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NICOLAE BOCŞAN (1947-2016): 
ELOGIUL MODESTIEI1 

 
La 19 iunie 2016, profesorul Nicolae Bocşan a pãrãsit aceastã lume, în 

urma unei suferinţe de jumãtate de an provocatã de o boalã necruţãtoare, la 
scurt timp dupã ce ieşise la pensie. O pierdere pe care comunitatea academicã 
din Cluj-Napoca, dar şi din Banat, o va suporta cu greu. O pierdere pentru toţi 
cei care l-au cunoscut. 

Nicolae Bocşan s-a nãscut la 27 septembrie 1947 în orãşelul industrial 
bãnãţean Bocşa, lângã Reşiţa, unde a urmat şcoala şi a obţinut bacalaureatul. A 
studiat istoria la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca cu rezultate 
deosebite, dupã care a urmat toate etapele carierei academice: bibliotecar 
(1970), asistent universitar (1978), lector (1982), conferenţiar (1990) şi profesor 
universitar (1994). Lucrarea de doctorat susţinutã în 1985 sub îndrumarea lui 
Ştefan Pascu a fost deschizãtoare de drumuri pentru publicistica istoricã 
româneascã: prin metoda de cercetare, documentare şi interpretare, volumul 
publicat cu titlul Contribuţii la istoria iluminismului românesc (Timişoara, Editura 
Facla, 1986) era opusul a tot ceea ce publicistica istoricã comunistã a timpului 
scosese pe piaţã. Cartea rãmâne, pânã astãzi, cel mai important studiu dedicat 
influenţei iluminismului asupra elitei româneşti din Banat şi un model de 
abordare ştiinţificã.  

Începând cu 1991, Nicolae Bocşan şi-a asumat diverse funcţii academice: 
de prodecan şi decan al Facultãţii de Istorie şi Filosofie, de prorector şi rector 
(2004-2008) al Universitãţii ,,Babeş-Bolyai”, de vicepreşedinte al Consiliului 
Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior, dar şi de membru 
în diverse comisii şi consilii naţionale şi internaţionale. A fost şi şeful Catedrei 
de Istorie Modernã a Universitãţii ,,Babeş-Bolyai”, unde a susţinut cursuri de 
istorie modernã a României, a relaţiilor internaţionale, dar şi a bisericilor din 
România.  

Nicolae Bocşan a fost un deosebit inovator şi un organizator de 
conferinţe naţionale şi internaţionale, membru în consiliile ştiinţifice ale multor 
reviste istorice, institute şi muzee. Însã viaţa lui a fost dedicatã Universitãţii 
,,Babeş-Bolyai”. Aceasta îi datoreazã profesorului înnoirea de dupã 1990. 

Dupã 1990, Nicolae Bocşan a fost cel care a creat o şcoalã de istorie la 
Cluj-Napoca în adevãratul sens al cuvântului, el iniţiind studierea istoriei 
bisericilor din Transilvania. Foştii lui studenţi reprezintã azi o direcţie de 
gândire în cercetarea istoricã româneascã.  

Împreunã cu Valeriu Leu, alt istoric reşiţean dispãrut prea devreme, 
Nicolae Bocşan a iniţiat editarea memoriilor referitoare la revoluţia din 1848 şi 

                                                             
1 Acest material a apãrut, puţin diferit, în data de 22 iunie 2016, în cotidianul de limbã germanã 
,,Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien”. 



mai apoi memoriile unor soldaţi bãnãţeni din Primul Rãzboi Mondial. Între 
timp, au apãrut trei volume pe tema Primului Rãzboi Mondial. 

Dar Nicolae Bocşan a contribuit grãitor şi la conturarea cercetãrii istorice 
în vestul şi sud-vestul României. Mulţi dintre cercetãtorii muzeelor şi 
universitãţilor din Banat şi în general din vestul ţãrii i-au fost studenţi. 

