat pentru patriotismul de care a dat dovadă”14) şi 
care era solicitat urgent să treacă oceanul pentru a complecta efectivul delegaţiei noastre. În februarie 1919 îl găsim deja pe 
Stoica la Paris, ca ofiţer de legătură a lui Brătianu cu delegaţiile americană şi engleză la Conferinţa de pace. Era foarte util în 
această activitate fiind persoana cea mai avizată şi documentată în chestiunea hotarelor noastre, configuraţia etnică pe 
regiuni şi binecunoscut şi respectat în SUA şi prin acesta şi în Anglia. Prin înţelegerea dintre Wilson şi premierul Lloyd 
George, Vasile Stoica sub titulatura de ofiţer al Crucii Roşii americane, dar înarmat cu autorităţile şi scrisorile de acreditare 
remise de Brătianu, trebuia să facă parte din delegaţia condusă de ziaristul american William Bullitt ce urma să trateze, la 
Moscova, cu Lenin şi guvernul său, viitoarea pace mondială. Opoziţia lui Diamandy şi precipitarea climatului politico-militar 
în spaţiul rusesc au dus la eşuarea planului şi la plantarea germenului de revanşă, iar pentru Vasile Stoica la o nouă misiune 
în America pentru a organiza serviciile consulare româneşti. Reîntors în ţară în 1921, în România Mare, pentru care a dat şi 
el, sânge şi minte, dezbracă definitiv uniforma militară şi îmbracă pentru totdeauna „uniforma diplomatului”, înarmându-se 
cu cuvântul şi devenind un pelegrin, un adevărat misionar diplomatic, colaborator apropiat, apoi continuator al liniei politice 
externe promovate de mentorul său, Nicolae Titulescu, pe tărâm european şi mondial. Apreciat şi aşteptat cu plăcere la 
Washington, la Londra şi Paris, dar împins de maşinaţiunile bucureştene la Tirana, Sofia, Riga, Kaunas, Ankara, Haga şi 
Bruxelles dar la fel de devotat, conştiincios şi eficient în actul diplomatic românesc exercitat. Şi-a slujit ţara şi a făcut-o 
cunoscută în lume sub Ferdinand I, Carol al II-lea, Ioan Antonescu, Mihai I şi chiar sub guvernarea dr. Petru Groza, dar aşa 
cum însuşi consemna: „ mi-am făcut cariera de la coarnele plugului ţărănesc până la cel mai înalt grad diplomatic prin 
muncă, talent şi hărnicie, sunt un democrat nu prin doctrine învăţate, ci prin însăşi structura mea sufletească izvorâtă din 
sângele strămoşilor mei ţărani din Ţara Oltului, îmi ador ŢARA şi poporul românesc şi i-am servit cu devotament neclintit 
toată viaţa mea. Am fost un pasionat al carierei mele, convins că numai dacă ai pasiune pentru o muncă, poţi realiza o operă 
de importanţă în viaţă”15) şi pentru toate acestea, începând cu 21 martie 1948, distinsul, finul şi stoicul diplomat şi patriot 
Vasile Stoica face turul închisorilor comuniste de la Aiud, Piteşti, Poarta-Albă, Văcăreşti şi Jilava. În ultima îşi 6 Cetatea 
Cavalerilor Nr.4/ DECEMBRIE 2020 va găsi obştescul sfârşit, la 27 iulie 1959, purtând stigmatul de „frontierist”, deci mare 
criminal, el care luptase pentru România Mare, el care o apărase la cele două conferinţe de pace, el care avusese atâtea 
ocazii de a nu veni în ţara ce se încovoia sub cizma sovietică, el care se aventurase peste Atlantic să facă cunoscut oful şi 
dreptatea românească. Înmormântat în grabă şi fără cruce la căpătâi, în cimitirul închisorii pentru a-i şterge urma, dar 
scoaterea lui Vasile Stoica din ISTORIA neamului său nu a fost posibilă. Prin curajul unui slujitor al bisericii şi prin strădania şi 
perseverenţa familiei acest „ luptător al spiritului şi pentru spirit” care a fost Vasile Stoica şi-a găsit odihna veşnică, conform 
dorinţei, sub crucea de piatră a mormântului din apropierea bisericii străbunilor săi de la Avrig, răbdător şi încrezător în 
deşteptarea neamului său şi senin în faţa judecătorului suprem şi al neamului pe care l-a iubit şi servit cu devotament. 
Acesta a fost şi trebuie să rămână în conştiinţa românilor, dar şi în cartea lor de căpătâi – ISTORIA – feciorul de plugar al lui 
Gheorghe al Vidului din Avrig – voluntarul de la 1916, VASILE STOICA. i Brevetele de decorație expuse în cadrul expoziției 
omagiale de la Muzeul Orășenesc Oradea 
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Un jubileu centenar: renașterea Episcopiei Oradiei 
1920 – 2020 

Prot. on. Dorel Octavian RUSU 
 

PREASFINȚIA  VOASTRĂ 
Sofronie Drincec 

 
Vă rog să-mi îngăduiți a Vă transmite din inimă 

respectuoase mulțumiri pentru invitația cu care m-ați 
onorat de a lua parte la înălțătoarele momente prilejuite de 
târnosirile Catedralei noastre Episcopale și a noului sfânt 
lăcaș al Mănăstirii Izbuc, maica așezămintelor monahale din 
Bihor, festivități sacramentale ce au încununat omagial, sub 
omofor patriarhal, Centenarul reînvierii străvechii Episcopii 
Ortodoxe Române a Oradiei. 

Cu adevărat, n-au fost niciodată în Eparhia noastră 
ceremonii și jubilee de o asemenea anvergură, cu 
participarea a douăzeci de înalți ierarhi din multe părți ale 
țării, chiar din depărtări, având ca protos pe însuși 
Întâistătătorul Bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel, fapt care arată, pe de o parte, câtă atenție și 

însemnătate au fost acordate acestei aniversări istorice chiar de către Sfântul Sinod, relevând unitatea, 
prestigiul și omogenitatea noastră bisericească în vremurile eclectice și nestatornice pe care le trăim, iar pe 
de altă parte că a descătușat un atașament general, o imensă bucurie, satisfacție și intensă trăire religioasă 
dreptmăritoare atât preoțimii cât și bunilor noștri credincioși din tot ținutul Bihorului. 

Sfintele slujbe, săvârșite de un sobor atât de ales, s-au desfășurat cu solemnitatea cuvenită unor 
târnosiri a celor două așezăminte bisericești atât de însemnate și care vor avea de împlinit misiuni deosebite 
în viața Bisericii și a credincioșilor. Prezența și slujirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost cu 
adevărat inima serbărilor jubiliare, spre preafericirea sufletească a tuturor.  

Cuvântările Preafericirii Sale, pline de căldură părintească și de învățături creștinești consistente, 
marcate de esențele teologice specifice predicilor patriarhale, au relevat și la Oradea și Izbuc că 
Întâistătătorul Bisericii noastre este ucenicul cu cea mai înaltă prestanță a Părintelui Dumitru Stăniloae. 

În același registru, Preasfinția Voastră ați desfășurat cu elocință în cuvântarea susținută un succint 
compendiu de istorie bisericească bihoreană, cu noutăți marcante asupra începturilor instituționale ale 
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. 

A fost o caldă și impresionantă manifestare românească și ortodoxă, cu larg  răsunet, ca un omagiu de 
biruință, o binecuvântare și un balsam pentru toate cele  îndurate de-a lungul veacurilor, sub stăpânire 
străină, de multpătimitorii înaintași din această Galilee a neamurilor și credințelor religioase,  care au păstrat 
cu atâtea eforturi și jertfe candela credinței noastre și a conștiinței naționale. 

Toți cei prezenți, în număr atât de mare, au remarcat organizarea impecabilă, în stilul specific 
binecunoscut al Preasfinției Voastre, a manifestărilor și a tuturor sfintelor și sfințitoarelor slujbe bisericești, 
chiar sub apăsarea rânduielilor sanitare impuse de plaga funestă a acestei epidemii îngăduite de Bunul 
Părinte Ceresc ca o piatră de încercare și de smerire pentru noi, o punte de întoarcere a omenirii pe căile 
mântuirii. 

Aidoma Catedralei Naționale, noua Catedrală Episcopală poartă semnificațiile noii trepte pe care s-a 
statornicit viața bisericească din Eparhia Oradiei, în răstimpul relativ scurt în care Pronia cerească ne-a 
binecuvântat prin așezarea în scaunul văduvit odinioară prin silnicie multe veacuri de legiuitul său 
arhipăstor a Preasfinției Voastre.  

Minunatul simbol văzut al Centenarului a fost purtarea liturgică, după o sută de ani, a mitrei arhierești 
a venerabilului rectitor al Episcopiei Oradiei, Episcopul Roman Ciorogariu, mitră pe care Preasfinția Voastră 
ați preluat-o încă de la ceremonia instalării ca pe un sfânt testament călăuzitor și care v-a înrâurit definitoriu 
în întreaga misiune arhipăstorească. Pe una din filele acestui testament istoric era înscrisă dorința arzătoare 
a întâiului ierarh a renăscutei Episcopii de a se ridica în Oradea o Catedrală care să semnifice și pe plan 
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bisericesc efigia biruinței României Mari. N-a fost însă cu putință să purceadă la ridicarea ei, datorită 
greutăților acelei perioade de după întâiul război mondial. Vrednicul său urmaș, Episcopul Nicolae Popoviciu 
a preluat idealul, prefigurând proiectul Catedralei cu Soare, ca succesoare pe o treaptă superioară a lăcașului 
catedral al Bisericii cu Lună,  adunând cu multe sacrificii banii necesari și asigurând un teren corespunzător. 
A venit însă funestul Diktat de la Viena și apoi regimul roșu al celor fără de Dumnezeu și totul s-a spulberat. 

Dar ceea ce nu era de la Dumnezeu nu mai putea să mai dureze, așa încât un alt luminat ierarh cu 
spirit ciorogarian, Episcopul Vasile Coman, cu toată vârsta venerabilă, a preluat istorica inițiativă pentru 
ridicarea Catedralei, a făcut demersurile oficiale și a trăit bucuria de a săvârși sfințirea locului pentru 
înălțarea multdoritei Biserici Întâi-stătătoare, după care fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist a așezat 
aici piatra cea din capul unghiului.     

Între grijile de căpetenie cu care Preasfinția Voastră ați pornit la Oradea în vasta lucrare chiriarhală pe 
multiple planuri a fost renașterea Catedralei Episcopale începute din ruinele zidurilor troienite de ploile și 
zăpezile a două decenii de nepăsare. După rectificările a ceea ce se mai putea îndrepta, s-a purces, rând pe 
rând și cu multe eforturi, la finisările necesare, astfel că acum Catedrala Episcopală își dezvăluie chipul 
prefigurat de noul ei ctitor și pecetluit de viziunea unui monument sacramental și de artă bisericească, 
viziune izvorâtă din binecunoscuta cultură enciclopedică a Preasfinției Voastre, cu care ne-ați uimit și ne-ați 
impresionat de atâtea ori în multe prilejuri. Rafinamentul desăvârșit și gustul artistic la cotele cele mai înalte 
și-au pus amprenta asupra înveșmântării exterioare și de-acum interioare a sfântului lăcaș.  

Catapeteasma, dăltuită în nobila marmură sculptată, deschide nu numai intrarea în sfânta sfintelor ci 
și un nou stil în domeniu în părțile  noastre, într-o unicitate care arată că aici nu este o biserică oarecare, ci 
una de rang episcopal. Icoanele sale, realizate artistic din nestematele mozaicului după străvechi izvoade 
iconografice grecești, așa cum dezvăluie și înscrisurile lor, aduc întâia oară și la noi în Bihor evlavia, curăția 
sufletească și autenticitatea creștinismului primar, nealterat de alte credințe, așa cum a fost întruchipat 
iconografic în cetățile grecești încreștinate de Apostolul neamurilor, Sf. Ap. Pavel. Acest lucru, foarte 
important, mărturisește că ortodoxia contemporană nu s-a depărtat nici o iotă și nici o cirtă de izvorul 
apostolic al credinței, așa cum la fel vădește acest lucru și ectenia celor chemați, a catehumenilor 
creștinismului primar, păstrată neîntrerupt în Sfânta Liturghie până în vremurile noastre. M-am gândit că 
Preasfinția Voastră ați ales pentru împodobirea catapetesmei această cale vizuală în scop catehetic, tocmai 
pentru că bine-credincioșii bihoreni conviețuiesc dimpreună cu adepții atâtor alte culte ce s-au rupt și s-au 
îndepărtat mult de aceste izvoare curate, „rătăcind și neștiind Scripturile”. 

În același context, inițiind construirea numeroaselor biserici noi în Oradea, în jurul metropolei și în tot 
cuprinsul Eparhiei, Preasfinția Voastră ați îndrumat mereu pe preoți să întocmească proiectele pentru aceste 
biserici după tipologiile arhitecturale ale unor străvechi sfinte lăcașuri din localități ale căror cetăți antice au 
fost cuprinse în itinerariile călătoriilor misionare apostolice, multe din ele fiind și cetăți ale martirilor 
creștini din perioada marilor persecuții romane, oferindu-le modele concrete. O noutate mai ales la noi, în 
Transilvania, binevenită și foarte bine primită de enoriași și de păstorii lor sufletești.  

Desigur, noua Catedrală Episcopală impunea și o înveșmântare picturală deosebită, pe măsura 
însemnătății sale în ceea ce privește cultul divin, cu anvergură monastică, solemnitățile și festivitățile ce se 
vor desfășura aici, cu largă și distinsă participare, praznice, cateheze, concerte și conferințe religioase, 
activități specifice ale copiilor și tineretului creștin și multe altele. În consecință, ați ales soluția optimă, deși 
pretențioasă și costisitoare, pictura în mozaic, precum la Catedrala Națională, în execuția unui colectiv de 
artiști renumiți. Întrucât a fost finalizată lucrarea picturală pe frontonul exterior al Catedralei, pe bolta și 
incinta Sfântului Altar, am putut cu toții să admirăm frumusețea artistică și cromatică a picturii, desfășurată 
ermineutic cu anvergură monumentală, neumbrită de smerenia înălțimii iconostasului. 

Bucuria sfântă de a fi martor direct al istoricului act de îmbrăcare cu har sfințitor a noii Catedrale 
Episcopale și a noii biserici mănăstirești de la Izbuc, o perlă de arhitectură și minunată oază de trăire 
duhovnicească, la aniversarea centenară a Episcopiei noastre, m-a transpus în retrăirea unui alt moment 
festiv asemănător. În urmă cu aproape patru decenii, în toamna anului 1984, la Oradea s-a desfășurat un 
fericit jubileu bisericesc, prilejuit de împlinirea a două sute de ani de la punerea pietrei fundamentale a 
istoricei Biserici cu Lună, devenită din 1920, odată cu reînființarea Episcopiei Oradiei, Catedrală Episcopală. 
Înțeleptul vlădică Vasile Coman a pregătit cu câțiva ani înainte momentul, cârmuind restaurarea integrală a 
acestui monument istoric bisericesc, un adevărat Sion al Bihorului, cu toate limitele impuse atunci de 
pandemia roșie a acelor vremuri.  S-a organizat atunci o sărbătorire fastuoasă pe măsură, cu mare răsunet, 
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încununată cu cuvântări memorabile, între care s-a remarcat vorbirea de adevărat magistru a reputatului 
ierarh cărturar Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, protosul sărbătoririi.   

Un valoros colectiv de clerici și istorici bihoreni a editat atunci, cu acel prilej, sub egida Sfintei 
Episcopii, un volum istoric de referință, ce scotea la lumină nu numai trecutul învolburat al înălțării cu mari 
jertfe a edificiului Bisericii cu Lună ci și întreg istoricul vieții bisericești a românilor din Oradea, din cele mai 
vechi timpuri până în actualitate, reliefând rolul major al acestui sfânt și istoric lăcaș, care a găzduit epocale 
evenimente și momente ce au susținut și au determinat atașamentul creștinesc și național al tuturor 
generațiilor de români care au fost aici străjeri la „brazda de nord-vest” a patriei și au purtat cu cinste și 
demnitate ștafeta spiritualității neamului. La această carte mi-am făcut ucenicia  de corector și tehnician 
redacțional, ca proaspăt chemat în funcție la Centrul Eparhial.  

Mulțumindu-Vă încă o dată pentru binecuvântarea arhierească prin care am avut fericitul prilej de a fi 
părtaș nemijlocit la sfintele bucurii ale acestui istoric centenar al Sfintei și cu adevărat de Dumnezeu păzitei 
Episcopii a Oradiei, urez din toată inima Preasfinției Voastre ca întărit cu putere de Sus să purtați cu cinste 
întru aceeași ascensiune și rodnicie ca și până acum cârmuirea arhipăstorească a Eparhiei noastre și mitra 
Episcopului Roman Ciorogariu în cât mai multe și fericite ocazii! 

 
Cu fiască supunere 

 
 
 
 
 

 

Bihorenii și mântuirea lor 
(Aprilie 1919)197 

Col. r. Dr. Constantin MOȘINCAT 
 

”Nu toţi putem purta sabie, dar toţi avem datoria sfântă pentru apărarea ţării și 
a neamului contra dușmanilor noștri, până a ne vinde și haina pentru a cumpăra sabie și 
muniţiuni de război, ca să aibă cu îndestulare oștirea noastră tot ce-i trebuie pe câmpul de 
luptă și a îngriji de ostașii răniţi și bolnavi de prin spitale, precum și copii rămași fără 
părinţi”. 

Mitropolitul Pimen 
 
În numele românilor ardeleni - generalul Traian Moşoiu şi glorioasa sa 

armată - fusese întâmpinat, la Sibiu, de şeful siguranţei publice, dr. Ştefan Ciceo 
Pop şi de distinsul profesor al generalului, Andrei Bârsan cu salutul frăţesc: Bine aţi venit! Acest salut era 
răspunsul ardelenilor la Proclamaţia generalului de la Reghin în care se preciza intenţia şi misiunea armatei 
ordonată de capul oștirii Ferdinand I: „Cu noi aducem libertatea, iar dreptatea este scrisă pe steagurile 
noastre”. 

Atmosfera generală la intrarea armatei române era amestecată între zbaterea ungurilor pentru 
întronarea regulilor bolşevice şi disperarea românilor pentru a rezista terorii dezlănţuite de armata haotică a 
colonelului Kratokwil. Gărzile naţionale româneşti s-au pus în subordinea Comandamentului Trupelor din 
Transilvania, formând Diviziile 16 şi 17 ardelene. Gărzile ungureşti dincoace de linia: Baia Mare, Zalău, 
Ciucea, Zam, au fost desfiinţate, iar cele de dincolo de acea linie de demarcaţie au trecut de partea armatei 
ungare.  

ORDONANȚE PENTRU ORDINE ȘI SIGURANȚĂ 
Între entuziasmul mare şi foarte marea dezordine, generalul Traian Moşoiu a trecut la organizarea 

militară a dispozitivului trupelor sale cărora le-a ordonat, pe 16 aprilie 1919, să atace pe întregul front. 
Datorăm, în galeria aducerilor aminte, recunoştinţa şi cinstea pe care o purtăm martirilor şi eroilor Bihorului 
din 1919. Între aceştia amintim pe dr. Ioan Ciordaş şi dr. Nicolae Bolcaş, şi pe cei 66 de soldaţi căzuţi în 
bătălia de pe Tisa, din efectivul Diviziei 2 Vânători, repatriaţi sub semnul Vulturului, precum datorăm 
recunoștință tuturor acelor români aleși ca delegați electorali, ca participanți desemnați, ori ca persoane în 
nume propriu, în egală măsură și acelora care de acasă s-au înrolat voluntari în Gărzile naționale. 

                                                           
197 Apud Constantin Moșincat, 1918 - Drumul datoriei. Bihoreni la Alba Iulia, Editura Treira, Oradea, 2018 
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Se cuvine să amintim lucrările tipărite de Roman Ciorogariu, Zile trăite, de Teodor Neş, Oameni din 
Bihor (848-1918), două dintre valoroasele lucrări mai vechi şi alte lucrări de dată recentă semnate: Dr. Viorel 
Faur198, Dr. Gh. Tudor-Bihoreanu, Dr. Constantin Moşincat, Ioan Tulvan199, Flaminia Faur200, Stelian 
Vasilescu201, Alexandru Dragomirescu, Cantemir Moşoiu202. În fiecare carte sunt descrie episoade din zilele 
fierbinţi ale intervalului de la 1 Decembrie 1918 – ziua unirii tuturor românilor din „părţile ungurene”, cum 
se stipula în actul unirii -, şi slobozirea Vestului României Mari și Bihorului din 20 Aprilie 1919. Studiul 
nostru se referă la partea finală, aceea a bucuriei şi simpatiei manifestată de bihoreni pe traseul de înaintare 
a armatei române spre Oradea. 

„Primele 4 luni din anul 1919 au fost zilele de cea mai grea încercare 
pentru biserica ortodoxă din districtul Consistoriului bihorean. Atunci s-a 
dezlănţuit toată furia foştilor stăpâni de ieri asupra conducătorilor „turmei” de 
care urmau să fie dezmoşteniţi”, scria Roman R, Ciorogariu în raportul său către 
Adunarea Eparhială. Firesc deoarece speranţele deşteptate, de Adunarea 
Naţională din Alba – Iulia, au trebuit să treacă prin calvar spre a ajunge ziua 
învierii, cum a fost pe drept cuvânt numită ziua de 20 aprilie 1919. Altare părăsite 
şi preoţi fugari prin desişul codrilor simbolizau groaza momentului. Dar nu s-a 
umplut păharul suferinţelor cu atâta. Asupra celui batjocorit trebuia adusă şi 
sentinţa de moarte. Această sentinţă a adus-o bolşevismul asupra bisericii, 
declarându-o despărţită de stat, retrăgându-i-se tot sprijinul şi lăsându-o la 
discreţia credincioşilor, și ei secătuiți financiar. Şi cu cât era mai mare încercarea, 
cu atât era mai dulce mângâierea văzând că românii nu şi-au părăsit credinţa ci 
au împărtăşit cu preoţimea paharul suferinţelor. Acele zile grele au întărit şi mai 
mult legătura dintre popor, biserică şi armată. Iar când timpul suferinţelor s-a 
împlinit, după săptămâna patimilor, a urmat şi pentru aceste părţi năpăstuite, ale Bihorului, marea zi a 
învierii. Ziua luminată a învierii lui Hristos ne-a adus mântuirea prin braţele armatei române, 
adunându-ne pentru vecie într-o ţară mare românească pe toţi fii din acelaşi neam.  

În Raportul general prezentat în adunarea generală a oficiului protopopesc ortodox român al 
Beiuşului, referindu-se la starea generală, din anul 1919, de pe teritoriul Protopopiatului Beiuşului, se 
sublinia că „anul 1919 a fost un an de cele mai cumplite încercări, dar totodată şi un an, care înregistrează 
cele mai înălţătoare pagini pentru viaţa noastră naţională şi bisericească. În lunile prime ale anului s-a 
înstăpânit şi aici dictatura proletară şi comunismul cel mai sălbatic. Şi contra cui era îndreptat mai cu 
înverşunare? Contra Bisericii ortodoxe, ştiind că persecutând biserica ne va slăbi puterile şi voinţa de muncă. 
Comunismul a declarat biserica de instituţie privată, preoţilor li s-a retras ajutorul din partea statului, iar 
catehizația şi creşterea religioasă morală a fost scoasă din şcoală. Predici nu mai puteau ţine, fiind preoţii 
puşi sub pază şi din tot cuvântul <rostit> li se face acuză <ca fiind> în contra statului comunist”203. 

Nu mult după aceasta au amuţit şi clopotele ce ne-au mai rămas la biserici, iar bieţii creştini veneau la 
sfânta slujbă mai mult pe furiş şi cu groaza în spate. Dar paharul amărăciunii nu s-a umplut cu atâta. Văzurăm 
preoţi destituiţi, purtaţi în lanţuri şi alţii condamnaţi la moarte. Averea la mulţi este confiscată, iar la alţii, 
care erau în drumul pe unde se retrăgea armata roşie, li s-a distrus totul. Şi aşa în postul mare bisericile au 
rămas aproape goale, păstorii risipiţi, iar turma împrăştiată. 

 „Durerea noastră a avut sfârşit numai la 18 aprilie 1919, când dinspre Vaşcău se auzeau tot mai 
înteţit bubuiturile de tunuri ale Armatei Române şi nu peste mult, în ziua de 19 aprilie, am fost eliberaţi 
pentru totdeauna de robia  seculară şi de urgia comunistă. Această eliberare o putem mulţumi Regimentului 
„Horea”, care este Regimentul Beiuşului şi Regimentului 9 vânători. Ambele ne-au dat libertatea, viaţa şi ne-

                                                           
198 Viorel Faur, Viaţa politică a românilor bihoreni 1848-1919; Idem, Contribuția bihorenilor la actul istoric de la 1 decembrie 1918; 
Idem, Momente ale luptei pentru drepturi și unitate națională: (1849-1919), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018; 
199 Generalul Traian Moşoiu – arhanghel al bătăliei pentru Ardeal, Editura Imprimeria de vest, Oradea, 2002 
200 Flaminia Faur, Mărturii despre evenimentele din Bihor (noiembrie 1918 - aprilie 1919) 
201 Stelian Vasilescu, Calvarul Bihorului 
202 Generalul Traian Moşoiu - ostaşul şi politicianul în slujba ţării. 
203 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, (în continuare: EOROBh-Sj), fond Consistoriul ortodox român 
Oradea, Act nr. 577/Pl/1920, p. 1 
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au încorporat la România Mare. Să mulţumim lui Dumnezeu pentru mila avută faţă de noi şi M[ajestăţii] Sale 
Regelui Ferdinand I, care şi-a trimis glorioasele sale armate pentru realizarea visului nostru de veacuri.”204  

Strigătul de durere al neamului românesc din Bihor, atrocităţile pe care le suferea şi în acest ceas al 
vremii, au ajuns şi la cunoştinţa Armatei Române, care a pornit marea ofensivă din primăvara – vara anului 
1919 împotriva armatei lui Bella Kun. Iată cât de măiestru descria acest lucru arhimandritul Roman 
Ciorogariu: „Iar când timpul suferinţelor s-a plinit, după săptămâna patimilor a urmat şi pentru noi marea zi 
a învierii. Ziua luminată a învierii lui Hristos ne-a adus mântuirea, prin braţele Armatei Române, aducându-
ne pentru vecie într-o Ţară mare Românească pe toţi fiii aceluiaşi neam”205 Şi curând, după intrarea Armatei 
Române în Oradea Mare, la 20 aprilie 1919, „glorioasa Casă domnitoare a distins cu Înalta sa vizită şi oraşul 
nostru Oradea Mare, dându-ne dovadă despre dragostea ce ne-o poartă”.206  

În ziua de 23 mai 1919, delegaţia clerului şi credincioşilor noştri din Bihor, condusă de Prea Sfinţia Sa 
episcopul Ioan al Aradului, a fost primită la recepţia dată de Maiestatea Sa Regele Ferdinand I. Cu această 
ocazie M[aiestatea] Sa, cunoscând bine trebuinţele locale, a făcut cunoscut că Episcopia Oradiei „se va 
reînfiinţa mai curând decât credeţi.”207 

Pe direcţiile de înaintare: pe văile Crişului Negru, Crişului Repede, Barcău şi dinspre Arad spre Oradea 
armata română a fost primită cu un mare fast sărbătoresc, cu flori de liliac, cu salutul zilei TRĂIASCĂ 
ROMÂNIA MARE! Pe aceste direcţii toată lumea s-a pregătit de sărbătoarea Învierii, care spontan s-a 
transformat şi într-o sărbătoare naţională. Pentru populaţia Bihorului venirea soldaţilor români a stârnit 
reacţii de bucurie, aceştia fiind „ospătaţi ca bineveniţi” în satele Briheni, Lunca, Ştei, Hotărel, Rieni, Sudrigiu 
ş. a. Ţăranii din sudul Bihorului au trecut de la manifestarea sentimentelor de bucurie la acţiuni de 
colaborare cu armata generalului Moşoiu. Astfel, de pildă, sătenii de Sebeş, - pe 18 Aprilie 1919, după cum 
relata primarul de atunci, Avram Lucuţa, au sprijinit acţiunile românilor care apărau localitatea împotriva 
atacurilor soldaţilor unguri, ei înarmându-se cu furci, sape, topoare, s-au strecurat printr-un loc puţin adânc 
împreună cu soldaţii români şi au pus pe fugă inamicul, care „deşi aruncau în urmă cu grenade, cu toate 
acestea au fost prinşi”208. Primarul Gheorghe Popa a lăsat o mărturisire importantă pentru modul în care 
ungurii s-au purtat faţă de populaţia comunei Ţigăneşti. Deoarece a luat măsuri de adăpostire a populaţiei şi 
a stabilit legătura cu armata română a fost „bătut aproape de moarte şi transportat între baionete prin tot 
satul pentru ca să-l vadă toţi locuitorii, spre a fi intimidaţi”209. După ce au adunat tot satul pe două rânduri – 
copii, femei, bătrâni - presiunea a continuat asupra populaţiei pentru a le da alimente furaje şi căruţe pentru 
transport. Pentru a scăpa de teroare primarul a dat dispoziţii de colectare de: ouă, găini, carne, ovăz, porumb, 
fiecare ce avea. Când totul a fost pregătit au fost salvaţi de soldaţii români. Sătenii din Lazuri de Beiuş s-au 
pregătit să evacueze localitate de frica terorii ungurilor. Când erau gata de-a lua drumul codrului din capătul 
comunei s-a auzit un strigăt: „Trăiască România”, şi astfel au scăpat de frică. 

 
 

                                                           
204 Ibidem 
205 Ibidem 
206 Ibidem 
Pentru detalii vezi Lupta pentru unire (1918-1919), oameni, fapte, întâmplări din Bihor, coordonatori: Ioan Degău, Viorel Faur, Ed. 
Academia Română, 2018 
207 Istoricii Bisericii noastre române ortodoxe cunosc faptul că Episcopia Ortodoxă Română a Bihorului a dăinuit din îndepărtate 
vremuri şi până la anul 1695, când ultimul episcop ortodox de Oradea, Efrem Veniamin, a decedat şi scaunul episcopal a rămas 
vacant până în anul 1920, când instituţia a fost restaurată şi aşezată sub conducerea arhimandritului cărturar Roman Ciorogariu. 
În lunga perioadă a anilor 1695 – 1920, clerul şi poporul din aceste părţi şi-au  găsit mângâiere în cele sufleteşti la cel mai învecinat 
episcop ortodox, cel al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, de care a aparţinut jurisdicţional. De subliniat este şi faptul că în anul 
1692, când oştile austriece au intrat în Oradea, dintre feţele bisericeşti l-au găsit doar pe episcopul schismatic, iar oraşul era locuit 
în cea mai mare parte de ortodocşi. De asemenea, în Diploma leopoldină din anul 1695 era menţionat şi Efrem Veniamin, ca 
episcop al Oradiei şi a Agriei, confirmat în luna martie a aceluiaşi an însăşi de împăratul Austriei. Peste ani, Andrei Şaguna, 
Mitropolitul Transilvaniei şi Ungariei, pomenind de Efrem ca episcop în Scaunul Oradiei, afirmă că acesta ar fi decedat în anul 
1695. Conform altor surse documentare şi bibliografice se afirmă că Efrem n-ar fi murit în anul 1695, ci că în anul 1707 ar fi părăsit 
Oradea, plecând în Ţara Românească. Vezi Florian Dudaş, Dezrobirea religioasă a românilor din Bihor în secolul XVIII. Rolul Curţii 
episcopale din Velenţa Orăzii, în Vechea catedrală ortodoxă a Bihorului – Biserica din Velenţa Orăzii, Editura Brevis, Oradea, 2004, p. 
33–34. În toată această lungă perioadă (1695 – 1920) s-au făcut mari eforturi pentru restaurarea vechii episcopii. Regele 
Ferdinand fiind la curent cu acest deziderat al bihorenilor, face afirmaţia restatornicirii mai devreme decât credeți. 
208 Viorel Faur, Viaţa politică a românilor din Bihor (1918-1919), p. 218 
209 Ibidem 
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DOROBANŢII ROMÂNI AU ADUS LINIŞTE ÎN BEIUŞ, PE 19 APRILIE 1919  
Înaintea acestei date populaţia era terorizată. Intelectualii hăituiţi şi-au căutat scăparea în locuri mai 

sigure prin satele şi pădurile din preajmă. Eliberarea Beiuşului a fost considerat un moment important 
deoarece reprezenta, pentru zonă, centru economic, cultural şi istoric. Fie şi din aceste motive mai mulţi 
cărturari ai vremii au relatat eliberarea Beiuşului din mai multe unghiuri. În Memoriile sale, Moise Popovici 
reconstituie momentul intrării armatei române, pe 19 Aprilie 1919, în următorii termeni: „Văduva lui 
Augustin Antal, în faţa mea plânge, de nu mai putea conteni. Nu plâng de amărâtă, îmi zice într-un târziu, ci 
de bucurie, căci românii noştri sunt în Vaşcău (18 aprilie 1919)”. Informaţia primită, pe această cale, i-a fost 
foarte utilă căci, şi-a adus aminte de răzbunarea promisă de comandantul gărzii ungureşti de „a-i măcelării”, 
fapt pentru care s-a refugiat la Petreasa, unde a doua zi elevul Victor Corbu i-a întâmpinat cu salutul: 
„Trăiască România Mare şi cu vestea că în Beiuş triumfă trupele române, care asigură ordinea, siguranţa şi 
liniştea publică”210. Alţi intelectuali români precum Petre E. Pap211, a fost găzduit la Dore Creţ, din Drăgoteni, 
„pe umărul căruia a plâns la aflarea veştii eliberării Beiuşului”. 

DINCOLO DE LINIA DE DEMARCAȚIE 
Sublocotenentul George Tămaş, din comun a 

Poeni, pe când tocmai pleca din sat a fost prins de 
bandele ungureşti, care l-au dus în gara Kissebes212. 
Aci, de faţă cu ofiţerii maghiari, a fost ţinut până a 
înnoptat, iar apoi supus la chinuri bestiale până ce ne 
mai putându-le suporta a cerut singur să-l omoare. A 
şi fost împuşcat fără să i-se lase răgaz de a se închina 
înainte de moarte!! Apoi a fost jefuit de tot ce avea 
asupra sa: 800 coroane, un ceas de aur, ghetele şi 
jambierele din picioare. „A doua zi de dimineaţa, 
declară nefericitul tată al victimei: mi-am găsit fiul, 
de-a lungul drumului de fier cam 20 m depărtare de 
gara Poeni. Aici a fost îngropat până în brâu, partea de sus a corpului era aplecată, atingând cu fruntea 
pământul. Era acoperit cu puţin fân, uscături şi gunoi. După ce l-am scos, am constatat faţă cu martori că avea 
7 împuşcături, în piept, abdomen şi cel puţin , 20 împunsături de baionetă pe întreg corpulul. Se vedea clar că 
fiul meu, mort în urma primelor împuşcături, a fost profanat în modul cel mai barbar. Nu ni s-a permis nici să 
plângem în jurul cadavrului, nici să-i facem o înmormântare creştinească, ameninţându-ne în tot momentul 
cu moartea. Am fost să ne plângem la lt.-colonelul, care conducea această trupă de bestii. Nici nu ne-a permis 
să vorbim ameninţându-ne cu moartea şi zbierând cât îl ţinea gura: „Vouă, vă mai trebuie România Mare, 
voi veniţi acum la rând, nici unul n-o să mai rămână din voi!”(subl. ns.).  

În multe părţi patrule maghiare cutreierau satele româneşti şi duceau cu forţa pe toţi feciorii spre a-i 
înrola în armata maghiară. În Sălajul neocupat, de armata română, toţi intelectualii, care nu s-au putut 
refugia la timp, au fost deţinuţi. La Arad şi în apropiere de Arad, ungurii coborau din tren pe toţi ofiţerii şi 
soldaţii români îi băteau şi îi maltratau. În comuna Șiria au intrat 10 unguri beţi, înarmaţi cu grenade de 
mână şi au bătut mai mulţi feciori. În Boroşineu, după dezarmarea gărzii naționale române, au întrat în casele 
oamenilor unde băteau rând pe rând pe ţăranii, care au făcut parte din garda română. Noaptea au întrat în 
casa inspectorului Nicolae Popescu, căutându-l să-l omoare. Neaflându-l acasă, au străpuns cu baioneta un 
cumnat de al lui şi au ameninţat cu moartea familia întreagă. Numai graţie unui ofiţer francez, a scăpat 
familia de moarte sigură. În luna Ianuarie a întrat în satul Valcău de Jos fosta jandarmerie de acolo împreună 
cu alţi 60 de jandarmi maghiari, înarmaţi cu puşti, bombe şi mitraliere. Aceştia, fără nici un motiv, au bătut de 
moarte o mulţime de ţărani români, aşa că, locuitorii din sat, de frică s-au refugiat în păduri. La 1 Februarie 
1919 secuii au deschis un foc puternic de pe dealul Piesa asupra satului. Un obuz a nimerit casa în care erau 
Floarea Tănasiu, Leotin Tănasiu şi tatăl lor. Cei dintâi au rămas morţi pe loc, iar tatăl lor s-a ales cu o rană 
grea. În comuna Bologa (judeţ. Cojocna) ungurii au înscenat furturi şi jafuri. Pagubele se urcau la 600.000 
coroane. Tot în comuna aceea au fost ucişi mişeleşte de către bandelor secuieşti: ţăranul Dumitru Baciu, 

                                                           
210 Ibidem, p. 220 
211 Primul protopop al României Mari din Județul Bihor 
212 Unirea, Anul XXIX. Blaj, vineri 21 Februarie 1919, nr. 37, p. 3 
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Teodor Petra de 57 ani, care mai întâi a fost înţepat de 10 ori cu baioneta apoi împuşcat de 2 ori în cap, 
nevasta lui Ioan Barza, tânărul Gavril Giurgiu şi alţii. Asemenea au fost răniţi şi bătuţi de moarte mai mulţi 
oameni din sat.  

Sălbătăciile ungurilor nu s-au sfârşit însă. Până când?  
 „Suntem noi un popor conştient de ne lăsăm batjocoriţi în 

mod aşa de brutal?”, se întrebau românii, tot mai des, auzind sau 
asistând la monstruoasele scene de brutalitate. Oameni, din părţile 
neocupate, încă, de armata română, comentau asemenea veşti despre 
sălbătăciile înfiorătoare ale ungurilor. La un învăţător, din părţile 
Zalăului, scria o gazetă a timpului, ”i-au jupuit pielea de pe cap, i-au 
vopsit capul în negru şi au tras în el ca în ţăl (țintă) de împuşcat. 
Pe alt învăţător, despre care s-a mai vorbit în foi, l-au îngropat în 
pământ până în gât, de i-a rămas numai capul afară. Şi s-au 
apucat apoi şi l-au batjocorit, aşa cum numai sălbaticii sunt în 
stare. Şi după ce au făcut toate spurcăciunile, l-au ciuruit de 
gloanţe (subl. ns.). Au spintecat cu baioneta femei gravide, au scos 
copiii, i-au legat de gâtul nefericitelor mame. Acestea sunt numai 
câteva din sălbătăciile pe care le-au săvârşit acei bandiţi ai Europei. 
Aşteptăm să se ia de urgenţă măsurile de lipsă. Sângele victimelor 
strigă răzbunare”213. 

Teroarea secuiască decurgea în proporții din ce în ce mai 
ameninţătoare214. Bande nedisciplinate se năpusteau, cu trenuri 
blindate, asupra satelor, jefuind tot ce le cădea în cale, omorând şi 
schingiuind pe locuitorii paşnici. Dacă bandele ungureşti s-ar 
interesa, cât de cât, de propria lor ţară, s-ar concentra mai spre 
capitală şi ar face ordine în oraşele mai mari, curat ungureşti, unde 
ungurii se omoară între ei, ziua în amiaza mare. Cât despre haosul ce 
domnea în Pesta – ziarele relatau că - acesta a luat proporţii de-a 
dreptul tragice. Omul nu e în siguranţă pe străzile cele mai populate, iar gărzile de tot soiul bolşevice, 
socialiste, regale (!) naţionale etc. nici ele nu mai ştiu ce programe și denumiri să-şi afişeze. La bandele, care 
au acționat în Ardeal, nu poate fi vorbă de ceva acţiune regulamentară, legală, totul era pus sub semnul 
răzbunării și amenințării, opririi românilor în marșul lor spre unire. Oameni, care luau la zi leafă de 2-3 sute 
coroane, şi porneau spre satele românești cu trenuri blindate, după ce se îmbătat tun, desigur, că nu aveau 
altă ţintă decât dezordinea, jaful, omorul şi schingiuirea. Retorsiunea va întârzia, ea va fi proporţionată cu 
teroarea secuilor, pe care nimeni nu-i poate considera ca trupe regulate (deși erau), ci ca pe bande de hoţi, 
dar care se erijau a fi unguri ce apără Patria. Trupele româneaţi, alături de voluntarii ardeleni, pornise deja 
să împrăştie acele hoarde de turanici disperaţi, care aveau ocazia să se convingă - în zilele următoare - că 
toate lucrurile din lume au un sfârşit, chiar şi îndelunga răbdare a românului! 

Vă rog cu respect, - scria cu disperare un sălăjean -, să binevoiţi a da publicităţii strigătul de alarmă de 
mai jos: Onorată Redacţie!215 ”Români din toată lumea românească! Ungurii şi Secuii în comitatul Sălagiului 
prind pe preoţi, învăţători, inteligenţă şi popor. Unde îi duc? Ce fac cu ei? Destul că îndărăt nu se mai întorc. 
Prin toate satele de pe Sălagiu jefuiesc vitele, porcii, banii locuitorilor. În satele unde s-au aşezat, maltratează 
pe femei şi pe prunci, iar pe bărbaţi de 50 de ani îi duc în oastea lor. În biserici pun mitraliere, şi apoi în 
biserici se spurcă. Fraţii români nu înaintează! Unde sunteţi fraţii noștri? Pentru ce nu vin toţi Montanii 
ardeleni să ne scape de aceşti huni moderni? Veniţi fraţilor Români de pe tot locul şi ne scăpaţi de aceste 
haite crude şi barbare, până nu e târziu! Comandamentele militare au arme, înarmează tot poporul, să 
spulbere această lepră a tiraniei. Veniţi, că vă aşteptăm. Giurtelec, la 7 Martie 1919”. 

Despre alte atrocităţi maghiare aflăm date exacte, așa cum au fost consemnate în vremea ocupației 
bolșevice de după linia de demarcație216. Garda ungurească din Varu a intrat, sub pretext că face perchiziţie, 
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216 Ibidem, nr. 43, vineri 28 februarie 1919, p. 2-3 

 
Tradiția militară – 2008 - la statua 

martirilor Ciordaș și Bolcaș din 
Beiuș 



63 
 

în casa văduvei românce Cristina Tales (al cărei bărbat a murit pe front) şi au omorât-o, fără nici o judecată, 
cu lovituri de baionetă. În urma ei au rămas mai mulţi orfani. Bande maghiare au jefuit comuna Breda, după 
ce au încunjurat-o, au fost în special devastaţi: Ambruş Ioan a Lupului, Ioan Gavril ă a Paraschivei, Alexandru 
Uion şi Clemenţia Popa, a Benului. Cu aceasta ocazie au fost omorâţi: Ioan Marian şi Alexandru Grecu, ale 
căror familii au rămas în cea mai mare mizerie. Locuitorul Gavrilă Bălănean a fost rănit la ambele picioare şi 
actualmente e invalid. Ţăranul român Gheorghe a lui Ghetu, din Brusturi a fost împuşcat de unguri, numai 
pentru motivul, că nu a răspuns ungureşte. Soldaţii unguri din Soborşia au omorât la 5 Februarie 4 soldaţi 
români fără nici un motiv, Gardistul român Martin Gheraf a fost omorât la 25 Ianuarie de patru gardişti 
unguri şi un sergent, pe când aceştia l-au întâlnit la intrarea comunii Curtici pe simplul motiv, că la întrebare 
a lor Ghemf a răspuns, că face parte din Garda Naţională Română. Trei jandarmi unguri însoţiţi de 25 
voluntari întră cu forţa, la 25 Dec. 1918, în casa românului Teodor Rus din Păuliş şi fără ai spune nimic îl 
omoară pe loc. Aproape toate Gardele Naţianale Române au fost dezarmate. Tot aşa Consiliile Naţionale 
Române au fost dizolvate. Au forţat inteligenţa şi şefii de gărzi de-a părăsi localitatea sub ameninţare de 
moarte. A fost arestat Dr. Marsieu vicepreşedinte al C. N. R. din Arad şi nu i s-a dat drumul decât cu 
condiţiunea de a părăsi oraşul. Aproape toţi membrii C. N. R. din Arad s-au refugiat la Sibiu. La Şiria ungurii 
au arestat pe bătrânul Dr. Hotaran şi iau omorât nevasta şi copilul. Bande înarmate au jefuit, la 16 Februarie 
1919, comuna Hălmagiu de Sus şi în deosebi casa preotului român Nicolae Balta. Au împuşcat un tânăr, au 
silit pe notarul Ionescu, de a le da cheia casei de bani, de unde au furat fondurile de ajutorare de război 
pentru femeile mobilizaţilor, în sumă de 23 mii coroane. Apoi au dus cu ei pe domnişoara Ionescu (19 ani, 
după ce au furat vioara tânărului Ionescu, mai multe linguri de argint şi alte lucru casnice). Notarul s-a 
refugiat la Nagy Halmagy (Hălmagiu Mare). În săptămâna trecută – consemna sursa - bande ungureşti au 
împuşcat o femeie. Gardişti unguri comandaţi de ofiţeri au împuşcat la Sighiștel 4 oameni, la Câmpenii-de-
Sus 2, la Câmpenii-de-Jos unul şi la Hotar unul. Un detaşament ungar a silit, la Bălnaca, 4 ţărani români de a-
şi săpa singuri groapa şi apoi i-au împuşcat. Secuii au devastat la 15 Ianuarie întreaga comună Bratca. În 
aceeaşi zi, a fost împuşcat, fără nici un motiv, judecătorul din Birtin. De asemenea pe primarul satului, l-au 
omorât la 19 ianuarie 1919 (Era străbunicul primarului de astăzi Ilie Bolojan, din Oradea). 