Dacã talentul administrativ şi l-a concentrat asupra Universitãţii ,,Babeş-
Bolyai”, munca de cercetarea i-a dedicat-o mult iubitului Banat. Istoria 
culturalã, iluminismul, istoria bisericilor, memorialistica, identitatea naţionalã, 
Primul Rãzboi Mondial din perspectiva soldatului şi ofiţerului român înrolat în 
armata austro-ungarã, acestea erau subiectele lui preferate. El a fost un creator 
de şcoalã. Doctoranzii lui pot fi întâlniţi prin toate universitãţile şi institutele de 
cercetare din Transilvania şi Banat. Nicolae Bocşan a fost un istoric cu privire 
de ansamblu, susţinând şi cercetãtorii care s-au dedicat studiului minoritãţilor 
naţionale din Banat şi Transilvania, pe istoricii proveniţi din rândul acestora. A 
fost o personalitate catalizatoare, capabilã sã grupeze energiile, a fost tolerant şi 
generos în relaţiile interumane, dar exigent în problemele ştiinţifice. 

Deţinãtor de premii ale Academiei Române, dar şi al medaliei ,,Pro 
Meritis” a Universitãţii din Graz, Nicolae Bocşan rãmâne în memoria tuturor 
celor care l-au cunoscut mai ales datoritã generozitãţii şi a disponibilitãţii de a 
ajuta, majoritatea istoricilor din Banat sau Transilvania îi datoreazã un 
mulţumesc dintr-un motiv sau altul. Discret, cu o forţã de muncã uriaşã, mereu 
prezent la nevoie, generos pânã la a se jertfi pe sine, pregãtit oricând de muncã, 
lipsit de orice urmã de vanitate, un om care le va lipsi tuturor celor care l-au 
cunoscut.  

Odatã cu Nicolae Bocşan, cercetarea istoricã din România îl pierde pe 
liderul cercetãrii istorice a Banatului, colegii şi colaboratorii pe omul care le-a 
stat mereu la dispoziţie, studenţii şi doctoranzii pe profesor şi noi toţi pe omul 
care prefera oricând sã intre în bibliotecã sau arhivã, sã se aşeze la masa de scris 
sau sã se întâlneascã cu studenţii şi care te întâmpina întotdeauna cu un 
zâmbet.  
 

Cluj-Napoca, 20.VI.2016/07.VIII.2016 
 

Prof. univ. dr. Rudolf Gräf 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
 
 
 
 
 
 
 



NICOLAE BOCŞAN (1947-2016) 
ISTORIC, PROFESOR ŞI PRIETEN 

 
19 iunie 2016. Un telefon. Cu o voce tremurândã, colega noastrã, Oana 

Habor, mã anunţa cã profesorul Nicolae Bocşan, dragul nostru ,,Nae”, aşa cum 
apropiaţii îi spuneau în intimitate, dupã o lungã suferinţã, mãcinat de o boalã 
necruţãtoare, a trecut în Câmpiile Elizee. O imensã pierdere atât pentru 
comunitatea academicã, cât şi pentru toţi cei care l-au cunoscut şi apreciat. 

Întotdeauna am considerat cã nu trebuie sã treacã ani pentru a omagia o 
personalitate şi cã atunci când vrei sã faci acest lucru, sã îl faci cu multã 
seriozitate, cu plãcere, cu bucurie în suflet, cu sentimentul datoriei împlinite, 
motiv pentru care, împreunã cu prietenii şi colegii mei, dedicãm acest numãr al 
anuarului ,,Astra Sabesiensis” profesorului, istoricului şi prietenului Nicolae 
Bocşan, mentorul nostru drag. Profesorul Bocşan a fost de-a lungul ultimilor 
ani unul dintre susţinãtorii activitãţilor desfãşurate de Despãrţãmântul ASTRA 
,,Vasile Moga” Sebeş, participând la douã dintre evenimentele organizate de 
aceastã asociaţie culturalã, sprijinind apariţia anuarului ,,Astra Sabesiensis”, 
salutând chiar apariţia acestuia printr-un emoţionant cuvânt înainte, motiv 
pentru care prezentul numãr, rezervat istoriei Primului Rãzboi Mondial, ultima 
mare direcţie de cercetare promovatã de profesor, îl dedicãm memoriei 
ilustrului nostru mentor, plecat prea devreme din mijlocul nostru. 

În calitate de director al anuarului ,,Astra Sabesiensis” şi de ultim ucenic 
al profesorului Bocşan, ca unul care am petrecut foarte mult timp în prezenţa 
domniei sale şi care l-am cunoscut destul de bine, îmi revine marele privilegiu 
de a scrie aceastã scurtã prezentare a vieţii şi activitãţii acestuia. Mãrturisesc cã 
îmi este nespus de greu sã scriu la timpul trecut despre un om atât de drag 
sufletului meu, despre un om cãruia îi datorez atât de mult, despre un om de la 
care am învãţat atât de multe lucruri, despre un om care încã este atât de 
prezent lângã mine. Mã consolez cu gândul cã Divinitatea a avut un plan mai 
mare cu profesorul Bocşan în ceruri şi cã, aşa cum sublinia pãrintele profesor 
Ioan Chirilã în predica funebrã, parafrazându-l pe monahul Nicolae Steinhardt, 
un om ca domnia sa nu se duce la judecatã, ci la taifas cu Dumnezeu. 

Nãscut în 24 septembrie 1947 pe meleagurile încãrcate de istorie ale 
Banatului montan, la Bocşa, judeţul Caraş-Severin, profesorul Nicolae Bocşan 
şi-a început formarea intelectualã pe plan local, unde a urmat studiile primare, 
gimnaziale şi liceale. Meseria de istoric a învãţat-o în Clujul universitar, studiind 
sub aripa protectoare a marilor istorici şi dascãli din generaţia interbelicã 
(Constantin Daicoviciu, David Prodan, Ştefan Pascu, Camil Mureşan, Pompiliu 
Teodor), obţinând licenţa (1970) şi titlul de doctor în istorie (1985) cu teza 
Românii din Banat în epoca Luminilor (publicatã în anul 1986, sub titlul Contribuţii 
la istoria iluminismului românesc, o lucrare de referinţã pentru istoricii epocii 
moderne). 



Profesorul Bocşan, personalitate marcantã a culturii româneşti, de-a 
lungul unei cariere de peste patru decenii, s-a identificat întrutotul cu 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi cu Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, douã instituţii pe care le-a slujit, le-a iubit şi le-a redat prestigiul care li 
se cuvenea. 

Profesorul Nicolae Bocşan a lãsat în urmã o operã vastã, însumând peste 
400 de titluri de volume, studii, articole, cronici şi recenzii, care ilustreazã o 
serie de direcţii de cercetare pe care acesta le-a cultivat şi care, fãrã doar şi 
poate, îl aşeazã în panteonul marilor istorici români. 

Ca tânãr licenţiat în istorie, din poziţia de bibliotecar-documentarist al 
Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca (1970-1977), profesorul 
Bocşan s-a remarcat prin elaborarea unor ghiduri dedicate tinerilor studenţi, 
precum şi prin elaborarea unor bibliografii ştiinţifice sau colaborarea la 
elaborarea unor bibliografii (Bibliografia istoricã a României, volumele IV, V, VI şi 
VII). Dacã filosofii spun adesea sã ne întoarcem la Socrate, la Platon şi 
Aristotel, profesorul Bocşan a fost adeptul întoarcerii la sursele primare, la 
documentul de arhivã, din perioada primelor apariţii editoriale datând 
recuperarea şi valorificarea scrierilor bãnãţeanului Damaschin Bojincã 
(Damaschin Bojincã, Scrieri: de la idealul luminãrii la idealul naţional, 1978), direcţie 
continuatã de-a lungul întregii activitãţi ştiinţifice. 