Secuii au arestat, la 16 Februarie 1919, pe protopopul Demetriu Coriolan, pe Gheorghe Filip şi 
Gheorghe Molnar. Venerabilul preot a fost oribil maltratat de soldaţi pe străzile Tăşnadului. Locotenentul 
ungur Vecsei, din acelaşi sat, a declarat în public, că trebuiesc 
spânzuraţi toţi românii. Locuitorii şi mai ales funcţionarii băncii 
(româneşti) din localitate s-au refugiat. Din Oradea-Mare se 
comunica, că patru soldaţi săcui comandaţi de un sergent, au 
arestat pe advocatul Ioan Furlea, din Aleşd, după ce i-au devastat 
casa. Secuii au împuşcat, la 4 Februarie 1919, pe institutorul 
Vasile Filip, din Marghita, pe motiv că el ar fi cel mai periculos 
dintre Valahi. Locotenentul Gheorghe Nistor a fost arestat la 
Sătmar şi apoi întemniţat la Debreţin. Se anunţa că va fi 
condamnat la moarte. Locotenentul român Tămaş a fost îngropat 
până la gât după aceea i-au scos ochii și apoi l-au omorât218. 

Nu ştim cum ar face, nu ştim cum ar drege apăsătorii noştri 
de ieri, spre a se opune cu toată puterea lor la înfăptuirea 
strămoşescului nostru vis, care prin ajutorul Atotputernicului Creator îl vedem azi împlinit. Nu se teme acest 
neam arpadian în clipele cele din urmă ale dominaţiei sale peste neamurile, pe care veacuri de-a rândul le-au 

                                                           
217 Arhivele Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, fond Documente/1935, Act nr. 2690. La 24 octombrie 1935, 
primpretorul Plasei Marghita înainta episcopilor Roman Ciorogariu şi Andrei Crişanul invitaţia de a participa la dezvelirea 
monumentului martirilor din acea plasă, ucişi mişeleşte în timpul revoluţiei din 1919. Monumentul s-a dezvelit în amintirea 
martirilor: preot Dănilă din Dijir, învăţător Filip din Bogeiu şi a plugarilor Popovici din Sânlazăr, Cheregi şi Fărcaş din Satul Barbă. 
Fiind situate într-o zonă minoritară, actul se impunea cu necesitate a fi realizat cu mult fast. Într-o asemenea împrejurare se 
solicita şi prezenţa înaltelor feţe bisericeşti la sărbătoarea comunităţii de la graniţa de vest a ţării. Adresa confidenţială ruga „a ne 
onora cu prezenţa Sfinţiei Voastre şi a admite ca cucernicii preoţi din comunele Plăşii noastre să fie scutiţi a oficia liturghia mare 
pentru a lua parte şi Domniile lor în fruntea populaţiei la aceste serbări". Vezi întrega istorisire la Constantin Moșincat, Cinstirea 
eroilor martiri de la Sânlazăr-Bihor şi Lazuri-Satu Mare - Documente inedite, în Art-Emis, 16 august 2017. https://www.art-emis.ro  
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asuprit şi pălmuit, le-au închis aproape toate cărările spre mai înalta cultură şi bunăstare materială, le-au 
huiduit şi întemniţat fără pic de simţământ omenesc şi creştinesc219. Nu se teme acest neam, fără credinţă în 
Dumnezeu, că o trăsătură de până mai restează (rămâne) şi soarta sa va fi sigilată pentru eternitate! Bine ştiu 
ei, că neamul românesc nu mai face parte din ţara lor. Acest neam şi-a spus ultimul său cuvânt, ultima sa 
dorinţă, de la care nimeni nu-l mai poate întoarce. Am suferit prea mult, am înghiţit destul amar în decursul 
alor o mie ani. Să mulţămim deci, adânc, Proniei cereşti, scăpând de sub tiranul lor jug de fier. Şi totuşi în 
multe părţi au înscenat băi sângeroase şi înfiorătoare. Ucideau în mod infam români nevinovaţi, prădau şi 
jefuiau avutul românilor, câştigat cu multă trudă şi osteneală, tot numai cu cugetul ascuns în inima lor de 
hienă, ca să ne dezbine de uriaşul trunchi al neamului românesc. 

Ei poate încă nu ştiu că cele trei mlădiţe tinere şi sănătoase nituite în anul 1918 în puternicul şi de 
viaţă dătător trunchi bătrân, dar veşnic tare, deja s-au prins şi azi-mâne de căldura soarelui ceresc vor 
înverzi şi creşte mereu. De aceste scumpe mlădiţe îngâmfaţii nu se mai pot apropia spre ale ciontă niciodată, 
căci puternicul lor corp la care au fost altoite este şi va fi păzit cu cea mat mare grijă, cu cea mai mare putere 
acum şi pentru totdeauna, ca nu cumva mâni dușmane și-l poată vreodată reteza de pe suprafaţa pământului 
unde s-a născut, crescut şi împuternicit, încât ori şi ce uragane vor năpădi asupra coroanei sale de fier, 
asupra trupului său de granit, voind a-l despoia de podoabele sale sau chiar de trunchiul lui să-l doboare la 
pământ, - zdrobit şi înfrânt va rămânea, când acest puternic arbor uriaş numai se va scutură. Pe cum auzim, 
mâni sacrilege voiesc a se apropia de o mlădiţă botezată cu frumosul nume: botezată cu frumosul nume: 
Ardeal, care din toamnă a fost amorţită, voind a-i desface legătura de pe falnicul stejar, dar în zadar le este 
toată osteneala şi rea voinţă căci puternica şi vânjoasa mlădiţa s-a deşteptat din amorţeala. Goarna a sunat! A 
sunat şi oastea s-a adunat, să apere pe regele tuturor Românilor, să apere ce-am câştigat cu grele jertfe, să 
apere cu puternicele lor piepturi de oţel scumpul şi frumosul Ardeal, care numai al nostru poate să fie pe 
vecie!  Şi-apoi, teama şi spaima înfricoşată de-a pururi aibă loc în inimile lor barbare! 

Protestul femeilor împotriva atrocităţilor ungureşti a fost prompt. Miercuri, 18 Martie 1919, s-a ţinut 
în Sibiu o mare adunare a femeilor române, în care au protestat cu toată energia împotriva sălbătăciilor 
ungurilor. A deschis adunarea doamna Bârseanu. Doamna Pop, o refugiată din părţile neocupate încă, a 
descris în culori zguduitoare atrocităţile ungureşti. După vorbirea acesteia, doamna Matern a chemat femeile 
la o muncă stăruitoare pentru ajutorarea celor care au suferit atât de mult în urma barbarismului asupritor. 
A citit apoi următoarea Moţiune220: ”Femeile române din Sibiu şi împrejurime a acestui oraş întrunite în ziua 
de 18 Martie 1919 protestează cu ultima energie în contra atrocităţilor săvârşite de bandele ungureşti faţă de 
Românii de dincolo de linia demarcaţională. Adânc îndurerate de suferinţele fără de margini ale fraţilor şi 
surorilor noastre, roagă pe toţi cei cu cădere să curme suferinţele negrăite grăbind întru scăparea 
nefericiţilor noştri fraţi şi surori. În numele umanităţii insultate ne adresăm tuturor reuniunilor femeieşti din 
ţară şi străinătate să adere la protestul nostru în faţa acestor barbarii şi să împreune rugămințile lor cu ale 
noastre pentru ca armatei române să i-se dea voie de-a înainta până la frontiera etnică a neamului nostru. 
(Vii aprobări generale). Moţiunea se primeşte unanim. A fost prezentată lui Dr. Maniu, preşedintelui 
Consiliului Dirigent. Hotărârile speciale au fost astfel formulate: 1. Femeile române dezaprobă orice petreceri 
sau întruniri de distracţii, câtă vreme femei române sunt omorâte și necinstite de Maghiari fără represalii. 2. 
Se va convoca o adunare mare a femeilor române din Sibiu şi împrejurimi pentru a protesta contra 
atrocităţilor maghiare şi a aduce la cunoştinţa celor în drept precum şi femeilor din Ţară şi străinătate acest 
protest. 3. Se va face o colectă generală în întreaga ţară, pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor victime ale 
acestor atrocităţi. 4. Se vor organiza 2 zile de doliu, în Sibiu, când damele române vor aduna obolul publicului 
făcând cheta pe stradă. 5. Se va ţinea un parastas pentru suflețele celor asasinaţi de maghiari. 6. Se va face 
apel la toate Reuniunile de femei române din ţară, să adere la acest proces şi să procedeze în conformitate”.  

Ziarul „New York Tribune" vorbea pe larg de situaţia Ungariei şi comenta astfel încercările ei de a 
putea obţine, din partea Antantei, oarece avantaje! „Ungaria prin şovinismul ei a adus la exasperare naţiunile 
străine, care se găseau pe pământul maghiar. Mai toţi fruntaşii politici se arătau puţin favorabili libertăţii 
cerute de cei ţinuţi în sclavie. Atunci când au văzut, că Austria este pe punctul dezastrului, au încercat o 
lovitură, căutând să devină stăpâni pe situaţie şi să se proclame independenţi. Cehoslovacii, Bosniacii, şi 
Românii, care au fost asupriţi şi-au manifestat dorinţa să fie uniţi cu neamurile din care fac parte. Atunci 
                                                           
219 Ibidem, nr. 43, vineri, 28 februarie 1919, p. 2-3 
219 Ibidem, nr. 63, duminecă 23 Martie 1919, p. 2 
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ungurii văzându-se singuri şi mai puţin puternici de cum visau, au început cunoscuta campanie în contra 
acelora, care şi-au recăpătat libertatea şi au încercat să inducă în eroare pe conducătorii antantişti. 
Rapoartele oficiale sosite din Ungaria dovedesc, că ungurii sunt vinovaţi de faptele petrecute şi că sancţiunea 
pe care o cer ei pentru alţii ar trebui să fie dată pentru faptele lor. Cu insinuări şi trâmbiţări false nu se va 
putea reabilita Ungaria, e nevoie să cunoaştem faptele pe larg şi să dăm o satisfacţie acelora, care merită. 
Ungurii nu trebuie să uite, că au luptat alături de germani şi că au fost uneltele lor în ocupare a şi subjugare a 
popoarelor, care le stăteau în cale”221. 

Pe direcţia de înaintare a roşiorilor şi dorobanţilor generalului Moşoiu, pe vale Crişului Repede, 
manifestările de simpatie nu mai conteneau. Toată lumea plângea şi chiuia de bucurie. Femeile întâmpinau 
pe salvatori cu tot ce gătiseră mai bun. Sosirea armatei române punea capăt crimelor, jafurilor şi terorii 
bolşevice de pe aceste meleaguri. Pe 19 Aprilie sătenii din Vad fugiseră în pădure pentru a se pune la adăpost 
şi a nu fi prinși între cele două forţe, unguri în retragere dezordonată şi românii în ofensivă victorioasă. Spre 
seară, Teodor Sala a revenit în sat şi văzând că acolo era armata română a dat vestea cea mare tuturor. A 
doua zi sătenii „pe uliţă, în dreptul fiecărei case, au aşezat coşuri şi postăvi pline de cozonaci, ouă, friptură de 
miel”222. 

Calvarul de la Sighiştel. Amănunte senzaţionale asupra barbariilor de la 11 Octombrie 1918, 24 
Februarie şi 28 Martie 1919. Reţinem dintr-o corespondenţă a ziarului Patria: ”În ziua de 11 Octombrie 1918 
bandiţii unguri au încunjurat satul. O parte din populaţie prinzând de veste s-a refugiat pe drumuri ascunse, 
rătăcind ceasuri întregi prin zăpadă până în genunchi. Printre aceşti a se afla şi proprietarul fabricii 
româneşti din Sighiştel cu nevasta şi cei doi copilaşi. Tot rodul agonisirii lui, care întrece a suma de 1 milion 
cor. a căzut pradă focului şi lăcomiei jefuitorilor. În ziua aceea au fost împuşcaţi românii: Teodor Pele, Maxim 
Zoica, Şandru Zoica şi Sofroniu Baie. Sătui de jaf şi de beţia crimei de la o vreme bandiţii s-au retras şi liniştea 
s-a înstăpânit de nou. Refugiaţii ce se aflau prin împrejurimile comune i s-au întors la vetrele lor, care deşi 
pustiite îi adăposteau totuşi de furia iernii. În 24 Februarie bande înarmate au încunjurat satul din nou. Bieţii 
oameni surprinşi de năvala aceasta cu greu şi-au mântuit viaţa ascunzându-se care pe unde a putut. Panica 
din noapte a aceea de groază nu se poate descrie . Bandiţii unguri au închis pe oameni în propriile lor case şi 
le-a dat foc să ardă de vii, următorilor: Anisiu Pasca, în vârstă de 52 ani, Nicolae Baie de 65 ani, Ileana Dronce 
de 58 ani, Zorince Haniş de 18 ani, Costan Tudue de 56 ani, Vasile Boldor de 62 ani şi Mariuca Roman de 50 
ani. Din aceştia nici unul n-a scăpat cu viaţă. Împuşcat cu ocazia aceasta a fost numai Ilie Pasca. Aprinse au 
fost şi arse până'n temelii casele, cu avut cu tot ale următorilor: Ioan Pasca, Tănase Boldor, Teodor Pells, 
Costan Tuduc, Ilie Pasca, Tanase Ambruş, Mihai Dronca, Iosif Dronca , Nicolae Haneş, Mitrea Tuduc, Pascu 
Baie, Pascu Haniş, Floarea Haniş, Ilie Groza şi Atanasie Toader. De la alţii ale căror gospodării au fost cruţate, 
au stors frumoasa sumă de 66,280 cor. Încărcaţi de prăzi s-au retras apoi vitejii lăsând în urmă cea mai 
înfiorătoare privelişte. Probabil însă jidovii nu s-au putut odihni, ori prăzile Ungurilor s-au fost epuizat, căci 
în noapte a de 28 Martie năvăliră iar asupra satului cu furie şi mai aprinsă. Veneau de la fabrica din Luncă. 

 De data aceasta au cutreierat satul umblând de la casă la casă. Au împuşcat 17 inşi: 4 bărbaţi, 8 femei 
şi 5 copii. Dintre aceştia 14 au şi murit. În urma acestor ştiri dureroase, nedumeriţi ne punem întrebarea: 
Sătui sunt oare jidovii din Sighiştel de sângele românesc ori pretind de la slugile lor tot alte şi alte victime: 
Noi care le-am putea veni în ajutor bieţilor fraţi năpăstuiţi stăm şi aşteptăm c-o pacientă adorabilă, ca 
blestemata stavilă ce ne desparte să cadă de la sine. Suntem popor blajin, popor de ordine, da. E frumos, 
înălţător, chiar să constaţi despre tine una ca asta. Dar există în firea popoarelor izbucniri, cari anumit e 
moment e din viaţă le şi pretind în mod imperios şi cari totdeauna duc mai reped e la scop. Noi însă cerem cu 
politeţă, aşteptăm. Până când?”223 

Vin românii?, se întrebau comuniştii unguri. Înaintarea românilor şi dezorganizarea ce a intervenit 
din această cauză în armata maghiară, a produs o emoţie considerabilă în Budapesta şi Ungaria neocupată 
încă. ”Necunoscând intenţiile aliaţilor, comuniştii unguri se tem, că armata română va înainta până la 
Budapesta, pentru a răsturna guvernul sovietic. Autoritatea actualului cabinet (Kun Bela) a scăzut şi a 
pierdut mare parte din partizanii ce-i avea înainte. Membrii guvernului se pregătesc să fugă. 28 avioane au 
fost pregătite ca să transporte la Moscova aurul şi bijuteriile ajunse la Budapesta din teritoriile ocupate de 
Români. Guvernul comunist a adresat o proclamaţie către popor şi armată, prin care caută să le ridice 
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moralul. Populaţia nu ştie de ce să se teamă mai mult: de înaintarea românilor, sau de menţinerea regimului 
comunist şi din această cauză rămâne pasivă”224.  

 Una dintre relatări descrie cu amănunte intrarea vânătorilor şi infanteriştilor români în Tileagd, pe 
19 Aprilie 1919, în următorii termeni: „după ora şase a apărut un călăreţ mândru, urmat la câţiva paşi de 22 
călăreţi voinici ca brazii. Era o patrulă de cavalerie, sub comanda unui maior, doi ofiţeri subalterni şi 
douăzeci de oameni trupă, îmbrăcaţi în haine verzi, o culoare ce nu era văzută până atunci pe meleagurile 
noastre. Într-adevăr, această patrulă făcuse o impresie bună chiar şi înaintea ungurilor din Uileacul de Criş şi 
Tileagd”225. Maiorul a făgăduit mulţimii să nu-i mai lase „pieirii” şi să-i ocrotească. În mijlocul satului „lăutarii 
i-au primit cu muzică”. A doua zi, după sosirea generalului Traian Moşoiu şi a generalului Holban o delegaţie 
de orădeni a fost primită la Tileagd.  

De simpatie şi de o călduroasă primire s-au bucurat şi subunităţile care au înaintat pe valea Crişului 
Negru spre Salonta. Există multe declaraţii şi memorii care certifică această atitudine şi stare de mulţumire şi 
bucurie. Regimentul Horea a fost primit la Beliu cu „pâine şi sare, iar femeile le-u dat soldaţilor hrană rece”. O 
primire asemănătoare au făcut şi comunele Tămaşda, Talpoş. De un interes aparte este relatarea primirii din 
21 aprilie 1919, din Ucuriş, după însemnarea făcută de preotul paroh: „armata română a intrat când tocmai 
făceam prohodul consăteanului Vasile Măruca a Gruiului. Însufleţirea noastră a fost aşa de mare încât am 
lăsat mortul să fie dus la groapă de familia sa.. de a acolo toată asistenţa… a întâmpinat o patrulă a armatei. 
Sosind nu a fost ochi de român care să nu lăcrimeze de bucurie la vederea lor, care cântau: Nainte, Nainte, ne-
aşteaptă şi fraţii, Pe al nostru steag şi alte cântece frumoase, cântate de grupuri de soldaţi români, care 
veneau aşa de frumos, de toţi cu toţi sătenii ne-am ţinut mândri că facem parte din poporul acestor fii 
vrednici ai ţării noastre. Impresiile acelea nu se vor şterge din sufletul nici unui consătean, care i-a văzut şi 
admirat”226. 

Asemenea descrieri le găsim şi referitoare la eliberarea comunei Tinca, pe deasupra căreia a zburat 
„un aeroplan românesc, pilotat de maiorul Marinescu”. După ce a aterizat a fost omenit, la restaurantul 
Crişana, s-a adresat mulţimii, iar părintele Haşaş a tălmăcit pentru ungurii prezenţi spusele ofiţerului ”că 
armata română urma să sosească”. Şi în adevăr atunci când grosul oştirii a intrat, mulţimea s-a simţit în Ţara 
Românească! La auzul veştii locuitorii din Gepiş, în frunte cu preotul Marţian Andru au pornit spre Tinca, 
unde au dat mâna cu armata română şi unde au jucat Hora Unirii. Comandantul Gărzii române din Nojorid, 
Ioan Creţu surprinde momentul intrării primelor patrule în noaptea de 20/21 aprilie 1919, când a ajutat la 
patrularea direcţiei Nojorid - Gepiu şi când a identificat un tren blindat, despre care a raportat Diviziei 6, prin 
telefonul notarului din Leş, cerând o baterie de artilerie care a deschis focul în gara Leş. A sosit apoi la 
Oradea unde în faţa primăriei a văzut trupele române şi pe generalul Moşoiu. De bucurie a fugit acasă la 
Nojorid şi a „bătut toba şi am vestit satului 
întreg bucuria şi minunea văzută”227.  

ZIUA FLORILOR DE LILIAC 
Desigur şirul exemplelor ar putea 

continua. Dintre toate însă, manifestaţia 
de la Oradea a fost cea mai amplă şi 
însufleţitoare despre care însuşi Nicolae 
Iorga a spus că a reprezentat O ZI DE 
GLORIE. În adevăr, 20 aprilie 1919, a 
fost ziua învierii Domnului şi a 
oraşului Oradea Mare, oraşul martir 
care trăise săptămâna patimilor, a 
însemnat un moment istoric în viaţa 
locuitorilor săi, pentru că: „Nici o 
parte a românismului nu a fost expusă 
atât de mult pieirii ca ţara Bihorului”, - 
arăta vicarul ortodox de Oradea 

                                                           
224 Ibidem, nr. 86, p. 4 
225 Idem, p. 221 
226 Idem, p. 223 
227 Ibidem 

 
 



67 
 

Roman Ciorogariu, nimeni altul decât cel care, cu câteva ore înaintea intrării glorioase a trupelor 
comandate de generalul Traian Moşoiu în Oradea, fusese arestat împreună cu alţi români şi duși 
între baionete la Primăria oraşului, spre a fi executaţi. Când armata română a intrat triumfătoare în 
capitala judeţului a fost o atmosferă de entuziasm general, zi în care din toate cartierele se adunase 
românii şi ungurii spre a da şi primi „răsplata pentru eroismul cu care şi-au păstrat limba şi legea 
străbună pe aceste margini”. Jafurile şi omorurile luaseră o asemenea amploare, încât Oradea trăia 
clipe de groază. Consiliul orăşenesc hotărăşte trimiterea unei delegaţii la Tileagd, unde a ajuns 
armata română, ca să intervină pe lângă Comandament pentru a grăbi intrarea în oraş. Delegaţia a 
fost compusă din: Coriolan Pop, Sever Andru, Sever Erdeli, Gh. Morar şi Nicolae Firu, care au arătat 
comandantului şef, generalul Moşoiu situaţia gravă, rugându-l totodată să grăbească înaintarea, 
ceea ce s-a şi înfăptuit.  

De patru luni, zi şi noapte, îl aşteptau, de patru luni de când păşise biruitor în Ardeal numele 
lui era pomenit ca numele „unui zeu salvator, şi acum iată-l, a sosit... Ce impunător! Din ochii lui de 
vultur izbucnesc flăcări de ură contra duşmanului de veacuri. E în picioare în automobil. De-o dată o 
ploaie de flori îl acoperiră în aclamaţiile mulţimii. Era poporul care-şi da prinosul său de veneraţie 
armatei româneşti. Era sărbătorirea triumfală a celui mai mare erou, în cele mai sfinte clipe ale 
neamului. Automobilul nu mai poate înainta. Mulţimea creşte şi un ocean de capete, români, unguri, 
toate naţionalităţile oraşului aclamă pe viteazul general”228. 

Nicolae Iorga, elogiind isprăvile generalului Traian Moşoiu scria: „Astfel energicul general 
ardelean, care şi-a dus ostaşii cu un avânt uimitor, chiar pentru cei cari ştim ce înseamnă o înaintare 
românească, atunci când nu se loveşte de piedica unui duşman, având mijloace de luptă incomparabil 
superioare, a fost primit cum rareori a fost întâmpinat un şef de cuceritori. Automobilul lui atât de 
îndrăzneţ, mânat mult înaintea regimentelor cari înaintau, a fost literalmente copleşit, înăbuşit de 
flori”. 

20 APRILIE 1919 O ZI DE GLORIE - a reprezentat o noua speranţă pentru bihoreni, iar pentru 
orădeni a fost O zi de glorie, după cum consemna eruditul savant Nicolae Iorga, care deşi se făcea că nu ştie, 
nu-şi aducea aminte ce s-a petrecut atunci, în aceea zi, afirma cu multă convingere că „istoria românilor s-a 
făcut în ziua aceea acolo!”229. Martor la evenimente, 
Roman Ciorogariu în lucrarea sa Zile trăite, publicată în 
1926, consemna evenimentele din ziua de Paşti şi zilele 
următoare în termeni admirativi faţă de intervenţia atât de 
aşteptată a armatei române. Episcopul ortodox nota: „Pe 
când se încheia slujba la biserică la 11.30, se iveşte prima 
patrulă de roşiori, în frunte cu locotenentul Teodorescu, 
împodobiţi cu lilieci, floarea primăverii, întâmpinată de 
populaţie cu urale “Vive la France” şi cu răspunsul 
soldaţilor “Vive la Roumania”. Apoi defilarea trupelor 
desfăşurată până noaptea târziu a fost întâmpinată de 
orădeni cu strigăte Trăiască armata română! şi “Ejen a 
roman hadsereg”, “Trăiască generalul Moşoiu, eroul 
nostru naţional”. Deşi nimeni nu-l văzuse până atunci, 
speranţele tuturor se legau de el, văzându-l ca pe un simbol al dezrobirii naţiei româneşti aşteptat de 4 luni. 
Aţi fost aşteptat – a spus un localnic, şi a izbucnit în lacrimi - să ne trăiţi!. Acum putem muri cu toţii, că am 
văzut înfăptuit cel mai frumos vis al vieţii noastre, am văzut pe fiul Ardealului, pe Dumnezeul nostru, intrând 
triumfător, sfidând moartea, ca să ne salveze pe noi”230. 

Primarul oraşului Oradea, Rimler Karoly, însoţit de consilieri municipali, după ce au întâmpinat 
armata la uzinele de apă, l-a asigurat pe general că în oraş este linişte, au cerut protecţie și măsuri de 

                                                           
228 Pentru detalii vezi: Constantin Moșincat, Dan Poinar, Generalul Traian Moşoiu - note bio-bibliografice, comunicare prezentată la 
Sesiunea omagială de la Bran, 2007 
229 Nicolae Iorga – Neamul românesc. Portretul generalului Moşoiu vezi la Constantin Moșincat, Cronică de marş, op.cit., p. 93. Vezi 
pe larg: Gh. Tudor, Constantin Moșincat, Ioan Tulvan, Generalul Traian Moşoiu, op cit,; Istoria oraşului Oradea, Editura Cogito, 
Oradea, 1995; Liviu Borcea, Agonia – 1919, Editura Cogito, Oradea, 1992 
230 Cronică de marş, op. cit…, p. 93 
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aprovizionare, apoi cu toţii s-au s-au îndreptat spre sala primăriei unde generalul a dat ordinele necesare, 
preluând conducerea administrativă a ora;ului (vechea administrație având doar rol formal până la alegerile 
din toamna anului 1919) şi numind pe generalul Holban Stefan231 comandant al garnizoanei. De remarcat că 
prin ordinul generalului Moşoiu “toate organele administrative ale oraşului şi judeţului”232, rămâneau 
neschimbate pe lângă care s-a numit câte un inspector român.  Din acest moment teritoriul juridic unit, prin 
Hotărârea de la Alba Iulia, devenea efectiv diriguit de autorităţile române.  

Drapelul armatei române în fața altarului  

A doua zi de Paşte, s-a săvârșit Sfânta liturghie în Biserica Catedrală (catedrala cu lună – n.n.) din piaţa 
mică (Unirii de astăzi), prin P.C. Sa vicarul R. Ciorogariu, asistat de protoiereii Gh. Tulbure şi Gh. Pap, de 
parohul Vasile Popovici şi diaconul Dr. A. Magieru. Răspunsurile le-a dat corul mixt al „Hilariei”, sub 
conducerea dirigentului Nicolae Firu.La ora 9, s-au postat în faţa bisericii două companii de onoare, în frunte 
cu muzica regimentului. Soldaţii erau îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu coifurile pe cap; pe feţele lor 
sănătoase, bătute de vânt şi pârlite de soare, se oglindea mândria şi veselia oşteanului biruitor. 

În cursul heruvicului, a sosit în biserică, generalul Holban, urmat de general Sachelarie şi întregul stat 
major, 30 ofiţeri, toţi îmbrăcaţi în splendida uniformă de paradă. Ei luară loc în stranele rezervate, în dreapta 
şi-n stânga altarului. Lângă scaunul episcopal se postaseră 6 soldaţi voinici, cu steagul regimentului, ciuruit de 
gloanţe şi purtat cu biruinţă prin focul războaielor. Biserica era ticsită de credincioşi, cu feţele înviorate de 
fericire. Erau de faţă toţi intelectualii şi mulţi fruntaşi ai bisericii surori gr. catolice. 

                                                           
231 General de divizie Ştefan Holban (n. 15 mai 1869,Vaslui – m. 2 decembrie 1939, Bucureşti). Studii militare: Şcoala de ofiţeri şi 
Şcoala superioară de Război (1900). Grade căpitan (1898), colonel (1914), general de brigadă (1917), general de divizie (1921). În 
războiul întregirii a fost comandant al  Etapelor Armatei de Dobrogea, comandant la diviziile 9 şi 9/19 infanterie, ataşat pe lângă 
Comandamentul armatei ruse, comandant al Diviziei 6 infanterie, Comandant al garnizoanei Budapesta 1919. 
232Istoria oraşului Oradea, op cit, p. 352  
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La ieşirea cu sfintele daruri, când s-a pomenit pentru întâia oară numele Regelui Ferdinand I şi a soţiei 
Sale Regina Maria, corul şi muzica oastei a intonat deodată imnul regal: „Trăiască Regele”. 

Momentul a fost înălţător. O emoţie adâncă se zugrăvea pe feţele tuturor şi ochii multora se 
umpluseră de lacrămile fericirii necunoscute până atunci. După veacuri de dureri înăbuşite, sufletul 
descătuşat al românului îşi serba, pentru întâia oară, adevărata înviere. La priceasnă, vicarul Roman 
Ciorogariu a rostit de pe amvon o predică avântată. 

Încărunţitul demnitar a ridicat sufletele ascultătorilor la înălţimea 
însemnătăţii marelui praznic al neamului nostru, spunând următoarele: 
„Iubiţi creştini! Un şir neîntrerupt de suferinţe a fost trecutul nostru pe acest 
pământ. Suferinţele din vremile invaziunii popoarelor barbare, suferinţele 
unei restrişti milenare. Dar a fost mai mare virtutea de rezistenţă a părinţilor 
noştri şi credinţa lor în ideal a fost mai mare decât toate aceste suferinţe. A 
învins caracterul nostru român: răbdarea şi munca. Caracterul acesta a fost 
sfinţit de credinţa într-un ideal. Astfel s-a putut întâmpla minunea aceasta a 
lui Dumnezeu, pe care o vedem astăzi. 

Acestor suferinţe le aduc, înainte de toate, prinos şi veneraţiune, 
astăzi, în ziua Învierii lui Hristos, Chipul suferinţei. Când văz însă în razele 
soarelui, ce s-a revărsat asupra noastră, astăzi chipul viitorului, atunci un 
sentiment mare, mai mare decât al suferinţelor, iubirea de neam, îmi inspiră 
mângâierea, că a fost vrednic a suferi. 

Între contemplaţiile mele din săptămâna Patimilor, în faţa morţii, ce-
mi bătea la uşă, am cetit o carte din suflet femeiesc: „Gândurile şi icoanele din 
vremea războiului”, zugrăvind suflarea morţii, ce a trecut peste suflarea 
românească în acest crâncen război. Acest suflet artistic a cuprins întreg 
calvarul îndurat de ţara mamă pentru eliberarea noastră. Acest suflet înălţat 
este Regina Maria. Femeia română a fost totdeauna vestalia iubirii de neam. 
Corneliile şi Veturiile romane, Mama lui Ştefan cel Mare şi altele la întâlnirea 
lor de dincolo de mormânt, vor recunoaşte în tipul sublim a Reginei Maria pe 
vrednica reprezentantă a femeii române. Şi o aureolă cerească va fi cununa 
răsplătirii Sale. 

Războiul acesta a făcut din ţara românească un cimitir de eroi. 
Morminte împodobesc şi pământul nostru ardelenesc. La piatra 

fundamentală a României - Mari avem deci martiriul. Creştinismul îşi zideşte 
altarele sale pe moaştele martirilor, cari au creat credinţa poporului, că 
clădirea nouă cere jertfa unei vieţi. Templul nou al României - Mari este zidit 
pe moaşte de eroi (pomeniți în Catedrala Mântuirii Neamului, sfințită la 
praznicul Centenarului). Mă cuprinde un fior, când privesc la aceste 
morminte de eroi, dar măreţia templului îmi inspiră convingerea, că pentru 
acest templu, a fost vrednic a muri. Până astăzi noi aveam un cântec de jale, 
izvorât din sufletul amărât al poporului nostru: Munţii noştri aur poartă/ Noi 
cerşim din poartă-n poartă. Astăzi întreagă comoara pământului strămoşesc 
s-a deschis pentru noi. O ţară frumoasă, plină de aur şi argint, ca în poveşti. 
Iar Dumnezeu ne spune că tot aurul şi argintul este al nostru. Când privesc la comoara aceasta, nu mă 
gândesc la îmbuibarea capitalismului hrăpăreţ, care vrea numai să-şi umple jitniţele sale. Mă gândesc la 
poporul meu iubit., căruia i s-a deschis pământul pentru o muncă cinstită şi răsplătită. Mă gândesc la opera 
de cultură, care se deschide şi pe seama ţăranului nostru. Mă gândesc la o Românie bogată şi fericitoare 
pentru toţi. Mă gândesc la împlinirea destinului măreţ al Gintei Latine, de a reprezenta pe Dumnezeu pe 
pământ, după cuvintele profetice ale bardului naţional de la Mirceşti. Când privesc la acest viitor zic, că de 
acum înainte va fi vrednic de a trăi. Legea din înaintea descoperirii dumnezeieşti a fost: ochi pentru ochi şi 
dinte pentru dinte. Când s-a descoperit Dumnezeu profeţilor, cari au pregătit calea Domnului, această lege 
barbară s-a şters şi a zis: Lăsaţi-mi mie răzbunarea. 
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Roman R. Ciorogariu 

 
Oradea, 20 Aprilie 2005  
Omagierea generalului Traian 
Moşoiu

 



70 
 

Mântuitorul Hristos, de pe crucea patimilor se roagă pentru duşmanii lui şi legea lui morală 
culminează tocmai în iubirea vrăjmaşului. Legea aceasta ne obligă să fim buni creştini şi faţă de foştii noştri 
duşmani. Să se şteargă gândul răzbunării din sufletul nostru în această zi a Învierii, care nu poate fi pângărită 
cu fapte necreştineşti. Deschid Evanghelia dreptăţii şi a adevărului în noul cult naţional. Evanghelia aceasta 
să se vestească tuturor. Drepţi faţă de noi înşine şi drepţi faţă de concetăţenii noştri de altă limbă şi lege, 
buzele noastre să preamărească pe Dumnezeu prin vestirea adevărului şi aplicarea dreptăţii pentru toţi. 
Această Evanghelie: să fie călăuza vieţii noastre, ca să fim vrednici de mila lui Dumnezeu, care ne-a făcut 
părtaşi la împlinirea idealului nostru naţional.  

În faţa altarului acestuia văd, pentru prima dată, drapelul 
armatei române. Acest odor este simbolul virtuţii militare. 
Binecuvântat să fie de Domnul oştirilor, Dumnezeul cel mare şi 
puternic, carele face minuni. Binecuvântat să fie Marele Căpitan al 
oastei române, Regele Ferdinand şi Augusta lui Casă Domnitoare. 
Binecuvântată să fie glorioasa armată română şi vitejii ei 
comandanţi, în veci. Amin”. 

După sfânta liturghie s-a oficiat un Tedeum pentru 
sănătatea şi prosperarea Augustei noastre Case Domnitoare. Corul 
a cântat cu mult avânt „Trăiască Regele”. S-a citit apoi, în genunchi, 
de către P. C. Sa vicar episcopesc o rugăciune cu următoarea 
încheiere: „Şi acum, cu sufletul descătuşat de dureri, către Tine 
înălţăm Doamne glasul inimilor noastre şi te rugăm păzeşte întru 
zile-ndelungate pe M. Sa Regele Ferdinand, Domnul tuturor Românilor şi-l învredniceşte să cârmuiască neamul 
românesc în pace netulburată. Sfetnicilor lui dă-le duhul înţelepciunii şi al iubirii de oameni, care întăreşte 
popoarele şi le înaltă. Revarsă în diregătorii şi păstorii poporului nostru duhul dreptăţii şi al lăpădării de sine, 
cu care ai înzestrat pe Apostoli, când i-ai trimis, să propovăduiască Evanghelia iubirii Tale de oameni. 

Insuflă ostaşilor noştri bărbăţie şi vitejie, dragoste către ţară şi către de aproape şi pe noi toţi cetăţenii 
României, ajută-ne, să sporim în râvnă spre fapte bune. Păzeşte ţara noastră cea scumpă şi frumoasă, România 
şi sfântă Biserica ta, pe care ai întemeiat-o întru dânsa spre mărirea numelui Tău. Auzi-ne Doamne, precum ai 
auzit şi rugile părinţilor noştri, al căror vis de veacuri ne-a învrednicit să-l vedem întrupat. Tu ai cârmuit 
destinele neamului nostru de la plămădirea lui până astăzi, binecuvântat să fie numele Tău în veac!”. 

Apoi companiile de onoare, din faţa bisericii, au fost stropite cu agheasmă, în prezenţa comandantului 
şi al statului major, în vreme ce muzica a întonat „Rugăciunea”. O mare de capete descoperite privea, 
cuprinsă de emoţie, actul acesta religios. Lumea s-a depărtat apoi cu sufletul înălţat şi stăpânit de cele mai 
sfinte emoţii ale acestei sărbători, care a fost adevăratele Paşti ale noastre. 

După amiază, pe la orele 4, muzica regimentului a cântat în piaţă mai multe cântece româneşti: hore, 
sârbe, marşuri naţionale. Cetăţenii oraşului se îngrămădeau în piaţă de nu mai puteai străbate şi feţele 
tuturor străluceau de veselie şi de mulţumire. În vremea aceasta un aeroplan român, împodobit cu steaguri 
tricolore, a plutit deasupra oraşului, coborându-se până aproape de pământ şi executând cele mai frumoase 
virajuri. Astfel s-a încheiat ziua această măreaţă şi neuitată pentru toţi cei, cari au avut norocul să se bucure 
de ea. 

A treia zi de Paşti au urmat deputaţiuni la generalul Holban. Consiliul Naţional şi-a ţinut ca prima 
datorie să se prezinte în corpore la generalul de divizie Holban, pentru a-şi exprima recunoştinţa şi a-l 
asigura de respectul şi devotamentul său nemărginit. Vizita a avut loc în salonul de gală al P.S. Sale D-lui 
episcop Dr. Demetrie Radu. În numele Consiliului, ai cărui membri erau de faţă toţi, în costume de sărbătoare, 
prezidentul R. Ciorogariu a adresat generalului următoarea vorbire: „Domnule General! Consiliul naţional 
român din Oradea şi Bihor, trecut prin surghiunul zilelor bolşevice, ca înviat din morţi, vă aduce omagiile sale 
izvorâte din adâncul inimii, pentru actul istoric, prin ne-aţi eliberat şi Vă roagă să fiţi interpretul 
recunoştinţei şi al devotamentului înaintea Majestăţii Sale Regelui Ferdinand şi a vitezei armate române, 
care, pentru noi poartă crucea suferinţelor. Când ne împlinim această sfântă datorie, Vă oferim serviciile 
noastre la consolidarea imperiului român pe acest  
pământ strămoşesc. Voim să ne luăm partea noastră din această măreaţă operă de consolidare, care trebuie 
să fie opera dreptăţii pentru toţi. Numele generalului Holban s-a înfipt în inimile noastre, ca salvator al 
nostru şi amintirea lui va rămânea ca tradiţie fiilor noştri. Aceste tradiţii ne vor lega pe vecie şi Dumnezeu ne 
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va asculta rugăciunile, să Vă răsplătească cu fericirea fiilor D-voastre, fericirea ce-aţi adus-o fiilor noştri. Vă 
urăm mulţi ani fericiţi spre gloria armatei române şi prosperarea neamului românesc”. 

Întreite urale de „să trăiască” au acoperit ultimele cuvinte ale oratorului. Generalul Holban a răspuns, 
cu glas mişcat şi-n ton comunicativ, plin de căldură sufletească, spunând următoarele: „Domnule Preşedinte, 
Onorat Consiliu! Vă mulţumesc pentru omagiile ce-mi prezentaţi. Prin delegaţia dv. Mi-aţi dat două 
însărcinări, cari deopotrivă mă onorează. Prima e, să fiu interpretul sentimentului dv. Faţă de Tron şi 
Dinastie. A doua să tălmăcesc admiraţia şi recunoştinţa dv. faţă de armata mea, care, chemată de glasul 
suferinţelor dv., şi-a pus aripi la picior şi a zburat peste munţi şi văi, ca să vă vină cu un minut mai înainte 
într-ajutor. Ostaşii mei şi-au pus pieptul în faţa gloanţelor şi după ce au risipit pe duşman, au grăbit în marş 
forţat, ca să vă salveze. Vă mulţumesc de omagiile ce le aduceţi acestor soldaţi, cari toţi au alergat spre 
Oradea, nevoind nici unul, să rămână în urma celuilalt. Cât mă priveşte pe mine, personal, eu am numai o 
parte mică de merit. Eu am luptat cu crierul, iar soldaţii mei cu picioarele 

Sentimentele dv. le voi tălmăci atât Majestăţii Sale 
Regelui Ferdinand, al cărui supuşi sunteţi de astăzi 
înainte, cât şi vitezei mele armate. Devotamentul dv. şi 
asigurarea conlucrării dv. mă umple de mulţumire. Sunt 
sigur, că toţi sunteţi gata, să emulăm pentru a organiza 
aici un Stat civilizat şi ordonat, în aşa chip, ca şi 
adversarii noştri să i se închine. În munca aceasta de 
organizare nu suntem mulţi, dar e destul să fim cinstiţi şi 
devotaţi. Sentimentele mele faţă de inamic sunt cele ale 
bunului creştin. Nu voi fi condus de duhul răzbunării, dar 
nu voi tolera nici o abatere, şi orice încercare de a tulbura 
ordinea, o voi pedepsi cu asprime. Noi încă am stat sub 
ocupaţie străină şi încă poliglotă. România a fost 
încălcată şi jefuită în chipul cel mai barbar. Pe unde au 
trecut duşmanii noştri, a rămas jale şi prăpăd. D-voastre, ardelenii, aţi fost deprinşi cu suferinţele, la noi 
contrastul însă a fost grozav de izbitor. Bunul Dumnezeu ne-a scăpat însă din robie străină pe toţi: pe noi, 
după un an, pe dv. după o mie de ani. Ajunşi la libertate, să inaugurăm, pe toată linia, condiţiile unui Stat 
civilizat. La munca aceasta vă doresc tuturor viaţă lungă şi plină de fapte roditoare”. 

Uralele furtunoase au subliniat cuvintele lui Holban, a cărui vorbire a făcut asupra tuturor o adâncă 
impresiune. Prezidentul a prezentat apoi pe membrii Consiliului în parte, iar generalul a strâns mâna 
fiecăruia. De la prima cunoştinţă ne-am convins, că în generalul Holban oraşul nostru a câştigat o 
personalitate distinsă şi mai mult decât simpatică: D-sa nu este soldatul de şablon. Este mai presus de toate 
un om, o individualitate. Un personaj care cucereşte şi supune din primul moment, prin inteligenţa-i 
superioară şi prin profunda cultură morală, ce împodobeşte acest suflet frumos. Suntem mândri, că-l avem şi 
rugăm cerul să ni-l ţină cât mai mult între noi. 

Imediat după Consiliu a urmat deputăţia senatului orăşenesc, condusă de primarul K. Rimler, care, 
binecuvântând pe general şi prezentându-i omagiile oraşului întreg, îl ruga să asigure ordinea şi siguranţa 
publică şi să ia măsuri pentru provederea oraşului cu alimente şi cărbuni. Senatul îl asigură de concursul 
devotat al tuturor organelor orăşeneşti. El a răspuns, în româneşte, astfel: „Domnule Primar! Mulţumesc 
pentru bunele urări ce-mi prezentaţi. Eu am venit în oraşul D-voastră în numele unui Stat civilizat şi am la 
dispoziţie o armată conştientă şi bine disciplinată. 

Încât priveşte susţinerea ordinei publice, pe care am s-o păzesc aici în numele guvernului românesc, 
vă asigur că puteţi fi deplin liniştiţi. În măsurile pe care le voi lua în acest scop voi fi călăuzit de cele mai pure 
sentimente creştineşti. Vă mulţumesc de concursul ce-mi oferiţi şi vă dau asigurarea că, deşi sunt numai de 
două zile în acest oraş, pentru ordinea şi prosperarea lui, pun tot atâta inimă cât D-voastră, care conduceţi de 
decenii. Din parte-mi, vă ofer concurs nemărginit pentru a crea aici ordine şi linişte perfectă şi pentru a 
întrona principiile dreptăţii şi ale civilizaţiei. Deosebiri de limbă şi naţionalitate nu voi cunoaşte. Uşa mea va 
fi deschisă pururi pentru toţi şi având vreo plânsoare, sau vreo cerere particulară, sau vrând să-mi denunţe 
vreun caz izolat în interesul siguranţei oraşului, oricine se poate apropia de mine cu inima deschisă. 

În schimb, cer numai, ca orice propagandă politică, cu caracter naţionalist, sau bolşevic, să fie curmată, 
pentru că la sugrumarea acestor tendinţe voi fi, tocmai în interesul siguranţei Statului, cât se poate de aspru 
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şi necruţător. În cât priveşte trebuinţele materiale ale oraşului, voi lua dispoziţii urgente, ca ele să fie 
acoperite. Sper că în curând oraşul îşi va relua viaţa normală”. 

Vorbirea generalului a interpretat-o, în limba ungurească, Dr. Coriolan Pop, în calitate de prefect 
interimar. Consiliul Dirigent, după preluarea puterii politice în Ardeal, s-a îngrijit de asigurarea primirii 
armatei şi de menţinerea ordinii în noile teritorii. Prin reprezentanţii participanţi la Adunarea Naţională de 
la Alba Iulia ordinele şi hotărârile prindeau viaţă, acolo unde se instauraseră administraţia românească. În 
părţile de vest – Crişana, Sătmar, Sălaj şi Maramureş opresiunile bolşevicilor unguri şi ale armatei colonelului 
Kratokwil erau de tot felul. 

Până la ofensiva din aprilie, adică în perioada dintre sărbătorile de Crăciun 1918 şi Sfintele Paşti 
1919 poporul roman a fost prigonit, preoţii şi învăţătorii trecuţi pe liste negre şi urmăriţi, la tot pasul, de 
jandarii unguri. Cel mai mic gest era interpretat ca nesupunere şi sancţionat. Organele politice şi 
administrative transmiteau ordinele şi dispoziţiile lor prin intermediul preoţilor şi a şcolilor de pe întreg 
teritoriul Ardealului. Redăm 
câteva documente relevante 
pentru susţinerea acestei teze. 
Consiliul Dirigent pentru 
combaterea propagandei 
ungureşti din Ardeal trimitea 
circulare prin care se înştiinţa 
poporul că statul român îi va 
trata cu mai multă atenţie ca pe 
fraţi de-ai lor şi că vor beneficia şi 
ei de pământ promis în timpul 
campaniei militare de regele 
ţăranilor Ferdinand I, că votul lor 
va fi asigurat. 

General TRAIAN 
MOŞOIU - Erou al întregirii  
Aşa este cunoscut şi perceput 
în mediile militare şi civile 
orădene generalul Traian 
Moşoiu. Biografia foarte bogată în fapte militare începe la 1 iunie 1889 cu gradul de 
sublocotenent în armata austro-ungară. Neîmpăcat cu gândul de a sluji o cauză care nu s-a 
potrivit cu educaţia ce a căpătat-o în familia sa de români, din Tohanul Nou, Traian Moşoiu 
demisionează din armata Austro-ungară şi trece prin „Vama Cucului" în regatul României233. 

De la 1 aprilie 1893 îl găsim în armata română cu gradul de sublocotenent, recunoscându-i-se 
vechimea in grad. şi aşa cel pe care Nicolae Iorga l-a numit un ardelean cumplit la înfățişare şi 
atitudine a devenit ostaş al neamului său. Traian Moşoiu a fost „un ofiţer înalt şi corpolent cu un 
aspect exterior și o înfăţişare perfectă. Prin calităţile sale fizice şi intelectuale, prin cunoştinţele 
militare foarte dezvoltate, ce le practică, prin zelul şi activitatea sa în serviciu a dovedit că posedă, în 
mod admirabil, aptitudinile gradului, că este foarte apt pentru gradul următor că este un excelent 
comandant”. Aşa l-a apreciat comandantul Batalionului 9 Vânători, pe căpitanul care cunoştea şi 
vorbea curent limbile germană şi maghiară.  

Ofiţer pătruns de sentimentul datoriei, cu înfăţişare ostăşească, cu temeinică cunoaştere a 
regulamentelor militare în teorie şi practică, Traian Moşoiu a fost socotit de generalul Borănescu, „un 
excelent instructor, conştiincios şi inteligent. Munca prestată la serviciu, sobrietatea vieţii de familie, 
şi prestigiul din viaţa civilă, l-au impus” și i-au atras laude binemeritate din partea şefilor. În întreaga 
carieră militară Traian Moşoiu a fost înaintat numai la alegere şi excepţional. În preajma războiului 
de întregire naţională generalul Culcer Ioan i-a apreciat calităţile deosebite. „Mă simt fericit că pot 
propune la înaintare excepţională pe acest locotenent-colonel, tipul soldatului desăvârşit”.  

Între colegi a fost socotit bun camarad, blând cu inferiorii, caracter cavaleresc. În corp a trăit în 
armonie fapt pentru care a fost iubit. Calitățile sale au fost remarcate. „Are ochiul prea bine exercitat 
                                                           
233 Passim Constantin Moșincat, Cronică de marș. 80 de ani de la înființarea Diviziei 11 Infanterie. 
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în amănunte, pe care le apreciază şi le vede cu o repeziciune şi siguranță uimitoare”. La aceste 
aprecieri s-a alăturat şi principele Ferdinand, care după inspecţia ce i-a făcut a concluzionat: 
„compania sa este bine comandată şi bine administrată”! 

La 1 aprilie 1916, avansat colonel, Traian Moşoiu a fost numit comandant al Regimentului 2 
Dorobanţi şi apoi al grupului Lotru234. A purtat grijă pentru „instruirea şi educarea militarilor cu 
grade in.ferioare şi pentru întreţinerea materialelor. Grijă a avut de soldaţi în special pe front. La 
moartea primului erou a consemnat in jurnalul său de front: l-am dat de exemplu tuturor ostaşilor 
din Grupul Lotru, cărora le-am amintit de strămoşii noştri români, care ziceau că moartea pentru 
patrie este dulce şi frumoasă. Le-am spus că din jertfa noastră se va făuri România întregită. Până la 
făurirea României Mari a comandat Diviziile 20 şi 23 Infanterie, Brigada 26 Infanterie în condiţii 
deosebit de grele. Pentru bravura sa a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul. După retragerea 1n 
Moldova a reorganizat Divizia 12 Infanterie, avansat general şi decorat cu Legiunea de Onoare 
franceză. 

La 25 mai 1918 a preluat comanda Diviziei 7 Infanterie cu care-pregăteşte „marea revanşă”. Cu 
această Divizie a intrat în Ardeal şi din Reghin a dat o proclamaţie din care reţinem: „cu noi aducern 
libertatea, iar dreptatea este scrisă pe steagurile noastre”. Îmbărbătând trupa din subordine, cum 
numai el ştia, urmăreşte, îndeaproape, inamicul în retragere până în ianuarie 1919, când frontul s-a 
stabilizat pe aliniamentul Sighet, Baia Mare, Ciucea, Zam. Generalul Traian Moșoiu a fost numit 
comandant al Comandamentului Trupelor din Transilvania şi până la 15 aprilie organizează cele 7 
divizii din subordine. A întocmit planul de operaţii în toate detaliile pe care Marele Cartier General 
le-a aprobat. Înainte de ofensivă a fost mutat comandant al Grupului de Nord. S-a pus În fruntea 
trupelor sale şi a dezlănţuit acţiunile ofensive pe care armata ungară a colonelului Kratochwil n-a 
mai putut-o opri până pe Tisa. La 20 aprilie 1919, la orele 12, generalul Traian Moşoiu a intrat 
triumfal in Oradea întâmpinat de mulțimea adunată cu urale: Trăiască generalul Moşoiu, eroul nostru 
naţional. Deşi nimeni nu-l văzuse până atunci, speranţele tuturor se legau de el, văzându-l ca pe un 
simbol al dezrobirii naţiei româneşti aşteptat de 4 luni. Aţi fost aşteptat, a spus un vorbitor ce a 
izbucnit în lacrimi, să ne trăiți! Acum putem muri cu toţii, că am văzut înfăptuit cel mai frumos vis al 
vieţii noastre, am văzut pe fiul Ardealului, pe Dumnezeul nostru, intrând triumfător, sfidând moartea, 
ca să ne salveze pe noi.  

20 aprilie 1919 a fost considerată, de savantul Nicolae Iorga, O zi de glorie, când generalul Traian 
Moşoiu a fost primit cum rareori a fost întâmpinat un şef de cuceritori. Automobilul lui, atât de 
îndrăzneţ, mănat mult înaintea regimentelor care înaintau, a fost literalmente copleşit, înăbuşit de 
flori. Ilustrul savant şi-a intitulat articolul din „Neamul Românesc” cu o concluzie ce a rămas ca o 
aură pentru generalul Traian Moşoiu căci nu ştiu, nu-mi aduc aminte ce s-a petrecut aici în acea zi de 
20 aprilie 1919, dar istoria românilor s-a făcut în ziua aceea acolo. După isprava de la Budapesta, 
generalul Traian Moşoiu a revenit la Oradea în fruntea Corpului Vânătorilor de Munte. Cu soldaţii săi 
a reparat şi făcut drumurile ce leagă satele de Oradea. Ca ministru al Comunicaţiilor, în 1922, a 
urgentat executarea căii ferate Arad—Salonta—Oradea. Ca semn al preţuirii în sala primăriei i s-a 
făcut un portret în mărime naturală, iar sculptorul M. Kara a realizat o plachetă după care autorităţile 
ungare au făcut o medalie de argint. La 24 ianuarie 1994, am descoperit in fundaţia unui perete 
fragmente de ceramică din care am recompus 18 medalioane cu înscrisul „General Traian Moșoiu 
1919. KISUJSZALAS, KENDERES, FEGYVERNEK, SZOLNOK” 235. 

Și astăzi numele generalului Traian Moşoiu, erou al întregirii naționale,  este prețuit la Oradea. În 
holul de la intrarea în Primărie a fost reașezată placa, făcută în 1920, în memoria intrării glorioase a armatei 
române în oraș. Lângă placă pe un soclu a fost așezat bustul generalului flancat de drapele tricolore.  

                                                           
234 A.M.R, fond Anuarul ordinului „Mihai Viteazul” 1916-1920, vol. I-III. Regimentul 2 Dorobanţi „Vâlcea” prin I.D.5218/13.12.1919, a 
fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”. Pentru eroismul de care au dat dovadă ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii regimentului în 
luptele de la Panta, Muntele Pologaş, Negoveanul Mare, Cisnădia-Moh, Răşinari, Gura Râului, Dealul Cioara în august şi septembrie 
1916, precum şi în luptele susţinute în timpul retragerii la Coţi, Pleşiu, Zănoaga, Cărbunari, Inoteşti şi Mizil în octombrie şi 
noiembrie 1916.  
235 Apud Constantin Moșincat, Divizia 11 Infanterie pe frontul întregirii, Editura Tipo MC, Oradea, 2008 
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La propunerea Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio, Sala mare de Consiliu, din Primărie și o stradă din 
centrul orașului. un regiment și drapelul de luptă, un bust al eroului, poartă numele general traian Moșoiu, ca 
simboluri de veșnică amintire, purtându-i numele!  

 
 

 

 

TRIANON - 100 
Marile beneficii aduse Ungariei de Tratatul de la Trianon 

Prof. Dr. Vasile LECHINȚAN 
 

S-au împlinit, la 4 iunie a.c., 100 de ani de la semnarea, în palatul numit Marele Trianon, de lângă 
Versailles, a Tratatului de pace dintre puterile mari ale Europei şi ale lumii, pe de-o parte, şi Ungaria, pe de 
altă parte, ţară care a tot tergiversat semnarea tratatului, sperând să obţină teritorii ale fostului regat ungar 
de odinioară, trăind într-o mitologie istorică arhaică şi neţinâd cont de marile aspiraţii moderne ale 
popoarelor de a se constitui în ţări naţiune, pe baza dreptului naţionalităţilor. Dar, totuşi, ungurii au obţinut 
la Trianon cel mai mare beneficiu: formarea/recunoaşterea unui stat naţional al lor, independent şi suveran, 
numit Ungaria, stabilit chiar în graniţele lui etnice fireşti. Se ştie că regatul Ungariei a fost dezintegrat în 
perioada 1526 (după batălia de la Mohacs) -1541 şi astfel stat ungar n-a mai existat până la 1918-1920. 
Uniunea forţată a Transilvaniei cu Ungaria de la 1848-1849 n-a fost recunoscută de români şi de împăratul 
Austriei şi pentru acest artificiu impus de revoluţia ungară a curs mult sânge. În perioada dualistă austro-
ungară 1867-1918 nu se poate spune de un stat independent numit Ungaria, deoarece această entitate nu 
avea drept de politică externă proprie şi nici de armată proprie, fiind în acest sens o colonie imperială 
austriacă.  

Aşadar, prin Tratatul de la Trianon, Ungariei i se recunoaşte statalitatea şi ţara ungurilor în graniţele 
ei cele mai viabile şi mai fireşti, nu în graniţe artificiale, gonflabile pe seama altor popoare. Astfel, Ungaria, 
devenit stat naţional şi independent, degrevat de potopul uriaş de probleme pe care le avea în timpul 
dualismului cu naţionalităţile, cu românii, croaţii, slovacii, sârbii, slovenii, cehii, ucrainenii, putea, de la 
această dată, să se concentreze asupra problemelor proprii, de instaurare a unui regim modern democratic, 
de creare a cadrelor necesare dezvoltării Ştiinţei şi Culturii proprii, de acces la prosperitate şi modernizare 
economică, financiară, comercială, politico-statală. De această dată, însă, trebuind să intre în mod cinstit în 
competiţia cu celelalte naţiuni, nu însuşindu-şi munca şi bogăţiile altora, ca până la 1918.  

             
    Statuia generalului Traian Moșoiu              Bust str. Armatei române Oradea             Placa de onoare și Bust din Primărie  

           – 1938 Oradea                                        sculptor col. Teodor Zamfirescu                             2001– sculptor Ioan Mihele  
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Dacă ţinem cont de ceea ce a zis reprezentantul Ungariei la Conferinţa de Pace de la Paris în prima 
jumătate a anului 1920, contele Apponyi, care a încercat, în mod penibil, “să dovedească liderilor lumii că el 
reprezenta o națiune civilizată, pe când națiunile din fostul Imperiu austro-ungar care și-au revendicat 
autodeterminarea ar fi inferioare și nedemne de proiecția care o propunea Vestul” (cf. istoricul Vasile Puşcaş, 
în volumul Trianon, Trianon), atunci reiese încă un beneficiu uriaş adus Ungariei de Tratatul de la Trianon, 
acela de a se fi eliberat de problemele extrem de numeroase avute, zi de zi, cu nişte “naţiuni inferioare” din 
cuprinsul graniţelor ei. Astfel că în loc ca statul ungar să se ocupe de progresul şi civilizaţia naţiunii ungare, 
ar fi avut pe cap şi aceste “naţiuni inferioare” pe care Ministerul de Interne Regal ungar din timpul 
dualismului le urmărea şi le persecuta continuu pentru pretenţiile lor, desigur, tot “inferioare”, de a-şi 
menţine limba, datinile, viaţa naţională, identitatea. Sunt pline documentele de arhivă, ziarele de epocă, de 
asemenea arestări, persecuţii, hărţuirea sistematică a intelectalilor, bătăi aplicate de jandarmii maghiari 
românilor, slovacilor şi altor popoare sus-amintite pentru diferite pricini. O arhitectură politică internă 
bazată numai pe represiuni permanente nu avea cum să dureze într-o Europă modernă, ale cărei valori 
supreme sunt libertatea şi democraţia.  

Presa română le arăta lumii ca nedreptăţi, presa maghiară şi secuiască le consemna cu satisfacţie că 
este bine şi corect apărat statul ungar, dar ambele genuri de presă consemnează abuzul. Ar fi extraordinar de 
necesar ca să se înceapă editarea unui corpus de documente în mai multe volume pe această temă, a 
persecuţiilor naţionalităţilor în timpul dualismului austro-ungar. Din aceste nedreptăţi flagrante făcute 
naţiunilor din Ungaria dualistă reiese, indirect, şi un alt beneficiu uriaş al Ungariei din Tratatul de la Trianon, 
si anume că, nemaiavând ocazia de a asupri pe faţă popoarele, ca în perioada dualistă, statul ungar a câştigat 
o mare onoare şi demnitate în ochii Europei şi ai lumii. În timpul dualismului, Ungaria era dezavuată de 
numeroase personalităţi culturale şi politice ale marilor civilizaţii: ale Franţei, Angliei, Italiei etc., până şi 
nordicul Bjørnstjerne Bjørnson, scriitor norvegian, laureat al Premiului Nobel în 1903, a sărit în apărarea 
românilor asupriţi de Ungaria dualistă, şi exemplele sunt numeroase. E drept că astăzi Ungaria pierde mult 
din respectul Europei prin continuarea cantonării în nerecunoaşterea, cu stridenţă, a dreptăţii Tratatului de 
la Trianon, care i-a adus, de fapt, atâtea beneficii reale. De remarcat atitudinea realistă, responsabilă şi nobilă 
a Austriei, care, “redusă teritorial și recunoscând vinovăția pentru declanșarea războiului, cu economie 
distrusă, s-a conformat pretențiilor Conferinței de pace și a semnat imediat Tratatul de la Saint-Germain (10 
septembrie 1919)” (Vasile Puşcaş, în volumul Trianon, Trianon). Austria nu a ridicat acest gest firesc al ei la o 
mare umilinţă care ar cere mereu răzbunare, precum Ungaria. Această atitudine a Ungariei din timpul lui 
Horthy până astăzi a creat destabilizare şi ură, care au dus la monstruoasele atrocităţi ungare contra 
românilor în Transilvania în timpul Dictatului de la Viena şi pentru care încă Ungaria nu şi-a cerut scuze 
românilor. 

Bine ar fi ca, de acum înainte, în Ungaria să fie spulberate toate penibilele furii/isterii contra 
Trianonului, toate şovinismele împrăştiate cu “generozitate” maximă înspre ţările succesoare, profanându-se 
în mod primitiv idealul de frăţietate şi armonioasă înţelegere şi colaborare, toată orbirea cu mituri istorice 
revanşarde, mituri care sunt repudiate din start, pe bună dreptate, de români, slovaci, croaţi, sârbi, sloveni şi 
chiar de naţiunile mari ale Europei şi ale lumii, deci fluturarea lor este complet inutilă şi nu ţine de civilizaţie. 

Despre absenţa statului român de la marcarea Centenarului Trianon 
De la bun început trebuie spus că Tratatele de Pace din 1919 şi 1920, mai ales cele de la Versailles (cu 

Germania), Saint Germain en Laye (cu Austria) şi Trianon (cu Ungaria), sunt adevărate sărbători ale Minţilor 
Politice şi Culturale ale Europei şi ale lumii, inclusiv ale României, pentru a se instaura ordinea şi pacea după 
o conflagraţie nimicitoare. Nu mai este nevoie, aşadar, ca un parlament al unui stat să declare sărbătoare o 
sărbătore, dar de o sărbătorire da, este nevoie, dacă-ţi pasă de civilizaţie, la urma urmei. Din partea României 
au mers acolo, la aşezarea păcii de la Trianon, oameni de stat şi politici, oameni de ştiinţă şi de cultură 
remarcabili în adevăratul sens al cuvântului. În primul rând tratatul a fost semnat din partea României de dr. 
Ion Cantacuzino (medic şi microbiolog, cu studii şi doctorat la Paris), ministru de stat, și de Nicolae Titulescu, 
fost ministru atunci şi viitor om politic de seamă al Europei interbelice. Au făcut demersuri politice şi 
ştiinţifice în favoarea României, la şi în timpul tratatului de pace de la Paris Ion I. C. Brătianu, regina Maria a 
României, marele geograf francez Emmanuel de Martonne, generalul Constantin Coandă (tatăl lui Henri 
Coandă), Al. Vaida Voevod, Alexandru Lapedatu (expert, mort în 1950 la Sighet), Ioan Pelivan (mort în 1954 
la Sighet), D. Danielopol (medic, fiziolog și farmacolog, a publicat, în 1919, la Paris, o monografie despre 
tifosul exantematic, care a fost de mai multe ori reeditată), Vasile Stoica (diplomat, publicist, analist politic și 
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asistent apropiat al lui Tomáš Masaryk și  al lui Ionel I.C. Brătianu, mort în Penitenciarul de maximă siguranţă 
Bucureşti, în 1959), Constantin Brătianu (mort la Sighet în 1950) şi alţii. Măcar în memoria demersului 
acestori oameni politici veritabili români şi a sfârşitului îngrozitor al unora în timpul ocupaţiei sovietice din 
România trebuia marcat Trianonul şi de către statul român. (Am citit de-a dreptul uluit că Romfilatelia a 
oprit de la difuzare, în ultimul moment, o emisiune deja editată şi tipărită dedicată Trianonului - ceva de 
domeniul spaţiului fantastic orwellian). Ce este de fapt Trianonul? O apărare a Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918, deci 1 Decembrie continuat. 

În problema nemarcării Centenarului Trianon au apărut câteva păreri inteligente, care probabil au 
influenţat şi au speriat pe cei de la conducerea statului român. Una dintre acestea a fost a profesorului 
universitar, filosofului şi omului politic maghiar G.M. Tamás, care a publicat în preajma centenarului Trianon 
un articol intitulat De ce să să nu scriem despre Trianon, articol foarte mediatizat pe reţelele mass-media, 
articol adresat conaţionalilor. Intelectual de seamă, G.M. Tamás face mai întâi o demonstraţie de forţă privind 
numeroasele surse valide de lectură şi de cercetare privind problema naţionalităţilor din Imperiul austro-
ungar, a cauzelor Trianonului şi a lipsei de interes din partea intelectualității maghiare privind cunoașterea 
contextului central- și est-european de atunci. Înşiră documente şi scrieri ale unor autori de seamă maghiari, 
români, croaţi, sârbi, austrieci, polonezi etc. Autorul vorbeşte apoi că una din „cauzele tragediei paneuropene 
petrecută în timpul celui de Al Doilea Război Mondial este posteritatea infernală a dilemelor imperiale 
habsburgice rămase nerezolvate și nerezolvabile, care continuă azi sub mască «europeană»”, însă, enigmă, nu 
le numeşte, nici pe cele „nerezolvate”, nici pe cele „nerezolvabile”, vorbind apoi de faptul cum la suprafaţă 
„curge gargara superficială, românii zic una, maghiarii alta și așa mai departe ad insuportabil de plictisitorul 
infinitum”. Aici probabil este inoculată unora teama de a nu continua „gargara superficială”, deşi autorul 
vorbeşte de gargară, nu de inteligenţa posibilă pusă în joc. Şi apoi concluzia autorului: „Așa nu se poate, nu ne 
e permis să scriem despre baiurile Trianon-ului”. Atacă pe Ungaria oficială şi pe România oficială pentru cele 
două sărbători: zi de doliu, respectiv sărbătoare, şi le cataloghează drept „Șovinism primitiv de puberi” ce 
„Frizează nepriceperea și ignoranța profanatoare”. Un adevăr mare le spune conaţionalior din Ungaria şi 
probabil şi maghiarilor din România: „Dacă nu va începe travaliul cunoașterii și iubirii îndreptat spre un 
lucru care este diferit, e cu totul diferit de viața noastră de azi și de prejudecățile și prezumtivele noastre 
cunoștințe contextuale derivate de aici, atunci e mai bine să nu spunem nimic despre Trianon, e mai bine să 
admitem că nu suntem nici demni, nici capabili să conversăm despre el”. Şi încheie: „Să nu vorbim despre 
Trianon, căci nu știm despre ce vorbim”, îndemn adresat tot astfel conaţionalilor, desigur celor care tot 
declamă cu ură: Trianon-Trianon. Nu putem fi decât total de acord. Cel mai mult mi-a plăcut expresia 
„travaliul cunoașterii și iubirii îndreptat spre un lucru”. Da, această iubire îndreptată spre trecut, de exemplu, 
este esenţa travaliului de sisif al unui cercetător adevărat. Să fie acest text al lui G.M. Tamás cauza pentru 
care oficialii statului român au aruncat şi copilul, odată cu zoaia din copaie? Ruşinos, pentru că o sărbătorire 
inteligentă nu însemna “gargară”, iar tăcerea este în acest caz lipsă de demnitate. 

Un alt text contra marcării evenimentului Trianon 100 este al profesorului universitar Vasile Sebastian 
Dâncu, un foarte bun şi experimentat sociolog, text intitulat Eu nu știu ce se sărbătorește pe 4 iunie. Eu 
sărbătoresc pe 1 Decembrie. Am scris mai sus că în 4 iunie 1920 se continuă de fapt 1 Decembrie 1918, prin 
alţi reprezentanţi români de seamă. Profesorul Dâncu mai spune că “Noi sărbătorim la 1 Decembrie voința 
românilor ardeleni de a se uni cu patria mamă, un simbolism pozitiv, modern și mai tare decât birocrația 
vreunui tratat internațional” şi că pentru noi tratatul de la Trianon “nu are nicio semnificaţie”. Sigur că un 
sociolog vorbeşte de birocraţie, de lipsa de semnificaţie a marelui act, probabil gândit ca o hârtie oarecare, 
dar un istoric îl interpretează corect drept o luptă la fel de necesară ca la 1 Decembrie, sus pomenit. A vorbi 
de birocraţie ar însemna că totul s-a făcut fără noi şi astfel noi ne-am trezit cu o pomană din partea 
“birocraţilor”. Concluzia Profesorului Dâncu este că, citez: “nu pot să sărbătoresc suferința aproapelui”. Care 
suferinţă? Când toţi analiştii politici de marcă ai Europei observă cum Ungaria, în loc să se ocupe de 
dezvoltarea ei economică şi culturală, a făcut o “industrie” din exacerbarea plângerilor după pierderea 
privilegiilor avute asupra altor popoare “inferioare” din perioada dualistă. Aceasta nu mai este suferinţă. 
Profesorul Dâncu nu lasă deschisă nicio uşiţă spre marcarea demnă şi inteligentă (chiar vorbise Profesorul 
Dâncu despre “un răspuns inteligent şi ferm din partea României” faţă de politica lui Orban, cel din Ungaria) 
a Centenarului Trianon, a unui efort formidabil al marilor personalităţi româneşti de atunci pentru a păstra 
hotărârea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 
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România, promotoarea unei diplomaţii active în Peninsula Balcanică  
în scopul realizării Alianţei Militare a Înţelegerii Balcanice (1935 – 1939) 

 
C-dor (r) prof. univ. Dr. Jipa ROTARU  

 
România avea interese de securitate atât în Europa de Est şi centrală, cât şi în Balcani. Regiunea sud–

est europeană se afla în atenţia imediată a conducerii de la Bucureşti, deoarece evoluţiile politico-militare 
din cuprinsul ei puteau avea afecta direct România, ţară ce deţinea o întinsă frontieră în lungul Dunării, în 
nordul Peninsulei şi care controla atât gurile fluviului, cât şi o porţiune însemnată a litoralului de vest a Mării 
Negre. Preocuparea pentru problemele balcanice se justifică nu numai prin motive de natură militară–de 
apărare a frontierei sudice a statului reîntregit–cât şi prin interese economice, majoritatea schimburilor 
româneşti de bunuri cu exteriorul efectuându-se prin strâmtori sau pe ruta Niş-Salonic. Desigur, la baza 
legăturilor dintre România şi statele balcanice se aflau şi bogate tradiţii de prietenie şi colaborare, precum şi 
numeroase întrepătrunderi culturale. 

Peninsula Balcanică continua într-o mare măsură, şi după primul război mondial, să deţină un loc 
însemnat în strategia marilor puteri, realitate pe care România nu o putea ignora. Dintre statele ce emiseseră 
odinioară pretenţii de dominarea Europei de sud-est, Italia îşi menţine şi după 1918 politica de hegemonie în 
regiune. Ambiţiile sale de luare sub control a Balcanilor veneau însă în contradicţie cu cele ale Franţei şi 
Marii Britanii, puteri care garantaseră la Versailles noua ordine politică în Peninsulă. Acestor puteri aveau să 
li se alăture în calitate de competitor la dominarea regiunii şi cel de-al treilea Reich, ce va acţiona până în 
1940 preponderent pe canale economice. Cât priveşte U.R.S.S.-ul, influenţa sa în Balcani, în perioada 
interbelică, a fost în general mult mai redusă decât aceea a vechiului imperiu rus, dar aceasta nu înseamnă că 
guvernul de la Moscova nu se interesa de evenimentele din regiune. Conştient de importanţa menţinerii 
stabilităţii în sud-estul Europei pentru propria sa securitate şi de necesitatea unirii eforturilor ţărilor din 
Balcani în direcţia apărării în comun a independenţei lor faţă de Marile Puteri, guvernul român a iniţiat 
intense demersuri diplomatice în scopul creierii unei alianţe regionale de felul Micii Antante şi în vastul 
spaţiu dintre Dunăre, Adriatica şi Mediterana. În consecinţă, la 9 februarie 1934 la Atena, miniştrii de externe 
ai României, Greciei, Turciei şi Iugoslaviei semnau Pactul Înţelegerii Balcanice .  

Pentru diplomaţia română, 1934 devenea astfel anul de vârf al activităţii externe în perioada 
interbelică deoarece, la iniţiativa oficialităţilor din Bucureşti, se constituise în centrul şi sud-estul Europei un 
complex sistem de alianţe de asistenţă mutuală, având în compunere doar state mici şi mijlocii. Edificarea 
unui `bloc al ţărilor mici şi mijlocii“ , spre a contracara ameninţările venite din partea marilor puteri, a 
reprezentat un eveniment unic în istoria modernă a Europei, probând forţa pe care o au popoarele atunci 
când îşi unesc eforturile în lupte pentru pace, securitatea internaţională şi independenţă. Crearea blocului 
Mica Antantă - Antanta Balcanică – cu participarea activă a României - a provocat profunde nemulţumiri în 
toate statele fasciste şi revizioniste, ce-şi vedeau astfel reduse considerabil şansele de a manevra diplomatic 
în Europa şi de a relansa politica de cuceriri teritoriale. De aceea, atât Germania cât şi Italia şi la remorca lor, 
Ungaria şi Bulgaria - îşi vor îndrepta în intervalul 1934-1938 principalele lovituri împotriva Micii Antante şi 

Antantei Balcanice, exploatând lipsa de 
realism a guvernanţilor din Franţa şi Marea 
Britanie, teama lor de comunism, 
neîncrederea reciprocă dintre puterile 
occidentale şi U.R.S.S., caracterul aventurist 
al politicii regimului dictatorial din Polonia, 
care a refuzat în mai multe rânduri afilierea 
la alianţa statelor central şi sud-est europene 
(preferându-i un “joc de echilibru” între 
U.R.S.S., Germania,  Franţa şi Marea Britanie 
). Nu este lipsită de interes constatarea, mai 
puţin evidenţiată în analizele istorice 
rezervate perioadei interbelice, că abia după 
dezmembrarea alianţelor statelor mici şi 
mijlocii din centrul şi sud-estul continentului 
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– cu acordul iresponsabil al puterilor occidentale – Germania nazistă, asistată de Italia şi de “aliaţii” lor, a luat 
iniţiativa declanşării celui de –al doilea război mondial.  

Materializarea Pactului balcanic în domeniul militar, respectiv punerea bazelor unei colaborări 
eficiente, capabile să asigure suportul militar adecvat al alianţei politice încheiate, a devenit  preocuparea 
prioritară a statelor membre. Prin Protocolul anexă se stabilea că în termen de şase luni să înceapă negocieri 
în vederea „încheierii unei Convenţiuni apropiate scopurilor urmărite prin Pactul de Înţelegere Balcanică“, deci 
şi al unei convenţii militare adecvate. Dar, datorită unor divergenţe de păreri provocate de o serie de factori, 
printre care situaţia geografică specifică, regimului politic, alianţele politice şi militare anterior semnate de 
unele dintre statele membre ale Înţelegerii Balcanice, negocierile în scopul încheierii convenţiei militare şi-
au prelungit timp de trei ani. 

Important este că toate întrunirile ce au urmat, atât la nivelul Consiliului Permanent, cât şi la nivelul 
altor organe, vizitele reciproc întreprinse de personalităţi diplomatice ale celor patru state au avut în centrul 
preocupărilor problemele convenţiei militare destinată a asigura suportul material al alianţei nou 
constituite. În acest sens, în scopul garantării frontierelor balcanice ale statelor lor, până la semnarea 
convenţiilor militare, miniştrii de externe ai Iugoslaviei, Turciei, Greciei şi României au încheiat la 15 mai 
1934 un Proces Verbal menit a reconfirma faptul că membrii Antantei Balcanice îşi garantau neutralitatea 
binevoitoare faţă de partenerul căzut victimă unei agresiuni neprovocate. Acest document reprezintă 
punctul de pornire al acţiunii comune pentru clarificarea poziţiei fiecărei părţi în legătură cu colaborarea 
militară. Cu tot caracterul său pur politic, actul semnat are o importanţă aparte pentru configuraţia 
ulterioară a alianţei militare balcanice. El venea să întărească hotărârea Turciei, Iugoslaviei şi României de a 
încheia  convenţii militare care “se puteau realiza imediat, putând fi bilaterale sau multilaterale”. 

Totodată, în mai 1934, miniştrii de externe ai celor trei ţări au luat act de declaraţia făcută de 
guvernul elen în faţa corpurilor legiuitoare cu ocazia ratificării Pactului Înţelegerii Balcanice, la 2 aprilie 
1934, în sensul că scopul acesteia este „numai garantarea fruntariilor balcanice împotriva oricărei agresiuni 
venind din partea unuia din statele balcanice”, consemnare ce exprimă clar rezerva guvernului grec de a se 
angaja faţă de celelalte state semnatare, într-un eventual conflict cu Italia sau cu o altă mare putere. 

În situaţia dată, căutând 
totuşi să găsească modalităţi de 
întărire a securităţii reciproce, 
România şi Turcia au perfectat 
la Geneva, în 5 iunie 1934, o 
convenţie politică secretă, prin 
care se obligau să-şi dea ajutor 
militar în următoarele condiţii: 
1) dacă unul din statele 
semnatare devenea, în orice 
împrejurări, obiectul unei 
agresiuni din partea unui stat 
balcanic, acţionând singur sau 
împreună cu un alt stat balcanic 
sau nebalcanic, sau 2) când 
vreuna dintre cele două ţări 
devenea obiectul unei acţiuni 

de război din partea oricărui alt stat. În epocă, semnarea acestei convenţii era socotită drept “ un mare 
progres“ pentru asigurarea apărării ţării. Specialiştii militari din Marele Stat  Major român apreciind că prin 
aceasta se rezolvau aspecte importante ale “programului militar român extern“, precum anihilarea rapidă a 
unei agresivităţi venite din Balcani în eventualitatea unei complicaţii la celelalte frontiere ale statului şi 
asigurarea securităţii traficului prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele, principala legătură cu exteriorul a ţării. 

Convenţia politico–militară bilaterală româno-turcă constituia totodată un prim pas spre înfăptuirea 
unei alianţe militare generale a Înţelegerii Balcanice, un acord de asistenţă mutuală încheindu-se între Turcia 
şi Iugoslavia în acelaşi an, 1934. Modalităţile de fixare concretă a formelor colaborării militare între România 
şi Turcia erau „de competenţa marilor state majore“, după cum sublinia Nicolae Titulescu. În acest sens, cu 
prilejul  Conferinţei Balcanice de la Bucureşti, din luna mai 1935, miniştrii de externe ai României şi Turciei 

 
Nicolae Tituleescu – semnează angajarea României în Pactul Balcanic 
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au convenit ca „marile state majore respective să procedeze la stabilirea clauzelor unei convenţii militare 
pentru asigurarea colaborării celor două armate, iar pentru iniţierea studiilor pregătitoare, Marele Stat 
Major român să trimită la Ankara, o delegaţie pentru a lua un prim contact cu Marele Stat Major turc“. 

În consecinţă, în vederea realizării unei convenţii de cooperare militară, au început la Ankara discuţii, 
la 3 iunie 1935. Delegaţia militară română a fost alcătuită din colonelul Gheorghe Rozin, şeful Secţiei operaţii 
din Marele Stat Major şi maiorul Constantin Lupescu. Programul de lucru al întâlnirilor a cuprins studierea 
amănunţită a convenţiei politice bilaterale, din iunie 1934, un schimb reciproc de informaţii în legătură cu 
eventualul agresor din Balcani, precum şi modul cum puteau fi soluţionate acestea. Chiar din prima şedinţă, 
delegaţia turcă a prezentat Convenţia secretă dintre Iugoslavia şi Turcia, identică cu cea româno-turcă, 
cerând ca lucrările întâlnirii experţilor militari ce abia începuseră să ţină cont de documentul respectiv şi, în 
limita intereselor celor două armate să se ajungă la un punct de vedere asemănător. 

În perioada următoare a schimbului de vederi dintre delegaţiile militare, Marile State Majore român, 
turc şi iugoslav au elaborat, fiecare, câte un proiect de convenţie militară. Se pare că realizarea unei 
colaborări militare eficace a Înţelegerii Balcanice fusese pornită pe o cale bună. Din informaţiile primite pe 
diferite canale de la Ankara, rezultă însă că Turcia privea cu mari rezerve acţiunea iniţiată, deoarece „atât 
România, cât şi Iugoslavia, angajate prea mult în cadrul Micii Înţelegeri nu vor dispune de o suficientă libertate 
de acţiune pentru a putea intervenii la nevoie cu forţele necesare în situaţii de război ce pot intervenii în 
Balcani“12. Se contura astfel, intenţia Turciei de a prezenta la reuniunea tripartită, două propuneri : una, care 
să ţină seama de angajarea României şi Iugoslaviei în cadrul Micii Înţelegeri şi alta, care tindea să modifice 
statutul militar al Micii Înţelegeri. În privinţa primei propuneri, Turcia preconiza să-şi menţină o libertate de 
acţiune neştirbită. Majoritatea forţelor sale erau destinate altei regiuni decât Balcanii. Aici, ea urma să 
îndrepte un efectiv redus de trupe. În eventualitatea că Iugoslavia şi România ar fi fost angajate pe alte teatre 
de război, Turcia oferea în spaţiul balcanic maximum de forţe aflate la dispoziţie. A doua propunere turcă 
pornea de la opinia împărtăşită de forurilor respective din Ankara că, Mica Înţelegere constituie un punct 
nevralgic în cooperarea militară interbalcanică. Într-o asemenea variantă, frontul de vest urma să devină 
secundar pentru România şi Iugoslavia, varianta fiind practic inacceptabilă pentru guvernele de la Bucureşti 
şi Belgrad. 

Marele Stat Major român preconiza o armonizare a angajamentelor ce decurgeau pentru Iugoslavia şi 
România din convenţia militară a Micii Înţelegeri cu obligaţii comune ce urmau să fie asumate prin convenţia 
militară cu Turcia întrucât, în cazul unui conflict general, Ungaria rămânea obiectivul asupra căruia România 
şi Iugoslavia trebuiau să concentreze mai întâi eforturile lor, fără a fi totuşi neglijate aspectele colaborării cu 
guvernul din Ankara în scopul apărării stabilităţii şi păcii în Balcani. 

Lucrările primei conferinţe militare în trei, a Înţelegerii Balcanice, au început la 28 noiembrie 1935, la 
Belgrad. România şi Iugoslavia au fost reprezentate de titularii statelor lor majore, având depline puteri 
pentru semnarea convenţiei, în timp ce Turcia a trimis la această întrunire pe subşeful Statului Major General 
turc, ceea ce din punct de vedere al procedurii, a constituit un impediment de seamă. Cu toate acestea, în 
urma discuţiilor , s-a elaborat şi s-a parafat Convenţia Militară Tripartită a Înţelegerii Balcanice. Ea nu a putut 
fi însă semnată acum, din cauza rezervelor României şi Turciei, exprimate cu un an înainte şi care nu-şi 
găsiseră încă rezolvarea. În esenţă, prevederile acestui document, de importanţă pentru apărarea fruntariilor 
naţionale ale statelor antirevizioniste din Balcani, erau menite să stabilească măsurile de apărare “în contra 
Bulgariei în cazul unei ameninţări de război sau unui atac din partea acesteia vizând o acţiune imediată şi 
comună a alianţelor în scopul de a o scoate din cauză înaintea oricărei posibilităţi de surprindere din partea ei”.  

Prin articolul 2 se stabilea cuantumul de forţe militare pe care fiecare din cei trei aliaţi trebuie să le 
mobilizeze: 120 de batalioane de infanterie, 150 de baterii de artilerie, 24 escadroane de cavalerie şi 100 
avioane , cu care trebuiau să intervină în cazul în care nu se afla în război cu nici o altă putere . Statul care se 
găsea deja în război cu o altă putere trebuie să intervină în contra Bulgariei cu maximum de forţe disponibile. 
„Acest maxim urma a fi fixat prin proiectele de operaţii, ţinând cont de scopul arătat la punctul 1. În principiu, 
convenţia mai stabilea: normele explicative necesare stabilirii componenţei unitare a unităţilor militare 
prevăzute ca forţe de intervenţie, zonele de concentrare ale armatelor aliate în funcţie de direcţia de lansare a 
atacului , modalitatea de colaborare în timp de pace a marilor state majore aliate; cooperarea morală; 
materială; legături şi transmisiuni; cooperarea maritimă şi fluvială”. Întocmirea proiectelor de operaţii 
relative la diversele ipoteze de acţiune urmau a face obiectul unui studiu comun al celor trei state majore. 
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Convenţia militară includea şi două rezerve – româno-turcă –înscrise în partea ei finală. Marele Stat 
Major român n-a putut accepta propunerea organului similar turc cu privire la cuantumul forţelor proprii ce 
trebuiau mobilizate şi zonele de concentrare. Rezerva formulată de Marele Stat Major turc preconiza ca 
zonele de concentrare ale armatelor română şi turcă să fie soluţionate şi determinate ulterior. Această 
rezervă a rezultat din faptul că Marele Stat Major român , dat fiind lungimea frontierei cu Bulgaria, propunea 
ca zonă de concentrare a grosului forţelor române să fie definitivă pentru fiecare ipoteză în parte, concepţie 
pe care a împărtăşit-o şi Marele Stat Major iugoslav, în timp ce Marele Stat Major turc cerea ca această zonă 
să fie invariabil fixată în Dobrogea,  temându-se de întârzieri la trecerea Dunării de către forţele române.  

Cu toate că nu se ajunsese la o formulare definitivă, luând în considerare  rezervele româno-turce, 
Convenţia militară  tripartită a avut o deosebită importanţă pentru ţara noastră. Ea a întărit poziţia politico-
militară a României în Peninsula Balcanică şi în restul Europei prin faptul că i-a asigurat libertatea de acţiune 
şi zona de manevră în cadrul spaţiului balcanic. Pornind de aici , factorii politici şi militari de conducere ai 
ţării şi-au dat seama de necesitatea adoptării de măsuri în direcţia oficializării celor convenite la Belgrad şi a 
completării alianţei militare de apărare prin includerea Greciei între semnatarii ei. În perioada următoare 
aşadar, acţiunile întreprinse în vederea realizării acestor două deziderate au constituit preocuparea de bază 
atât a forurilor de conducere politică, cât şi militară a statelor semnatare ale Pactului Balcanic. 

La sfârşitul anului 1935 a avut loc un schimb de scrisori între miniştrii de externe român şi iugoslav, 
prin care s-a căzut de acord a se iniţia acţiuni diplomatice şi militare corespunzătoare pentru rezolvarea 
rezervelor române şi turce şi cooptarea Greciei, semnatară a Pactului politic din februarie 1934. De altfel, 
deja guvernul din Atena adresase celorlalte trei state semnatare a Pactului Balcanic, cererea de a i se remite o 
copie a convenţiei militare tripartite. 

După o prealabilă consultare , miniştrii de externe ai Iugoslaviei, României şi Turciei au ajuns, la 
începutul anului 1936, la convingerea că se impune invitarea Greciei la o viitoare conferinţă militară a 
statelor din Înţelegerea Balcanică. Pentru a netezi calea aderării Greciei la convenţia militară a Înţelegerii 
Balcanice, Marele Stat Major român a socotit că este necesar mai întâi a se pune de acord cu forul militar 
similar turc în legătură cu renunţarea la rezervele lor cuprinse în convenţie. În acest scop, a fost iniţiat şi s-a 
desfăşurat la Ankara,în mai 1936, un schimb de opinii între reprezentanţii celor două state majore. 
Conţinutul principal al discuţiilor angajate l-a constituit , după cum reiese din documentul întocmit la Marele 
Stat Major român, cu acest prilej, „pregătirea înlăturării rezervelor pentru a se putea apoi efectua aderarea 
Greciei la Convenţia Militară a Înţelegerii Balcanice.“  

În zilele de 4-6 mai 1936, s-au desfăşurat la Belgrad, lucrările Consiliului Permanent al Înţelegerii 
Balcanice. Problema principală pe agenda de lucru a acestei reuniuni a constituit-o analizarea raporturilor 
militare între cele patru state membre ale alianţei balcanice. Un rezultat pozitiv al acestei întruniri este faptul 
că Grecia şi-a precizat poziţia faţă de cooperarea militară în cadrul alianţei. Prin scrisoarea adresată de 
primul ministru J. Metaxas preşedintelui în exerciţiu al Consiliului, Tewfic Rustu Arras, se arăta că: „Grecia 
este ferm decisă de a urma politica Înţelegerii Balcanice în cel mai sincer spirit de strânsă încredere şi de 
constantă colaborare cu aliaţii săi balcanici”. Oprindu-se îndelung asupra îndatoririlor militare ale ţării sale 
în cadrul Înţelegerii  Balcanice, Metaxas a înfăţişat diversele împrejurări în care Grecia ar trebui să ia hotărâri 
cu caracter militar, prezentând şi soluţiile pentru care aveau avizul regelui şi al principalelor forţe politice. 
Astfel, în cazul unei agresiuni balcanice în care Italia ar fi luptat împotriva Înţelegerii Balcanice, Grecia se 
abţinea de a intra imediat în război, adoptând neutralitatea binevoitoare colectivităţii balcanice.  