Una dintre direcţiile de cercetare promovate de profesorul Nicolae 
Bocşan a fost reprezentatã de revoluţia paşoptistã din Transilvania şi Banat, 
materializatã în studii privind rãsunetul revoluţiei în presa internaţionalã, 
mentalitatea revoluţionarã, evoluţia discursului revoluţionar, colaborarea 
româno-maghiarã, româno-polonezã. Conştient de faptul cã începuturile unei 
istoriografii româneşti trebuiesc cãutate în memorialisticã, profesorul Bocşan a 
introdus, alãturi de istoricii Valeriu Leu (Memorialistica revoluţiei de la 1848 în 
Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988; Revoluţia de la 1848 din 
Transilvania în memorialisticã, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2000) şi 
Rudolf Gräf (Revoluţia de la 1848 în Munţii Apuseni. Memorialisticã, Cluj-Napoca, 
Presa Universitarã Clujeanã, 2003), în circuitul istoriografic o serie de surse 
memorialistice relative la revoluţia paşoptistã, acestea constituind cea mai 
bogatã colecţie documentarã din istoriografia româneascã. 

O altã direcţie de cercetare cultivatã cu asiduitate de profesorul Bocşan a 
fost istoria bisericii, cu precãdere istoria bisericilor româneşti transilvãnene şi 
bãnãţene în secolul al XIX-lea, recuperând acest domeniu istoriografic, aproape 
interzis în perioada regimului de tristã amintire, şi îmbogãţindu-l prin 
valoroasele contribuţii ştiinţifice. În cadrul acestei direcţii cultivate, restituirile 
documentare şi memorialistice au ocupat un loc central, la loc de frunte stând 
demersurile pentru recuperarea şi valorificarea bogatei corespondenţe 
şaguniene (din care, pânã în momentul de faţã, au apãrut cinci volume, editate 
în colaborare cu Ioan Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Bogdan Ivanov, Pavel Vesa, 
Vasa Lupulovici, Ioan Herbil, Beatrice Dobozi, Marius Eppel), demers ce va fi 



continuat de colaboratorii şi ucenicii domniei sale. Alãturi de acest şantier 
istoriografic, stau eforturile pentru recuperarea pastoralelor şi circularelor emise 
de mitropolitul Ioan Vancea de Buteasa (editate în colaborare cu Mirela Popa 
Andrei), a memoriilor mitropolitului Victor Mihály de Apşa (editate în 
colaborare cu Ion Cârja şi Luminiţa Wallner-Bãrbulescu) şi a scrierilor 
memorialistice aparţinând episcopului greco-catolic de Lugoj, Ioan Boroş 
(editate în colaborare cu Valeriu Leu, Ion Cârja, Costin Feneşan, Cristian 
Sabãu, Mihaela Bedecean şi Loránd Mádly). Alãturi de acest efort de recuperare 
şi valorificare a surselor documentare referitoare la trecutul bisericilor 
româneşti din Transilvania şi Banat, stau numeroase lucrãri, studii şi articole, ce 
trateazã problematica evoluţiilor instituţiilor episcopale (Evoluţia Instituţiilor 
Episcopale în Bisericile din Transilvania. Partea I: De la începuturi pânã la 1740, Cluj-
Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2010, în colaborare cu Dieter Brandes şi 
Olga Lukács), raportul etnie-confesiune în spaţiul transilvãnean (Etnie şi 
confesiune în Transilvania (secolele XIII-XIX), Oradea, Editura Fundaţiei ,,Cele Trei 
Crişuri”, 1994, în colaborare cu Ioan-Aurel Pop şi Ioan Lumperdean), evoluţia 
relaţiilor Bisericii Greco-Catolice cu Sfântul Scaun (Biserica Românã Unitã la 
Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870), Cluj-Napoca, Presa Universitarã 
Clujeanã, 2001, în colaborare cu Ion Cârja, tradusã în limba germanã şi 
publicatã la prestigioasa editurã Peter Lang din Frankfurt), evoluţia relaţiilor 
Bisericii Ortodoxe cu ierarhia sârbã, problematica separaţiei ierarhice a Bisericii 
Ortodoxe şi restaurarea mitropoliei etc. 

Marele merit al profesorului Nicolae Bocşan este acela al tratãrii şi 
analizãrii echidistante, detaşate a unei palete largi de aspecte şi tematici privind 
trecutul bisericesc al românilor transilvãneni şi bãnãţeni, trecând peste clişeele 
promovate de istoriografia comunistã, precum şi peste abordãrile partizane. 

Pe direcţiile deschise de profesorul Bocşan, în domeniul istoriei 
ecleziastice, sub atenta sa îndrumare, la şcoala istoriograficã clujeanã, au fost 
lucrate şi susţinute o serie de lucrãri de doctorat, dintre care amintim cele 
semnate de: Valeria Soroştineanu (Viaţa religioasã şi sentimentul religios în 
Arhidieceza Transilvaniei în timpul mitropolitului Ioan Meţianu, 2001), Pavel Vesa 
(Bisericã, culturã, mentalitãţi: aspecte din istoria protopopiatelor arãdene (1701-1918), 
2003), Mirela Popa Andrei (Vicariatul Rodnei (1848-1914), 2003), Marius Eppel 
(Mitropolia Ortodoxã Românã din Transilvania în timpul pãstoririi lui Vasile Mangra, 
2005), Camelia Vulea (Bisericã şi societate în Vicariatul Greco-Catolic al Haţegului 
(1850-1918), 2005), Ion Cârja (Bisericã şi societate în Transilvania în perioada pãstoririi 
mitropolitului Ioan Vancea de Buteaza (1869-1892), 2006), Ioana Bonda (Mitropolia 
Românã Unitã în timpul pãstoririi lui Alexandru Şterca-Suluţiu, 2008), Ana Victoria 
Sima (Relaţiile Sfântului Scaun cu Biserica Greco-Catolicã româneascã în a doua jumãtate 
a secolului al XIX-lea, 2009), Mihaela Bedecean (Presa şi bisericile româneşti din 
Transilvania în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea (1856-1873), 2010), Cecilia 
Cârja (Bisericile greco-catolice din Ungaria (1900-1918), 2010), Diana Covaci 
(Mitropolitul Victor Mihály de Apşa şi epoca sa (1895-1918), 2010), Lucian Turcu 



(Arhidieceza Greco-Catolicã de Alba-Iulia şi Fãgãraş în timpul pãstoririi mitropolitului 
Vasile Suciu (1920-1935), 2013) etc., toate publicate sau în curs de publicare şi 
devenite lucrãri de referinţã în domeniu. 

Militantismul politico-naţional al românilor transilvãneni şi bãnãţeni 
reprezintã cea de-a treia mare direcţie de cercetare promovatã de profesorul 
Nicolae Bocşan, în cadrul acesteia remarcându-se studiile dedicate formãrii ideii 
de naţiune la românii din Transilvania şi Banat şi mutaţiilor suferite de acesta 
de-a lungul secolului al XIX-lea (Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat 
(secolul al XIX-lea), Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 1997), precum şi 
cele dedicate acţiunilor politice naţionale (Memorandul: 1892-1894. Ideologie şi 
acţiune politicã româneascã, Bucureşti, Editura Progresul Românesc, 1992, în 
colaborare cu Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Doru Radosav, Toader Nicoarã, 
Şerban Polverejan). 