În cazul unui conflict pur balcanic, Metaxas arăta că Grecia va participa cu forţele ce se vor stabili fiind 
gata să încheie o convenţie militară cu celelalte state ale Înţelegerii Balcanice. Ca urmare a clarificării poziţiei 
Greciei, Consiliul Permanent a decis ca statele majore să studieze în comun şi să elaboreze textul unuia sau 
mai multor convenţii militare  corespunzătoare. Deosebit de important este că, guvernul din Atena îşi 
exprima voinţa de a se lupta alături de statele din Antanta Balcanică în situaţia în care acestea ar acţiona într-
o coaliţie împreună cu Franţa şi Marea Britanie împotriva unor puteri fasciste şi revizioniste.   

Întruniţi într-o şedinţă de lucru în iunie 1936 la Bucureşti , şefii de stat major român şi iugoslav au 
încheiat un protocol conform căruia se prevedea ca problema rezervelor din convenţia militară să fie 
reglementată prin înţelegerea directă între Marele Stat Major român şi Marele Stat Major turc; în privinţa 
aderării Greciei la Convenţie, deoarece acesta se face în condiţii speciale (scrisoarea Metaxas), cei doi şefi de 
state majore au căzut de acord că este cazul a se  întocmi un document separat, care să aibă la bază ipotezele 
de război cu care Grecia se declarase de acord. Acordul stipula, totodată, ţinerea în secret a convenţiei 
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tripartite faţă de Grecia, până la modificarea poziţiei adoptată de ea în raporturile cu partenerii din 
Înţelegerea Balcanică. Cu întocmirea proiectului convenţiei cvatripartite a fost însărcinat Marele Stat Major 
Român, expresie a prestigiului de care acesta se bucura în rândul colegilor militari de alianţă. Perioada 
pregătirii şi elaborării acestui important document al colaborării militare balcanice a constituit încă un prilej 
de înaltă afirmare a calităţilor şi preocupărilor statornice ale organului nostru militar pentru salvgardarea 
păcii şi a statu-quo-lui balcanic, în condiţiile în care norii negri ai războiului încep să se abată şi asupra 
acestei zone europene. 

Concomitent cu desfăşurarea acestor evenimente sunt intensificate şi contactele dintre reprezentanţii 
militari români şi turci pentru rezolvarea problemelor legate de rezervele cuprinse în convenţia militară din 
1935. Lucrurile se vor lămuri definitiv cu prilejul Conferinţei Strâmtorilor de la Montereaux din iunie 1936, 
când din iniţiativa lui Nicolae Titulescu este facilitată o întrevedere de lucru între şeful Marelui Stat Major 
român, general de divizie Nicolae Samsonovici şi subşeful Statului Major Turc, generalul Assim Gunduz. Acest 
important schimb de vederi pentru reglementarea raporturilor militare româno-turce se încheie prin 
semnarea unui protocol, prin care se convine asupra formulărilor destinate să înlăture rezervele înscrise în 
convenţie. Acest acord izvora din necesitatea urgentării semnării şi ratificării convenţiei militare tripartide. 
În principiu, compromisul la care s-a ajuns cu acest prilej, consta în acceptarea de către autorităţile militare 
turceşti a rezervei ridicate de România, admiţând discuţii ulterioare semnării convenţiei tripartite. Referitor 
la rezerva ridicată de Turcia, ea era acceptată de România numai în situaţia în care aceasta din urmă nu se 
găsea în stare de război pe alte fronturi. Turcia se angaja, totodată, ca în cazul unui atac revizionist din 
Balcani asupra României, să-şi concentreze forţele de intervenţie, cuantumul lor urmând să fie stabilit la 
reuniunile militare de lucru ulterioare.  

S-au creat astfel condiţiile pentru încheierea unor convenţii militare defensive care să cuprindă toate 
cele patru state membre ale Înţelegerii Balcanice. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât guvernele 
statelor aliate îşi dădeau seama că în situaţia atacării graniţelor lor trebuie să conteze, în fond, doar pe 
propriile lor forţe. 

În aceste împrejurări, în noiembrie 1936, s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările Conferinţei şefilor de 
state majore din România, Iugoslavia, Turcia şi Grecia. În primele trei zile ale Conferinţei discuţiile au fost 
purtate între  reprezentanţii României, Turciei şi Iugoslaviei şi s-a adoptat fără rezerve textul Convenţiei 
militare tripartide. Documentul semnat urmărea aceleaşi scopuri de pact şi de apărare ca şi alianţele politice. 

Se stipula că în cazul când una din puterile contractante, ameninţată prin pregătiri militare sau prin 
procedee ostile de Bulgaria, va fi obligată să ia măsuri militare speciale sau să decreteze mobilizare, celelalte 
două se angajează să ia de îndată, împotriva Bulgariei, contramăsurile necesare, sau să decreteze mobilizarea 
forţelor prevăzute în Convenţiei în scopul de a o scoate din cauză înainte ca aceasta să poată realiza 
surprinderea strategică. 

Dacă Bulgaria ataca prin surprindere una din puterile contractante, celelalte două puteri, la cererea 
oficială a puterii atacate, aveau înscrise în convenţie aceleaşi obligaţii ca la paragraful anterior. Cu privire la 
forţele militare de intervenţie ale fiecărui stat implicat în acţiuni de apărare împotriva Bulgariei şi care nu se 
afla în război cu o altă putere, se stabilea un minimum de 120 batalioane de infanterie,150 de baterii de 
artilerie, 24 de escadroane de cavalerie şi 100 de avioane. Când una sau mai multe puteri contractuale ş-ar fi 
găsit în stare de război cu alte state decât Bulgaria şi aceasta ar fi adoptat o poziţie ameninţătoare, cele trei 
puteri urmau a se consulta în legătură cu măsurile de luat. 

Urmând a se angaja apoi discuţiile şi cu delegaţia militară a Greciei, în vederea semnării convenţiei 
militare în patru, partea română a propus următorul text care să fie comunicat acesteia: “Subiectul reuniunii 
a fost discutarea ipotezelor în care Grecia nu participă conform rezervelor făcute de domnul Metaxas. După 
aceste explicaţii, în perioada 6-10 noiembrie, s-au  întrunit reprezentanţele militare ale României, Turciei, 
Iugoslaviei şi Greciei luând în discuţie convenţia militară în patru, al cărei proiect fusese conceput de Marele 
Stat Major român. Pe timpul acestor negocieri a sosit o telegramă din partea ministrului român la Ankara 
care anunţa că guvernul turc şi Strojadinovic – primul ministru iugoslav – doreau să nu se grăbească 
încheierea convenţiei în patru, ea urmând să fie numai discutată “ad referendum”, rezervându-se încheierea 
ei pentru o altă reuniune. Dat fiind stadiul avansat în care se ajunsese cu negocierile, la primirea telegramei 
s-a hotărât semnarea pe loc a convenţiei, introducându-se însă câteva rezerve  menite a mâna intrarea ei în 
vigoare. În principiu, cu acelaşi caracter defensiv ca şi convenţia militară în trei, convenţia în patru avea un 
conţinut asemănător. Ea prevedea că dacă una din puterile contractante ar fi fost ameninţată de Bulgaria sau 
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Albania (acţionând singure sau împreună cu Ungaria), fiind obligate să ia măsuri speciale sau să decreteze 
mobilizarea, trebuie să informeze celelalte state care se angajau să ia imediat contra Bulgariei (respectiv 
Albaniei şi Ungariei) contramăsurile necesare, sau să decreteze mobilizarea forţelor prevăzute în convenţie 
pentru a preveni atacul prin surprindere. În cazul în care atacul din partea aceloraşi adversari prezumtivi s-
ar fi produs prin surprindere asupra unui stat semnatar, celelalte trei state, la cererea celui atacat, erau 
obligate să decreteze mobilizarea forţelor prevăzute şi să acţioneze cât mai repede posibil împotriva 
atacantului. Forţele de apărare ale fiecărui stat aliat, când acesta nu se afla în război cu o altă putere, erau 
astfel stabilite: România, Turcia şi Iugoslavia câte: 120 batalioane, 150 baterii, 24 escadroane şi 100 avioane, 
iar Grecia: 70 batalioane, 90 baterii, 16 escadroane şi 65 avioane. 

Rezervele incluse într-un Protocol – Anexă la convenţie şi care diminuau rolul, eficienţa şi importanţa 
acesteia în raport cu convenţia în trei, făcând-o practic inoportună până la o viitoare rediscutare şi ratificare, 
aveau următorul conţinut: prima, introdusă la dorinţa delegatului grec, prevedea obligaţia puterilor 
contractante de a permite trecerea pe teritoriul şi prin apele lor a transporturilor de materiale de război 
pentru aliatul care s-ar găsi în război cu un alt stat; cea de-a doua, formulată de delegatul iugoslav, prevedea 
angajamentul puterilor contractante de a nu suspenda ostilităţile aflate în curs chiar dacă alte puteri ar 
interveni din partea adversarilor, iar ultima, introdusă de delegatul român, prevedea obligativitatea  celor 
patru puteri contractante de a declara război Bulgariei, Albaniei şi Ungariei în cazul când una dintre acestea 
ar fi atacat un stat aliat, chiar dacă acestea nu aveau frontiere comune cu statul atacator. 

În finalul  conferinţei s-a mai redactat un proces verbal referitor la inoportunitatea discutării şi 
semnării, la acest moment, a Protocolului referitor la problema acţiunii comune împotriva Bulgariei în cazul 
denunţării de către acesta a clauzelor militare ale Tratatului de la Neuilly. 

În zilele de 15-18 februarie 1937, s-a întrunit la Atena, Consiliul Permanent al Înţelegerii Balcanice. 
După dezbaterea problemelor politice corelaţie cu situaţia internaţională şi cu starea “de facto” creată de 
tratatul bilateral iugoslavo-bulgar, miniştrii de externe, ascultând rapoartele delegaţiilor militare şi statelor 
lor în legătură cu rezervele formulate în noiembrie 1936 la Conferinţa de la Bucureşti, au convenit să se 
adopte formulări definitive, în urma cărora să se poată ratifica Convenţia militară în patru. Procesul verbal al 
întrunirii, trimis de Ministrul Afacerilor Externe Marelui Stat Major cu nr. 1039/22 februarie 1937, evidenţia 
clarificările aduse în planul colaborării militare a celor patru state, accentul fiind pus pe înlăturarea 
rezervelor înscrise în Convenţia militară în patru. Astfel, Convenţia militară capătă forma, definitivă, 
înlesnindu-se demersurile în vederea ratificării ei.  

Se încheie, astfel, o lungă şi grea etapă a colaborării militare a înţelegerii Balcanice, etapa negocierilor 
preliminare şi a încheierii alianţei balcanice militare, Înţelegerea Balcanică şi sistemul de securitate 
antirevizionist din Europa de sud-est beneficiind acum de un instrument militar de apărare adecvat. Toate 
acţiunile întreprinse la îndeplinirea cărora Marele Stat Major român a avut  o contribuţie remarcabilă şi au 
avut importanţa lor, prilejuind fiecărui partener ocazia de a-şi defini cu exactitate perimetrul intereselor sale 
militare şi de a cunoaşte posibilităţile de angajare a celorlalţi aliaţi. Demn de remarcat este faptul că guvernul 
român şi factorii noştri de conducere au adoptat o atitudine constructivă în raporturile cu aliaţii şi cu vecinii 
săi. Astfel, autorităţile de la Bucureşti au explicat celor de la Belgrad că încheierea unilaterală a unui tratat de 
prietenie sârbo-bulgar ar putea dăuna Înţelegerii Balcanice şi că doar semnarea unor tratate bilaterale între 
toate statele din grupul Antantei Balcanice şi Bulgaria oferea posibilităţi reale de consolidare a alianţei 
peninsulare. Aderarea Albaniei şi chiar a Bulgariei la această organizaţie, se estima la Bucureşti, nu ş-ar solda 
decât cu întărirea ei. Din păcate, Bulgaria a continuat politica sa de revizuire a frontierelor, făcând jocul 
Italiei şi Germaniei şi întărindu-şi relaţiile cu Ungaria. Drept rezultat. Măsurile de apărare împotriva unei 
posibile invazii a forţelor bulgare – în contextul declanşării unor agresiuni coordonate ale statelor fasciste şi 
revizioniste în estul, sud-estul şi centrul Europei – au trebuit să se intensifice. 

Astfel, noua etapă ce se deschidea  în planul colaborării militare a statelor balcanice avea drept 
conţinut principal  aşa cum se stipula de altfel în convenţiile militare ratificate, dezvoltarea colaborării dintre 
marile state majore ale ţărilor din Înţelegerea Balcanică. Şefii de state majore erau obligaţi a se întruni cel 
puţin o dată pe an pentru a studia şi adopta proiectele de operaţii în care să se stabilească diferitele ipoteze 
de acţiune comună a forţelor de intervenţie pe variante, termenele de concentrare şi organizarea 
comandamentului aliat, schimbul de informaţii asupra inamicilor prezumtivi, normele şi activităţile practice 
de colaborare navală, aeriană, de legături şi transmisiuni, colaborare materială etc. 
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Totuşi, şi în această nouă etapă s-au făcut simţite greutăţile în ceea ce priveşte găsirea celor mai 
eficiente măsuri de apărare şi contracarare a atacurilor la adresa păcii, securităţii şi statu-quo-ului teritorial 
balcanic. 

Cauzele unei asemenea situaţii trebuie căutate, de data aceasta, în cu totul alte direcţii decât cele de 
până acum. Atacul tocmai făţiş la adresa bunei înţelegeri în cadrul coaliţiei balcanice, creşterea puterii şi a 
influenţei statelor revizioniste şi revanşarde în această regiune, în special a Germaniei naziste şi Italiei 
fasciste se va face simţită din ce în ce mai accentuat, punându-şi amprenta şi asupra bunei colaborări militare 
dintre statele alianţei balcanice. Acest lucru va ieşi în evidenţă cu prilejul întrunirilor reprezentanţilor 
militari în perioada ce a urmat. 

Prima Conferinţă operativă de lucru a statelor majore ale armatelor statelor Înţelegerii Balcanice s-a 
desfăşurat la Ankara între 27 octombrie şi 4 noiembrie 1937. În cadrul acesteia au fost examinate condiţiile 
de aplicare a convenţiei în patru, precizându-se că aceasta este limitată la un conflict put balcanic, “în care 
una din puterile contractante este victima agresiunii Bulgariei, acţionând singură, sau a Albaniei, acţionând 
singură, sau a ambelor acestor ţări împreună”. În cazul când Grecia nu ar fi angajată, ceilalţi şefi ai marilor 
state majore urmau a se pune de acord asupra măsurilor de luat. 

Protocolul nr. 1 al Conferinţei şefilor marilor state majore ale armatelor statelor Înţelegerii Balcanice 
(în patru), semnat la 4 octombrie, mai cuprindea şi forţele maxime disponibile pentru cazurile în care una 
din puterile contractante s-ar găsi deja în război cu una sau mai multe puteri, altele decât Bulgaria. Acestea 
nu trebuiau să fie în nici un caz mai mici: pentru Grecia – 75 batalioane, 90 baterii, 10 escadroane şi 65 
avioane; pentru România – 75 batalioane, 90 baterii, 16 escadroane şi 70 avioane; pentru Turcia – 120 
batalioane, 130 baterii, 24 escadroane şi 100 avioane, iar pentru Iugoslavia – 75 batalioane, 90 baterii, 16 
escadroane şi 70 avioane.  

Cele patru ipoteze de apărare cuprinse în Planul de operaţiuni, parte integrantă a Protocolului nr. 1 – 
cuprindea direcţiile principale prezumtive de atac asupra fiecăruia dintre aliaţi, corespunzătoare diverselor 
discuţii pe care ar putea fi dirijat grosul forţelor bulgare, zonele de concentrare şi operaţiunile armatelor 
Înţelegerii Balcanice.  

Pornindu-se de la înţelegerile anterioare conform cărora Grecia nu putea participa decât la un conflict 
pur balcanic, adică în care Bulgaria n-ar avea ca aliaţi de cât Albania şi Ungaria, aşa cum era formulată 
rezerva în cadrul scrisorii premierului Metaxas, după terminarea lucrărilor în patru ale Conferinţei, n-a 
trecut la studierea de către şefii statelor majore român, turc şi iugoslav a variantei în trei de colaborare 
militară. 

În finalul acestei întâlniri a fost semnat Protocolul nr. 1 al Conferinţei şefilor marilor state  majore ale 
Înţelegerii Balcanice (în trei) în care se stipula că „în cazul când una dintre puterile contractante se găseşte 
deja în stare de război cu una sau mai multe puteri, altele decât Bulgaria, forţele maxime disponibile ale acestei 
puteri nu trebuie să fie inferioare celor 75 batalioane, baterii, 90 baterii, 16 escadroane şi 70 baterii”. 

Statele Înţelegerii Balcanice din dorinţa de a întări capacitatea lor de rezistenţă împotriva oricărei 
agresiuni, au semnat la 31 iulie 1938, Pactul de la Salonic între Înţelegerea Balcanică şi Bulgaria, act ce putea 
deschide drumul unei puternice organizări a Balcanilor împotriva agresorilor fascişti. Părţile semnatare se 
angajau „de a se abţine în relaţiile lor mutuale de la orice recurgere la forţă, respectându-se întrutotul tratatele 
şi convenţiile încheiate”. 

Rolul acestui act politico-diplomatic este foarte sugestiv exprimat de ministrul afacerilor străine al 
ţării noastre din acea perioadă – Nicolae Petrescu Coman – care consemna în acest sens, că Pactul reprezenta 
„o confirmare solemnă a politicii creatoare a Înţelegerii Balcanice şi o dovadă strălucită a forţei şi coeziunii 
sale”. 

Încheierea Protocolului de la Salonic a fost însoţită de demersuri pentru sporirea forţei militare de 
apărare a Antantei Balcanice. În viziunea diplomaţilor din epocă, cu cât fiecare stat membru al alianţei era 
mai puternic, cât Înţelegerea Balcanică era mai decisă să acţioneze prin mijloace politico-militare în caz de 
necesitate, cu atât sporeau şansele ca Bulgaria, Axa şi puterile occidentale orientări adecvate la realităţile din 
Balcani. Pe linia întăririi cooperării în materie de apărare, din documentele de arhivă ale Biroului 1 (Frontul 
de Sud) şi Secţiei a 3-a operaţii din Marele Stat Major, rezulta că specialiştii militari români şi-au concentrat 
atenţia în această perioadă pe de o parte spre frontiera de vest, ceas mai ameninţată, dar şi spre echiparea 
rapidă a frontului de sud. Într-o notă înaintată Marelui Stat Major, la 24 ianuarie 1938, de către şeful Biroului 
1 se raporta referitor la stadiul lucrărilor operative pregătitoare că, în problema concentrării şi a datelor de 



84 
 

începere a operaţiunilor sunt condiţii pentru ca acestea să se încheie în decurs de câteva luni. Concomitent, 
se făceau intense pregătiri la Bucureşti, în vederea dezvoltării legăturilor şi transmisiunilor, conlucrării în 
domeniile aeronauticii, navale şi al industriei de apărare. S-a efectuat, de asemenea, un amplu schimb de 
corespondenţă între cele patru state majore aliate în scopul bunei organizări a Conferinţei experţilor militari. 

Marele Stat Major român susţinea în 1938-1939 necesitatea semnării unui acord între statele majore 
ale Înţelegerii Balcanice privind organizarea şi funcţionarea legăturilor şi transmisiunilor între marile 
cartiere generale ale armatelor statelor Înţelegerii Balcanice. Totodată, stat major-iştii români preconizau 
elaborarea unui plan special pentru organizarea şi funcţionarea legăturilor şi transmisiunilor între grupele 
de forţe – de valoare armată – aliate vecine, a Planului special cu acelaşi obiectiv pentru cooperarea forţelor 
maritime şi Planului special pentru cooperarea forţelor aeriene. 

Între 1938-1939, s-au desfăşurat şi o serie de conferinţe ale experţilor militari aliaţi, partea română 
detaşându-se şi cu acest prilej, prin numeroase propuneri constructive. La Atena s-au discutat temele 
cooperării navale (în iunie 1938), iar la Belgrad cele ale cooperării între forţele aeriene (iulie 1938). La 
întrunirile ce dezbătuseră problemele aeronauticii în perioada analizată, s-a încercat rezolvarea unor 
propuneri sau cereri formulate de statele membre ale Înţelegerii şi elaborarea unui plan comun de 
întrebuinţare a forţelor aeriene în război. Grecia a cerut astfel, în mai multe rânduri, să se mărească numărul 
avioanelor de intervenţie. Turcia a reclamat că obiectivele fixe de bombardament să fie repartizate conform 
zonelor de acţiune, în timp ce Iugoslavia şi România susţineau ca avioanele ce conlucrează cu flota maritimă 
şi fluvială să nu fie cuprinsă în cadrul aviaţiei de intervenţie. 

Membrii Înţelegerii Balcanilor au analizat şi posibilităţile înfiinţării unei Comisii Militare Mixte de 
colaborare materială, care să fie alcătuită din patru subcomisii (câte una de fiecare armată aliată). Scopul 
acestei comisii era acela de a studia şi face propuneri în legătură cu principalele probleme ale colaborării în 
domeniul materialelor de război. În septembrie 1938, după ce s-a aprobat de statele membre constituirea 
Comisiei Mixte de colaborare materială, Marele Stat Major român a avansat ideea perfecţionării unui Acord 
special asupra tranzitului mijloacelor de război. Proiectul de Acord întocmit de partea română cuprindea 
reglementări privind asigurarea şi sprijinul reciproc al statelor membre, privind transportul materialelor de 
război pe calea ferată, pe apă şi pe cale aeriană. 

Comisia mixtă s-a întrunit doar o singură dată, între 19 şi 25 septembrie 1938 şi a dezbătut probleme 
de: sprijin reciproc, unificare şi industrie, transporturi, tranzit aerian, marină, cartografie. În finalul 
conferinţei în plen a fost încheiat Protocolul nr. 1 ( în trei). 

Conţinutul celor două documente este asemănător, ele cuprinzând principiile şi normele generale cu 
privire la întrajutorarea cu material de război a armatelor aliate, unificarea  acestui material, existenţa în 
domeniul industriei de apărare, colaborarea ştiinţifică, problemele transportului şi tranzitului feroviar, 
maritim şi aerian, colaborarea cartografică şi ajutor în personal tehnic. 

La aproape două luni distanţă, între 28 noiembrie şi 6 decembrie 1938, s-a convocat la Atena şi 
consfătuirea şefilor statelor majore din ţările Înţelegerii Balcanice. Documentele acestei întruniri fuseseră 
pregătite încă dinainte prin proiectele de acorduri încheiate de experţi în şedinţele lor anticipate, precum şi 
printr-un intens schimb de vederi între cele patru organe de decizie militară asupra problemelor ce trebuiau 
completate sau precizate la Atena. Ca urmare, Convenţia avea drept scop stabilirea unui acord asupra 
chestiunilor rămase în litigiu, după întrunirile experţilor şi desfiinţarea acordului stabilit asupra tuturor 
celorlalte probleme ale cooperării aliate. 

După analizarea amănunţită şi stabilirea unui acord s-a trecut la întocmirea şi semnarea 
documentelor Conferinţei: 1. Protocolul nr. 2 (în patru) de colaborare operativă. El conţine principalele 
ipoteze operative ale armatelor aliate referitoare la acţiunile comune de apărare preconizate a fi executate în 
eventualitatea unei agresiuni a Bulgariei în Balcani. Acelaşi  document aduce unele precizări şi cu privire la 
cooperarea fluvială româno-iugoslavă pe Dunăre, „stabilind detaliile de cooperare între forţele fluviale române 
şi iugoslave”; 2) Protocolul special pentru cooperarea aeriană, cuprinzând Planul de întrebuinţare a forţelor 
aeriene ale armatelor statelor Înţelegerii Balcanice şi Planul cooperării serviciilor meteorologice în timp  de 
pace şi război; 3. Protocolul special pentru cooperarea navală, un alt document semnat tot acum, se referea la 
ajutorul reciproc al flotelor maritime şi fluviale aliate în privinţa condiţiilor de navigaţie şi intrării în porturi 
a vaselor aliate, colaborării  informative şi cartografice navale, reparaţiilor navale şi împrospătărilor de 
combustibil. Referitor la operaţiile forţelor maritime ale armatelor aliate, Protocolul detalia misiunile şi 
gruparea principală a forţelor navale în cele trei mări: Neagră, Egee, Mediterană; 4. Protocolul referitor la 
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organizarea şi funcţionarea legăturilor  şi transmisiunilor, cuprinzând Planul de organizare şi funcţionare a 
legăturilor şi transmisiunilor între Marile Cartiere Generale aliate, Planul organizării şi funcţionării 
legăturilor şi transmisiunilor între grupările de forţe terestre vecine (armate) şi Planul organizării şi 
funcţionării legăturilor şi transmisiunilor între forţele maritime şi aeriene aliate; 5. Protocolul special pentru 
colaborarea materială. Totodată, prin documentul respectiv se lua act de buna înţelegere în care se 
desfăşurase conferinţa experţilor, aprobându-se toate proiectele de hotărâre adoptate cu acel prilej. 

La Atena s-a mai încheiat între România, Iugoslavia şi Turcia, Protocolul nr. 2 al Conferinţei şefilor 
marilor state majore ( în trei). Şefii celor trei state majore au stabilită rămână valabile, pentru cooperarea 
armatelor lor în materie de informaţii: planuri de operaţii, forţe operative, durata concentrării, prescripţiile 
Protocolului nr. 2 (în patru) de la Atena. În restul problemelor se menţineau în vigoare prevederile 
Protocolului nr. 1 de la Ankara din 1937. 

Problema referitoare la cooperarea navală, aeriană, legături şi transmisiuni, cooperarea materială au 
fost tratate în cadrul celor două întruniri numai în principiu, rămânând ca dezbaterea lor în detaliu să fie 
discutată în conferinţele separate ale experţilor militari, conferinţe ce trebuiau organizate în anul următor, 
înaintea celei de a doua întruniri a şefilor de stat major. În funcţie de nevoile imediate ale celor trei aliate, 
nevoi ce nu suportau o amânare pentru încă un an, şefii de stat major au întocmit, totuşi, listele materiale 
excedentare pentru durata unui an de război pentru fiecare stat aliat şi care puteau fi date celorlalţi aliaţi, 
precum şi liste de materiale şi cantitatea acestora de care fiecare aliat avea nevoie pentru un an de război. 

Între 28 noiembrie – 6 decembrie 1938 s-a derulat la Atena o nouă întrunire a şefilor marilor state 
majore ale armatelor din statele participante la Înţelegerea Balcanică. Cei prezenţi au dezbătut o serie de 
modalităţi de contracarare a sporirii agresivităţii Italiei fasciste şi Germaniei naziste în sud-estul Europei. 
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Bihorul în drumul spre unire.  

Mărturii documentare inedite (octombrie 1918-mai 1919),236 
 

6. 
Jegyzőkönyv 

Felvétetett Nagyváradon, 1918, évi, november hó, 7 napján Biharvármegye 
magyar nemzeti és román nemzeti Tanácseiból kiküldött végrehajtó bizottság üléséről. 

Jelenvoltak: dr. Rigó Lórant és dr. Lazăr Aurel elnökök, Kovács Miklós, dr. 
Radu Iacob dr, Ciorgariu Roman, Papp Coriolan dr., Nagy Mihály dr., Zigre Nicolae 
dr., Bernyánszky Pál, Mágori Lajos és Ladányi János, utóbbi ugyis, mint 
jegyzőkönyvvezető. 

Rigó Lórant dr. Elnök az ülést megnyitja. Felhivja a pénzügyi-bizottséget 
jelentéstételre. 

Papp Coriolan dr. jelenti, hogy megyei alispán helyettesével megállapodott a 
pénzügyi-bizottséget egy felhivésnék a szövegében, amelyet a megye közönségéhez 
nemzetvédelmi célekre való adakezés tárgyában vagy 1000 példányban kibecsétenénk. 
Megállepitendö, hagy kiknek a cimére külájük ezeket a felhivéseket és hogy kiket 
bizzunk meg az adómánok beszerzésével. A pénzügyi bizottság tárgyalt az alispánnal 
egy pénzezekrénynek részünkre val átengedése iránt, azonban a megyének nem áll 
rendelkezésére ilyen pénszekrénz. Esetleg a föispánnál levö kis kassza állhat 
rendelkezésünkre a föispán eltévezése utá. Alispán hejlendó egy embert adni a pénztár 
kezelésére, aki ezekek a mi ellenőrzézünk elett kezelné. Bizonyos összegü előleget 

késszégyel fog a megye rendelkezé becséteni, de ennek felyósitése elyen formeiségekhez van kötve, hogy ezeket be kell 
tartani. Kéri, hogy a pesténél intézkedjünk, hogy a telefon kapcsolásék azzanal eszközöltessenek. A végrehajtó bizottság ezen 
jelentést tudomásul vette. El határozto, hogy a felelvesett felhivést 1500 példányban kinyomtatja, és a megye közönségéhez 
beritékelve kibacsájtja. A községekben levő bizelmi férfieket a befelyó adómanyoknak kezelésére, illetve beküldésére. A 
befelyó  összegekről elismervényt  adunk, egy ilyen elismervény 1000 példányban kinyomtandó. A bizottság megkeresést 
intéz a pastai igazgatósághoz, hogy a telefon kapcsalások eszközléséről rendelkezzék. 

Elek Mór megyei közélelmezési elöadö megjelenvén, részlétes jelentést teszen az összes  közélelmezési ügyekről. A 
megyebeli községek közellétézékk-sa jórészben biztositva van, mert a legtöbb közseg rendeskedett a saját ellétéséról a hiadott 
ministeri rendelet alapján. Egyes járásokban azanban nagyon réssz termés volt, ugy hogy még a vetőmeg-szükségletüket sem 
tudták fedezni. Az a legnagyobb baj most, hogy sok közsegben az ottoni Nemzeti  Tanácsok lefoglalták a Haditermény R. T. 
(román Tanács n. n. ) részére fenntartott készleteket. Erre vonatkazólag egy felhivást kellene kibocsátania megye 
közönségéhez, hogy tekintettel  az ellétatlan községekre, a felesleges készleteket szolgáltassa  be, ugy szintén megállapitott 
tengeri kentingesent is, mert ezt a közélelmezési minister követeli Nagyváradon is be volt raktárszva 75 waggon készletünk, 
ezt o varos a maga részére lefoglalta, ennek feloldására nézve is sürgősen kell intézkedni, mert erre minden nap szükség van. 
A közélelmezési minister legujabb rendelete szerint az egyes gazdaságban a gazdasági  szükségletre visszahagyott készletek is 
igénybe vehetők volnának, azonban az nagy baj, hogy ezeket a készleteket sok helyről már elrabolták. Petroleum van 
elegendő a megye  szükségletére, de az elszállitás forgalmi eszközök hiényében lehetetlen. Amennyiben az egyes járások 
maguk gondozkednek az elszállitásról, ő kész a szükségletet kiutalni. Kéri jelentését tudamásul venni.  

Lázár Aurél dr. jelenti, hogy a fenyegetett uradalmak gabonakészletüket waggonszámra adják ki. Ezek erről 
letiltandók. A hazatérő katanákat ki kell tanitani, hogy élelmezésüket illetöleg tuligényekkel ne álljanak elő. Fel kell öket erről 
világasitani, erre vonatkozólag a bizalmi férfiakat is utasitani kell. A petroleum szükséglet kiadásáról első sorban is 
intézkdnünk kell.  

Zigre Miklós dr. Inditványozzo, hogy a város által lefoglalt, de a megye szükségletere rendeltettet készletek 
felaldására nézve lépjünk annal érintkezésbe a várossal. Az uradalmak pedig felhivandók, hogy készleteik kiadásától 
tarozkodjanak.  

A végrehajtó bizottság a közélelmézesi előadó jelentését tudomásul vette. Elhatározta, hogy egy felhivást intéz a 
megye közönségéhez, hogy gabonakészleteknek a éllátatlan községek részére leendő átadását illetőleg a közigazgatósi eljárást 

                                                           
236 Mihai Georgiță, Cristian Apati, Radu Milian. Ed. Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 1919, Document extras 
din volum. Numărul și limba de redactare  corespunde cu cel al documentului din volum. 
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akadálzozzo, meg és a hazatérő katanákat nyugtassa meg, hogy ellátásukról kellőleg gondoskadva lesz. A város által lefoglalt 
gabonakészletek feloldása iránt a város megkerestetik, és ezzel Nagy Mihály dr., és Ágoston Péter dr. Megbizattak.  

Ladányi János bejelenti, hogy hazatérő katanák fogadtásának szervezésére kiküldetett a hadügyi kormány részéről 
Rózsa János kormánybiztos, aki bejelentette, hogy a célból a főbb vasuti vonalokon fekvő nagyobb forgalmi gócpontakot 
sarban felkeresi, éskéri, hogy ebben munkájában legyünk segitségére.  

A végrehajtó bizottság a bejelentést tudomásul vette és elhatározta, hogy forgolmi gócpontokon a hazatérő katanákat 
fogadtásáról a maga reszéről is gandaskodni fog, a erre vonatkozólag részletes programmet fog kidolgozni.  

Lázár Aurél dr. Bejelentést tesz arról, hogy értesülése szerint a közigazgatasi hatóságok a közrend fenntartásában a 
legnagyobb indolentiát mutatják, a csendőrség a kiküldött nemzetőr-csapatokat nem támogatja, és tétlenül áll a veszéllyel 
szemben, holott sok helyen egy alig 20-30 emberből álló banda tartja rettegésben az egész környéket, emellyel a             
Csendőrség egyedül is képes valno végezni. Amennyiben ez igy van, és nem fogunk a legerélyesebben intézkedni, a 
leghatározottabban kijelenti, hogy a történendőkért a felelőséget nem vállalja, annyival inkább, mert ugy látja, hogy 
fegyvereket sem adunk kellő szánban rendelkezésükre. A penzügyi kérdéseket illetőleg is aggályai vannak, mert a teljesen 
vagyontalan felvaktól nemzetvédelmi célokra semmit sem kapunk, és ha nem áll pénz rendelkezésükre, a miatt a nemzetőrség 
szervezése is magakod. A nemzetőrség eljárását helyteleniti, mert épen most jelentették, hogy halálasot történt. Inditványozzo, 
hogy a bizottság azonnal tegyen táviratilag erről jelentést, a kormánynak, és a fegyvertér kezelésére  vonatkozólag adjon 
utasitást, hogy a fegyverek a paritásnak megfelelőleg álljanak rendelkezésükre. Rigó Lórant dr. Elnök többek hozzászóláso 
után kéri, hogy a bizottság nem lévén jelen teljes számban, most nem határozzon, csak a legközelebbi ülésen. Azt 
inditványozzo, hogy konkrét vidakkal ne lépjünk fel, de most panaszok merültek fel, figyelmesztesük, hogy kötelességét a 
közrend fenntartész érdekében a legnagyobb buzsósággal teljesitse.  

A végrehajtó bizottság elhatározta, hogy a közigazgatasi hatóságok elnök inditványo értelmében megkerestesenek. A 
fegyverek kiadására vonatkozólag megfelelőleg intézkedni fog.  

Mágori Lajos jelentést teszen a nagyszalontai viszonyokról, ahol szintén a közigazgatás ellen van nagy panasz. 
Sajnos, hogy ujabban a bolseviki elemek erősen kezdenek szervezkedni, emelyet valami módon meg kellene akadályozni. A 
tekintetben  intézkedést kér. 

A végrehajtó bizottság felkéri Mágori bizottsági tagot, hogy lehetőleg hasson ado, hogy a mozgalom elfolytassék. 
Esetleg hivjanak egybe népgyülést, amelyre szónokokat fogunk leküldeni, hogy a népet mehnyugtassuk. 

Rigó Lórant dr. elnök  végül kéri a jegyzőkönyv hitelesitésére két kiküldését. 
Zigre Miklós dr és Mágori Lajos bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesitésére kiküldettek.  
Ezzel az ülés bezáratott.  

          k.m.f.    
 

Ladányi János       Rigó Lórant   
Jegyzőkönyvvezető           elnök 
              

 Mágori Lajos             jegyzőkönyv hitelesitök 
 

Proces verbal 
 

Întocmit în Nagyvárad/Oradea-Mare în anul 1918 luna noiembrie, ziua 7 cu ocazia şedinţei comitetelor executive din 
comitatul Bihor, delegate de Consiliul Naţional Maghiar şi Consiliul Naţional Român. 

Sunt prezenţi: dr. Rigó Lórant şi dr. Lazăr Aurel, preşedinţi, Kovács Miklós, dr. Radu Iacob, dr. Ciorgariu Roman, dr. 
Papp Coriolan, dr. Nagy Mihály, dr. Zigre Nicolae, Bernyánszky Pál, Mágori Lajos şi Ladányi János, cel din urmă în calitate 
de persoană care întocmeşte procesul verbal. 

Dl. dr. Rigó Lórant deschide şedinţa, roagă comisia de finanţe să dea raportul. 
Dr. Papp Coriolan raportează, că au realizat împreună cu adjunctul său viceprefect textul comisiei de finanţe, ce va fi 

lansat populaţiei judeţului în vederea donării de fonduri pentru apărare, ce va fi realizat în 1000 de exemplare, urmând să fie 
stabilit la ce adrese vor fi trimise aceste apeluri şi cei care vor fi încredințați cu strângerea banilor. Are propunerea ca bărbaţii 
de încredere din sate să fie împuterniciţi să strângă donaţiile. Comisia de finanţe a purtat discuţii cu subprefectul despre 
punerea la dispoziţia noastră a unui dulap de bani/seif. Eventual ar putea să stea la dispoziţia noastră casa mică de bani aflată 
la prefect, după plecarea acestuia, subprefectul este dispus să desemneze o persoană pentru munca de casierie, care ar face asta 
sub controlul nostru. Un avans va fi dat de judeţ, dar transferul acestuia este legat de formalităţi ce trebuie respectate. Cere să 
se acţioneze pentru ca legăturile telefonice să se realizeze de îndată. 

Comitetul executiv a luat la cunoştinţă acest raport. A hotărât că apelul va fi imprimat în 1500 de exemplare şi trimis 
populaţiei judeţului în plicuri. Bărbaţii de încredere din comune vor fi rugaţi să se ocupe de donaţii, respectiv să le trimită. 
Pentru sume vom da chitanţe, ce vor fi imprimate în 1000 de bucăţi. Comisia trimite adresă la direcţiunea poştei, ca să dispună 
conectarea rapidă a legăturilor telefonice. 

Făcându-şi apariţia Elek Mór, referentul judeţean de alimentaţie publică, prezintă un raport defalcat despre toate 
problemele de alimentaţie publică. Alimentaţia publică a comunelor judeţului este, în mare măsură, asigurată, pentru că 
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majoritatea comunelor au avut grijă de propria alimentaţie, în baza ordinului ministrului. Dar în anumite zone producţia a fost 
foarte rea, astfel nu au putut asigura necesarul de seminţe pentru semănat. În prezent problema cea mai mare este că în multe 
comune consiliile naţionale au făcut popriri pe produse pentru R.T. (Consiliul român n. n.). În această temă ar trebui publicat 
un apel populaţiei judeţului cu privire la comunele cu probleme, pentru care să cedeze bunurile disponibile, totodată trebuie 
stabilită cantitatea de porumb, deoarece este cerut de ministrul de alimentaţie publică. Și în Oradea-Mare am avut 
înmagazinate 73 vagoane, pe care oraşul le-au reținut pentru sine, pentru anularea acestora trebuie dată urgent o dispoziţie, 
pentru că este o necesitate zilnică. Conform ultimei dispoziţii a ministrului de alimentaţie publică ar putea fi revirate şi 
rezervele din gospodării, dar problema mare este că în multe locuri aceste rezerve au fost jefuite. 

Este suficient petrol pentru nevoia judeţului, dar pentru transportul lui lipsesc uneltele. În cazul în care unii bărbaţi se 
vor ocupa de transport, el este dispus să transfere entităţile necesare. Din această cauză roagă ca raportul său să fie luat la 
cunoştinţă. 

Dr. Lázár Aurel raportează că gospodăriile ameninţate cedează rezervele lor de cereale la persoane fizice. Acest lucru 
să fie interzis. Soldaţii care se întorc trebuie instruiţi ca referitor la alimentaţia lor să nu aibă excese de solicitare, Ei trebuie să 
fie informaţi, la fel şi bărbaţii de încredere. Trebuie să dispunem şi despre necesarul de petrol. 

Dl. Zigre Miklós are iniţiativa ca să se ia legătura imediat cu oraşul în problema rezervelor ocupate de oraş, dar 
destinate judeţului. Iar gospodăriile să fie chemate la a nu îşi ceda rezervele. 

Comitetul executiv ia la cunoştinţă raportul referentului de alimentaţie publică. A hotărât că adresează publicului 
judeţului un apel ca rezervele de cereale să fie dirijate către comunele care nu au, soldaţii care se întorc să fie liniştiţi că se va 
avea grijă de ei. Oraşul va fi chemat să cedeze cantităţile de cereale, cu care sunt însărcinaţi domnii dr. Nagy Mihály şi dr. 
Ágoston Péter. 

Ladanyi Janos anunţă că pentru organizarea primirii soldaţilor care se întorc acasă, din partea guvernului, a fost trimis 
inspectorul guvernamental Rózsa Jáno, care a anunţat, că în acest scop va vizita pe rând nodurile de circulaţie mai importante 
care se găsesc pe principalele rute de căi ferate, şi cere ca noi să îl sprijinim în munca sa. 

Comitetul executiv a luat act de această informaţie şi a hotărât că se va îngriji şi în nume propriu de primirea soldaţilor 
care se întorc acasă în punctele mari de circulaţie, şi va alcătui un program detailat. 

Dr. Lázár Aurel anunţă, că după informaţiile sale autorităţile administrative arată cea mai mare indolenţă în 
menţinerea ordinii publice, jandarmeria nu sprijină trupele de gardă naţională trimise la faţa locului, şi stă (jandarmeria) 
pasivă în faţa pericolului, în ciuda faptului că în multe locuri toată zona este ameninţată de o bandă alcătuită din 20-30 de 
oameni, de care jandarmeria ar putea să se ocupe. Dacă aceasta este aşa, şi nu vom proceda în cel mai hotărât mod, (vorbitorul 
afirmă ferm), că nu îşi asumă răspunderea pentru cele ce se vor întâmpla, cu atât mai mult, cu cât el consideră că nu li se pune 
la dispoziţie armament suficient. Referitor la problemele financiare îşi exprimă îngrijorările, pentru că de la satele care nu au 
deloc avuţie nu vom primi nimic pentru scopuri de apărare naţională, iar dacă nu vom avea bani la dispoziţie, atunci 
organizarea gărzii naţionale se va opri. Nu este de acord cu procedura gărzii naţionale, pentru că au fost chiar acum informaţi, 
că a fost caz de moarte. Iniţiază ca imediat, prin telegramă, comitetul să raporteze guvernului, iar cu privire la depozitul de 
armament să dea dispoziţie ca armele să stea la dispoziţie în acord cu paritatea. 

Dr. Rigó Lóránt, după mai multe intervenţii, cere că datorită faptului, că comitetul nu este prezent în număr total, să 
nu hotărască acum, doar la următoarea şedinţă. Propune ca să nu se formuleze învinuiri concrete, dar deoarece acum s-au ivit 
probleme, să fie atenţionat că în vederea menţinerii ordinii publice să îşi îndeplinească obligaţiile. 

Comitetul executiv a hotărât ca autorităţile administrative să fie căutate în problema iniţiată de preşedinte. În legătură 
cu darea armamentului se vor aduce dispoziţiile corespunzătoare. 

Mágori Lajos prezintă raport despre situaţiile din Nagyszalonta/Salonta, unde sunt reclamaţii tot împotriva autorităţii 
administrative. Este regretabil că mai nou elementele bolşevice încep să se organizeze puternic, care cumva ar trebui să fie 
împiedicate, şi în această privinţă cere demersuri. 
 Comitetul executiv îi cere lui Mágori, membru al comitetului, ca această activitate să fie strivită. 
 Eventual să organizeze o şedinţă populară, unde vom trimite vorbitori care să liniştească populaţia. 
 În final preşedintele dr. Rigó János cere pentru autentificarea procesului verbal desemnarea a doi membri. 
 Dr. Zigre Miklos şi Mágori Lajos, membri comitetului au fost trimişi pentru autentificarea procesului verbal. 
 Cu asta şedinţa a fost închisă. 
 