În ultimii ani, pe fondul comemorãrii centenarului Marelui Rãzboi, 
profesorul Bocşan şi-a concentrat atenţia asupra memorialisticii bãnãţene din 
timpul conflictului, continuând un demers iniţiat de istoricul Valeriu Leu, pânã 
în prezent fiind publicate trei volume consistente (Marele Rãzboi în memoria 
bãnãţeanã (1914-1919), volum I-III, Cluj-Napoca, Presa Universitarã 
Clujeanã/Centrul de Studii Transilvane, 2012-2015, în colaborare cu Valeriu 
Leu, Mihaela Bedecean şi Ionela Moscovici). Acestui corpus documentar i se 
alãturã numeroase studii şi articole privind diferitele aspecte ale rãzboiului 
reflectate în memorialisticã (precum religia rãzboiului, frica, manifestãrile 
violente etc.), revoluţia din anul 1918 şi formele sale de manifestare, atitudinea 
bãnãţenilor vizavi de actul unirii, oferind, astfel, o viziune de ansamblu asupra a 
ceea ce a însemnat Marele Rãzboi pentru spaţiul bãnãţean. 

Prin întreaga sa activitate ştiinţificã, descrisã aici în puţine şi sãrace 
cuvinte, profesorul şi istoricul Nicolae Bocşan, un demn urmaş al iluştrilor sãi 
dascãli, se înscrie în galeria marilor istorici români, munca sa constituind un 
exemplu de dãruire şi seriozitate pentru generaţiile viitoare de istorici clujeni şi 
nu numai. 

Profesorul Nicolae Bocşan se numãrã printre puţinii dascãli care au reuşit 
sã formeze în jurul domniei sale o veritabilã şcoalã istoriograficã, ucenicii 
domniei sale lucrând pe direcţiile de cercetare deschise de domnia sa. Conştient 
cã tinerii reprezintã un rezervor inepuizabil de resurse, profesorul şi-a investit 
energia, de multe ori în dauna propriei vieţi personale şi sãnãtãţii fizice, în 
formarea unor generaţii de istorici care astãzi activeazã în centrele universitare, 
în institutele de cercetare, în muzeele şi arhivele din Transilvania şi Banat. Şi-a 
apropiat tinerii, cooptându-i în diversele proiecte de cercetare, în munca de 
recuperare şi valorificare a diferitelor surse documentare, insuflându-le acea 
dragoste faţã de documentul de arhivã care ar trebui sã constituie baza oricãrei 
cercetãri ştiinţifice. Sunt ferm convins cã şi prin acest aspect al activitãţii 
desfãşurate de profesorul Bocşan, acesta şi-a asigurat nemurirea spiritualã. 



Datoritã profesionalismului şi devotamentului arãtat faţã de Alma Mater 
Napocensis, profesorul Nicolae Bocşan a acces la cele mai înalte demnitãţi 
universitare, începând cu funcţiile de prodecan (1991-1992), decan (1992-1996) 
al Facultãţii de Istorie şi Filosofie şi continuând cu funcţiile de prorector (1996-
2004, 2008-2012) şi rector (2004-2008) al Universitãţii ,,Babeş-Bolyai”, 
vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul 
Superior, director al Institutului de Studii Istorice Italo-Român, fondator şi 
director al Institutului de Istorie Ecleziasticã. 

În altã ordine de idei, profesorul Nicolae Bocşan a fost cooptat, ca 
membru, în Comisia de Istoria Relaţiilor Internaţionale a Comitetului 
Internaţional de Istorie, precum şi în diverse comitete redacţionale sau 
ştiiinţifice ale unor reviste: ,,Studiu Universitatis Babeş-Bolyai” (Cluj-Napoca), 
,,Transylvanian Review” (Cluj-Napoca), ,,Colloquia” (Cluj-Napoca), ,,Caietele 
David Prodan” (Cluj-Napoca), ,,Analele Aradului” (Arad), ,,Banatica” (Reşiţa), 
,,Arhiva Someşanã” (Nãsãud), ,,Astra Salvensis” (Salva), ,,Astra Sabesiensis” 
(Sebeş). De asemenea, profesorul Bocşan s-a remarcat de-a lungul timpului 
prin organizarea unor manifestãri ştiinţifice internaţionale, cu participanţi din 
Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Rusia, Ungaria, Polonia, Grecia, 
Serbia, Austria, Israel, Olanda, Suedia etc., precum şi prin participarea la o serie 
de congrese şi conferinţe internaţionale la Madrid, Varşovia, Belgrad, Roma, 
Paris, Milano, Tübingen, Graz etc. 