 
      Ladányi János                                        Rigó János 
întocmit proces verbal                   președinte             

Mágori Lajos 
autentificatorii procesului verbal 

 
SJANBH, fond Consiliul național român Bihor, inv. 1502, dos. 33, f. 1-2 
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15 
 

Comandamentul secții Aleșd 
 

 
Președintele Cons. N. R. din Aleșd, dl. Ioan Sfurlea încunoștințează în una relație din 21 noiembrie 918, între altele, 

că soldații maghiari sub conducerea Locot. Molnár în comuna Banlaca au silit pre mai mulți țărani deținuți a-și săpa groapă și 
așezându-i la marghinea gropilor i-au împușcat. 

Comandantul Gardei să provoacă că imediat să facă investigație în fața locului și pe baza acesteia să lămurească și 
următoarele puncte: 

1) Cari au fost țăranii împușcați 
2) Între cari împrejurări s-au împușcat și cine sunt martorii 
3) Pe a cui mandat au intrat soldații maghiari în acție și de unde au fost trimiși 
4) Alăurarea actelor de deces 
5) Cari atrocități au mai comis soldații acești maghiari 

23 noiembrie 918 
[semnătură indescifrabilă] 

 SJANBH, fond Consiliul Național Român din Oradea și Bihor, inv. 1503, dos. 14-15/1918, f. 2. 
 

(va urma) 
 
 

DOCUMENTE 
1920 decembrie 17, Oradea 
Scrisoarea Comandamentului Corpului Vânătorilor prin care 
trimite în copie ordinul Nr. 765/1920, care face cunoscute 
direcţiile loviturilor propagandei duşmane a statului ungar 
învins în război şi măsurile ce trebuie luate pentru 
organizarea unei contra propagandei eficiente. 

 
CORPUL VÂNĂTORILOR237 

Nr. 765/1920 
1920 decembrie 17, Oradea. 
Către 
Episcopia Ortodoxă Română Oradea Mare 
Inamicii neamului nostru, învinşi şi zdrobiţi pe 

calea armelor, au fost nevoiţi a primi condiţiile de 
pace despre, care li s-au impus de Conferinţa de 
pace de la Paris. 

Prin această Conferinţă de pace ei au fost 
nevoiţi: 

a). Pe de o parte, ca să cedeze ţărilor 
respective porţiunile de teren pe care le stăpâneau 
pe nedrept de peste 1.000 de ani şi deci să scape de 
sub asuprirea lor câteva milioane de români, 
cehoslovaci şi sârbi, pe care-i robeau pe nedrept şi 
care ca sclavi munceau pentru punga şi bunul trai a 
celor câţiva magnaţi unguri, care trăiau bine; 

b). Pe de altă parte, tot prin Conferinţa de 

                                                           
237 Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, fond Consistorul ortodox român Oradea, art. nr. B/III, 1920, f. 3-4, 
manuscris original. 
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pace Cehoslovacii, ungurii şi bulgarii au fost obligaţi a plăti toate pagubele ce au produs prin jafurile sistematice şi 
organizate, cum şi prin barbariile ce au comis în ţările pe care le ocupaseră pe timpul războiului. 

Pentru siguranţa că puterile învinse vor executa aceste condiţii impuse lor prin Tratatul de pace şi pentru ca 
acest tratat de pace să nu fie numai un petic de hârtie, cum au spus-o şi este obiceiul germanilor, trebuie să avem 
o putere care să-i oblige la executarea acestor condiţii de pace şi siguranţă, că pe viitor inamicii noştri nu vor mai fi 
agresivi. Această putere de care este nevoie, nu este decât: 

a). Armata noastră, care trebuie să fie tare şi o forţă, care să le impună şi frică şi respect; 
b). Ordinea în stat, în administraţie şi în muncă; 
c). Unirea naţională în prima situaţie şi în orice împrejurare. 

 
** * 

Inamicii noştri, pentru a se sustrage condiţiilor drepte, care li s-au impus prin Tratatul de pace, vizează de 2 
mijloace: 

 
a). Pe de o parte ţipă, se milogesc, aduc tot felul de vaiete; uneori merg până la înjosire. Aceasta spre a nu 

orbi, ca să poată să se reorganizeze şi pe urmă, când se vor reorganiza, să devină iar agresivi. 
b). Pe de altă parte, simultan cu organizarea lor, caută să ne dezorganizeze pe noi, printr-o propagandă 

extraordinară, bine organizată (după sistemul german), bine condusă şi bine executată. În acest scop ei urmează 
de toate mijloacele posibile şi lucrează fără prezent pentru a lovi tocmai în lucrurile care fac tăria Ţării noastre şi 
anume: 

1. În armată; 
2. În Administraţie; 
În Religie. 
Pentru ca să putem demasca pe inamicii noştri, pentru ca să putem să zădărnicim, cu orice preţ, planurile 

lor meschine, se impune din partea noastră. 
a). Pe de o parte ca fiecare cetăţean, fiecare funcţionar şi fiecare soldat să urmărească toate acţiunile ce se 

petrec în jurul nostru şi să descopere toate aceste procedee de propagandă şi scopurile ce se urmăresc; 
b). pe de altă parte, să lucrăm cu toţii pentru luminarea maselor poporului, arătându-le: 
1. Toate mijloacele prin care inamicul face propagandă; 
2. Care este scopul urmărit de fiecare procedeu de propagandă întrebuinţat; 
3. Care sunt consecinţele sale pentru noi, poporul şi Ţara noastră, dacă propaganda inamică ar reuşi; 
4. Cum trebuie să ne ferim, sau să combatem fiecare procedeu de propagandă inamică. 
 

** * 
 
<Pentru> ea <şi> contra-propaganda noastră să fie eficace, se cere: 
a). Să fie intensă. Adică făcută nu numai la oraşe, dar şi în cele mai mici colţuri de sate. 
b). Să fie continuă. Adică să fie făcută fără întrerupere şi nu numai ici şi colea de către persoane izolate şi în 

mod răzleţ; 
c).Să fie uniformă. Adică făcută la fel peste tot locul şi mai ales în lungul frontierei, în judeţele Maramureş, 

Satu Mare, Sălagiu, Bihor şi Arad. 
Pentru ca să fie uniformă, acum la început s-au strâns de către Corp, câteva dintre cele mai principale 

mijloace de propagandă şi s-au aranjat sub forma unui articol de ziar, care s-a publicat în numerele 51 şi 52 din 
ziarul „Tribuna”. 

d). Să fie completă şi bine organizată. Adică să nu se facă la voia întâmplării, ci după un program bine 
întocmit, bine aranjat şi apoi, în special, bine executat şi cu orice preţ. 

Propaganda să nu fie numai unilaterală, adică să se reducă la un singur fel de propagandă, de exemplu 
aceea prin presă, ci să se facă prin toate mijloacele, prin care o face şi inamicul. 

Această propagandă să se facă: 
1. Prin presă. Publicându-se în toate ziarele româneşti în mod detaliat: 
- Mijloacele prin care inamicul face propaganda sa; 
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-  Ce urmăreşte el prin fiecare fel de propagandă; 
- Ce urmări rele va avea pentru noi, dacă propaganda lui reuşeşte? 

- Care sunt  mijloacele prin care putem zădărnici fiecare fel de propagandă duşmană. 
În acest scop domnii comandanţi de Divizii sunt rugaţi a obliga fiecare Regiment ca, săptămânal, să ordone 

la ofiţerii, care au talent, să scrie diferite articole, prin care să se combată propaganda inamică, spiritul de 
dezordine, anarhia şi bolşevismul, socialismul, aşa cum este el la noi; apoi altele prin care să se arate diferite 
poveţii igienice, economice, căutând a îndrepta din relele ce se pot observa zilnic la ţăranul nostru. De exemplu: 
curăţenia casei şi a curţii; gustul de muncă şi îngrijirea vitelor şi a uneltelor de muncă etc. Aceste articole vor fi 
trimise Corpului Vânători, prin curier, spre a fi publicate. Se va da toată atenţia îngrijiri scrierii acestor articole, 
atât ca <şi> conţinut, cât şi ca formă literară şi limbă. 

2. Prin conferinţe populare, care trebuie să se ţină în fiecare sat şi în fiecare oraş, în toate 
duminicile şi sărbătorile. Conferinţele să fie ţinute cu rândul, după un program bine stabilit şi de acord 
cu preoţii, învăţătorii şi funcţionarii administrativi. 

La aceste conferinţe să se invite absolut, toată lumea românească, fără nici o consideraţie personală sau 
socială. 

Cu aceste conferinţe să fie atrăgătoare, ele să fie urmate de serbări populare şi să fie redactate şi expuse în 
stil atrăgător. 

La aceste conferinţe să ia parte, cu orice sacrificiu ce s-ar face, în fiecare sat, cu rândul şi o unitate militară 
cu ofiţerii săi, iar ofiţerii de la Comandamente să fie trimişi a lua parte în diferite sate. Asemenea ar fi bine să se 
străduie, ca să ia parte şi autorităţile administrative, cum sunt domnii prim-pretori, domnii revizori şi sub revizori 
şcolari şi chiar domnii prefecţi. 

Domnii comandanţi de Divizii să ia parte în fiecare Duminică în câte un sat, unde mai de dinainte, în 
înţelegere cu autorităţile administrative să se pregătească câte o conferinţă urmată de o serbare naţională mai 
mare. 

3. Prin serbări populare şi şezători organizate în fiecare sat pe rând la care să se invite lume de 
prin toate satele vecine. Să se cânte româneşte, să se danseze (Joace) jocuri româneşti, să se citească 
bucăţi din istoria Ţării şi Poporului Românesc. Să se facă şezători, în care să se caute să se înveţe a se 
coase româneşte şi să se dezvolte gustul pentru purtarea costumului naţional românesc. 

În acest scop, învăţătorii, în unire cu preoţii şi cu primarii să fie sfătuiţi ca să facă sacrificii şi să aducă din 
Bucureşti câteva modele de bluze ţărăneşti româneşti, câteva modele de lucrări în lână cu motive româneşti, ca 
de exemplu: lucrări de la Brumărescu. Acestea ca să servească de model după care fiece ţăran să încerce a face 
câte un asemenea lucru. Aceste lucrări sunt de o frumuseţe rară şi încetul cu încetul ele trebuie să înlocuiască 
farfuriile cu motive ungureşti, care se găsesc azi prin casele ţăranilor noştri. 

La oraşe Cercurile militare să fie deschise tuturor persoanelor civile, care îndeplinesc anumite condiţii 
morale şi să se formeze adevărate cercuri culturale de educaţie, de distracţie militară-civile, în care fiecare să vină 
cu drag, găsind aici un ceai mai bun şi mai ieftin, un pahar cu vin, o prăjitură, ziare româneşti şi străine. Cu un 
cuvânt să se transforme aceste Cercuri Militare în localuri care să atragă pe oricine mai mult decât cafenelele 
ungureşti de azi. 

4. La oraşe, în special, autorităţile militare, în unire cu cele civile, cu prefecţii şi profesorii, să se organizeze; 
a). Coruri româneşti, care să înveţe cântece pur româneşti (de exemplu Corurile de Muzicescu, Movilă, etc.); 
b). Să se facă toate sacrificiile, ca ofiţerii în unire cu persoanele civile să joace piese de teatru româneşti, în 

care să se guste viaţa. Aceştia sânt cu atât mai necesar, cu cât din lipsa noastră de trupe de teatru româneşti şi din 
faptul că teatrele ungureşti dispun de trupe de teatru foarte bune. Teatrul este azi unul din mijloacele cele mai 
eficace ale propagandei duşmane, care tinde nu numai la menţinerea naţionalismului unguresc, dar chiar la 
iredentism. Deci acest mijloc de propagandă trebuie, cu orice preţ, combătut tot prin teatru, în care să se joace 
piese cu conţinut şi simţ românesc. În lipsă cum am zis de trupe româneşti de teatru, ne revine nouă militarilor şi 
profesorilor această sarcină; 

c). Să se aducă filme cinematografice cu subiecte româneşti, cu vederi din toată România Mare, cu subiecte 
din războiul nostru, cu Familia Regală, cu diferite culturi şi industrii de la noi etc. 

d). Să se închirieze câte o cameră în centrul oraşelor în care să se facă o adevărată expoziţie cu: 
- Lucrări naţionale româneşti, costume, lucrări de lemn, de pământ etc., cu motive româneşti; 
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- Fotografii ale Familiei regale, ale diferiţilor noştri oameni mari politici, liberali, oameni de ştiinţă etc. 
- De fotografii din toate părţile României Mari, din care să se vază poziţiile naturale şi frumoase ce avem; 

porturile (costumele) naţionale din toate judeţele, în fine tot ceea ce poate avea caracter şi poate pune în 
evidenţă simţul şi cultura românească. 

 
*** 

 
Pentru început, în sensul celor arătate mai sus, corpul Vânătorilor a strâns câteva din mijloacele de 

propagandă utilizate de duşman, arătând care sunt scopurile ascunse urmărite de ele, care ar fi pericolul pentru 
statul şi poporul român, dacă propaganda inamică ar reuşi, şi cum trebuie să luptăm contra acestei propagande. 

Acestea au fost în grabă redactate provizoriu, sub forma unui articol de ziar, care a fost publicat în „Tribuna” 
Nr. 51 şi va avea continuarea în Nr. 52. 

Vă rugăm ca, prin toate mijloacele de care dispuneţi să luaţi măsuri şi de instrucţiunile dumneavoastră 
trupelor şi în unire şi de acord cu preoţii, învăţătorii, profesorii şi funcţionarii administrativi, ca: 

a). Aceste ziare şi în special articolul „Cu ce mijloace lucrează duşmanii noştri” să fie citat în toate satele cu 
începere de duminica <de> 19 decembrie, cum şi în toate sărbătorile de Crăciun, fie după ieşirea de la Biserică, fie 
în localul şcolilor, unde seara să se organizeze şi o mică petrecere. Odată cu citirea acestui articol să se dea 
explicaţii necesare, pe înţelesul poporului, astfel ca cei care vor asista, să plece de la Conferinţe complet luminaţi 
şi hotărâţi a lucra în sensul sfaturilor;  

b). pe viitor, autorităţile militare, lucrând complet de acord şi în cea mai mare cordialitate cu cele civile, cu 
preoţii, învăţătorimea şi profesorimea, să repete părţile care nu s-au înţeles, sau să le completeze; 

c). La aceste conferinţe să se întrebuinţeze, după fiecare caz, toate mijloacele, ca să asiste toată lumea; 
d). Să se răspândească ziarele alăturate la Corpuri şi în toate satele, mai ales în acele din jurul oraşelor, cu 

recomandări ca ele să fie citite de cât mai multă lume; 
e). Aceleaşi ziare se vor distribui şi la fiecare unitate de trupă, cu ordin ca <şi> comandanţii unităţilor să le 

explice cât mai pe larg, aşa ca soldaţii să le ştie aproape pe dinafară. Domnii comandanţi de Corpuri şi Divizii, prin 
inspecţii inopinate, se vor convinge că în adevăr s-au citit şi sunt cunoscute de toţi soldaţii; 

f). Diviziile vor raporta, sâmbăta, prin dările de seamă; 
- în ce comună s-au ţinut aceste conferinţe? 
- cine le-au ţinut? 
- cine a luat parte dintre autorităţile civile şi ce unităţi militare sau ofiţeri? 
Comandantul Corpului Vânătorilor  
General de Divizie, 
T. Moşoiu 

Şeful de Stat Major, 
Lt. col A. Negulescu 

Ordinul s-a comunicat următoarelor instituţii:238 
Divizia I Vânători 
1. Divizia 17 Infanterie 
2. Divizia II Vânători 
3. Divizia I Cavalerie 
4. Divizia 6 Călăraşi 
5. Divizia 7 Călăraşi 
6. Divizia 31 Art. Tăşnad 
7. Prefectura Arad 
8. Prefectura Sătmar 
9. Prefectura Sălaj 
10. Prefectura Maramureş 
11. Corpul 7 Armată 

                                                           
238 Episcopia Ortodoxă Română Oradea, fond. Consistoriul ortodox român Oradea, act. Nr. 1657/ 1920 (II-59-1920), p. 1-8, exemplar 
dactilografiat. 
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12. Corpul 6 Armată 
13. Comandamentul Trupelor de Vest 
14. Ministerul de Război 
15. Marele Stat Major 
16. Episcopia Arad 
17. Episcopia Ortodoxă Oradea 
18. Episcopia Unită Oradea 
19. Episcopia Unită Dej 
20. Revizorului şcolar Arad 
21. Revizorului şcolar Oradea 
22. Revizorului şcolar Sătmar 
23. Revizorului şcolar Sălagiu 
24. Revizorului şcolar Maramureş 
25. Prefecturei Bihor 
26. Prefecturei oraşului Oradea 
27. Detaşamentului Arad 
28. Detaşamentului Salonta 
29. Detaşamentului Valea lui Mihai 
30. Detaşamentului Sătmar 
31. Comenduirea Oradea  
32. Comenduirea Baia Mare  
33. Inspectoratul Şcolar Pteancu 
34. Şcolii de Jandarmerii 
35. Şcoala Corpului de Vânători 
36. Şcoala Corpului VI 
37. Companiilor de Jandarmi Arad, Bihor, Oradea şi Sătmar 
38. Batalionului de Grăniceri. 

 
 

Viziunea Șefului Marelui Stat Major  
General Ion Antonescu privitoare la starea armatei239 

 
I. SITUAȚIA Armata este, cum se știe că este, din cauza:  

• haosului pe care l-a produs prin legislația numeroasă improvizată și nearmonizată, rău studiată și rău aplicată;  
• hidrocefaliei;  
• birocrației, care s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte în detrimentul corpului principal al oștirii;  
• servituților, care i-au supt toată seva și care au sporit și sporesc continuu în detrimentul armatei, pe care se sprijină cu 
adevărat apărarea națională și care astăzi primește resturile și chiar deșeurile națiunii;  
• bugetului rău studiat și rău aplicat; 
 • lipsei unui plan precis de ansamblu al pregătirii statului pentru apărarea lui;  
• lipsei unui plan propriu de organizare, de dotare, de încadrarea și de pregătire de război, adaptat condițiilor generale, 
nevoilor și posibilităților actuale;  
• lipsei continuității în toate ramurile de activitate care privesc direct și indirect, apărarea de astăzi și de mâine a statului.  

Din aceste cauze, schițate numai în liniile lor generale, toate sacrificiile materiale făcute, de la război, de stat cu 
armata; tot timpul pierdut de cetățeni, în instituții militare, în timpul serviciului lor sub drapel; toate energiile consumate, pe 
toată scara, de la soldat la general, pot fi trecute în bilanțul general al statului, total la capitolul pierderii de timp, de bani, de 
energii și de bune intenții, când și unde au fost, era este astăzi într-o totală imposibilitate de a se apăra, dacă va fi atacată. 
Armata ei este complet dezarmată, pseudo-instruită și demoralizată. Dacă va fi chemată în situația de astăzi să apere 
frontierele, va fi, cu toate sacrificiile de vieți care se vor face – și vor fi pe cât de numeroase pe atât de inutile – un dezastru 

                                                           
239 Arhivele Militare Române, fond Marele Stat Major – Serviciul Istoric, dosar 124, ff. 2-39. Vezi pentru perioadă: Constantin Moșincat, 
Semnturi decisive…, Editura Tipo MC, Oradea, 2008, p. 148-201 
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militar unic în istoria popoarelor. După el va urma cu siguranță la scurt, foarte scurt interval de timp, dezastrul social și 
politic care ne va costa nu numai granițele României Mari, dar ne va duce chiar în situația de a nu ne putea opri nici la acelea 
ale României de la 1916.  

Situația este cunoscută. Se pot găsi în această țară oameni conștienți, care să nu fie îngrijorați? Și care să nu se 
întrebe în fiecare zi, și de mai multe ori pe zi, cu inima strânsă și cu fruntea încrețită, ce ne facem dacă ne surprind 
evenimentele în halul și în haosul de astăzi? Cohorta lor este nenumărată și întreabă, au dreptul să întrebe, și la ziua 
judecății supreme vor întreba: ce au făcut atâția ani de zile conducătorii?  

Răspund eu. S-au certat, au discutat, au făcut, rând pe rând, proiecte peste proiecte și cu aceeași ușurință cu care le-
au făcut unii, cu aceeași ușurință le-au rupt alții; s-au acuzat și continuă să se acuze reciproc de nepricepere, de necinste, de 
rea credință etc. La fel s-a întâmplat la Roma, când ea ardea și când barbarii răsturnau, unul după altul, hotarele Imperiului. 
La fel s-a întâmplat cu Bizanțul, când turcii erau deja pe ulițele Constantinopolelui. La fel au făcut nobilii polonezi și curtenii 
lor, în timp ce vecinii tăiau cu spada vaste teritorii din frumoasa lor țară. Dacă vrem să ajungem la aceleași rezultate, nu 
avem de făcut niciun alt efort decât să continuăm sistemul.  

Vrem să evităm finalul tragediei, care este evident, trebuie să-l abandonăm fără tăgadă. Dacă o facem imediat, avem 
putința, sper eu, de redresare. Nu trebuie pentru aceasta bani așa mulți cum s-a spus și nici numai bani, fiindcă oricâți am 
avea, cu sistemul actual de întrebuințare a lor, vom ajunge matematic unde simțim cu toții că mergem: la dezastru. Pe lângă 
bani trebuie:  

• o voință fermă conducătoare;  
• un plan clar, complet și metodic de refacere;  
• continuitate și energie în aplicarea lui;  
• înlăturarea, cu biciul și fără milă a farsorilor, a trișrilor și a provocatorilor care, ridicându-se la treptele de 

conducere prin alte mijloace decât acelea pe care le dă trecutul, meritul și munca lor, n-au făcut decât să anihileze acțiunea 
celor animați, desigur foarte mulți, de alte sentimente, dotați cu alte calități și în plus apți de o muncă încordată, modestă, 
dezinteresată și discretă. Nu mă voi ocupa din aceste ultime deziderate decât de acela ce-mi revine și care corespunde și cu 
ceea ce mi-ați cerut, și anume:  

II. PLANUL DE REFACERE Trebuie să țină seama de cauzele care ne-au dus la situația de astăzi. Numai prin 
înlăturarea lor, rapidă și totală, numai trecând peste orice interes particular sau particularist, peste orice drept câștigat în 
detrimentul interesului general și peste orice considerație personală, se poate nu numai spera dar și realiza, chiar cu 
repeziciune, o radicală și totală îndreptare. Reluând deci, în cele ce urmează, cauzele cardinale care au dus, după cum am 
arătat în prima parte, la situația actuală, vom schița, numai în linii generale și rând pe rând, ce trebuie să facem pentru a ne 
îndrepta.  

LEGISLAȚIA ARMATEI Trebuie simplificată, trebuie armonizată, trebuie strict și energic aplicată. Avem astăzi peste 
28 legi. Nimeni nu le cunoaște cum trebuie, nici nu le poate cunoaște, atât din cauza conținutului lor și al contrazicerilor, cât 
și din cauza continuelor lor modificări. Din această cauză nimeni nu le poate aplica și rari sunt acei care, sub surâsul ironic al 
celor mulți, se zbat să le respecte. Ele au fost făcute, fără un plan de ansamblu, de multiple organe și de multe ori după 
capriciile acelora care s-au perindat la conducerea Ministerului Apărării Naționale. Din această cauză a ieșit haosul. Situația a 
fost agravată și de uzul și chiar de abuzul care sa făcut cu Înaltele Decrete. Cine a voit să modifice ceva, care nu i-a convenit, 
cine a voit să acopere o ilegalitate făcută, să favorizeze acțiuni sau persoane, sau să eludeze anumite filiere răspunzătoare de 
control, a ticluit în grabă și a obținut cu aceeași iuțeală o lege sau un Înalt Decret. Această procedare a făcut imposibilă 
stabilirea responsabilităților, fiindcă aceleași atribuțiuni au fost puse, de diferite legi, în sarcina a multiple autorități, care se 
ocupă în același timp de ele. Din această cauză toți pot fi părtași la greșeli, însă nimeni nu poate fi făcut cu adevărat și singur 
responsabil de erorile care se comit.  

Cazul Skoda este concludent. Ca el sunt multe. În consecință, aceasta fiind realitatea, pentru a îndrepta oștirea 
trebuie, în primul rând, să se pună ordine în această dezordine. Pentru aceasta legile trebuie simplificate și reduse. Un singur 
organ trebuie să procedeze la întocmirea lor. Este Marele Stat Major, care acționează din proprie inițiativă pentru 
chestiunile de organizare și de pregătire a războiului și lucrează din ordin și cu concursul organelor tehnice respective în 
celelalte direcțiuni. Numai așa se va putea aduce armonia unde este atâta dizarmonie. Numai așa se va putea stabili 
răspunderile în caz de incoerență. Numai așa va putea fi stabilitate în legislația militară și numai așa vor înceta improvizațiile. 

HIDROCEFALIA Suntem armata care avem cele mai multe comandamente din lume, inspectori generali de armată 
(5), inspectori generali tehnici (1), inspectori generali de arme și servicii (8), inspectori de cercuri de recrutare (25), directori 
superiori (8), directori (17), comandanți de corp de armată (11), comandanți de comandamente teritoriale (7), comandanți 
de divizii (30), comandanți de brigăzi (98) etc. Toți au de făcut de multe ori atribuțiuni similare. Pentru foarte mulți însă ele 
se suprapun fără necesitate și se contrazic. În schimb, însă, foarte multe din aceste comandamente sunt lipsite de putere 
executivă. Toți trenează după ei, din punct de vedere bugetar și birocratic, localuri, generali și colonei șefi de stat major, 
cohorte întregi de ofițeri superiori, inferiori, funcționari, telefoane, automobile, cai, trăsuri, șoferi și conducători de trăsuri 
cu ajutoarele lor, ordonanțe, carnete de circulație gratuite pe C.F., misii etc. Pentru a evidenția plastic această gravă situație, 
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Marele Stat Major a concretizat-o într-o roză în culori, care arată dintr-odată oricui, că organele noastre de conducere, 
administrative și tehnice, s-au transformat, prin continuele și inutilele înmulțiri, într-o adevărată plagă pe care eu o consider 
un flagel național. Nu se poate îndrepta oștirea, nu se poate scurta drumul pe care-l face astăzi pentru a putea fi soluționate 
cele mai mici ca și cele mai mari chestiuni, decât dacă tăiem cu bisturiul, în lung și în larg, în acest mult prea vast sistem 
birocratic și hidrocefalic pentru puterile noastre bugetare și pentru forțele noastre reale. În consecință, pentru a se realiza o 
îndreptare, trebuie să se reducă organul conducător, administrativ și tehnic al oștirii, la proporțiile pe care natura le-a 
adoptat pentru corpul tuturor organismelor vii. Capul oștirii trebuie să fie deci în proporție cu trupul oștirii. Astăzi el este 
monstruos de mare. Dacă continuăm așa, capul va omorî corpul.  

BIROCRAȚIA ȘI SERVICIILE Este o consecință a haosului produs de legi și a scării ascensionale pe care a urmat-o fără 
să se oprească nici astăzi numărului comandamentelor. De îndată ce a apărut un comandament, s-a născut și serviciul 
respectiv și împrejurul lor s-au aciuat o puzderie de elemente, care sunt și astăzi în creștere fiindcă, pe de o parte viața de 
birou este atrăgătoare, are mai puține riscuri, cere mai puțină muncă, prezintă avantaje, lipsuri de responsabilitate, 
posibilități de misii, de călătorii gratis în țară și străinătate, de avansare mai repede și la alegere, de casă gratis etc. Și pe de 
altă parte, fiindcă serviciile și comandamentele sunt instalate în orașele mari și în marea lor majoritate în București. 
Cercetând cu atenție roza la care mă refer mai sus, se poate vedea cum fiecare, când se găsește într-un comandament sau 
serviciu, își creează un birou astfel încât avem astăzi în fiecare serviciu sau comandament aproape pentru fiecare chestiune 
câte un birou. Tot în aceeași roză vedem că numeroase birouri sunt compuse numai din șeful lor, care de multe ori nu are 
decât masa la care șade. Multe din aceste birouri neavând de lucru, improvizează, cer unităților și serviciilor în subordine 
diferite situații, dări de seamă, rapoarte, care au fost ordonate de mai multe ori etc., pentru ca unele să nu fie citite, iar 
altele să fie pierdute. Această acțiune pe de o parte încurcă, obosește și descurajează pe cei care cu adevărat lucrează, iar pe 
de altă parte ține în loc, timp îndelungat, nerezolvate chestiuni care reclamă urgență.  

Un exemplu: anul trecut, din cauza formalităților birocrației, muniția pentru tragerile de instrucție nu a ajuns la 
corpuri decât la sfârșitul perioadei de instrucție. Faptul nu este paradoxal. Se petrece în toate părțile unde birocrația a pus 
stăpânire pe organizație. În toate aceste cazuri s-a constatat fără nicio excepție, că cu cât este mai multă birocrație cu atât 
diferitele probleme sunt mai greșit și mai tardiv soluționate. În afară de aceasta nu trebuie să se ignore că ofițerii neocupați 
sunt acei care clevetesc, critică, colportează, răspândesc și întrețin în lumea militară și civilă o atmosferă de spaimă, de 
neîncredere și de demoralizare de care profită și pe care o speculează, mărind-o dușmanii interni și externi ai neamului.  

O altă latură foarte importantă și acută a acestei chestiuni o formează și latura bugetară. După calculele făcute la 
Marele Stat Major s-a stabilit că birocrația armatei consumă singură aproape 2 miliarde din bugetul de 5 miliarde al armatei. 
Este însă de remarcat, și aceasta trebuie subliniat, că în timp ce pentru instrucția și întreținerea corpurilor de trupă nu s-a 
încasat în anul bugetar 1933-1934 decât 60% din cota prevăzută, birocrația a primit și consumă totuși întreaga ei cotă-parte, 
astfel încât se poate afirma că partea ei de consumație se ridică în realitate la 77% din buget. Dacă o industrie, oricare ar fi 
ea, ar fi pusă pe aceleași baze, ar merge, matematic și vertiginos, la faliment. Armata se zbate de ani de zile în această 
situație. Deși toți își dau seama de ea, nimeni nu are bărbăția să o oprească, chiar cu mijloace brutale, de pe calea 
dezastrului și să o redreseze. Pentru aceasta se impune ca birocrația să fie redusă cel puțin la jumătate.  

Se va face armatei, numai prin acest simplu gest, un întreit serviciu:  
• în primul rând economii, care vor fi realizate în profitul instrucției; 
• în al doilea rând se va asigura simplificarea corespondenței și implicit soluționarea rapidă și deci oportună a 

problemei;  
• în al treilea rând, se va anima viața corpurilor de trupă prin completarea cadrelor cu ofițeri, subofițeri și soldați 

care vor fi scoși din birouri. 
Măsura reducerii birocrației este cu atât mai imperioasă, cu cât 7 1/2 luni și jumătate Armata este, din cauza 

efectivelor, redusă la o completă stagnare. Și de remarcat este faptul că pe când corpurile de trupă se golesc total de soldați 
în această lungă perioadă, aparatul birocratic arătat mai sus rămâne aproape intact. Văzută și sub acest aspect, plaga devine 
și mai mare. În legătură cu această latură a ei, mai am de semnalat că s-a făcut acum 2 ani o lege a cadrelor, care a limitat 
efectivele corpurilor și ale birourilor, dar pe când corpurile care erau prevăzute a se înființa nu s-au înființat și efectivele 
corpurilor existente prevăzute a se spori, nu s-au sporit, comandamentele, birourile și serviciile armatei au fost toate 
completate cu efectivele prevăzute, în ofițeri și soldați, de această lege și multe din ele au fost chiar depășite. Din cauza 
acestei aplicări unilaterale a sus zisei legi, îndreptarea urmărită de autorul ei nu numai că nu s-a realizat dar situația s-a 
înrăutățit. Astfel stând lucrurile și date fiind consecințele, este imperios necesar a tăia fără milă și la capitolul birocrație în 
carne vie. Este a treia măsură care trebuie luată și fără de care nu vom putea îndrepta nimic. 

SERVITUȚILE ARMATEI Sunt: • Jandarmii; • Grănicerii; • Ordonanțele; • Minoritarii; • Detașații. Pentru a se vedea 
starea pe care au creat-o fiecare în parte și toate la un loc, această problemă, să procedăm pe rând cu analiza lor. Jandarmii 
și Grănicerii Absorb, respectiv, 45.000 și 32.000 de oameni, ceea ce la un loc face o treime din totalul efectivelor militare pe 
care le avem în perioada maximală – 4 luni și jumătate pe an – și jumătate din efectivul total în perioada minimală – 7 luni și 
jumătate. Iată situația sub raportul cifrelor. Prezentată și văzută chestiunea prin această prismă, a cifrelor și a proporțiilor, 
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nu pare importantă. Realitatea este însă cu totul alta. Ea are o repercusiune dezastruoasă asupra armatei în timp de pace și 
va avea una și mai dezastruoasă la război.  

Într-adevăr, examinând pe toate laturile chestiunea, constatăm: în primul rând, în timp ce jandarmii și grănicerii care 
sunt trupe de poliție administrativă și vamală încadrează aproximativ 20 regimente cu 77.000 oameni în perioadă maximală 
– 4 luni și jumătate pe an – armata reală, acea care servește la pregătirea națiunii pentru război încadrează în aceeași 
perioadă 191 regimente cu 130.000 oameni (73 regimente de infanterie, 63 regimente de artilerie, 31 regimente de 
cavalerie, 17 regimente de geniu). Aceasta înseamnă că pe când primii au aproximativ 4.000 oameni de regiment, armata 
are majoritatea regimentelor cu 500 de oameni, o mică parte cu 600 oameni și o parte și mai mică (trupele de pe frontieră) 
cu 1.600. Cine este de meserie, știe ce însemnătate are acest fapt asupra posibilităților pregătirii de război a unităților 
respective. și dacă cel puțin am fi în această situație tot anul. Dar situația este și mai gravă în perioada minimală – 7 luni și 
jumătate pe an – fiindcă în timp ce în această perioadă jandarmii și grănicerii păstrează aproximativ un efectiv de 50.000 – 
60.000 de oameni, adevărata armată reduce pe ale sale numai la 50.000 oameni, din care 20.000 sunt ordonanțe, iar restul 
sunt absorbiți de birocrație și de serviciile corpurilor. Se poate ușor închipui, care este și aspectul și valoarea acestei armate 
în această perioadă în care 30.000 de cai mănâncă degeaba și alți 12.000 de ofițeri și toți atâția subofițeri nu fac altceva 
decât școli teoretice, vin aproape degeaba la cazarmă, unde se zbat cu dificultățile pe care le creează lipsa oamenilor și din 
lipsă de ocupație se exasperează, clevetesc și se demoralizează.  

Pentru a concretiza și mai bine monstruozitatea situației, subliniez că în această perioadă pe când, pe de o parte 
grănicerii au pentru 8 regimente 26.000 oameni, sunt corpuri de armată care au pentru toate regimentele și serviciile de sub 
ordinele lor – 18 regimente și 7-8 servicii aproximativ – numai 6.000 oameni în total, din care 4.000 sunt absorbiți de servicii. 
În timpul când corpurile noastre de armată se găsesc în această deplorabilă situație, ungurii și rușii au maximum de efective 
în cazărmi, ceea ce constituie pentru ei o mare, permanentă și ușor oferită șansă de a ne surprinde, printr-un atac bruscat, 
total dezarmați, în perioadele minimale. Am văzut că la acest pericol țara este supusă 7 luni și jumătate în fiecare an. În al 
doilea rând, în timp ce situația se prezintă sub raportul efectivelor așa după cum am arătat-o, în același timp greutățile 
insuportabile ale birocrației apasă invers proporțional asupra acestor două categorii de corpuri ale aceleași armate, 
grănicerii și jandarmii privilegiați de o parte, și tot restul, imensul rest al armatei de altă parte. Într-adevăr, pe când la armata 
de uscat serviciile în afară de ordonanțe absorb 22.000 oameni, ceea ce reprezintă 14% în perioada maximală și 42% în 
perioada minimală, găsim o proporție de 22% la grăniceri și de 3% la jandarmi.  

Dacă la această stare de fapt se mai adaugă și aceea, care este riguros exactă, că jandarmii și grănicerii nu au 
aproape de loc neștiutori de carte și minoritari, se poate deduce nu numai nedreptatea și deosebirea de tratament dar și 
consecințele pe care le-au arătat soluționarea dată unor probleme atât de importante de stat, soluționare care în loc să fie 
făcută în cadrul ansamblului de către organul superior răspunzător de organizarea întregii apărări a statului, a fost făcută pe 
deasupra lui, de persoane care au dovedit foarte curând că au fost și nepricepute și de rea credință. Mă refer la jandarmi. În 
al treilea rând, jandarmii și grănicerii având legi speciale – obținute uneori cu tot avizul contrar al Marelui Stat Major și de 
alte ori cu ignorarea lui totală – au ieșit, sub raportul administrativ, total de sub controlul legal al autorităților militare, iar 
sub raportul teoretic, sunt în afară de orice direcție și de orice control serios. Cum oameni care trec în timpul serviciului lor 
activ, prin jandarmi și grăniceri, sunt destinați a intra la mobilizare în compunerea armatei și cum față de cele 15 contingente 
mobilizabile ei reprezintă 300-400.000 oameni, nu este nevoie, nici în această privință, să fie cineva mare specialist pentru a-
și da seama că viitorul generalisim care va purta ponosul înfrângerii, va merge la război cu oameni de a căror bună pregătire 
de război nu s-a ocupat, însă care va fi făcut cu siguranță responsabil de înfrângere. În sfârșit, din cauza dislocării actuale a 
grănicerilor, a organizării lor și a principiilor astăzi preconizate în ceea ce privește întrebuințarea lor în acoperire, la război se 
vor risipi în marea lor majoritate, fără să aducă acestei operațiuni, atât de importante, un real serviciu.  

Din această cauză, conducerea operațiunilor va avea de suferit de la început consecințele și va pune timp îndelungat 
până să adune, în unități noi, elementele de grăniceri, care au fost răspândite pe fronturi vaste și care au luptat cum au 
putut, fără o conducere unică și în dezacord cu acțiunea trupelor de acoperire ale armatei. Aceasta fiind situația, văzând 
inconvenientele și cunoscând consecințele ei, găsim că nu este altă soluție de recomandat decât „la loc mișcarea”. În loc de 3 
armate, care au astăzi 3 conduceri diferite, să formăm una singură cu o singură conducere. În cadrul acestei armate unice, 
fiecare element să-și aibă, păstrând proporțiile, rostul și rolul său. Aplicând acest elementar principiu se va putea reduce, 
fără niciun risc – din contră îmbunătățind situația și posibilitățile tuturor – la un sfert efectivul grănicerilor și la mai mult de 
jumătate acela al jandarmilor.  

Ordonanțele. Avem aproximativ 20.000 de ordonanțe legale. În această fabuloasă cifră nu intră soldații de la caii 
ofițerilor; șoferii; conducătorii de la numeroasele trăsuri și ajutoarele lor totdeauna de rigoare; ordonanțele pe care le iau 
plutonierii; abuzurile, care sunt foarte numeroase; numeroasele schimbări de ordonanțe, care au loc de mai multe ori în 
cursul anului și nici suprapunerile de ordonanțe care au loc în perioada premergătoare liberării contingentului. Pentru a 
vedea cât apasă ordonanțele și serviciile asupra efectivelor întreținute din bugetul Ministerului Apărării Naționale, să 
examinăm chestiunea numai la armata de uscat (fără grăniceri și jandarmi), aeronautică și marină. Luăm numai cifra lor 
legală: 17.200. Singură reprezintă 10% din efectivul întregii armate în perioadă maximală și 31% în perioadă minimală. Dacă 
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acum se judecă situația pe care o creează această stare în paralel cu aceea creată de soldații – care de fapt sunt tot servitori 
– absorbiți de serviciile armatei și ale corpurilor, servicii care se ridică în perioada maximală la 14% și în cea minimală la 41%, 
ajungem la fantastica constatare că în prima perioadă 24% și în cea de-a doua perioadă 72% din armată se întrebuințează în 
serviciile personale și în serviciile armatei. Aceasta înseamnă, nici mai mult nici mai puțin, că suntem o armată de ordonanțe.  

Din această cauză, s-au inversat și aici rolurile. Armata noastră, aceea care cu adevărat face un serviciu util, fiindcă se 
instruiește, a rămas în minoritate, iar serviciile ei s-au transformat în majoritate. La noi, armata este astăzi de fapt în serviciul 
serviciilor, iar nu serviciile în serviciul armatei. Într-adevăr, pe când la noi serviciile și ordonanțele reprezintă peste 24% 
numai 4 luni și jumătate pe an (perioada maximală) și 72% în restul timpului, din globalul efectivelor întreținute sub drapel, 
la alții serviciile variază în tot timpul anului de instrucție între 1% și 25%. Starea aceasta din timp de pace a avut o nefastă 
influență, după cum era fatal, și asupra compunerii pe care o va avea armata la mobilizare. În această armată pe care o vom 
mobiliza, serviciile înghit 60% din totalul efectivelor mobilizate – cifre găsite la venirea mea în capul instituției. Pe când 
acesta este spectacolul pe care-l dăm noi și în această privință, ce constatăm la alții?  

Ei bine constatăm că:  
• În Polonia ofițerii sunt mai puțin plătiți ca ai noștri, indexul de viață acolo este mai ridicat ca la noi, avantajele 

acordate ofițerilor sunt mai puține și totuși polonezii nu au ordonanțe.  
• La cehoslovaci situația se prezintă ca și în Polonia.  
• În Franța nu au drept de ordonanță decât ofițerii cu drept la cal și serviciul lor de ordonanță este îndeplinit de 

același soldat care le îngrijește și calul. Iată ce fac alții.  
Să vedem acum atât latura financiară, cât și aceea a repercusiunii pe care o are această chestiune asupra pregătirii 

noastre de război. Ordonanțele noastre costă pe stat 188.000.000 pe an, ceea ce în 10 ani face 1.880.000.000 lei. Este suma 
cu care s-ar fi putut regenera munițiile sau moderniza armamentul nostru. Iar sub raportul pregătirii de război este de 
remarcat că 20.000 de ordonanțe reprezintă tot atâția soldați superficial sau chiar total neinstruiți. În consecință, în 
compunerea armatei mobilizată de mâine va intra alți 300.000 soldați nepregătiți. Adăugând la această cifră pe aceea pe 
care o reprezintă oamenii de la servicii (250.000 – 300.000) și pe aceea pe care o reprezintă jandarmii și grănicerii vărsați 
armatei, ajungem la constatarea că 50% din armata cu care vom înfrunta grozăviile războiului de mâine, va fi sub raportul 
bunei pregătiri ceea ce am arătat că poate fi. Se vor putea apăra în astfel de condiții, cel puțin onorabil, frontierele? Cine ar 
putea avea cutezanța să o afirme și să-și ia conștient și răspunderea? Ce este de făcut? Desigur că între cele două extreme, 
abuzul scandalos de la noi și sobrietatea altora, se poate găsi o măsură medie. 

Cunoscând patriotismul și disciplina ofițerilor noștri, sunt sigur că ei vor consimți fără ezitare la abandonarea unui 
drept câștigat, dacă li se va arăta atât situația cât și consecințele ei. Lăsând o singură ordonanță la toți ofițerii însurați, 
indiferent de grad, și dând ofițerilor neînsurați dreptul de a folosi, în afara programului de instrucție, un soldat din unitatea 
lor, se va putea realiza o economie de 150.000.000 – 180.000.000 lei.  

Minoritarii. Am instruit, în ultimii zece ani, aproape 400.000 de minoritari. Prin acest sistem am făcut o armată 
inamicilor noștri. Informații verificate au stabilit că ungurii contează în carnetele de mobilizare ale unităților lor de la est de 
Tisa, pe ungurii instruiți de noi, pe care speră desigur să-i primească și înarmați. Este probabil că aceleași speranțe și calcule 
le nutresc și le fac atât bulgarii, cât și rușii. Am executat cu o conștiință pe care este păcat că nu am generalizat-o în toată 
activitatea noastră publică, angajamentele pe care le-am luat, de a crea condițiuni egale la drepturi și îndatoriri tuturor 
acelora care trăiesc la noi. Ne-a costat aceste exces de zel și de conștiință numai în ultimii zece ani aproximativ 
3.700.000.000 (citiți miliarde) de lei. În schimb am lăsat 75.000 români în prisos de contingent, adică complet neinstruiți. În 
plus, din lipsă de fonduri, nu am chemat în ultimii 12 ani nici ofițerii de rezervă și nici completașii și rezerviștii la 
concentrările legale. Cu cele 3.700.000.000 cheltuiți cu instruirea minorităților, puteam să ne modernizăm tot armamentul, 
animând și dezvoltând industria națională, mai puteam să regenerăm muniții în valoare de 50 miliarde, sau, în fine, puteam 
să chemăm la concentrările legale, pentru completarea și întreținerea pregătirii lor de război, 2.300.000 soldați și 12.000 
ofițeri rezerviști români. Aceasta este latura financiară a problemei. Nu este însă singura.  

Astăzi armata noastră are, și mâine, la război, va avea în medie în rândurile ei, aproximativ 30% minoritari. În 
războiul trecut și numai unitățile de moldoveni, au avut în rândul lor 4% evrei. Se știe de toți ce au pățit armata, 
administrația, teritoriile ocupate și prizonierii români de pe urma acestor oameni pe care i-am crescut, menajat, primit și 
tratat de multe ori mai bine ca pe frații noștri de sânge. În spatele panicilor, trădărilor, predării unităților, alarmismului, 
defetismului, maltratării populației și a ofițerilor noștri prizonieri erau totdeauna capetele perciunate. S-au uitat toate 
acestea. Uităm ușor. Este o crimă că o facem fiindcă o vom plăti foarte scump. Ce vom păți mâine este ușor de prevăzut. 
Cine poate să-și ia răspunderea să apere fruntariile țării și independența neamului cu o armată în a cărei compunere vor 
intra 30% minoritari? Eu nu. Nicio altă țară, din acelea care au luat aceleași angajamente, nu s-a ținut de ele cu același zel ca 
noi. Aproape același procent de minoritari a răsturnat, când s-a ivit momentul, o monarhie de care erau legați prin legături, 
tradiție și cultură de mai multe ori seculare. Cum putem să ne facem noi iluzia, care nu avem nici organizare, nici trecutul, 
nici prestigiul, nici administrația AustroUngariei că nu ne vor răsturna și pe noi? Cum putem pretinde ungurilor de la noi să 
se bată în contra fraților lor? 
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Măsura pe care am luat-o de a-i trimite atât în timp de pace, cât și la începutul războiului pe alte fronturi este și plină 
de consecințe dezastruoase și puerilă. Este plină de consecințe dezastruoase, fiindcă a încurcat mobilizarea armatei, 
producând haosul. A creat spectacolul continuei vânturări de soldați care circulă necontenit pe socoteala statului de la un 
capăt la altul al țării. La mobilizare, acești oameni, mergând la corpurile unde vor fi chemați, vor arunca pe toate căile 
sămânța anarhiei, se vor deda la acte de sabotaj, vor răspândi panica, vor practica spionajul și trădarea, iar acei care vor 
ajunge la unitățile lor, le vor antrena la defetism, la predări și la dezertări în masă. Este puerilă, fiindcă măsurile de repartiție 
inițială a forțelor nu poate avea la război durată. Realitățile lui ne vor forța să aducem, din prima săptămână, forțe de peste 
tot și de oriunde, pentru a conjura pericolul. Iată adevărul cât și perspectiva.  

Ce este de făcut? Să încetăm a instrui militarii, cel puțin pe cei din categoria periculoșilor – ungurii, bulgarii, rușii. Să-i 
scoatem din lucrările de mobilizare, ceea ce am și dispus să se facă și să-i întrebuințăm, în unități organizate, după o sumară 
și de formă instrucție, la lucrările de redresare ale statului, să-i folosim discret ca ordonanțe și în serviciile secundare etc. 
ceea ce de asemeni am luat măsuri să se facă. S-ar putea face cu acest sistem o economie de 250.000.000 – 300.000.000 lei 
anual.  

Detașații. Din cauza uzului și a abuzului de autoritate practicate de comandamentele și birocrația noastră, din cauza 
inerției comandanților de corpuri care nu reacționează, disciplinat bineînțeles, la toate aceste abuzuri de care multe ori 
profită și ei; din cauza miilor de ofițeri – aproximativ 3.000 – care circulă anual la și de la diferite școli și centre de instrucție; 
din cauza serviciilor extra-militare provocate necontenit de alegeri, greve, inundații, trierea munițiilor, stațiuni balneare, 
călătorii de comandament și de studii, comenduiri, îmbunătățiri de drumuri etc.; din cauza mutărilor care se fac de minister, 
contra legii, tot cursul anului; din cauza cercetărilor judiciare; din cauza sistemului arhaic de distribuție de materiale de la 
București către periferie și a vărsărilor de efecte, de materiale și muniții, mii de soldați se vântură în fiecare an și continuu în 
lungul și în latul țării.  

Sistemul este dezastruos fiindcă: produce risipă de bani; sustrage oamenii de la instrucție; întreține spectacolul 
dezastruos pe care-l dau soldații rău echipați, nespălați și cu rea ținută prin gări și pe străzi; înlesnește răspândirea, printre 
soldații izolați și prin ei în cazărmi, a curentelor criminale; dezorganizează corpurile de trupă; provoacă scriptologie 
numeroasă etc. Nimeni nu ar avea putința să concretizeze pe o schiță sau prin date, în totalitatea și multiplicitatea lui, răul 
pe care-l suferă ani și zile oștirea din aceste cauze. Toți își dau seama de el. Totuși continuăm cu toții să privim cu brațele 
încrucișate la ravagiile pe care el le face. Este totuși și în această privință o soluție radicală, fără a fi revoluționară. Nimeni – 
comandanți, comandamente sau servicii – să nu mai aibă dreptul de a cere, de la corpuri, soldați peste aceia prevăzuți anual 
de la Marele Stat Major în tabelele de repartiție. Odată soldații repartizați, nimeni să nu mai aibă dreptul, sub niciun motiv a-
i înlocui. 

Mutările de soldați să se facă numai la epocile prevăzute de lege. Ministerul Apărării Naționale să reziste la 
ingerințele pe care le fac oamenii influenți și să înceteze sistemul pe care-l practică astăzi, pe o scară foarte întinsă, și prin 
care soldații sunt luați zilnic dintr-un loc și duși într-altul prin ordine de cabinet. Școlile, serviciile și comandamentele să aibă 
repartizați, de la încorporare, oamenii necesari lor. Ofițerii mutați sau detașați să nu mai târască după ei ordonanțele. Cum 
mutările acestora au luat proporții catastrofale în ultimul timp, perturbațiile pe care le provoacă în lucrările de mobilizare 
mutările soldaților care-i însoțesc sunt extraordinare. În ce privește distribuțiile, vărsările, corespondența de la centru către 
periferie și invers, se poate recurge la sistemul astăzi aplicat universal, poșta și trenul. Trebuie să mergem și în această 
privință în pasul vremii. Aplicându-se strict aceste dispoziții, atmosfera corpurilor se va clarifica, ordinea administrativă va fi 
asigurată, abuzul cu oamenii întrebuințați în servicii personale va fi mai puțin posibil fiindcă controlul efectivelor se va putea 
face mai serios.  

BUGETUL. Este icoana fidelă care arată, dintr-odată și complet, atât eforturile pe care o națiune le face în cadrul 
bugetului general al statului pentru apărarea sa națională, cât și acela făcut în cadrul bugetului militar pentru instrucția și 
redresarea armatei. Cum ne prezentăm noi, comparativ cu alții, din aceste două puncte de vedere? Detestabil. Într-adevăr, 
în ceea ce privește bugetul general, efortul făcut pentru organizarea apărării noastre naționale a fost minim, fiindcă 
fondurile destinate armatei au oscilat în ultimii 10 ani, între 12% și 24% din bugetul general al statului (fără regiile 
autonome). Aceste cifre sunt însă teoretice, fiindcă în realitate, din cauza crizei nu s-au ordonat decât circa 75%. Pe când la 
noi se aplică, din punct de vedere general, acest tratament armatei, țările conștiente de pericol au procedat invers. Rusia și 
Polonia au cheltuit în ultimii 10 ani, pentru înarmarea lor, între 30% și 60% din bugetul lor general. Italia și Iugoslavia au atins 
uneori aceleași cote prin cheltuieli făcute în credite extraordinare.  

Efortul făcut de aceste națiuni este astăzi cu prisosință răsplătit. Dovada o face prestigiul mondial de care ele se 
bucură și greutatea pe care o au în cadrul eșichierului politic internațional. Dacă și noi am fi urmat aceeași politică, nu am 
mai avea nevoie să ne apărăm astăzi hotarele cu întruniri antirevizioniste, fiindcă campania revizionistă nu ar fi prins și nici 
nu ar fi putut fi făcută cu atâta îndrăzneală și sfidare. În ceea ce privește structura bugetului militar, ea este și mai 
detestabilă.  

Examinând curba urmată în 10 ani de capitolele bugetului nostru militar, constatăm că: de la 1924 și până astăzi, în 
timp ce curba cheltuielilor făcute cu personalul a mers continuu și vertiginos în sus, trecând de la 30%, cât era în 1924, la 
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66% în 1933, curba cheltuielilor destinate materialelor a căzut progresiv și vertiginos în jos, trecând tot de la 30%, cât era în 
1924, la 6% în 1932, pentru a urca la 11% în 1934. Cu alte cuvinte, pe când cheltuielile de materiale se găseau în 1924 pe 
același plan cu acelea de personal, ele au coborât la 6%, pe când la personal s-a urcat la 70%. Monstruozitate mai mare nu se 
poate găsi nicăieri în istoria bugetelor militare ale statelor. În Polonia, cota rezervată materialelor în bugetul militar ordinar 
reprezenta 40%. Consecințele sunt evidente. Pe când Polonia și Rusia au astăzi tot materialul modernizat și completat și 
potențialul industrial de război dezvoltat la maximum, noi avem o armată de personal fără material, iar industria noastră de 
război nu numai că nu a fost dezvoltată dar, din lipsă de comenzi, s-a distrus și ceea ce mai exista. Cauza trebuie căutată în 
politica făcută cu comenzile de la 1928 încoace cât și cu structura bugetului nostru militar.  

Dacă continuăm sistemul încă câțiva ani, vom distruge, fără putință de refacere, materialele care ne-au costat sute 
de miliarde, fiindcă armamentul neîngrijit și nereparat la timp pierde vertiginos calitățile și termină prin a se transforma în 
fier vechi. Iată starea de fapt creată de proporția de cheltuieli dintre personal și material; iată și perspectiva. Să vedem acum 
ce ne arată același buget sub raportul instrucției. Ei bine, ne arată un și mai mare dezastru. Într-adevăr, curba fondurilor 
destinate instrucției a trecut de la 2,7% cât era în 1925, la 0,50% (zero, cincizeci la sută) în 1932, pentru a urca la 1% în 1933-
1934. Dacă însă se ține seama că mare parte din acest fond a fost, după cum voi arăta la timp, întrebuințat în alte scopuri, 
putem afirma că în realitate, pentru instrucția propriu-zisă a corpurilor de trupă, nu s-au întrebuințat nici 50% din ridicola 
cotă de 0,50% a fondului rezervat instrucției prin buget. Cu alte cuvinte, în realitate, fondul rezervat instrucției întregii 
armate reprezintă numai 0,25% din bugetul militar.  

Ce s-a putut face cu aceste sume? Nimic. Din această cauză: • trageri cu grenada nu se mai fac deloc; • tragerile de 
instrucție ale infanteriei și artileriei sunt ca și inexistente; • tragerile de trupă, absolut indispensabile pentru pregătirea 
morală și tehnico-tactică a trupelor nu s-a executat niciuna de la război și până astăzi. La polonezi și la francezi, toate diviziile 
fac, în fiecare an în taberele de concentrare, câte o asemenea tragere la care participă, în cadrul unei situații tactice, toate 
unitățile diviziei și tot armamentul. Tragerile reduse s-au abandonat total din lipsa de cartușe. Numărul de cartușe de 
infanterie trase în armata noastră oscilează între 1% - 5% din necesar, la polonezi și cehi variază între 80% - 100%, iar bulgarii 
trag 20% – 50% și ungurii 50% – 90%! De concentrările completașilor, rezerviștilor, călărașilor cu schimbul, ofițerilor de 
rezervă, nu mai vorbește nimeni. Avem 2.300.000 de rezerviști și 12.000 ofițeri nechemați la concentrare. Mulți dintre 
aceștia sunt destinați, prin lucrările de mobilizare, să comande unități de război. Ei nu au ținută, nu au regulamente, nu 
cunosc noile mijloace de luptă și totuși vor trebui să ducă unitățile lor prin focul inamicului la izbândă. Le vor duce la căsăpie. 
Concentrările în tabere de instrucție, din lipsa taberelor și a fondurilor, au dispărut total. Fără ele instrucția comandanților și 
comandamentelor nu se poate face. Din această cauză, selecționarea comandanților de mari unități se face numai în baza 
lucrărilor teoretice. Care vor fi consecințele le vom vedea, fără îndoială și, mai mult, le va simți nația la război. Unde putem 
ajunge cu aceste procedee și ce putem spera de la astfel de armată și de la astfel de comandanți în caz de pericol? Nimic, 
absolut nimic.  

Care este soluția, fiindcă trebuie să fie una. Ei bine, este. Din două una: ori se sporește cu 1-2 miliarde bugetul 
armatei, ceea ce nu văd posibil, ori se întrebuințează rațional mijloacele financiare, care se pun astăzi la dispoziție, ceea ce 
este posibil. Să avem deci curajul să reducem birocrația și să deparazităm oștirea. În modul acesta se vor micșora cheltuielile 
de personal, în avantajul materialelor și instrucției și se vor crea posibilități normale de înaintare a elementelor valoroase, a 
căror cale este astăzi blocată de elemente parazitare, care au înfundat comenduirile, cercurile de recrutare, birourile, etc. Cu 
sistemul aplicat până astăzi de a împinge la fiecare presiune a presei sau a cluburilor, elementele de la bază către vârful 
piramidei, am deplasat centrul ei de gravitate. Toți, refugiindu-se cu precipitare către vârf au făcut gol în jos. De aici 
necesitatea de a înmulți rândul elevilor în școlile militare. Este cauza care a făcut ca bugetul personalului să treacă, în 10 ani, 
de la 30% la 70%. Dacă continuăm astfel, reedităm, pe spinarea apărării naționale, clasicul sistem al sacului, în care cu cât 
torni, cu atât este mai gol. Trebuie să avem curajul să răsturnăm și în această privință piramida. Baza ei trebuie să fie 
serioasă. Pentru aceasta cei mai mulți ofițeri trebuie să fie în josul, iar nu în susul ei. Trebuie însă, printr-o lege sănătoasă a 
selecționării ofițerilor și mai ales prin aplicarea ei cu metodă reclamată de dreptate, de egalitate, de respectarea meritului și 
de înlăturarea favoritismului, să se asigure scurgerea lentă, ordonată și continuă, iar nu sacadat ca astăzi, către vârful 
ierarhiei numai a elementelor bine selecționate. Principial, numai 40% din fiecare promoție ar trebui să pășească pe treapta 
ofițerilor superiori, iar din aceștia numai 15% – 20% pe aceea a ofițerilor generali. Aceasta este proporția respectabilă în 
țările unde există o conducere și o grijă reală pentru respectarea condițiilor de asigurare a destinelor neamului. La noi, sută 
la sută din fiecare promoție are pretenția să devină ofițeri superiori și chiar generali. Aceasta fiindcă, din cauza împrejurărilor 
tulburi, au găsit conducători care să se preteze. Este, ca în totul și în toate, consecința slăbiciunii. Cu cât se va ceda la 
pretențiile individuale, cu atât ele vor crește și cu atât va fi mai greu să le opunem la un moment dat un veto categoric. Ce s-
a petrecut în ultimul timp în privința avansărilor și ale ecoului lor, este concludent. Trebuie schimbat sistemul. Dacă îl 
continuăm, conducerea căpitanilor va veni și la scurt interval de timp va urma desigur aceea a subofițerilor și soldaților. � 

LIPSA PLANULUI PROPRIU DE ORGANIZARE ȘI DOTARE. Planul de organizare nu există, Armata noastră are astăzi, 
din punct de vedere organic, aproape același aspect ca în 1914. Toți au evaluat. Noi nu numai că am păstrat, dar chiar am 
îngreunat vechiul sistem organic cu care am făcut războiul. Este suficient să se vadă ce s-a făcut în această privință cu 
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Ministerul Apărării Naționale și cu Marele Stat Major, care au dat primul exemplu, înmulțind numărul birourilor până la 
refuz. Este cazul să recurgem la o nouă organizare, care pe de o parte să corespundă cerințelor viitorului război, 
comandamentelor noastre politice, posibilităților și condițiilor noastre economice și sociale, iar pe de altă parte să 
folosească cât mai rațional și cât mai complet, materialele existente. Iată problema. Ea a fost studiată și va fi supusă C.S.A.T. 
la prima lui întrunire. În ceea ce privește planul de dotare, am avut unul. Nimeni însă nu a ținut seamă de el. Fiecare ministru 
de război care a venit și fiecare guvern care s-a perindat, a avut planul lui și din această cauză a luat-o da capo. Voind că facă 
mai bine, a făcut desigur mai rău. Nu este nici locul și nici timpul să căutăm vinovații. Trebuie să privim și în această privință, 
înainte către viitor, fără însă a opri anchetele în curs, care trebuie să aducă sancțiunile. Fără ele nu se va restabili încrederea. 
Fără încredere nu există nici energie, nici posibilitate de muncă. Lamentările, incriminările și sancțiunile nu vor rezolva însă 
problema. Pentru aceasta trebuie să știm ce vrem, să plecăm de la ceea ce putem și să ne menținem pe calea începută, adică 
să continuăm. Avem deci nevoie de un plan. Planul trebuie să plece de la ceea ce avem ca armament și ca muniții. Acestea 
trebuie reparate, modernizate, regenerate. În paralel, să procedăm la completarea lipsurilor strict indispensabile și în 
ordinea de urgență, care sunt: puști mitraliere, obuziere de câmp, material antiaerian, materiale chimice, aviație, 
transmisiuni, artilerie de corp de armată. Cu alte cuvinte, un program simplu la a cărui bază să stea condițiile principale 
următoare: • crearea și dezvoltarea potențialului nostru; • tratative de la stat la stat pentru înlăturarea intermediarilor, 
scurtarea timpului și diminuarea riscurilor; • conlucrare în primul rând cu aliații, dând primul loc aliaților vecini. În fine, 
oricare ar fi programul, bun sau mediocru, trebuie asigurată continuitatea executării lui. Fără această asigurare orice efort 
este inutil. Spectacolul dezastruos și demoralizant, oferit atât de copios de afacerea Skoda, nu trebuie, nu este bine să se mai 
repete.  

III. CONCLUZII. Am indicat lapidar rănile în care trebuie să se înfigă adânc bisturiul. Armata noastră prezentându-se 
astăzi ca un monstru al cărui cap este disproporționat față de un corp complet găunos și ale cărui organe funcționale – 
serviciile – sunt hipertrofiate, trebuie să o reducem la proporții armonice spre a-i asigura o dezvoltare normală și posibilități 
de viață. Cu alte cuvinte, nu este altceva de făcut decât să se reducă, pur și simplu, comandamentul și serviciile armatei la 
ceea ce este indispensabil corpului actual, ori să se dezvolte corpul până ce el va avea dimensiuni normale față de cap și 
membre, ceea ce nu este posibil, fiindcă resursele națiunii nu ne îngăduie. Deci trebuie tăiat și suprimat tot ce a crescut 
inutil.  

În paralel trebuie: • să se pună capăt sistemului actual de legiferare;  
• să se simplifice și să se armonizeze legislația; 
• să se renunțe la sistemul care a făcut ca în loc de o singură armată, cu o singură conducere să avem 3 armate cu 3 

conducători diferiți;  
• să se renunțe atât la abuzurile cât și la metodele care constituie a treia cauză principală a dezordinii și slăbiciunii 

noastre de astăzi și anume: - instruirea minoritarilor; - detașările și - ordonanțele, care pot fi reduse fără niciun pericol la o 
treime; și în fine  

• să se deparaziteze oștirea de toți aceia, care au ajuns (prin cunoscutele sisteme și datorită și mai cunoscutelor 
slăbiciuni, de care am dat dovadă după război) către vârful piramidei, de unde, fără a aduce niciun serviciu, rod numai din 
bugetul statului și constituie un impediment și o rea școală.  

În afară de toate măsurile indicate mai sus, măsuri care se pot rezolva în cadrul strict al conducerii armatei, mai sunt 
și alte două care sunt de domeniul general. Este problema curățirii aparatului de stat de elementele periculoase și aceea a 
acoperirii. Curățirea aparatului de stat. Din cauza lipsei unui criteriu conducător al calculelor și influențelor politicianismului, 
a ignorării pericolului și nepăsării care caracterizează nația, minoritarii au pătruns în ultimii 10 ani în tot aparatul statului și 
au reușit să se infiltreze în cantitate considerabilă pe treptele cele mai înalte ale conducerii. De aici, fără să o arate și lucrând 
ca niște adevărate termite cu metodă și întotdeauna perfid, sapă, sapă necontenit la temelia statului. Este una dintre cele 
mai periculoase cauze, fiindcă este invizibilă și ne-pipăibilă, a dezorganizării, a haosului și a regimului în care de zbatem. 
Fiindcă, cum putem să explicăm faptul evident că instituții ca Poșta, Căile Ferate, Finanțele, care înainte de război constituiau 
nu numai fala noastră și serveau de multe ori drept exemplu țărilor cu alt trecut și cu altă vechime, astăzi sunt în halul în 
care sunt. Au pierdut românii, toți românii, dintr-odată calitățile de care au dat dovadă, când erau apreciați pe baza 
rezultatelor și acțiunii lor ca buni organizatori, patrioți, energici, cinstiți, pricepuți, devotați serviciului etc.? Este cu putință 
aceasta? Desigur că nu.  

Cercetând structura organismului nostru de stat și meditând profund asupra lui, găsim însă dezlegarea enigmei. Într-
o documentată lucrare întocmită de Marele Stat Major se poate vedea cât de mare este cangrena care roade organismul 
nostru în această privință. Sunt instituții și regiuni în care ne-am transformat, în ceea ce privește aparatul conducător, din 
majoritari în minoritari. Este cea mai bună armă pe care am dat-o pentru Geneva în mâna ungurilor, fiindcă am făcut noi 
înșine dovada sau că nu suntem majoritari sau că nu suntem, sub raportul culturii și pregătirii, în măsură să administrăm 
ceea ce am pretinde că ni se cuvine. Dar aceasta este numai o latură a chestiunii. Pe mine mă interesează și sunt responsabil 
numai de influența dezastruoasă pe care ea o are asupra apărării naționale. De aici explicația motivului pentru care m-am 
amestecat în aceste chestiuni și perseverența cu care urmăresc executarea purificării statului din acest punct de vedere. 
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Dacă nu se realizează grabnic această purificare, tot ce se cheltuiește cu înarmarea poate fi socotit ca inutil, fiindcă în situația 
de astăzi nu putem pune ordine în lucrările noastre de mobilizare, nu putem dezvolta potențialul nostru, nu vom avea 
siguranța liniștii mobilizării, posibilitatea concentrării armatei și nici a alimentării ei. De aceea cer și profit de această ocazie a 
cere cu tărie să se procedeze cu repeziciune, cu energie, cu corectitudine și cu continuitate în această operă de purificare a 
organismului statului. Sprijin aceste cereri pe situația pe care am întocmit-o, sub formă de grafice, pe care o țin la dispoziție 
și care face dovada evidentă cât de periculos este vulcanul pe care singuri l-am alimentat sub noi și cu care ne-am minat 
peste tot. Chestiunea acoperirii În paralel cu purificarea aparatului de stat și cu aceeași grabă trebuie să rezolvăm problema 
acoperiri frontierelor. Astăzi ele sunt complet descoperite. Sunt fără fortificație, fără trupe și fără obstacole naturale.  

Condițiile în care ne mobilizăm – mobilizare națională – și capacitatea căilor ferate, nu ne dă putința, în caz de atac 
bruscat, să ajungem la frontieră decât după 14-20 zile. Ce se va întâmpla în acest interval, ce ravagii pot face trupele 
motorizate și aviația inamicului, cât teritoriu vor putea ocupa ele, este ușor de închipuit. Ne trebuie un stăvilar și trebuie ca 
el să fie puternic. Fortificații nu putem face în grabă, și costă zeci de miliarde. Obstacole naturale nu putem improviza. Atunci 
ce este de făcut pentru a ne garanta hotarele și pentru a împiedica eventualele atacuri bruscate și imposibilitatea lor de 
pătrundere către interior? Răspunsul este simplu. Trebuie să avem, din timp de pace, suficiente trupe în tot lungul frontierei. 
Trebuie ca aceste trupe să reprezinte în permanență o forță, trebuie ca ele să poată fi în tot momentul disponibile și la fața 
locului. Pentru aceasta ne trebuie cazărmi. Am arătat care sunt ele și cum se pot face cu bani puțini și repede (raportul nr. 
1142 din 25.05.1934). Cer și cu această ocazie să se înceapă chiar în perioada de lucru a anului acesta realizările. Este urgent 
necesar să începem cel puțin cu frontul de Vest. Altfel, ungurii vor ajunge în 7-8 zile la Cluj și la Alba Iulia.  
General /ss/ I. Antonescu  

 
 

Un memoriu din 1942 al Asociaţiei Refugiaţilor şi Expulzaţilor din Transilvania de Nord – 
SecţiaTurda înaintat Comisiei Germano-Italiene 

 
Prof. Dr. Vasile LECHINȚAN 

 
În Arhivele Naţionale Cluj se păstrează, în fondul Biroul 

de Cenzură Turda, un document intitulat Memoriu asupra 
cauzelor care provoacă emigrarea în masă a românilor din 
Transilvania de Nord. Prezentat de conducerea Secţiei Turda a 
Asociaţiei Refugiaţilor şi Expulzaţilor din Transilvania de Nord, 
în ziua de 22 iulie 1942, Comisiei Speciale Germano-Italiene. La 
memoriu era anexat “1 Dosar cu 114 declaraţii de-ale 
refugiaţilor, luate de Biroul Refugiaţilor din Turda, prin Biroul 
Cenzurei Militare Cluj-Turda, în intervalul de la 5 V – 30 VI 
1942”.  

Documentul este o sinteză asupra tuturor opresiunilor 
suferite de românii rămaşi în teritoriul Transilvaniei cedate 
Ungariei prin Dictatul de la Viena în secţiunea de timp 
amintită. Comisia Italo-Germană, cum este cunoscută în 
istoriografie, a fost înfiinţată în prima săptămână a lunii 
octombrie 1940, în urma presiunilor întreprinse de guvernul 

român după masacrele comise de armata ungară la Ip, Treznea şi în alte localităţi ale Transilvaniei ocupate. 
De menţionat că membrii Comisiei, Roggeri-Altemburg, au făcut o primă investigaţie în Transilvania în 
perioada 17-27 octombrie 1940. A constatat circa 300 de cazuri de asasinate în Transilvania de Nord, 
precum şi expulzări în masă ale românilor de către autorităţile ungare. Totuşi, Comisia a căutat să diminueze, 
din motive politice, aceste atrocităţi. A doua investigare a Comisiei Italo-Germane în Ungaria şi România a 
fost între 5 iulie -5 septembrie, 20 octombrie -20 noiembrie 1942, prin membrii Roggeri-Hencke. Aşadar, 
Comisia era la Turda în 22 iulie 1942 când Asociaţia Refugiaţilor îi înmâna acest memoriu. Şi în urma acestor 
investigaţii ale Comisiei Italo-Germane nu s-a rezolvat nimic favorabil pentru românii rămaşi în infernal 
fascist ungar din nordul Transilvaniei.  

 

 
Monumental de la Carei 
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Ce dezvăluia Comisiei Italo-Germane Asociaţia Refugiaţilor şi Expulzaţilor din Transilvania de Nord, în 
urma sintezei făcute din cele 114 declaraţii ale refugiaţilor din perioada 5 mai-30 iunie 1942? Datele sunt 
puse pe următoarele capitole şi subcapitole:  
I.Înfometarea sistematică, dirijată şi susţinută oficial de autorităţile maghiare. 
II.Pauperizarea românilor robiţi în Transilvania de Nord.1. Jafuri săvârşite de soldaţi, jandarmi, grăniceri sau 

bande de civili cari lucrează nestingherite. 2. Izgoniri din case şi averi. Deportări peste graniţe 

. Colonizări de unguri prin izgonirea românilor. 3. Confiscări de brevet. Eliminări din lucru. 4. Confiscări şi 
rechiziţii de rufărie şi îmbrăcăminte şi de vite pentru carne. 5. Introducerea iobăgiei. 

III. Hetacomba românilor robiţi. Dansul macabru al instinctelor unui popor în Europa Centrală. 1. 
Bătăi, schingiuiri, torturi, asasinate şi închisori. 2. Români, tineri “leventişti”, prinşi în jug la plug şi grapă. 

IV. Schimbarea artificială a structurii etnice a Transilvaniei de Nord. 1. Îndrumări oficiale peste 
graniţe. 2. Intelectualii sunt persecutaţi iar cel sfinte pângărite. 

V. Final… Şi în acst timp mormântul Transilvaniei se adânceşte tot mai mult! 
Un exemplar dactilografiat al Memoriului a ajuns şi la Biroul Cenzurii Militare din Turda, pe care sunt 
dactilografiate numele şefului Cenzurii Militare Cluj-Turda, colonel în rez. Şiara Ionel, şi al secretarului, 
Văleanu Ion, profesor. 
Lăsăm la dispoziţia cititorului să tragă concluziile în urma lecturii acestui document zguduitor privind 
coşmarul românilor din Transilvania ocupată. 
ANEXĂ 

ROMÂNIA ARHIVELE NAŢIONALE CLUJ 
MEMORIU 
asupra cauzelor care provoacă emigrarea în masă a românilor din Transilvania de Nord. 
Prezentat de conducerea Secţiei Turda a Asociaţiei Refugiaţilor şi Expulzaţilor din Transilvania de 

Nordul în ziua de 
22 Iulie 1942.  
Comisiei speciale Germano – Italiene. 
 
Anexă: 1 Dosar cu 114 declarații de ale refugiaţilor, luate de Biroul Refugiaţilor din Turda, prin Biroul 

Cenzurei Militare Cluj-Turda, în intervalul de la 5.V. - 30.VI.1942. 
I. Înfometarea  sistematică, dirijată și susținută oficial de autorităţile maghiare. 
1. Rechizițiile de alimente în anul economic 1941-1942 s-au făcut în unele regiuni ale Transilvaniei de 

Nord în 3 reprize, în altele în 2 reprize. 
Prima rechiziţie s-a făcut în toamna anului 1941, la luarea recoltei. În unele regiuni, cerealele au fost 

imediat rechiziţionate, cu ocaziunea recoltării, în alte regiuni au fost numai conscrise și lăsate în paza 
proprietarilor producători, care nu aveau voie să folosească pentru hrană sau să înstrăineze cantităţile de 
cereale sechestrate. La aceasta primă rechiziţie, s-au lăsat producătorilor cantităţile de cereale necasare 
pentru hrana lor şi a familiei, până la noua recoltă şi anume, în medie 0,5 kg de persoană şi la zi. 

Cantităţile de cereale rechiziţionate, sunt colectate şi transportate de autorităţi, în restâmpul de la 
Septemvrie 1941 până în Februarie 1942. 

Rechiziția, mai corect zis conscrierea aceasta s-a făcut şi ungurilor producători din comunele mixte. În 
majoritatea cazurilor, și ungurii au fost obligaţi să-și verse cerealele conscrise şi numai în puține cazuri reesă 
că ele nu ar fi fost luate. 

Până aci, autorităţile maghiare au păstrat o procedură de perfectă legalitate şi echitate. 
La rechiziţia a doua, care în unele regiuni a fost ultima, şi la a treia, care rechiziții s-au efectuat în 

lunile Februarie - Iunie 1942, economicul și socialul, echitatea și legalitatea au fost înlocuite cu politicul. 
AICI ÎNCEPE TRAGEDIA ROMÂNILOR CĂZUŢI ÎN ROBIA MAGHIARĂ ÎN TRANSILVANIA DE NORD. 
2. În luna Ianuarie 1942, - în alte regiuni prin luna Februarie – începe rechiziţia totală în comunele 

româneşti şi la românii din comunele mixte. Se iau toate cantităţile de cereale, şi anume: grâu, secară, orz, 
ovăz şi apoi legume: cartofi, fasole, etc. găsite la producători şi la cei ce prin cumpărare şi-au făcut rezerve. 
Începe şi pentru aceştia sistemul cartelelor, cu raţii, cari variază între 150 şi 120 de grame de făină la zi şi de 
persoană; în unele comune această raţie scade la 100-70 şi în unele locuri chear la 50 de grame la zi, după 
bunul plac şi înţelegere a funcţionarilor administrativi încredinţaţi cu distribuirea. 
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Cu această ocaziune se rechiziţionează şi altfel de rezerve de alimente decât cereale, şi anume: 
slănină, untură, carne de porc, brânză, ulei, seminţe de oleagenoase (bostan, floarea soarelui, cânepă), şi nu 
se lasă din ele decât cantităţi infime. 

La distribuirea alimentelor pe cartele, populaţiei rurale româneşti nu i-se distribuie în afară de raţia 
de făină nici un altfel de aliment. În felul acesta, în satele româneşti, grăsimea, cartoful, fasolea etc., sunt 
excluse cu desăvârşire din alimentaţia ţăranului şi a muncitorului român. 

3. – La rechiziţia a 2-a, respective a 2-a şi a 3-a, s-a rechiziţionat întreaga cantitate de cucuruz, aflător 
la ţăran, astfel au înlăturat în mod oficial făina de cucuruz din alimentaţia ţăranului român, prin aceasta s-a 
înlăturat cel mai complet aliment unic din hrana românului muncitor de la sate. Acest aliment dă românului 
lipsit de hrană variată: grăsimea, amidonul, substanţele proteice, sărurile minerale, etc. necesare întreţinerii 
fizicului şi a forţei lui. Evident scopul ce-l urmăresc organele administrative ungureşti prin înlăturarea făinei 
de mămăligă din hrana ţăranului român. Dar acest scop, autorităţile ungureşti ştiu să-l îmbrace în haina unei 
civilizaţii false şi a unui umanitarism batjocoritor, cum apare din răspunsul prefectului din Dej (sau poate a 
altui funcţionar superior dela prefectură), dat celor trei ţărance române, cari înconjurate de copii lor 
înfometaţi, au cerut prefectului făină de mămăligă, ca să poată munci, şi care a răspuns, pe un ton arogant 
spus pe ungureşte, prin mijlocirea interpretului Topan Ioan, este următorul: „Spune acestor femei să meargă 
în ţara valahă, să mănânce mămăligă cu ceapă, pentru că acolo este destulă, noi (ungurii) nu suntem obişnuiţi 
cu mămăligă, noi mâncăm numai pâine”. Sentinţa aceasta a fost rostită în ziua de Vineri, 5 iunie 1942, în 
palatul prefecturei din Dej (Vezi declaraţia No. 12) şi care sentinţă, cum se vede din declaraţiile a multor 
refugiaţi, a fost ridicată la rang de dogmă şi îndreptar pentru funcţionarii unguri. 

Înfometarea devine şi mai acută, când – desigur din vina „elementelor negligente ş iresponsabile”, 
raţia de făină întârzie la distribuţie, nu se distribuie de loc, sau, cum să întâmplă în comune mixte, unde 
ungurii î-şi ridică făina cu precădere, iar românii numai la urmă, când românii ajung în rând, funcţionarul 
distribuitor anunţă: „S-a terminat stocu, nu mai ajunge” (vezi declaraţia No. 28). 

Se subminează sânătatea populaţiei româneşti din Transilvania de Nord, nu numai prin lipsa de 
alimente, ci şi prin distribuirea de făină degradată şi amestecată cu făină de soia, măzăriche, tătarcă, etc. 

Sunt ţărani români, cari zile şi săptămâni nu bagă în gură un sdrob de pâine sau mămăligă. Ei se 
hrănesc cu lapte şi cartofi dacă au şi până au, iar dacă nu au, sau dacă s-au terminat, ei mâncă ciorbe de urzii, 
lobodă, lăptuci, salată şi alte buruieni sau chear zdrob de fân. Ciorbele le pregăteau numai cu apă, le înăcresc 
cu oţet şi le consumă, deoarece lipseşte grăsimea şi făina pentru slobozit sau îngroşat. 

Ţăranii români chinuiţi de foame şi de mila copiilor lor înfometaţi, scormonesc prin colţurile 
gospodăriei lor şi adună tot felul de resturi de cereale, porumb stricat, coceni de cucuruz, mazăre, măzăriche, 
etc., le amestecă, le macină la moară sau le râşnesc la moara de mână, din care făină apoi fac mămăligă sau 
asme, le mănâncă şi de cele mai multe ori se îmbolnăvesc grav. 

Plâng copii de foame, acei copii nevinovaţi, cari de 3-4 zile nu au văzut măcar o fărină de mămăligă. 
Plâng mamele de mila lor; iar bărbaţii slăbiţi de foame cutreieră satele din jur în căutarea unui pumn de 
făină, ca după 4-5 zile de căutare să se întoarcă cu mâna goală; iar foamea chinuitoare să-i forţeze a mânca 
buruieni sau iarbă crudă. 

Iată dovezile acestor stări de plâns, cari evacuiază unul din cele mai româneşti colţuri ale 
Transilvaniei, fie prin moarte timpurie, fie prin emigrare: 

În judeţul Cluj 
1. Comuna Agârbiciu (No. 16). La sfârşitul lunei Mai, raţia alimentară este redusă brusc dela 6 la 3 kg 

lunar. 
2. Comuna Dezmir (15). Au rechiziţionat totul, din grâu au lăsat pentru întreaga familie a lui Chifor 

Gheorghe numai 200 kgr, grâu, terminând grâul, a fost refuzat de a i se da cartele. 
3. Comuna Borşa (28). În ianuarie 1942 au luat toate cerealele. Începând cu Februarie 1942 s-au 

introdus pentru toţi cartelele. Se dădea raţia de 130 gr. făină la zi şi de persoană. S-au rechiziţionat şi slănina, 
untura, lăsând numai 12 kg de persoană, împreună cu carnea afumată. Raţia alimentară (făina) nu se 
distribuie regulat. Oamenii înfometaţi, când a dat primăvara se hrăneau cu ciorbe de buruieni şi cu tărâţe. 

4. Comuna Borşa (37). Ionuţ Ioan relatează că pe lângă raţia de făină de 3 kg lunar, ei mai puteau 
cumpăra din prăvălie, dar tot cu bon, făină de măzăriche, care producea îmbolnăviri. 

5. Comuna Hida240 (40). Ardeleanu Alexandru spune că în săptămâna patimilor autorităţile au 
                                                           
240 Azi, jud. Sălaj. 
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rechiziţionat totul şi au introdus o raţie de făină de 4 kg la lună. 
6. Comuna Vânători (46). Golban Avram a fost bătut de jandarmi fiindcă la distribuţia din 16 Mai 

1942, în loc de 4, a primit numai 3 kg făină şi el a protestat cerând şi restul. 
7. Comuna Dolu241 (75). Ilea Veronica, prin Aprilie 1942 au rechiziţionat toate alimentele ce au găsit. 

Notarul spunea: „să trăiţi şi voi cu chila ca şi noi”. 
8. Comuna Tranişa242 (13). Cubleşan Grigore relatează cum a întâlnit un român din Hurez-Sălaj, care i-

a povestit că îi în căutare de făină, că are acasă cinci copii înfometaţi. A cumpărat din Traniş o mierţă (1 ddal) 
de cartofi. Omul era aşa de slăbit de foame, încât abia să târa cu cartofii. 

9. Comuna Miclăuşul Unguresc243 (77). Todiraş Ioan, raţia de făină e de 130 grame şi nu se dă regulat. 
10. Comuna Dăbâca (89). Mureşan Ioan. Nu se dă regulat raţia de făină, pe luna Iunie s-a dat numai pe 

5 zile, apoi nu s-a mai dat. Oamenii nu pot lucra din cauza slăbirii puterilor. 
11. Comuna Jucul de Mijloc (106). Cucu Nastasia relatează că în comună s-a rechiziţionat toate 

alimentele. Raţia de făină e de 4 kg. 
În Judeţul Someş 
12. Comuna Jichişul de Sus (2). Bodea Ştefan ne arată că în această comună cu 2/3 locuitori români şi 

1/3 locuitori unguri, raţia e de 200 gr. Comisia de rechiziţie a luat numai dela români alimente, pe la unguri a 
trecut comisia, dar nu le-a luat. Românii flămânzesc, şi mâncă ciorbe de buruieni şi făină din grâu, ovăz sau 
cucuruz şi cu coceni de cucuruz. 

13. Comuna Tioltiur (1). Copilul Rus Ioan relatează că locuitorilor li s-a rechiziţionat toate alimentele. 
Locuitorii suferă de foame şi mănâncă lobode, urzici şi alte buruieni ca ciorbe, fără grăsime şi fără slobozeală. 

14. Comuna Pruni (4). Declarant Munteanu Aurel relatează că locuitorii comunei în lipsă de alimente 
mâncă mămăligă din ovăz. Acei români cari cer raţia de făină, sunt trimişi în România. 

15. Comuna Răzbuneni (10). Onofrei Vasile, refugiat, relatează că raţia de făină e de 130 grame. Au 
rechiziţionat totul de la români. A cerut de la vecinii unguri, cari au cereale nerechiziţionate, dar ei îi cer să se 
facă ungur şi atunci îi vor da alimente. 

16. Comuna Mănăşturel (12). Ţopan Ioan, spune cum sătenii din Mănăşturel mâncă făină de coconi de 
cucuruz. El relatează cum în ziua de Vineri, 5 Iunie 1942, fiind la prefectura din Dej (… - ilizibil n.n.) a cerut 
de la prefectură făină de mămăligă ca să poată munci şi să-şi poată hrăni copilaşii, următoarele cuvinte de-ale 
prefectului: „Spune acestor femei, ca să meargă în ţara valahă ca să mânce mămăligă cu ceapă, pentru că acolo 
este destulă, noi (ungurii) nu suntem obişnuiţi cu mămăligă, noi mâncăm numai pâine”. 

17. Comuna Spermezeu (26). Refugiata Cristea Maria relatează că în comună s-a făcut rechiziţie totală. 
Raţia de făină, începând cu 1 Iunie 1942, este de 130 grame. Oamenii, după ce au terminat cartofii şi fasolea 
ce mai aveau, au flămânzit, iar din primăvară se hrănesc cu ciorbă de burieni şi sunt aşa de slăbiţi, încât nu 
pot munci. 

18. Comuna Dvicerii Mari244 (27). Rotar Ioan, refugiat, declară că în comuna sa s-au făcut rechiziţii 
totale. Nu au lăsat la nimeni alimente. Raţia e de 120 de grame la zi, dar că nici aceasta mică cantitate nu se 
dă regulat. 

19. Comuna Libotin (35). Refugiatul Budea Teodor ne spune că raţia de făină de 4 kg la lună să dă cu 
întârzieri de săptămâni. Lucu nu capătă românii pe la nici o întreprindere, spun că destul au lucrat sub 
români. 

20. Comuna Vima Mare (36). Ionescu Grigore relatează că raţia de făină  de 130 de grame. În prăvălie 
se mai vinde şi făină de măzăriche, însă aceasta produce tulburări şi boale. 

21. Comuna Enciu (41). Refugiatul din această comună, Mureşan Ioan, ne informează că la ei raţia de 
făină se dă cu întârziere de 1-2 săptămâni. Uneori nu se dă deloc. Raţia e de 4,20 kg la lună. Dacă femeile 
reclamă notarului făina, care întârzie de a veni, acesta le spune: „Dacă nu vă place, paşteţi iarbă, sau vă duceţi 
în ţara valahă, aici sunt destui valahi”. Oamenii se hrănesc cu ciorbe de urzici, lobode şi alte buruieni. 

22. Comuna Pruneni (53). Refugiata Pop Ana. Raţia de făină a fost scăzută dela 6 la 5,50 kgr pe lună. 
23. Comuna Cremenea (56). Refugiata Vlaicu Valeria ne arată că în comună s-au rechiziţionat toate 

                                                           
241 Azi, com. Zimbor, SJ. 
242 Azi, Tranişu, com. Poieni, CJ. 
243 Localitate transcrisă greşit, inexistentă cu această denumire în Transilvania. Este vorba de  Măcicaşul Unguresc, denumirea 
veche a satului, azi centru de comună, Măcicaşu,CJ, sat amintit în forma corectă mai jos, tot la numărul de declaraţie 77. 
244 Diviciorii Mari, azi, com. Sânmartin, CJ. 
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alimentele, şi untură, slănină, carne afumată, uleiu şi seminţe de uleiu. Raţia de făină  e de 120 gr. dar se dă 
neregulat, e o făină amestecată cu soia. Plâng copii şi mamele de foame. Oamenii mănâncă buruieni, făcute ca 
ciorbă, iar în loc de grâu sau mălaiu, făină de coceni de cucuruz. Notarul ungur venit din Ungaria spune în 
batjocură: „Să vedem, va muri cineva de foame, până atunci nu vă dau nimic”. 

24. Comuna Cuzdrioara. (72) Urian Ioan, (73) Bogdan Gavrilă, (76) Moldovan Augustin, Urian Ioan 
(72) relatează că în comună românilor s-a rechiziţionat totul. Când numitul şi-a terminat rezervele, a cerut 
bonuri de alimente, i-a fost refuzată cartela de alimente, la insistenţa lui de a i se elibera, primarul Prodan îi 
spune: „Du-te la Mihai şi Antonescu în România, dacă nu-ţi place, valah puturos”. Bogdan Gavrilă (73), ungurii 
primesc untură, uleiu și alte alimente, românilor nu li se distribuie astfel de alimente, decât dacă trec și ei la 
legea ungurească, adică se fac reformați. Moldovan Augustin relatează că rația de făină e de 140 grame la zi 
dar se distribuie cu întârzieri de 2-4 săptămâni (76). Ungurilor li se distribuie noaptea rația de făină, în mod 
regulat. 

25. Comuna Iapa245 (91). Refugiatul Danciu Teodor ne spune că în comuna Iapa s-a făcut o rechiziţie 
totală de alimente. Rația e de 130 gr. de făină, nici un altfel de aliment nu se distribuie. Oamenii mănâncă 
făină de măzăriche. 

26. Comuna Nușeni (Nușfalău) (93). Moldovan Teofil, refugiat, ne relatează că și în comuna lui s-au 
făcut rechiziţii totale de alimente, dar numai dela români, ungurilor li s-a lăsat. 

În Județul Sălaj 
27. Comuna Trăsnea (45), Gogu Ioan, avocat, spune că populația românească e înfometată sistematic. 

Rația e de 150 grame dar nu se distribuie regulat și restanțele nu se dau ulterior. 
28. Comuna Gâlgău (49). Refugiatul Pop Aurel ne informează că în Martie 1942 s-a făcut 

rechiziţionarea tuturor alimentelor. Rația e de 140 gr. dar nu se dă regulat, ci cu întârzieri și lipsuri de 2 
săptămâni. Oamenii se hrănesc cu buruieni. 

29. Comuna Derșida (54). Refugiatul Balota Alexandru spune că în Mai 1942 s-a rechiziţionat totul, nu 
s-a lăsat nici un fel de aliment, totuși aceste alimente nu se dau pe cartele și nu se pot cumpăra. S-au 
rechiziţionat și semințele pentru uleiu. 

30. Comuna Agrij (57). Goia Ilie, minier, refugiat, înafară de făină nu primea nici un fel de alt aliment. 
31. Comuna Bălan (62). Ciglezan Floarea, refugiată. Pe soțul ei l-au omorât unguri în Sept. 1940. A fost 

lăsată pe drumuri cu copil mic, fără ajutor. Alimente nu primea, nu avea nici cu ce le plăti. Oamenii mâncă 
ciorbe de buruieni, gătite numai cu oțet. Mai cumpără tărâțe cari se vând pentru porci și le mânâncă. 
Românii, până terminat cocenii de cucuruz îi amestecau cu puținul cucuruz ce au avut, iar din făina aceasta 
făceau mămăligă. Azi nu mai au nici de acestea. 

32. Comuna Firminiș (63), refugiatul Porumb Alexandru, 
33. Comuna Odești246 (65), refugiatul Hare Vasile, 
34. Comuna Merșid247 (67), refugiata Burian Ana, 
35. Comuna Noțig248 (96), refugiații Mărieș D-tru și soții, 
36. Comuna Ulmeni249 (97), refugiatul Chiș Teodor; toți aceștia confirmă că, în comunele lor de 

origine, rechiziţiile de alimente au fost totale, țăranii neavând ce să mănânce trăesc cu ciorbe de buruieni. 
Rația de făină nu se distribuie regulat. 

În Județul Năsăud 
37. Comuna Rebrișoara (7). Refugiatul Mâț Niculae, declară că sătenii trăesc cu făină din coceni și 

ovăz, amestecate. Românii cari consumă această făină, se umflă și unii mor. Jandarmii patrulează prin sat și 
nu lasă să li se dea alimente. Cel ce încearcă e prins și dus la închisoare. 

38. Comuna Sălcuța (70). Refugiatul Bungărdean Ioan: Rația alimentară nu se distribuie regulat. 
În Județul Satu Mare 
39. Comuna Berchezoaia250 (38), refugiatul Maxim Petru, 
40. Comuna Varaiud251 (39), refugiatul Uța Ioan, 

                                                           
245 Azi, Fântânele-Rus, com. Rus, SJ. 
246 Azi, sat al comunei Băseşti, MM. 
247 Mirşid, SJ. 
248 Azi, sat al comunei Sălăţig, SJ. 
249 Azi, oraş, MM. 
250 Azi, sat al comunei Remetea Chioarului, MM. 
251 Văraiu, azi, sat al comunei Valea Chioarului, MM. 
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41. Comuna Buteasa252 (50), refugiații Tomșa și Nichita: Rația alimentară constă exclusiv din făină și 
anume 130 gr. la zi. Făină se dă amestecată cu soia și măzăriche, uneori făină de secară. Oamenii mâncă 
ciorbe de buruieni. 

42. Comuna Viile Sătmarului253 (80), Pop Vasile, 
43. Comuna Gențiu254 (84), Pop Irina, declară că au făcut rechiziţii totale, luându-se toate alimentele, 

dar numai românilor, ungurilor li s-au lăsat. 
43. Comuna Colțirea255 (87). Refugiatul Dragoș Ioan spune că s-a făcut rechiziționare totală. Rația e de 

3 kg lunar. Oamenii slăbesc de foame, leșină și se îmbolnăvesc. 
44. Comuna Baia Mare256 (112). Refugiatul Bontoș Mihaiu, ceferist. Primea o rație de 50 grame la zi, 

dar uneori nu se distribuia nimic. Țăranii români mâncă făină de tătarcă cumpărată dela ovrei. 
În Județul Mureș 
45. Comuna Crăești257 (52). Refugiata Scarlat Elena: primarul Rigé Alexandru a refuzat să-i dea cartelă 

de alimente pe motiv că soțul ei e în România. 
46. Comuna Hodac (58). Refugiata Farcaș Rafila ne informează că în comună s-au făcut rechiziţii 

totale. S-au luat toate alimentele, și slănină, untură, uleiu, iar făina ce se distribuie e amestecată cu soia. 
47. Comuna Milașul Mare258 (66), Tămaș Maria. S-au rechiziţionat toate alimentele, cereale, grăsime, 

legume și plante uleioase. 
48. Comuna Voiniceni259 (90). Refugiatul Togănel Petru, spune că în comună s-au rechiziţionat toate 

alimentele, cereale, grăsimi, semințe de uleiu. Rația de făină de 4 kg lunar nu se distribuia regulat. Făina 
distribuită se amesteca cu soia. 

49. Comuna Teaca260 (99) Refugiatul Man Ioan spune că în comună au rechiziţionat totul. Rația de 
făină e de 1 kg la 10 zile. Ungurilor li se distribuie regulat și li se dă și zarzavaturi, legume, untură, uleiu etc. 
Notarul le spune românilor când reclamă să li se dea: „Mergeți la Antonescu să vă dea”. 

În Județul Maramureș 
50. Comuna Breb261 (17). Refugiatul Bud Vasile: Rația e de 120 de grame făină, dar din 10 Mai nu mai 

dau nimic românilor. Oamenii mâncă făină amestecată cu făină de coceni de cucuruz. 
51. Comuna Napsi262 (64). Refugiatul Opriș Ioan comunică că în comună s-a făcut rechiziţie totală. Din 

luna Mai e de 4 kg la lună. 
4. – Nu se poate apela la caritatea celor ce mai au ceva alimente. Organele administrative maghiare, 

împreună cu jandarmeria veghează cu strășnicie, pedepsește cu bătăi, schingiuri, închisori și amenzi în bani, 
pe cei ce cumpără și pe cei ce vând, sau dau împrumut sau de pomană făină sau alimente. 

În Județul Cluj 
1. Comuna Bologa (6). Refugiatul Petra Mihai, pentru vina de a fi cumpărat 23 kg de grâu, a fost legat 

cu o curea de gât, în Februarie 1942, tras ca pe o vită și maltratat în mod barbar, iar grâul a fost confiscat. 
2. Comuna Borșa (28). Refugiatul Chețan Vasile povestește cum țăranul român Pop Iosif a lui Ioan, a 

dat o mierță de grâu pe zile de lucru. L-au prins jandarmii, au confiscat grâul, iar pe el l-au amendat cu 200 
Pengö. 

3. Comuna Cluj (51). Refugiata Ilieș Florica, a fost amendată cu 50 Pengö, pentru că la ia s-au găsit 500 
gr săpun, în loc de 100 grame ce putea să țină, ca rație lunară și neavând bani să plătească, a făcut 5 zile 
închisoare. 

4. Comuna Dăbâca (89). Refugiatul Meseșan Ioan, a cumpărat cu 1500 lei 1 mierță (ddal) grâu, în 
comuna Ciumăfaia. A fost prins de jandarmi, i s-a confiscat grâul și a fost amendat cu 100 P. 

5. Comuna Jucul de Mijloc (106). Refugiata Cucu Nastasia, neavând ce să mânce, și-a tăiat un porc. A 

                                                           
252 Azi, sat al comunei Şomcuta Mare, MM. 
253 Oficial Viile Satu Mare, colocvial Viile Sătnarului, SM. 
254 Ghenci, com. Căuaş, SM. 
255 Azi, sat al comunei Ardusat, MM. 
256 Azi, municipiu, reşedinţa jud. Maramureş. 
257 Crăieşti, MS. 
258 Azi, Milaş, BN. 
259 Azi, sat al comunei Ceuaşu de Câmpie, MS. 
260 Azi, în jud. Bistriţa-Năsăud. 
261 Azi, sat al comunei Ocna Şugatag, MM. 
262 Denumire transcrisă greşit, inexistentă în nomenclatura localităţilor din Transilvania. 
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fost denunțată de o unguroaică (Kuty Elisabeta), autoritățile au amendat-o cu 200 F. 
În Județul Someș 
6. Comuna Spermezeu (30). Refugiatul Vidican Ioan relatează faptul atât de barbar al jandarmilor 

unguri: o femeie din comuna Caian a venit în Spermezeu și a cerșit făină. A adunat vreo 3 kg într-o cârpă. Pe 
drum s-a întâlnit cu Jandarmii. Aceștia au luat făina femeii și au împrăștiat-o în vânt. Femeia a plecat spre 
casă, ca să flămânzească mai departe. 

7. Comuna Gârbou (101). Refugiatul Vaida Ion își arată rana din burtă. El a fost spintecat de jandarmi 
cu baioneta după ce mai întâiu a fost legat cu mâinile la genunchi și așa spânzurat de grindă, bătut crunt și 
apoi împuns în burtă cu baioneta. 

În Județul Sălaj 
8. Comuna Cozniciul de Sus (44). Refugiatul Hecşan Petre, în luna Aprilie 1942, a cumpărat pentru 

sămânţă 12 kg porumb şi 13 kg fasole. Jandarmii l-au prins în gara Săcuieni. A fost crunt bătut de jandarmi şi 
scuipat în faţă. Autorităţile l-au condamnat la 5 zile închisoare şi 30 Pengö amendă. 

9. Comuna Noţig (96). Refugiatul Mut Ioan, pentru la a doua rechiziţie a fost găsit lipsă la cerealele 
sechestrate, a fost amendat cu 200 Pengö. 

În Judeţul Năsăud 
10. Comuna Rebrişoara (7). Refugiatul Mâţ Niculae povesteşte cum Mureşan Teodor a Ludovichi a fost 

prins de jandarm ducând mâncare fratelui său, care era grav bolnav de foame, cu numele Mureşan Mihail, 
care apoi a şi murit, iar fratele său milos a fost închis şi până la venirea lui din comună încă nu a fost eliberat. 

În Judeţul Sătmar 
11. Comuna Viile Sătmarului (80). Refugiatul Pop Vasile a fost bătut de un poliţist pentru că a voit să-

şi cumpere (în 20 Iunie) de ale mâncării. El spune că pe toţi românii îi pedepsesc cu amendă şi închisoare, 
dacă îi prind cumpărând cereale. 

În Judeţul Maramureş 
12. Comuna Breb (17). Refugiaţii Pop Vasile şi Bud Vasile ne informează că în comuna lor, românii cari 

cumpără sau vând cereale, sunt bătuţi, închişi şi amendaţi cu 100 Pengö. 
13. Comuna Napşi263 (64). Refugiatul Opriş Ioan, neavând ce mânca, neavând nici lucru, nici bani, a 

cerşit ca să-şi astâmpere foamea. Poliţia l-a prins, l-a bătut şi închis 4 zile, fără pic de mâncare. 
5. – Românii înfometaţi slăbesc, puterile lor scad, nu pot munci, umblă împleticindu-se, cad la pat, se 

închid în case şi, dacă nu se găseşte o salvare, mor. Inimile caritabile nu-i poate salva, deoarece jandarmii 
sunt în căutare şi pe cine prind, îl arestează şi îl aruncă în închisoare. 

Din declaraţiile refugiaţilor, reiesă că au murit de foame: 
În Judeţul Cluj 
1. Comuna Bologa (13), 2 copii, 
2. Comuna Borşa (28 şi 37), un bărbat şi o femeie. 
În Judeţul Someş 
3. Comuna Buduş264 (4), Prunduş Ioan, 
4. Comuna Spermezeu (30), un bărbat. Interesant este amănuntul pe care ni-l relatează refugiatul 

Vidican Ioan, şi anume că acestui bărbat, originar din Plai, jud. Someş, medicul la autopsie i-ar fi găsit un 
zdrob de fân în stomac. 

4. Comuna Iapa265 (91), 2 bărbaţi şi un copil. 
În Judeţul Sălaj 
6. Comuna Fermeniş266 (33). A murit de foame Blaga Gheorghe şi că medicul ar fi constatat că el a 

murit de inaniţie. 
7. Comuna Checichiş267 (49). Au murit 3 copii. 
8. Comuna Bălan (62), copilul lui Vasile a Mujicului. 
9. Comuna Noţig (96), un bărbat. 
10. Comuna Trăsnea (45). Refugiatul Gogu Ioan, avocat, relatează că din cauza foamei, mortalitatea 

                                                           
263 Vezi supra, nota 23, 
264 Azi, sat al comunei Budacu de Jos, BN. 
265 Azi, Fântânele-Rus, com. Rus, SJ. 
266 Firminiş, azi, com. Mirşid, SJ. 
267 Azi, Cozla, com. Letca, SJ. 
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între copii de român este foarte mare. 
În Judeţul Năsăud 
11. Comuna Rebrişoara (7), un bărbat şi un copil, 
În Judeţul Satu Mare 
12. Comuna Şomcuta Mare (38) un om ar fi murit, când ducea făina ce o căpătase atunci. 
În Judeţul Mureş 
13. Comuna Urmeniş (98), un om ar fi murit de foame şi medicul a constatat acest lucru. Informatorul 

nu ştie amănunte. 
6. – În timp ce românii, cu încetul se sting în puteri şi în sănătate, ba chear şi în viaţă din cauza 

înfometării sistematice şi dirijată, în mod oficial de funcţionarii administrativi şi jandarmărie, ungurii în 
satele mixte, primesc raţie dublă, sau pe lângă cerealele ce le au rămase din rechiziţie, mai primesc şi raţia de 
făină. Ei, ungurii mai primesc şi alte alimente decât făină, cum sunt: cartofii, fasolea, untura, uleiul, etc. timp 
ce românii înafară de făină şi în unele comune orez şi zahăr, nu mai primesc nici un fel de alt aliment. 

E interesantă observaţia ce putem face din declaraţiile refugiaţilor, anume: Românii, în comunele cu 
populaţie mixtă primesc raţie de făină mai mare, faţă de românii din comunele cu populaţie curat 
românească, unde raţiile au scăzut îngrozitor, şi nu se distribuie regulat. 

Cele afirmate mai sus se pot vedea în declaraţiile refugiaţilor din mai multe comune din toate 
regiunile Transilvaniei de Nord: 

În Judeţul Cluj 
Comunele: Dezmir (15), Borşa (28), Agârbici (43), Dăbâca (89), Bologa, Huedin, Poeni (6). 
În Judeţul Someş 
Comunele: Jichişul de Sus (2), Cuzdrioara (73 şi 76), Nuşeni (95). 
În Judeţul Sălaj 
Comunele: Cozniciul de Sus (44), Merşid (67), Căuaş (88), Brebi (111). 
În Judeţul Satu Mare 
Comunele: Viile Sătmarului (80), Genţiu (84), Tolgheş268 (113). 
În Judeţul Mureş 
Comunele: Teaca (99). 
Din declaraţiile menţionate în paranteză reesă clar că autorităţile ungureşti duce o politică criminală 

de extirpare prin înfometare a elementului românesc din Transilvania de Nord. 
Evident că această politică de extirpare a românilor nu e dusă nici oficial pe faţă şi nu de organele 

conducătoare, ci ea este dusă ca o politică personală a diferiţilor funcţionari administrativi anume instruiţi şi 
cari, cu persoana lor, acoperă oficialitatea, oricând gata să sufere pentru această „operă patriotică”, 
calificativul de „element iresponsabil” şi „exces de zel nepatriotic”. 

7. – Spiritul demonic al patrioţilor maghiari a mers atât de departe, încât, în dispoziţiile lor de a 
distruge populaţia românească în Transilvania de Nord au riscat şi au săvârşit acte de sabotaj şi subminare a 
intereselor axei. Ei, pentru a asigura pe viitor o şi mai gravă înfometare a românilor de sub stăpânirea lor, au 
împiedecat, ca agricultorul român să-şi poată face înseminţerile. 

Ungurii au rechiziţionat dela români seminţele, pe cari nu le-au dat la timpul său, aşa cum au promis. 
Şi acolo, unde au dat seminţe populaţiei româneşti, au dat fie în cantitate insuficientă, fie cu întârziere. 

În unele comune, agricultorii români, în timpul inseminţărilor au fost forţaţi să presteze, săptămâni 
dearândul, munci publice sau prestaţii comunale şi astfel nu au putut să-şi facă inseminţările. 

În Judeţul Someş 
1. Comuna Cuzdrioara (70). În primăvara anului 1942, relatează refugiatul Urian Ioan, nu a căpătat 

seminţe, aşa i-a rămas pământul neinseminţat. 
În Judeţul Sălaj 
2. Comuna Ulmeni (84). Refugiatul Chiş Todor relatează că românilor s-a distribuit numai 3 kg de 

seminţe pentru un jugăr. Cartofi de seminţe nu s-au dat deloc. 
3. Comuna Cozniciul de Sus (44), Refugiatul Hecşan Petre a fost bătut de jandarmi, amendat şi închis, 

pentru că în luna Aprilie 1942 a fost prins de jandarmi cu 13 kg cucuruz şi 13 kg fasole de seminţe pe cari le-
a cumpărat în comuna Leita, jud. Bihor. Cucuruzul şi fasolea i-au fost confiscate, iar pământul lui a rămas 
neînsămânţat. 
                                                           
268 Tulghieş, azi, com. Mireşu Mare, MM. 
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În Judeţul Satu Mare 
4. Comuna Genţiu (84). Refugiata Pop Irina ne informează că indiferent de mărimea moşiei, românii 

au căpătat o cantitate globală de 9 kg seminţe, iar ungurilor li s-a dat o cantitate de 100-200 kg. Când românii 
au reclamat şi ei seminţe suficiente, notarul le-a răspuns: „Valahilor nu le umblă”. 

5. Comuna Doba, Colonia Paulian269 (18). Refugiatul Sima Ioan, a primit pentru 10 jugăre de loc, 
numai 10 kg de porumb pentru însămânţare, timp ce ungurii au primit în cantitate suficientă. 

În Judeţul Cluj 
6. Comuna Borşa (28). Refugiatul Cheţan Vasile nu a putut să-şi facă însămânţările de primăvară, la fel 

şi alţi gospodari din comună, fiind că tocmai în timpul când acestea trebuiau făcut, au fost forţaţi să lucreze la 
desfundatul şanţurilor. El a fost amendat cu 10 pengö, pentru că într’o zi, în loc să meargă la şanţuri, s’a dus 
la arat. Aceşti ţărani, ca să nu rămână fără cucuruz, ziua lucrau forţat la şanţuri şi noaptea executau lucrările 
de arat şi însămânţat. 

II. Pauperizarea Românilor Robiţi în Transilvania de Nord 
Un alt mijloc folosit de unguri pentru ca să schimbe structura etnică şi economică a Transilvaniei de 

Nord, este pauperizarea românilor. Guvernanţii unguri, prin aceasta vor să ajungă trei scopuri: 
1.) Supunerea economică a românilor şi aducerea lor în stare de sclăvie; 
2.) O mai uşoară şi mai rapidă maghiarizare a românilor prin despuierea lor de orice bunuri şi 

libertăţi, presupunând că nu vor emigra cu toţii în ţara lieră; 
3.) Îmbogăţirea fără muncă a claselor sociale ungureşti - aşa cum au făcut-o şi strămoşii lor în cursul 

veacurilor – prin rapturi şi crime. 
Iată, din declaraţiile refugiaţilor, metodele puse în aplicare pentru ajungerea acestor scopuri: 
1. – Jafuri săvârşite de soldaţi, jandarmi, grăniceri sau bande de civili, cari lucrează 

nestingherit. 
În Judeţul Cluj 
1. Comuna Bonţida (32). Refugiatului Panciu Vasile, armata ungară, în Sept. 1940, i-a jefuit întreg 

localul de prăvălie. La reclamaţia lui, ofiţerul comandant i-a spus, că dacă nu-i place, n’are decât să treacă 
graniţa. 

2. Comuna Borşa (83). Refugiatul Broscoiu Ioan, în noaptea de 8 Iunie a fost jefuit, împreună cu soţii 
lui de refugiu, Moldovan Petru şi Pârvan Gheorghe, la punctul de trecere Pata de către grănicerii unguri. 

3. Comuna Hida (5). Refugiata Sâmpetran Maria, în noaptea de 2 Iunie 1942, a fost jefuită la graniţă, 
punctul Morlaca, jud. Cluj, de către o bandă de contrabandişti şi jefuitori. 

4. Comuna Jucul de Mijloc (85). Refugiatul Săvan Miron din comuna Gostila jud. Someş, a fost jefuit el 
şi soţia lui de o bandă organizată de jefuitori din comuna Jucul de Mijloc. Acest jaf în stil mare s’a săvârşit în 
ziua de 18 Iunie 1942. 

Judeţul Someş 
5. Comuna Dumbrăviţa (105). Refugiatul Pugna Ioan, venind spre graniţă, între comunele 

Budacelnic270 şi Ţagu, a fost atacat, bătut şi jefuit de o bandă înarmată, conducătorul bandei era în uniformă 
militară cu trei stele, dar îmbrăcat cu o manta civilă. 

Judeţul Sălaj 
6. Comuna Hurez (13). Refugiatul Cubleşan Grigore, din Traniş, jud. Cluj, relatează că locuitorii români 

din Hurez, jud. Sălaj, au cumpărat 2 vagoane cucuruz în Ungaria, l-au adus până în Oradea şi aici, când să-l 
încarce pe care pentru a-l transporta acasă la Hurez, autorităţile maghiare le-au confiscat cucuruzul, 
rămânând ei şi fără cucuruz şi fără bani. 

7. Comuna Brebi (23). Refugiatul Taloş Chelemen, în 24 Mai 1942, la punctul de trecere Feleac, a fost 
jefuit de grănicerii unguri. 

8. Comuna Tihău (47). Refugiatul Coziş Ioan, a fost jefuit în 1940 Sept. de tot ce a avut în casă, de către 
soldaţii unguri. În 5 Iunie 1942, la punctul de trecere Dezmir, a fost jefuit de grănicerii unguri. 

Judeţul Năsăud 
9. Comuna Bistriţa (86), refugiatul Cepănariu Victor ne povesteşte, cum în noaptea de 10/11 Iunie, la 

pichetul unguresc dela Galaţiu271 a fost jefuit şi apoi trecut peste graniţă. 
                                                           
269 Paulian, azi, sat al comunei Doba, SM. 
270 Azi, Budeşti, BN. 
271 Azi, Galaţii Bistriţei, BN. 
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Judeţul Satu Mare 
10. Comuna Ancuţa272 (69). Refugiatul Chendereş Ioan, în ziua de 12 Iunie 1942 pe la comuna 

Gârdău273, a fost prins de jandarmi, bătut crunt şi jefuit de toată averea. 
11. Comuna Dob274, colonia Paulian (18). Refugiatul Sima Ioan a fost jefuit în Cluj de civili de rufărie în 

valoare de peste 200 mii lei. 
Judeţul Târnava 
12. Comuna Dealul Frumos275 (108). Refugiatul Giurgea Floarea, în 16 Iunie 1942, a fost jefuită de 

grănicerii dela postul fix din Dezmir. 
2. – Izgoniri din case şi averi. Deportări peste graniţă. Colonizări de unguri; prin izgonirea românilor. 
În Judeţul Cluj 
1. Comuna Valea Drăganului (81). Notarul comunei, în 3 Aprilie 1942, confiscă refugiatului Joca Vasile 

brevetul de comerţ, licenţa de beuturi şi debitul de tutun şi îl izgoneşte din casă, şi instalează pe ungurul 
Kovács Károly. 

2. Comuna Vânători (46). Refugiatul Golban Avram relatează, că în comună au fost colonizați 6 familii 
ungurești, iar familiile românești au fost strâmtorate într’o singură cameră. 

În Județul Someș 
3. Comuna Dăbâceni (14). Refugiații: Chinda Grigore, Roman Victor, Gliga Viorel, Bucșa Gheorghe, 

Mateiașiu Gavrilă, povestesc cum ei au fost treziți în noaptea de 17/18 Mai, siliți să se îmbrace, apoi deportați 
cu trenu, de către jandarmii unguri, până la punctul de frontieră Tunel276, unde au fost predați grănicerilor 
unguri, iar aceștia i-au silit să treacă noaptea frontiera în România. 

4. Comuna Devecerii Mari277 (27). Refugiatul Rotar Ioan, în ziua de 10 Iunie 1942, a fost ridicat de 
jandarmii unguri, bătut, deportat la Feldioara, predat grănicerilor unguri, cari l-au forțat să treacă granița în 
România. 

5. Comuna Cuzdrioara (72, 76). Refugiatul Urian Ioan, i-a fost rechiziționată casa, după ce el a fost 
bătut, așa că a trebuit să stea în grajd. Moldovan Augustin, refugiat din Cuzdrioara, ne informează că familiile 
lui Mureșan Teodoru lui Drișca și a femeii Duma Victoria, au fost izgonite din case, și în casele lor băgați 
unguri coloniști veniți din Ungaria. Aceasta s’a făcut în 25 Iunie 1942 de către notar și jandarmi. 

Tot refugiatul Moldovan Augustin ne informează, că în comuna Cuzdrioara, din 850 familii, numai 50 
familii au fost ungurești. Anul acesta însă, autoritățile au mai adus încă 50 familii de unguri din Ungaria și i-
au colonizat pe moșiile românilor, iar ca locuințe le-au dat tot în casele românești, restrângând pe români 
într’o singură cameră. 

6. Comuna Aluniș (53). Refugiata Pop Ana din Pruneni, jud. Someș, relatează că un țăran din comuna 
Aluniș, Someș, prin 15-16 Mai 1942, a fost bătut și deportat de jandarmii din Iclodul Mare, pentru că nu a voit 
să-și evacueze casa proprie în beneficiul feciorului notarului de acolo. 

7. Comuna Calna (109). Refugiatul Domșa Cornel, spune că sătenii Petric Ioan, I. Domșa Dumitru, 
Domșa Ioan, Domșa Constantin, Mureșan Andrei, Vădean Ioan, Petric Ioan, Il. Petric Petre, Domșa Vasile, 
Muntean Petru și alți 41 de români au cumpărat prin bună învoială de la ungurul Lazăr din Dej, o moșie, pe 
care au și plătit-o, prin Iulie 1939. Acum ungurul i-a dat în judecată. Sentința judecătorească le-a luat locul, l-
a dat ungurului Lazăr, care trebuie să le restituie banii în 30 de ani. 

În Județul Sălaj 
8. Comuna Firminiș (63). Refugiatul Porumb Alexandru relatează, că autoritățile au confiscat pășunea 

comunală și au dat-o comunei ungurești Crișeni, comuna românească Firminiș nu are unde să-și pască vitele, 
iar ungurii din Crișeni au două pășuni. Porumb Teodor fost subnotar în era românească a intervenit la 
autorități să se restitue pășunea. Sub învinuirea de agitație a fost deținut și deportat, nici azi nu se știe unde. 

9. Comuna Moftinul Mic (18). Refugiatul Sima Ioan și un fecior a lui însurat, au fost izgoniți din case și 
de pe moșie fără nici un motiv și au trebuit să se refugieze în România. 

În Județul Mureș 

                                                           
272 Denumire transcrisă greşit, inexistentă în nomenclatorul localităţilor din Transilvania. 
273 Azi, Gârdani, com. Sălsig, MM. 
274 Doba, SM. 
275 Azi, în comuna Merghindeal, SB. 
276 Haltă de cale ferată între Boju şî Cojocna, CJ. 
277 Diviciorii Mari, com. Sânmartin, CJ. 
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10. Comuna Râciu (31). Refugiatul Hozoș Avram ne informează că autoritățile maghiare au adus în 
comuna Râciu 18 familii ungurești și i-a așezat în casele și averile românilor plecați în România sau alungați 
din casele lor cu forța, cum este cazul cu Radian Gheorghe și alții. 

În Județul Năsăud 
11. Comuna Dipșa (23). Refugiatul Moldovan Vasile ne informează că, autoritățile au confiscat locul de 

biserică cumpărat prin bună învoială acum patru ani. 
12. Comuna Tolgheș278 (113). Refugiatul Iliș Vasile ne informează că, în 14 Februarie 1942, ungurii au 

adus în comună 30 familii ungurești din Ungaria. Acești unguri au fost băgați în casele românilor 
strâmtorându-i. Românii sunt obligați să le și dea de mâncare, iar românii, când cer primarului rația de 
alimente, acesta le spune: „Mergeţi în ţara valahă, aici nu aveţi nici un drept”. 

În comună, românii aveau o cooperativă, autorităţile ungureşti au luat-o dela ei şi au dat-o pe mâna 
ungurilor. 

La fel s’au făcut colonizări cu unguri şi în comunele Rimeţ279 şi Mireşul Mare. 
În Judeţul Cluj 
13. Comuna Dragu (24). Refugiatul Inţe Ioan spune că autorităţile ungureşti au confiscat păşunea 

comunală pe seama grofului din localitate. 
În judeţul Someş 
14. Comuna Feleac (68). Refugiatul Bulica Vasile, lucrând cu mai mulţi români pe şantierele căilor 

ferate în Măgheruş280, le-a fost interzis să vorbească româneşte. Mai mulţi muncitori au protestat, spunând 
că în România ungurilor li să lasă libertatea să vorbească în limba lor. Un număr de 15 muncitori români a 
fost deţinut, legaţi şi deportaţi de jandarmi, nu se ştie unde. 

3. – Confiscări de brevete, eliminări din lucru 
Negustorilor şi meseriaşilor de naţionalitate română, li s’a luat brevetul, livretul de lucru, licenţa etc. 

sub motiv că se schimbă în ungureşte, dar nu le-au mai eliberat pentru români. Aceştia î-şi pot exercita 
dreptul de a munci, numai dacă î-şi maghiarizează numele şi trec la religie reformată. 

În Judeţul Cluj 
1. Comuna Cubleşul Someşan281 (3). Refugiatul Lungu Ioan, autorităţile i-au confiscat brevetul. 
2. Comuna Agârbiciu (16). Refugiatul Marincuş David, din cauză că nu a avut unde să lucreze, nu a 

putut câştiga nici atât ca să plătească raţia de făină. Românii nu capătă de lucru. 
3. Comuna Bonţida (32). Refugiatului Panciu Vasile i s-a luat brevetul de comerţ. 
4. Comuna Valea Drăganului (81). Refugiatului J[…]282 Ilie, i s’a luat brevetul comercial, licenţa de 

beuturi şi debitul de tutun, a fost izgonit din local şi pus în locul lui un ungur. 
5. Comuna Luna de Sus (110). Lui Mureşan Vasile, măcelar, i s’a luat brevetul şi ca să şi-l recapete, a 

fost invitat să-şi maghiarizeze numele şi să treacă la religia reformată. 
În Judeţul Someş 
6. Comuna Mănăşture283 (12). Refugiatul Topan Ioan a fost transferat în Ungaria în condiţiuni 

materiale aşa de rele încât nu a putut trăi. 
7. Comuna Libotin (35). Budea Teodor ne informează că românii nu capătă lucru nicăiri pe simplul 

motiv că sunt români, se spune că au avut destul de lucru sub regimul românesc. 
8. Comuna Cuzdrioara (73), Bogdan Gavrilă a fost minat din serviciul CF ungare pe motiv că e român. 
În Judeţul Sălaj 
9. Comuna Tihău (47). Lui Coziş Ioan i s’a luat brevetul în Mai 1942. 
În Judeţul Năsăud 
10. Comuna Lechinţa (71). Refugiatului Zăgrean Vasile, pantofar, i s’a refuzat brevetul de lucru. 
11. Comuna Măgurele (79). Nicoară Ioachim, cojocar, nu a putut obţine brevet de lucru. 
În Judeţul Mureş 
12. Comuna Crăeşti284 (52). Refugiatei Scarlat Elena, autorităţile au refuzat să-i elibereze carte de 
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servitoare. 
Acestea sunt numai cazurile recente şi acele cari fac parte dintr’un număr mic de declaraţii ale 

refugiaţilor. 
4. – Confiscări şi rechiziţii de rufărie şi îmbrăcăminte şi de vite pentru carne. 
Autorităţile administrative ungureşti, asistate de jandarmi, au cutreerat casele gospodarilor 

români, şi au rechiziţionat contra plată, sau au luat fără plată şi fără să dea măcar chitanţă sau adică au 
confiscat rufărie de pat şi de corp, şi în special au fost luate cusăturile naţionale româneşti şi ţesăturile de 
scoarţe, despuind casele românilor de specificul lor naţional şi pauperizând astfel şi materialiceşte pe ţăranii 
români. Cazurile luate din declaraţii sunt tipice, dar nu unice. Ţinuturi întregi au fost jefuite în felul acesta de 
ce e mai românesc: produsele industriei casnice. 

O altă lovitură dată românilor este aceia a rechiziţionării pe preţ maximal a vitelor mari de carne, 
rechiziţie ce se face numai la români. Şi rechiziţia, în cadrele ei normale, este o măsură economică necesară 
vremurilor. Dar atunci când se aruncă pe comunele româneşti o impunere de 7 vite, statul nu le plăteşte, ci 
este o comună obligată să le plătească prin aruncuş (repartiţie) de toţi locuitorii comunei. Acest mijloc de 
rechiziţie este echivalent cu haraciul impus de învingător în timp de răsboiu, în ţară streină. 

Rufărie şi haine: 
1. Comuna Vânători (46), jud. Cluj. Refugiatul Golban Avram, ne informează că în Octomvrie 1941, 

jandarmii au adunat haine de pat şi de corp, şi anume: pături, scoarţe, cearşafuri, perini, fuste, zadii şi 
ştergare. Au lăsat oamenilor numai câte o garnitură de fiecare, iar din schimburi câte două. Rufăria adunată a 
fost dată în parte ungurilor colonizaţi acolo în comună, parte au fost duse şi încărcate în tren. Nu s’a plătit 
nimic pentru ele şi nici revers, sau notă nu s’a făcut de ele. 

2. Comuna Buteasa, Jud. Satumare285 (50). Refugiaţii Tămaş şi Nichita ne relatează că în această 
comună s’au rechiziţionat toate obiectele de îmbrăcăminte din lână, apoi rufărie de pat, şi anume: scoarţe şi 
feţe de masă din lână, cearşafuri, perini, ştergare, sumane, cioareci, etc. Obiectele au fost plătite în pengö, cu 
preţuri foarte mici. 

Vite mari pentru carne 
1. Comuna Dolu, jud. Cluj (75). Refugiata Ilea Veronica spune că în luna Iulie, comuna Dolu (130 de 

fumuri numai români) a fost impusă cu două vite mari, pe cari comuna le-a cumpărat din târg. 
2. Comuna Pruneni, jud. Someş (53). În 17 Mai au rechiziţionat vaci. 
3. Comuna Gâlgău, jud. Sălaj (49). În 22 Iunie au rechiziţionat 7 vite mari, comuna le plăteşte prin 

repartiţie cu 1,40 F kg viu. 
4. Comuna Derşida Mică (54), jud. Sălaj. Au rechiziţionat 7 vite mari, pe cari le-a plătit comuna prin 

repartiţie. 
Aici au mai rechiziţionat şi rufărie, pături, cearşafuri, perini, acoperitoare de pat, feţe de masă etc., 

toate din lână, din pături au lăsat numai o singură bucată de familie. 
5. Comuna Firminiş, jud. Sălaj (63). În 15 Iunie au rechiziţionat 4 vaci pe cari le-a plătit comuna prin 

aruncuş. 
6. Comuna Odeşti jud. Sălaj (65). Au rechiziţionat vite de la 4 români, urmând să le plătească mai 

târziu. 
7. Comuna Buteasa, jud. Satumare (50). Au rechiziţionat 7 vite mari, pe cari le-a plătit comuna cu preţ 

maximal. 
5. – Introducerea Iobăgiei. 
Deşi suntem în secolul al XX-lea, şi Ungaria şi poporul maghiar se consideră pe sine ca o ţară şi un 

popor civilizat, totuşi factorii răspunzători tolerează introducerea iobăgiei. 
1. Comuna Trăsnea, jud. Sălaj. Refugiatul Gogu Ioan, avocat, ne informează în declaraţia sa (45) că 

ţăranii români din satele din jur sunt forţaţi să facă diferite corvoade de cărăuşie pentru instituţii şi 
particulari, pe lângă o remuneraţie de batjocură, astfel se plătea, pentru 18 km cu 50 filer, iar mai la urmă cu 
3 Pengö. Românii sunt amendaţi mereu pentru orice lucruri imaginare. 

2. Comuna Jucul de Mijloc (106) jud. Cluj. În 5 Iunie 1942, s’a publicat, că de aici înainte, românii sunt 
obligaţi să lucreze 3 zile la săptămână pământul Statului. 

III. HETACOMBA ROMÂNILOR ROBIŢI. Dansul macabru al instinctelor unui popor în Europa Centrală 
Dansul macabru al instinctelor poporului maghiar, după 3 ani de „răsuflare” şi „ospăţ” al urei lui, nu a 
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încetat câtuşi de puţin286, ci continuă, parcă tot cu mai mare furie. 
După hetacombele dela Ip, Trăznea, etc. săvârşite de armatele maghiare, distrugerea vieţilor 

româneşti continuă cu o perseverenţă demnă de alte fapte. Acum, instinctul sălbăticiilor a trecut în sadism. Şi 
astăzi, dacă jandarmul, grănicerul sau soldatul ungur nu mai asasinează în masă pe românii rămaşi în robie, 
ei ştiu să-i extermine în grupuri mici sau individual cu o voluptate sadică. Ei îşi chinuesc victimele, le 
maltratează, dansează şi chiue în jurul lor şile silesc prin diferite torturi să rostească sentinţe umilitoare 
asupra poporului român şi a conducătorilor lui, şi apoi, de cele mai multe ori, victimele sunt asasinate prin 
spintecare şi apoi împuşcare. 

Un popor, în mijlocul Europei şi în plin mijloc al veacului al 20-lea, este, trăieşte şi î-şi afirmă existenţa 
prin fapte de vitejie a soldaţilor armatei lui, ca aceia din noaptea de 20 Iunie 1942, săvârşită la punctul de 
trecere „Bogdăneasa” din Valea Vişagului, (46), unde grănicerii unguri au sărit cu strigătul răsboinic de 
„Huraaaa…” asupra septagenarului român Lungu Ioan din Vânători jud. Cluj, îl spintecă cu baionetele şi apoi 
îl împuşcă. Şi doar, bietul bătrân era înarmat cu 7 kilograme de făină, pe care o aducea către casă ca să-şi 
astâmpere foamea. 

Sunt fapte vitejeşti, vrednice de cei ce le comit. 
Dar e bine, să ştie toată lumea, că acest popor există şi îi sunt tolerate faptele lui civilizatoare, iată 

aceste fapte.: 
1. – Bătăi, schingiuiri, torturi, asasinate şi închisori 
În Judeţul Cluj 
1. Comuna Cubleşul de Someş287 (3). Soldaţi din armata ungurească ridică, în Sept. 1940, pe Vancea 

Grigore şi Covaci Gheorghe sunt ridicaţi noaptea, duşi, legaţi la ochi, în pădure şi, cu împuşcături de armă, 
intimidaţi să le dea bani. Şi fiindcă Vancea Grigore nu are de unde să le dea banii, îi bătut omul aşa de crunt, 
încât a înnebunit. 

2. Comuna Hida (5). În ziua de 26 Mai, Jandarmii unguri prind pe femeia Sâmpetran Maria, o bat aşa 
de crunt, încât femeia zace în pat o săptămână. Femeia intenţiona să se refugieze. 

3. Comuna Dezmir (15). În luna aprilie, flăcăii români Chifor Gheorghe şi Morcian Ioan, pentru că au 
cântat româneşte, grănicerii unguri de la pichetul Dezmir şi un detectiv, îi duc noaptea la marginea satului, 
aci, după ce plutonierul de grăniceri îi intimidează cu revorverul în mână, îi bat pe ambi până la sânge. 

4. Comuna Borşa (37). În iarna anului 1941 au fost crunt bătuţi mai mulţi ţărani. 
5. Comuna Vânători (46). Refugiatul Golban Avram, în 18 Mai 1942 a fost bătut până la sânge de 

jandarmi şi apoi a stat ascuns prin pădure. Vina lui este că a protestat de ce nu i-se dă raţia de făină în 
întregime. 

În seara zilei de 20 Iunie 1942, grănicerii unguri au asasinat cu baioneta şi au împuşcat apoi pe 
bătrânul Lungu Ioan, care venea pe potecă prin pădure cu 7 kg de făină. 

Aceşti grăniceri unguri, aşezaţi la pândă, au împuşcat de la distanţă pe alţi 2 români, cari au mers să-l 
ridice pe Lungu şi să-l ducă în casă. 

6. Comuna Aluniş (55). Refugiatul Florea Gavrilă e răpit de grănicerii unguri de pe locul său de lângă 
graniţă, dus pe teritoriul unguresc, bătut crunt şi batjocorit, apoi trecut din nou pe teritoriul românesc. 

7. Comuna Mănăştiur (59). Pe refugiatul Gheorghiţă Gheorghe, în dat de 22 Iunie 1942, l-au căutat 
jandarmii acasă la părinţi. Fiindcă părinţii nu au spus unde se ascunde, ei au fost bătuţi. 

8. Comuna Borşa (83). În seara zilei de 2 Iunie 1942, tinerii Broscoiu Ioan, Moldovan Petru, Pârvan 
Gheorghe, au fost bătuți de jandarmi, legați și duși la tribunalul Cluj. Găsiți nevinovați, au fost puși în 
libertate, jandarmii i-au prins din nou și i-au bătut, ei au fugit în România. 

9. Comuna Jucul de Mijloc (106). Baciu Ioan și Turbuțan Traian au fost bătuți de jandarmi, tot așa și 
Chira Irina, pentru că în 5 Iunie nu s’au prezentat la muncă pentru stat. 

10. Comuna Traniș (13). Pașcalău Gheorghe a fost bătut, fiind desbrăcat în pielea goală, apoi 
spânzurat de grindă și iar bătut. Victimei i s’a smuls părul de pe cap cu cleștele. 

                                                           
286 Vezi: Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României septembrie 1940 - octombrie 1944, Ion Ardeleanu; Gheorghe Bodea; 
Mihai Fatu; Oliver Lustig; Mircea Muşat; Ludovic Vajda, Editura politică, Bucureşti, 1985; Vasile Lechinţan, Procesul criminalilor de 
război de la lp, Treznea, Huedin, Mureşenii de Câmpie şi din alte localităţi sălăjene. Sentinţa din 13 martie 1946 a Tribunalului 
Poporului din Cluj, în “Acta Musei Porolissensis”, XVII, Zalău, 1993, p. 271 – 306.  
287 Cubleşu Someşan, azi, com. Panticeu, CJ. 
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11. Comuna Măcicașul Unguresc288 (77). Jandarmii unguri au bătut de jandarmii unguri atât de rău, 
încât după o suferință pe pat de 5 luni, a murit. 

În Județul Someș 
12. Comuna Mănășturel (11). Pe refugiatul Țopan Ioan, în noaptea de 8/9 Iunie, grănicerii del punctul 

Dezmir, l-au urmărit și pe teritoriul românesc, unde l-au lovit cu armele în cap, dar l-au nimerit greșit. El a 
căzut în nesimțire. 

13. Comuna Devecerii Mari289 (27). Refugiatul Rotar Ioan în seara zilei de 10 Iunie 1942, a fost ridicat 
de jandarmi, fără motiv declarat, deportat la grănicerii din Feldioara, bătut din nou și aruncat peste graniță. 

14. Comuna Aluniș (53). Un țăran a fost bătut crunt de jandarmii din Iclod și deportat, încât nu i se 
cunoaște urma, pentru că a refuzat să-și părăsească casa și să o lase feciorului notarului. 

15. Comuna Cuzdrioara (72, 73). Refugiații Urian Ioan și Bogdan Gavrilă, pentru vina de a fi periculoși 
Statului Ungar, au fost bătuți de jandarmi, maltratați și închiși. 

16. Comuna Cășeiu (21). A fost împușcat pe la spate, de un soldat ungur, în gara Cășeiu (Someș), 
tânărul român Câmpian Cornel, din Sigău290, care era printre călători. Fapta a fost săvârșită fără motiv, așa 
din snobism vitejesc. 

17. Comuna Divicerii Mari291 (27). Rotar Gavrilă a fost omorât de ungurul Szabo Làszlo, pe simplul 
motiv că e român. 

18. Comuna Nușfalău (Nușeni) (41). În Mai 1942, un țăran român din Maramureș a coborât în țară 
pentru a-și câștiga ceva de ale hranei pentru copii înfometați. Niște țărani unguri l-au atacat cu furci de fier și 
l-au bătut, așa că în scurt timp a murit în spitalul din Dej. A se vedea și declarația lui Moldovan Teofil (95). 

19. Comuna Feleac (68. Tânărul cfrist Bulică Vasile, relatează cum, jandarmii unguri, în Aprilie 1942, 
au legat și deportat, în loc încă necunoscut, pe 15 muncitori de cale ferată români, pentrucă au protestat 
contra dispoziției să nu vorbească românește. 

20. Comuna Gârbou (101). Refugiatul Vaida Ioan a cumpărat 10 kg cucuruz. Îl prind jandarmii unguri, 
îl leagă cu mâinile la genunchi, îl spânzură de grindă, îl bat la corp și tălpi, și când cade în nesimțire îl slobod 
jos, îl stropesc cu apă, iar când î-și revine e împuns cu baioneta în burtă. 

În Județul Sălaj 
21. Comuna Mal (42). În 28 Decemvrie 1941, jandarmii arestează pe tânărul Peșteleu Ioan măcelar, 

sub învinuirea că e șpion, deoarece găsește la el un jurnal din timpul cedării, e dus la Budapesta și executat în 
Ianuarie 1942. 

22. Comuna Cozniciul de sus (44). Hecșan Petru e bătut de jandarmi la Rusalii în 1942, pentru că a 
cumpărat cereale. 

23. Comuna Băița (48). Prin Iunie 1942 au fost bătuți mai mulți tineri. 
24. Comuna Agrij (57). Refugiatul Goia Ilie, fiind minier, am reclamat rația de hrană reglementară. 

Inginerul șef, ungur, în loc de hrană, l’a bătut. 
25. Comuna Firminiș (63). Porumb Teodor, ajutor de notar, a fost arestat și deportat în loc 

necunoscut, sub învinuire de agitație, pentru că a intervenit, ca locuitorilor să li se retrocedeze pășunea 
confiscată de unguri. 

26. Comuna Merșid (67). Buruian Ana, refugiată, relatează că un funcționar dela notariatul comunei 
de sub stăpânirea românească a fost condamnat la 2 ani închisoare și închis, pentru că în cursul exercitării 
funcțiunii sale, sub români, a sechestrat lucruri dela unguri restanțieri cu impozitele. 

27. Comuna Căuaș (88). Refugiatul Țoca Vasile ne relatează că preotul gr. cat. Egreanu Augustin a fost 
arestat trei zile la jandarmi, că el ar fi fost bătut și că a stat sub arest domiciliar 3 luni. 

28. Comuna Ulmeni (97). Chiș Teodor a fost bătut pentru că din cauza foamei a refuzat să care el și 
numai el, nisip la un pichet. 

29. Comuna Coznicul de Sus (44). În Sept. 1940, a fost bătut. El și încă vreo 350 de săteni au fost 
ridicați și duși la pădure ca să fie împușcați, dar în cele din urmă, honvezii au împușcat numai 5 din ei și s’au 
cărat. 

30. Comuna Derșida Mică (54). În Aprilie 1942, Zahan Niculae din Bobota (Sălaj) de meserie croitor, a 

                                                           
288 Azi, Măcicaşu, com. Chinteni, CJ. 
289 Diviciorii Mari, azi com. Sânmartin, CJ. 
290 Şigău, azi com. Jichişu de Jos, CJ. 
291 Diviciorii Mari, azi com. Sânmartin, CJ. 
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fost prins de grăniceri la Ciucea, când voia să treacă în România. Dus la Budapesta, a fost spânzurat. 
31. Comuna Bălan (62). În 9 Sept. 1940 a fost omorât soțul femeii Ciglezan Floarea de soldații unguri. 
32. Comuna Firminiș (63). Refugiatul Porumb Alexandru relatează cum, în Sept. 1940, între Hida și 

Drag, au fost împușcați 11 români. 
33. Comuna Trăznea și Agrij (102, 103). Evenimentele dureroase din Sept. 1940292. 
În Județul Năsăud 
34. Comuna Rebrișoara (7). Jandarmi din Divicerul mic293 au prins și bătut până la sânge pe Mâț 

Niculae și fără motiv. 
35. Comuna Sălcuța (70). Refugiatul Bungărdean Ioan relatează că a fost bătut Gravu Avram, a fost 

bătut de jandarmi pentru că a fost arătat ca un fel de agent al românilor. 
36. Comuna Rebrișoara (7) (ca sus). 
În Județul Satu Mare 
37. Comuna Varaiud294 (39). Refugiatul Uța Ioan e bătut de jandarmi și batjocorit. 
38. Comuna Acați295 (69). În Aprilie 1952, jandarmii unguri au prins și bătut grav pe: Mesaroș Vasile, 

Iuță Gheorghe, Chendereș Vasile, Chendereș Victor, pe motiv că ei ar fi mânjit coroana ungară la școală. 
39. Comuna Piru (74). Moldovan Dumitru, refugiat relatează că în 4 Iunie 1942, un plutonier ne-a dat 

ordin să cântăm ungurește, însă nu am știut. Ne-a bătut. Un soldat de naționalitate română a fost legat cu 
mâinile la spate și atârnat de stâlp, pentru că a îmbrăcat niște ciorapi de lână, cari să-i învelească picioarele 
goale. 

40. Comuna Hideaga296 (93). Tineri români bătuți pentruă au căzut pe brazdă, trăgând în jug. 
41. Comuna Crucișor (19). Învățătorul din Crucișor, în 1941, a venit cu pașaport să-și aducă familia în 

țară. El a fost arestat în Valea lui Mihai, bătut, maltratat și tăiat de jandarmi. A murit în spitalul din Carei. 
Martorul Frâncu Gheorghe l’a văzut la înmormântare cum era tăiat. 

42. Comuna Viile Sătmarului (80). Refugiatul Pop Vasile, în 18 Aprilie 1942, a fost prins de jandarmi, 
fiindcă a refuzat să intre ca voluntar în armata ungară. A fost legat la stâlp cu mâinile legate la spate și 
spânzurat de subsuori, timp de 5 zile, și zilnic stropit cu apă rece de mai multe ori. Supliciul începea 
dimineața la ora 6 și ținea până la ora 18, iar noaptea era închis în beci. După 2 săptămâni ce a fost lăsat liber, 
a fost prins și bătut din nou 2 zile, iar în 10 Iunie 1942, când a voit să-și cumpere ceva de ale mâncării a fost 
bătut în piață de un polițist. 

43. Comuna Hideaga (104). Vereș Niculae, refugiat, povestește cum prin 18-20 Iunie, s’a prezentat în 
comuna Mogoșești, jud. Satu Mare o comisie de ofițeri și subofițeri unguri, cari au sculat noaptea din pat pe 
toți premilitarii, i-au bătut și i-au silit să iscălească declarații că ei nu au tras în jug la plug și la grapă și că nu 
au fost bătuți. 

În Județul Mureș 
44. Comuna Urmeniș (98). Refugiatul Blaga Alexandru relatează că la centrul de premilitărie din 

Reghin a văzut, cum în 27 Ianuarie 1942, comandantul premilitarilor a bătut pe un premilitar român așa de 
rău, încât a rămas în nesimțire, pentru motivul că a venit cu cămașa scoasă din pantaloni. 

45. Comuna Voinicei297 (90). La 6 August 1942, o expediție de trei camioane de jandarmi au bătut 
îngrozitor peste patruzeci de români, între cari și preotul Nicola Augustin și învățătorul Fleșeru, cari au fost 
maltratați în așa hal, că au zăcut 2 săptămâni. Învățătorul Fleșeru, înainte de asta a mai fost bătut de 
jandarmi pentru vina de a fi fost sub regimul românesc comandantul șoimilor din comună. 

46. Comuna Socolul de Câmpie (92). În Februarie 1942, săteanul Sabău Ioan, a fost întâlnit pe drum de 
12 honvezi și bătut crunt, pentru vina că nu a salutat ungurește, iar pe copil l-au lovit cu bocanci în falcă, că 
bietul copil a rămas cu falca mutată din loc. 

47. Comuna Teaca (99). În toamna anului 1940, vreo 30 de români din comună au fost arestați și 
ținuți închiși 5 săptămâni într-o casă, fără ca să știe de ce și fără ca cineva să-i întrebe ceva. 

În Județul Târnava Mare 

                                                           
292 Vezi supra, nota 47. 
293 Diviciorii Mici, azi, com. Sânmartin, CJ. 
294 Vărai, azi, com. Valea Chioarului, MM. 
295 Amaţi, azi com. Păuleşti, SM. 
296 Azi com. Satulung, MM. 
297 Voiniceni, azi com. Ceuaşu de Câmpie, MS. 
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48. Comuna Dealul Frumos (108). În 11 Iunie 1942, refugiata Giurgea Floarea a fost prinsă, bătută și 
dusă la consiliul de răsboiu din Cluj. Soțul ei a fost închis, iar ei i s’a dat drumul peste frontieră. Ei au fost 
prinși pe hotarul Clujului la punctul „Becaș” 298, când au voit să treacă frontiera. 

---------- XXX; XXX ---------- 
2. – Români, tineri „levantiști”, prinși în jug la plug și grapă 
Barbarie, pe care numai evul mediu al năvălirii barbarilor o mai cunosc, iar istoria amintește de ea cu 

oroare. 
În Județul Cluj 
1. Comuna Hida (40). Refugiatul Al. Ardeleanu. În 9 Aprilie 1942, premilitarii români au fost prinși la 

grape și au grăpat cu ei 4 jugăre. Tinerii români, cari dădeau pe brazdă de oboseală erau bătuți cu bâta de 
comandantul Székely V. și siliți să treacă mai departe. 

În Județul Sălaj 
2. Comuna Hideaga (104). În 16 Iunie 1942, tinerii premilitari au fost prinși la care și siliți să care 

pământ. 
În Județul Someș 
3. Comuna Dumbrăvița (103). În luna Mai, 108 premilitar români au fost înjugați la grape și la 

tăvălugi. Instructorul Kovács Károly îi mână cu biciul ca pe vite, iar premilitarii unguri urcă pe grapă ca să fie 
mai greu de tras, și își bat joc de români cu strigăte de „valah puturos”. 

În Județul Satu Mare 
4. Comuna Preluca Veche299 (20). În Mai 1942, leventiștii români au fost prinși la plug și la grapă și 

mânați cu bâte. Cei ce cădeau pe brazdă erau bătuți și siliți să se ridice și să tragă mai departe. 
5. Comuna Brebeni300 (29). În Aprilie 1942, premilitarii români au fost prinși la grapă și au grăpat 

timp de 7 ore. 
6. Comuna Viile Sătmarului (80). În 13 și 18 Aprilie, premilitarii români au fot prinși la 12 grape și au 

grăpat dela ora 14 la ora 18. Cei care cădeau pe brazdă erau bătuți de comandanți. 
7. Comuna Colțirea (87). În zilele de 3 și 10 Iunie au fost înjugați la plug toți premilitarii români, au 

tăiat brazde din grădina grofului, au cărat brazdele, și iar au tăiat, pentru a nivela grădina. Și aici, 
comandantul lovea cu bâta pe cei ce cădeau de oboseală. 

8. Comuna Hideaga (93). Premilitarii români au fost înjugați la plug și au arat împreună cu cei din 
Mogoșoaia. Au arat. Cei ce cădeau pe brazdă de oboseală erau bătuți cu bâtele. 

---------- XXX; XXX ---------- 
IV. SCHIMBAREA ARTIFICIALĂ A STRUCTURII ETNICE A TRANSILVANIEI DE NORD 
Stăpânitorilor unguri din Transilvania de Nord, nu le trebuie români. Ei vor o Ungarie a Sfântului 

Ștefan, dar fără români. Dar pământul e locuit de români și asta îi tulbură în visurile lor imperialiste. 
Omorurile, bătăile, schinjuirile, torturile, izgonirile și închisorile nu au fost în stare, în 2 ani, să curăță 

„aerul sfânt unguresc” al Transilvaniei de Nord. 
Curaj! Ungurii au și alte metode. Dacă ei în așa scurt timp nu au reușit să schimbe fondul etnic al 

Transilvaniei de Nord, îl schimbă ei în formă. Metodele sunt puse în aplicare, iată-le! 
1. – Îndrumări oficiale peste graniță. 
- bătăi și schinjuiri pentru folosirea vorbei și a portului românesc. 
- silnicii pentru maghearizarea de nume și trecere la religia reformată. 
În Județul Cluj 
1. Comuna Cojocna (9). Apahidean Vasile relatează, că în luna Februarie 1942, mai mulți români au 

fost trimiși în concediu din concentrare cu ordinul ca să se reîntoarcă cu nume maghiarizat și cu religie 
reformată. 

2. Comuna Răscruci (81). Părțoc Ștefan a fost lăsat în concediu de la armată cu ordinul să-și 
maghiarizeze numele, promițându-i că îl vor lăsa de tot acasă. 

3. Comuna Dăbâca (89). Refugiatul Mureșanu Ioan ne informează, că la cercul de recrutare din Gherla 
îi cheamă pe români și le ordonă să-și maghiarizeze numele și să treacă la religia reformată. Din Dăbâca nu a 

                                                           
298 Azi, cartier al Clujului, spre Feleacu. 
299 Azi, com. Copalnic-Mănăştur, MM. 
300 Azi, com. Cerneşti, MM. 
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trecut nimeni, însă din comunele Chendru301, Luger302 și Morog303, știe că au trecut mai mulți. 
4. Comuna Luna de Sus (110). Mureșan Vasile măcelar a fost deținut 5 zile și zilnic bătut, pentru că la 

insistența autorităților a refuzat să se maghiarizeze. A fost judecat la internare în lagăr, a reușit însă să fugă 
de sub pază și s’a refugiat. 

5. Comuna Almaș304 (114). Covaci Ioan, angajat la Calea ferată a refuzat să-și maghiarizeze numele și 
religia, a fost dat în judecată și condamnat la 7 luni închisoare. 

6. Comuna Borșa (83). Broscoiu Ioan în 8 Iunie, după ce a fost jefuit de grănicerii unguri dela punctul 
Dezmir, a fost condus de ei peste graniță. 

La premilitărie au fost bătuți mai mulți tineri pentru că nu știu ungurește. 
7. Comuna Cluj (51). În Octombrie 1941, a fost bătută Ilieș Florica, pentru că a vorbit pe stradă 

românește. 
În Județul Someș 
8. Comuna Recea Cristur (60). Cosma Ioan în 17 Mai trebuia să se reîntoarcă la regiment din concediu 

cu numele și religia maghiarizat. El de frică, fiindcă nu a voit să o facă, a dezertat în România. 
9. Comuna Cuzdrioara (73, 72). Primarul din această comună cere românilor să se maghiarizeze 

pentru a li se da rația de făină. 
Primarul și notarul comunei, la cererea românilor să li se dea rația de făină, le spune: „Dacă nu vă 

place aici, mergeți la Antonescu, Valahi Puturoși”. 
10. Comuna Bonțida jud. Cluj (32). Panciu Vasile a refuzat să se facă ungur și de aceia i s’a luat 

brevetul de negustor. 
11. Comuna Răzbuneni (10). Onofrei Vasile a fost solicitat să se maghiarizeze și atunci va primi 

alimente întocmai ca și ungurii. 
12. Comuna Bezded (94). Prodan Pavel, împreună cu Marchiș Ioan din Cerniuc305 (Someș), au 

dezertat, deoarece nu au voit să se maghiarizeze, fiind trimiși pentru aceasta în 2 Iunie acasă din Kasa. 
13. Comuna Livada (8). Grănicerii dela acest pichet i-au luat lui Apahidean Gheorghe 10 Pengö pentru 

că l-au trecut granița. 
14. Comuna Mănășturel (12). În 5 Iunie, prefectul ungur din Dej îndrumă în România 4 femei. 
15. Comuna Dăbâca (89). Notarul comunei trimite pe românii înfometați în România. 
16. Comuna Șoimuș (22). Croitoresei Socaciu Florica, din răzbunare, jandarmii i-au tăiat părul. 
17. Comuna Vima Mare306 (36). În 15 Martie 1942, Ionescu Grigore ii bătut la premilitărie, pentru că 

nu a știut ungurește. El spune că un alt premilitar român, pe care îl cheamă Gheorghe, numele de familie nu-l 
știe, a murit din bătaie, tot pentru acest motiv. 

18. Comuna Sicul de Sus307 (100). Buzea Teodor e bătut de jandarm fiindcă nu l-a salutat pe 
ungurește. 

19. Comuna Dumbrăvița (105). Pe Pugna Ion l-a bătut un jandarm fiindcă a vorbit românește. 
20. Comuna Iclodul Mare308 (107). În 5 Mai 1942, Inoanu Valer a fost bătut 5 zile și dus la tribunalul 

Dej, fiindcă la el s’a găsit tricolor românesc. 
În Județul Sălaj 
21. Comuna Căuaș (88). Premilitarii români sunt duși numai la biserica reformată și sunt îndemnați să 

se maghiarizeze. 
22. Comuna Gențiu309 (84). Refugiata Pop Irina ne informează că preotul gr.cat. din Căuaș (jud. Sălaj) e 

mereu înjurat de jandarmi pentru că încă nu trece în România. 
23. Comuna Băița310 (31). Premilitarul Blidar Alexa a fost bătut și călcat în picioare de jandarmul Pișki 

Istfan (16.VI.1942), pentru că a purtat cămașa afară din pantaloni. 

                                                           
301 Probabil Luna de Jos, azi, com. Dăbâca, CJ. 
302 Lujerdiu, azi, com. Corneşti, CJ. 
303 Morău, azi, com. Corneşti, CJ. 
304 Azi, Almaşu, SJ.  
305 Cernuc, azi, com. Gârbou, SJ. 
306 Azi, sat al com. Vima Mică, MM. 
307 Suciu de Sus, azi, jud. MM. 
308 Iclod, azi, jud. CJ. 
309 Ghenci, azi, com Căuaş, SM. 
310 Azi, Băiţa de sub Codru, MM. 
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25. Comuna Ulmeni (97), Chiș Teodor a fost bătut de un ungur pe simplul motiv că e român. 
26. Comuna Brebi (111). Premilitarii de aici sunt bătuți de instructor fiindcă nu știu ungurește. 
În Județul Năsăud 
27. Comuna Dipșa (23). Primarul comunei trimite pe români în România, când îi cer rația de făină. 
În luna Mai 1942, jandarmii unguri au tuns fetele de român. Acest lucru l’au făcut și în comunele din 

jur. În comuna Șirițel311, o fată fiind tunsă a înebunit, alta s’a smuls din mâna jandarmilor și și-a fracturat 
mâna. 

28. Comuna Bistrița (86). În noaptea de 10/11 Iunie 1942, Cepănaru din Bistrița a fost prins de 
grănicerii unguri din Galațiu312 și după ce a fost jefuit a fost condus de ei peste graniță. 

În Județul Satu Mare 
29. Comuna Baia Mare (112). Ceferistul Bontoș Mihaiu a fost invitat de primarul orașului să-și 

maghiarizeze numele. A refuzat. În 18 Iunie 1942 a fost prins de poliție și bătut. 
30. Comuna Varaiud313 (39). Când românii cer făină, notarul din acel sat le spune: „Mergeți la păscut” 

și „Mergeți în România că vă dă de mâncare și vă pune în cancelarie”. 
31. Comuna Viile Sătmarului (80). Premilitarii români, ca distincție de înjosire, sunt siliți să poarte 

banderolă galbenă ca jidovii. 
32. Comuna Băița (61). Cotuna Vasile, pentru că a avut în timpul stăpânirii românești atitudine 

românească, a fost bătut, maltratat și închis. 
32. Comuna Brebeni (29). Premilitarii sunt bătuți pentru că nu știu vorbi ungurește. 
33. Comuna Piru (74). Moldovan Dumitru a fost bătut, pentru că în armată nu a știut ungurește, el a 

dezertat. 
34. Comuna Baia Mare (112). Bontoș Mihai ne relatează că comandantul leventiștilor, Sarosy Laszlo a 

bătut și închis în închisoare pe mai mulți români, pentru că nu au știut să cânte ungurește. 
În Județul Mureș 
35. Comuna Râciu (31). Premilitarul Șerban Iacob și la și la mai mulți alții le-au tăiat cămeșile pentru 

că le poartă înafară de pantaloni și pentru că sunt cusute cu motive. 
34. Comuna Socolul de Câmpie (92). În Februarie 1942, Săbău Ioan și fiul său au fost bătuți, pentru că 

nu au știut să răspundă unor unguri pe ungurește. 
35. Comuna Derșida Mică (Sălaj) (54). Instructorii dela premilitărie bat pe români, fiindcă nu știu 

ungurește și fiindcă nu dansează ungurește. 
36. Comuna Teaca (99). Notarul comunei trimite pe români în România, când ei î-și reclamă rația de 

făină.  
37. Comuna Urmeniș (98). Refugiatul Blaga Alexandru relatează că, în Reghin, în 27 ianuarie 1942, a 

fost bătut un premilitar român așa de rău, încât a rămas în nesimțire, pentru vina de a fi purtat cămașa afară 
de pantaloni. 

38. Comuna Șopteriu (34). Instructorul premilitar a bătut crunt pe premilitarul Budeleșan Petru și a 
jucat cu picioarele pe el fiindcă nu știe ungurește. 

---------- XXX; XXX ---------- 
2. – Intelectualii sunt persecutați, iar cele sfinte pângărite. 
1. Comuna Trăznea, jud. Sălaj. Gogu Ion, avocat ne informează că intelectualii români în teritoriul 

Transilvaniei de Nord, sunt tratați scurt și fără obiectivitate (45). 
2. Comuna Gențiu jud. Sălaj. Preotul Murgu Vasile e batjocorit de unguri (84). 
3. Comuna Căuaș jud. Sălaj. Preotul gr.cat. Egreanu Augustin a fost arestat de jandarmi, bătut și 

înjurat. Jandarmii strigă după el: „Câine bătrân” și „Bandă comunistă” (88). 
4. Comuna Voiniceni, jud. Mureș. În 6 August 1941, preotul Nicola Augustin și învățătorul Flășeriu, 

împreună cu încă vre-o 30 de țărani, au fost crunt bătuți la corp și tălpi, de către o expediție de jandarmi 
veniți în comună cu trei camioane. Ei au zăcut 2 săptămâni, apoi au trecut în România (90). 

5. Comuna Trăznea jud. Sălaj. Gogu Ioan, avocat, relatează, că în luna Iunie 1942 au confiscat toate 
aparatele de radio de la români, iar preoților li s’a luat congrus și preoteselor pensia (45). 

Sunt chemați la concentrare numai românii, ei sunt trimiși pe front (70). Ungurii sunt ținuți acasă. 
                                                           
311 Sărăţel, azi, com. Şieu-Măgheruş, BN. 
312 Galaţii Bistriţei, BN. 
313 Vărai, azi, com. Valea Chioarului, MM. 
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6. Comuna Gențiu (Sălaj) (84). Refugiata Pop Irina ne informează, că preotul din sat a fost solicitat de 
notar în mai multe rânduri să înlocuiască inscripția românească de pe cruce cu alta ungurească. El a refuzat. 
Ungurii au acoperit atunci inscripția de pe cruce cu murdării. 

---------- XXX; XXX ---------- 
Cele expuse în acest memoriu sunt cuprinse în plângerile date în 114 de declarații, luate în luna Mai și 

Iunie 1942, refugiaților, de către Biroul Cenzurei Militare Cluj-Turda. 
---------- XXX; XXX ---------- 
V. FINAL. și în acest timp, mormântul Transilvaniei de Nord se adâncește tot mai mult! 
Șeful Cenzurei Militare Cluj-Turda, 
Colonel în rez. Șiara Ionel 
Secretar,  
Văleanu Ion, profesor. 

Galerie foto: dezvelirea monumentului refugiaților de la Carei – 2018 
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SALONUL CAVALERILOR 
 

Salonul Cavalerilor314  
~ Invitat de onoare ~  

Domnul profesor universitar emerit, Dr. Viorel Faur 
 
Col. r. dr. Constantin Moșincat (C.M.), interviul realizat online cu domnul profesor, personalitate 

complexă, multivalentă, cu o impresionantă activitate științifică, reprezintă un privilegiu.  
Pe lista lungă a bibliografiei lucrărilor sale și la CV-ul personal (despre care aflăm informații în cele 4 

volume omagiale care i s-au dedicat) s-au adăugat și recunoașteri din partea Cetății, cum este, de pildă, HCL nr. 
820/2006, privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Oradea, de către Consiliul Municipal 
Oradea, în frunte cu primarul Petru Filip, un primar care a știut să aprecieze activitățile culturale și științifice, 
precum și pe realizatorii lor(vezi nr. 3 Cetatea Cavalerilor - aniversări).  

Au trecut 15 ani de la acest eveniment memorabil în biografia Dvs., ca și în viața orașului Oradea și a 
județului Bihor, timp în care v-ați continuat, cu rezultate remarcabile, activitatea de recuperare și valorificare a 
unor componente importante ale istoriei Bihorului, dar nu numai. Am putea spune, deci, că rafturile 
bibliotecilor s-au îmbogățit cu importante lucrări, care au fost rodul unei stăruitoare munci în domeniul 
cunoașterii istorice.  

1. C.M. Pentru că am marcat - prin manifestări diverse - Centenarul Unirii, Domnia Voastră, fiind un 
expert în chestiune, v-aș ruga să propuneți atenției publice cele mai valoroase și utile lucrări pe care le-ați 
publicat cu privire la această problematică istorică națională. 

 
Prof. univ. emerit Dr. Viorel FAUR: 

Referindu-ne strict la Centenarul Unirii, aș remarca faptul că era absolut 
firesc ca, pentru marcarea corespunzătoare a acestuia, să se organizeze - în 
întreaga țară - multiple activități (științifice și culturale), prin intermediul 
cărora să fie reactualizate adevăratele semnificații ale unicului eveniment, care 
a culminat cu Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, 
când a fost materializată, într-o manieră democratică și plebiscitară, una din 
aspirațiile fundamentale ale poporului român, ctitorirea statului său național 
unitar.  

Cercetând, de peste cinci decenii, evenimentele din Bihor în anii 1918-
1919, am adunat informații consistente despre acestea, care au constituit 
obiectul a zeci de studii, articole și cărți, pe care le-am publicat, dar și o șansă 
rară de a putea reflecta, cu discernământ și profunzime, asupra semnificației 
lor, în contextul istoriei naționale. Ca atare, cu un an înainte de momentul 
aniversar, am conceput un plan de reactualizarea a „bătăliei pentru unire” prin 
toate modalitățile existente: de la conferințe și simpozioane, la publicarea de 
cărți, în cuprinsul cărora să se reflecte, atât aspectele cunoscute din 
istoriografie cât și cele noi, provenite în urma unor descoperiri sau interpretări 
actuale.  

 
 
Prima inițiativă (pe care am și concretizat-o) am realizat-o împreună cu 

Prefectura Județului  
Bihor și Direcția Județeană pentru Cultură Bihor și a constat în 

elaborarea unei cărți intitulate Centenarul Unirii. Contribuția bihorenilor la 
actul istoric de la 1 decembrie 1918, care a apărut în trei ediții consecutive, în 
anul 2018 (sub egida Direcției Județene pentru Cultură Bihor, ediția a doua 
realizată de primăria orașului Beiuș și a III–a de către Asociația culturală 
„Crișana”) și a fost lansată în sala festivă a Consiliul Județean Bihor, în prezența 

                                                           
314 Interviu realizat online pe baza întrebărilor formulate de col. r. dr. Constantin Moșincat 
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majorității primarilor, care au primit un exemplar gratuit pentru a se putea documenta în vederea 
organizării unor manifestări aniversare. 

Precizez faptul că prima ediție a acestei cărți a apărut în luna februarie 2018 și a constituit o prioritate 
istoriografică în România. Județul Bihor a avut, astfel, privilegiul de a dispune de o prezentare istorică a celor 
mai importante date despre implicarea bihorenilor în memorabilul act al unirii de la 1 Decembrie 1918.  

Un alt demers de factură științifică restitutivă a fost cel pe care l-am organizat, împreună cu 
economistul Ioan Degău, la începutul anului 2018, și care a avut ca prim rezultat două simpozioane: (unul la 
Oradea și celălalt la Beiuș), cu o tematică care a vizat diverse aspecte ale evenimentelor din epoca modernă 
care au culminat cu anul 1918, când s-a înfăptuit România Mare. La această acțiune recuperatoare a 
participat un număr important de universitari, publiciști și profesori din Bihor, astfel că a devenit posibilă și 
necesară editarea unui volum monumental cu comunicări, intitulat Lupta pentru unire 1918-1919. Oameni, 
fapte, întâmplări din Bihor (Editura Academiei Române. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2018, 
1.000 p.). A fost, fără îndoială, o realizare remarcabilă pe care Bihorul contemporan a meritat-o pe deplin. Nu 
este deloc întâmplător faptul că unii non-profesioniști, care n-au publicat nici un articol despre anul 1918 în 
Bihor, cu apucături evident veleitare, ca și adversarii tradiționali ai ideii de unitate națională a românilor, să-
și exteriorizeze neputința prin obișnuitele „bârfe pe la colțuri”, care nu vor fi înregistrate de posteritate. 
Personal calific asemenea comportament ca fiind unul păgubos și descalificant, mărunt și imoral.  

Istoria Bihorului, dar și cea națională, au fost marcate de un eveniment de importanță excepțională, 
mai exact de elaborarea, la Oradea, în casa eminentului om politic dr. Aurel Lazăr, la 12 octombrie 1918, a 
Declarației de autodeterminare națională a românilor din fosta monarhie austro-ungară (din provinciile 
istorice Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș), document care a fost apreciat de istorici, ca fiind o 
autentică prefață a marii adunări naționale de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. 

Așadar, Oradea a fost nu numai un oraș al independenței românilor, dar și unul al unirii, jucând un rol 
semnificativ în „mersul” evenimentelor, realitate consemnată în vechile manuale școlare, dar care, fapt 
regretabil, lipsește din cele recente, care se înscriu în curentul europenizării, dar sunt „curățate”, în mod 
deliberat, de fapte și evenimente care au definit istoria noastră națională. Aș remarca aici împrejurarea 
nefastă că globalizarea (din ultimele decenii) are ca efect „înghițirea” unor părți consistente din istoriile unor 
popoare, și concomitent mondializarea excesivă a istoriei celor mari, a liderilor cu autoritate incontestabilă. 
S-a mai întâmplat și altădată ca istoria unor popoare să fie ignorată, chiar încălcată de cei „mari și tari”, care 
decid destinele umanității. Este un adevăr care, odată expus, cu sinceritate, stârnește în „paznicii” noilor 
ideologii reacții de revoltă și formule precum: acestea sunt idei depășite, conservatoare, care „se pun în calea 
progresului” (Ce fel de progres și pentru cine ?), cu o conotație reacționară. Parcă am mai auzit de 
reacționari, nu-i așa ? Este vorba de cei care s-au opus instalării puterii proletare, de sorginte sovietică, în 
România, după 1944.  

Revenind la documentul elaborat la Oradea, care consacra principiul wilsonian al autodeterminării 
naționale (care a dominat istoria universală în tot secolul al XX-lea), menționăm faptul că, împreună cu fiul 
meu, dl. prof. dr. hab. Antonio Faur, am editat o carte cu titlul Centenarul declarație de autodeterminare 
națională a românilor din Transilvania, Crișana și Maramureș (Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, 193 p.), prin 
care am fixat locul în istoria națională a acestei Declarații, deosebit de importante. 

Pentru a conferi substanță textului aniversar, am pregătit momentul apariției unei cărți care să vină în 
sprijinul acestuia, să îl alimenteze cu informații documentar istorice certe, de mare forță de convingere. Ca 
atare, am conceput - pe baza unei cărți anterioare dar cu serioase completări și sublinieri volumul intitulat: 
Momente ale luptei românilor din Bihor pentru drepturi și unitate națională (1849-1919), (Editura Mega Cluj-
Napoca, 2018, 372 p.), apărut în condiții științifice excelente, datorită sprijinului Consiliului Județean Bihor, 
prin suportul direct al vicepreședintelui acestuia, dl. vicepreședinte prof. univ. dr. Ioan Mang. Îi adresez 
mulțumiri post-factum, pentru că am abordat și alte autorități care dispuneau de mijloace materiale, dar care 
nu au arătat o înțelegere superioară pentru activitatea științifică, nici bunăvoință, preferând să finanțeze alte 
activități.  

Este regretabil, după opinia mea, faptul că lucrarea de sinteză despre Declarația de autodeterminare 
din 12 octombrie 1918 de la Oradea, la cei 100 de ani de la oficializarea publică (în Parlamentul de la 
Budapesta), a fost publicată nu de către Primăria Oradea, cum ar fi fost firesc și obligatoriu, ci de către 
„Asociația Culturală Crișana”, care trăiește din donațiile unor oameni cu conștiință patriotică și dorința de a 
susține factorii de informare din societatea civilă. Dar câte nu ar putea fi spuse din această perspectivă, însă 



122 
 

ne rezumăm la cele de mai sus, lăsând loc memorialisticii să evoce și alte aspecte de factură similară. Aș 
încheia răspunsul la această importantă întrebare cu concluzia că, sub raport istoriografic și cultural, am 
contribuit, într-o măsură consistentă și incomparabilă, la relevarea semnificațiilor profunde ale prezenței 
înaintașilor noștri bihoreni, alături de alți conaționali, la acțiunea de edificare a statului național unitar 
român, în anul memorabil 1918. 

 
2. C.M. Ziua Națională a României - 1 Decembrie -, s-a stabilit în Parlamentul României. Domnia Voastră, 

prin dubla calitate de senator de Bihor și de președinte al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, ați fost 
printre inițiatori și organizatori. Vă rugăm să ne oferiți câteva detalii cu privire la aceste întâmplări mai puțin 
cunoscute de publicul larg.  

 
Prof. univ. emerit Dr. Viorel FAUR: 

Sunt de acord cu Dvs., că împrejurările în care a fost 
proclamată, inițial de către Senatul României, ziua de 1 Decembrie, ca 
Zi Națională a României, au rămas în deplin anonimat, astfel că se 
impunea să fie reactualizate toate demersurile legislative care se 
referă la marele eveniment invocat. De aceea, într-o carte - pe care am 
editat-o în anul 2018 - i-am consacrat un capitol explicit, intitulat 
Documente și  

mărturii cu privire la modul cum Parlamentul României a decis 
ca ziua națională a României să fie 1 decembrie (vezi cartea noastră 
despre Prima sesiune solemnă a Parlamentului României la Alba Iulia în 
1 Decembrie 1990. Documente, Editura Primus, Oradea, 2018, p. 7-16). 
Desigur, ca membru al Senatului României, am avut și eu o contribuție 
personală, prin intervenții și argumentarea istorică a necesității ca 
ziua de 1 decembrie să devină simbolul unității noastre naționale, idee 
care a fost îmbrățișată de majoritatea parlamentarilor români, care au 
votat-o cu plenar entuziasm. Îmi aduc și acum aminte, cu o sinceră și 
nedisimulată emoție, de acele clipe de mare intensitate patriotică, când 
Senatul, ca primă cameră, a decis să proclame ziua de 1 Decembrie ca 
zi Națională a României, fapt istoric viabil, care a depășit vârsta de trei 
decenii. 

Ca o continuare și împlinire a acestui demers politic responsabil 
a urmat, la propunerea mea, și insistențele convingătoare ale lui 
Alexandru Bârlădeanu, înțeleptul președinte al Senatului, organizarea 
primei sesiuni solemne a Parlamentului României la Alba Iulia, în 1 
Decembrie 1990, pentru a sublinia importanța ei în istoria noastră. S-a 
confirmat printr-o masivă participare (cu peste 120.000 de români), 
ideea că este cu adevărat sărbătoarea noastră națională. Parlamentul 
Republicii a instituit-o, ca for legislativ, și tot el a sărbătorit-o cu multă 
responsabilitate și implicare. Am putea rosti, la distanță de trei 
decenii: „Ce timpuri !” (O, tempora!) de împliniri și realizări, „de 
ducere a unei idei până la capăt!”. Cred că este firesc să fac mențiunea 
că și eu am fost și prezent, chiar organizatorul sesiunii solemne, cu 
prilejul căreia am și susținut un discurs. 

 
3. C.M. - În 3 martie 2006, Filiala din Bihor a Comisiei Române de 

Istorie Militare, al cărei președinte ați fost pe tot timpul funcționării 
sale, v-a onorat, printr-o manifestare în Casa de Cultură a Municipiului 
Oradea, cu titlul de cavaler de Clio, primul de acest fel din istoria 

acestei Asociații. Au urmat o serie de activități culturale istorice ca de pildă conferințe vizite la monumente și 
locuri de rezonanță istorică, cum au fost cele de la Izvorul lui Horea, Stâna de Vale și Mănăstirea Izbuc, care au 
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impulsionat acțiunile de cunoaștere a trecutului și au difuzat informații mai puțin cunoscute despre acest 
acțiuni. Vă rog să evaluați beneficiile unor asemenea demersuri. 

 
Prof. univ. emerit Dr. Viorel FAUR: 
Cum am luat parte efectivă la acestea și, deci, am avut ocazia să le verific „temperatura”, doresc să 

remarc forța de convingere, capacitatea de dinamizare a interesului public pentru evenimentele istorice de 
referință. Rar mi-a fost dat să constat entuziasmul unor participanți sinceri, cum au fost cei de la Izvorul lui 
Horea, la audierea unor intervenții autorizate ale unor specialiști în domeniul istoriei. De altfel, răspândirea 
de cunoștințe istorice de un real interes în rândul locuitorilor din sate (Săliște, Poiana, Vașcău, Cărpinet) este 
o datorie a celor care au cunoștințele necesare și vocația de oratori. Evident, față de această modalitate de 
comunicare despre faptele și evenimentele istorice au fost formulate, uneori (de către persoanele „supărate 
pe trecut”, sau de propovăduitori recenți ai „îngropării istoriei naționale”), referiri precum că o asemenea 
practică ar fi depășită, ori chiar compromisă de excesiva propagandă comunistă. Nu putem fi de acord cu 
această cerință conjuncturală, deoarece românii mai arată o mare și justificată receptivitate față de propriul 
trecut, exprimată și prin regretul că în zilele noastre s-a produs o condamnabilă slăbire a interesului pentru 
istorie, făcându-se imperios necesară o reactivarea a lui, cu discernământ și responsabilitate maximă. 

* 
Personal vă mulțumesc pentru acest interviu, după cum se cuvine să vă adresez recunoștință 

statornică pentru colaborarea neîntreruptă de peste 3 decenii. Pentru stăruința și reușita ca și la Centenarul 
Marii Uniri în panoplia Academică cu Opere Științifice omagiale să se regăsească informațiile inedite 
furnizate de Domnia Voastră reprezintă o încununare a carierei de profesor emerit. Bibliografia și cercetările 
istorice viitoare, vor include, cert, numele și opera prof. univ. emerit Dr. Viorel Faur. 

 
*** 

Din partea Asociației, a Redacției Cetatea Cavalerilor și a cititorilor, așteptăm și alte apariții 
editoriale și cu mult interes prezența semnăturii Dvs. în numerele viitoare ale revistei, în același spirit pentru 
a păstra și promova impresionant „lanul curat” al adevărului istoric. 

 
*** 

 
În Ajunul praznicului de Crăciun, al sărbătorilor de iarnă vă urăm domnule profesor 

universitar emerit Dr. Viorel Faur multă Sănătate, împliniri cu rod bogat în lanul Anului 2021.! 
La Mulți Ani! 

 
 

 
 

 
DOCUMENT Strict Secret 1989: La Malta se va stabili „un nou echilibru pe continentul european"  
 

 
1989 decembrie 1.  

Raport olograf, exemplar unic, semnat şi parafat de generalul colonel Iulian Vlad – şeful D.S.S., 

adresat preşedintelui României, Nicolae Ceauşescu, privind problemele ce urmau a fi abordate, în 

cadrul întâlnirii de la Malta, între Mihail Gorbaciov şi George Bush de la Malta, 2-3 decembrie, 

releva precizia în analiza şi corectitudinea previziunilor geopolitice. De la înfiinţarea Uniunii 

Europene, aşa-numita “casa comună europenă” la reunificarea Germaniei şi declanşarea principiului 

dominoului, prin reîmparţirea sferelor de influenţă. 

 

 
 
Nr. 0075/989 Strict Secret  
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Raportăm următoarele informaţii obţinute pe mai multe linii, cu privire la întâlnirea dintre Bush şi 
Gorbaciov:  

1. în cadrul noilor convorbiri la nivel înalt dintre S.U.A. şi U.R.S.S., organizate la 
iniţiativa sovieticilor, cele două părţi vor aborda cu prioritate probleme privind redefinirea 
sferelor de influenţă şi elaborarea unei noi strategii comune care să le asigure, în continuare, 
un rol dominant în toate problemele internaţionale.  

Este de aşteptat să se ajungă la noi înţelegeri de restrângere a zonelor de confruntare directă în 
favoarea celor de convergenţă a intereselor.  

- Sunt date că U.R.S.S. va face noi concesii în favoarea americanilor în schimbul obţinerii de ajutoare 
economice şi financiare.  

- Se urmăreşte stabilirea unui nou echilibru pe continentul european care să permită atenuarea 
treptată a diferenţelor de sistem politic şi economic între ţările socialiste şi cele capitaliste şi asigurarea 
transpunerii în practică a conceptelor privind “dezideologizarea relaţiilor internaţionale” şi crearea aşa-
numitei “case comune europene”.  

- În acest context, se va aborda şi problema existenţei celor două blocuri militare, în sensul menţinerii 
acestora încă o anumită perioadă, cel puţin până la stabilizarea situaţiei din Europa de Est.  

- În ceea ce priveşte intensificarea preocupărilor guvernului de la Bonn pentru reunificarea 
Germaniei, se va conveni să fie sprijinite, dar pentru o perioadă temporizate spre a fi încadrate în „procesul 
de integrare europeană”.  

- Ambele părţi se vor pronunţa pentru accelerarea negocierilor bilaterale de reducere a armamentelor 
şi cheltuielilor militare, U.R.S.S. fiind interesată să aloce mai multe fonduri pentru satisfacerea unor necesităţi 
interne, iar S.U.A. să diminueze deficitul mare al balanţei de plăţi.  

Este posibil ca, în timpul întâlnirii, Bush să facă publică intenţia de a reduce efectivele americane 
staţionate în Europa, ca un răspuns la măsurile similare adoptate unilateral de U.R.S.S.  

- Pe planul relaţiilor bilaterale, preşedintele S.U.A. va manifesta disponibilitate pentru sprijinirea 
economică a U.R.S.S., condiţionat de extinderea reformelor sovietice prin luarea în considerare în şi mai mare 
măsură a mecanismelor economiei de piaţă.  

- Pe lângă solicitarea expresă de ajutoare financiare, Gorbaciov va insista pentru obţinerea de către 
U.R.S.S. a clauzei naţiunii celei mai favorizate din partea S.U.A., precum şi pentru reducerea restricţiilor pe 
linia transferului de tehnologie. 

NOTA:  
- Din datele de care dispunem rezultă că la întâlnirea dintre Bush şi Gorbaciov ar urma să se discute şi 

problema exercitării de noi presiuni coordonate asupra acelor ţari socialiste care nu au trecut la aplicarea de 
“reforme reale”, fiind avute în vedere îndeosebi R.P. Chineza, Cuba şi România.  

- Cu privire la ţara noastră, Bush va releva că statele membre ale NATO vor continua aplicarea de 
restricţii în relaţiile lor cu România şi va solicita ca şi U.R.S.S. să procedeze în mod similar, mai ales prin 
reducerea livrărilor sovietice de ţiţei, gaz metan şi minereu de fier.  

2. In cadrul consultărilor din ultimele zile cu Administraţia de la Washington, guvernele 
Angliei, Franţei, R.F. Germania şi Italia au insistat pentru:  

- evitarea adoptării de către S.U.A. şi U.R.S.S. a unor hotărâri definitive referitoare la modificarea 
echilibrului militar din Europa, fără consultarea prealabilă şi consimţământul ţarilor vest-europene;  

- realizarea treptată a reducerii armamentelor şi efectivelor dislocate în Europa, urmând ca problema 
unor diminuări semnificative să fie analizată numai după ce vor exista garanţii certe că U.R.S.S. este dispusă 
să renunţe la forţa sa militară; 

- respectarea de către S.U.A. a înţelegerilor convenite anterior cu statele vest-europene ca fiecare 
dintre acestea să aibă un rol sporit în influenţarea situaţiei din Europa de est, astfel încât sa-şi asigure 
promovarea propriilor interese pe termen lung în această zonă.  

Franţa şi Anglia au solicitat totodată ca, în perspectiva construirii unei confederaţii a celor doua state 
germane, să se prevină deplasarea centrului de putere din Europa către Germania unificată, precum şi o 
polarizare politico-economică şi chiar militară între aceasta şi U.R.S.S. de genul celei existente înaintea celui 
de al doilea război mondial.  

General-colonel  
(ss) I. Vlad (L.s) 
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