Munca depusã la universitate, în activitatea ştiinţificã, i-a fost rãsplãtitã 
prin diferite premii şi distincţii, începând cu premiul ,,Nicolae Bãlcescu” al 
Academiei Române, obţinut în anul 1986, pentru lucrarea Contribuţii la istoria 
iluminismului românesc. Din partea aceluiaşi înalt for cultural-ştiinţific, în anul 
1994, a primit premiul ,,George Bariţiu”, pentru lucrarea Franţa şi Banatul 1789-
1815. Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţã din România, 
membru corespondent al Academie européenne des sciences, des arts et des 
lettres, profesorul Bocşan a primit din partea Universitãţii din Graz, în anul 
2010, medalia ,,Pro meritis”, în acelaşi an primind şi titlul de ,,Doctor Honoris 
Causa” din partea Universitãţii din Oradea. Legat afectiv de meleagurile 
bãnãţene, cãrora le-a arãtat o atenţie deosebitã în scrierile domniei sale, 
profesorului Bocşan i-a fost conferit titlul de ,,Cetãţean de Onoare” din partea 
autoritãţilor oraşului Bocşa şi Caraş-Severin, iar din partea Episcopiei 
Caransebeşului a fost distins cu Ordinul Eparhial ,,Crucea Elie Miron Cristea”, 
clasa a II-a pentru mireni. Pe aceeaşi linie, a fost distins cu ,,Crucea 
Transilvanã” pentru mireni, din partea Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi 
Sãlajului, iar pentru iniţierea programului privind recuperarea şi valorificarea 
corespondenţei episcopului şi mitropolitului Andrei baron de Şaguna, în anul 
2015, a fost distins, din partea Mitropoliei Ardealului, cu ,,Crucea Şagunianã” 
pentru mireni. 

Dincolo de aceste merite, de volumele şi studiile publicate, de aceste 
funcţii şi distincţii, care au încununat bogata activitate desfãşuratã de profesorul 



şi istoricul Nicolae Bocşan, acesta a fost un om. Un om simplu, caracterizat de 
un extraordinar bun simţ, modestie, devotament faţã de familie şi prieteni, un 
om cãlãuzit de cuvintele ,,dãruire” şi ,,iubire”, mai ales ,,iubire”, pentru cã  
,,[…] Iubirea este viaţã. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru cã iubesc. Tot ce existã, 
existã pentru cã iubesc. Totul e legat numai de iubire” (Lev Tolstoi, Rãzboi şi Pace). Îşi 
iubea meseria, îşi iubea prietenii, îşi iubea ucenicii, îşi iubea colaboratorii, îşi 
iubea studenţii, cu bune şi rele. Niciodatã nu a spus-o, dar a dovedit-o din plin, 
iar noi am încercat şi vom încerca şi de aici înainte sã-i rãspundem în felul 
nostru, prin munca noastrã, prin cercetãrile noastre, prin publicaţiile noastre. 

Pentru noi toţi, ucenici şi prieteni, lumea este mai sãracã. Profesorul 
Nicolae Bocşan a dus cu el în mormânt o experienţã istoricã de o viaţã, o 
adevãratã şcoalã istoricã, una dintre puţinele şcoli ştiinţifice afirmate în jurul 
unui profesor, clãditã pe principiile corectitudinii, profesionalismului şi dãruirii 
de sine. Profesorul rãmâne prezent în gândurile noastre, în rugãciunile noastre, 
în volumele şi studiile noastre, colegii, ucenicii şi prietenii domniei sale care l-
am iubit, îl iubim şi îl vom iubi de-a pururi. Avem convingerea, cã din ceruri, 
profesorul vegheazã asupra noastrã, ne cãlãuzeşte paşii, ne susţine în 
momentele de reuşitã, ne sprijinã în momentele de cumpãnã, ne ceartã atunci 
când greşim, ne dojeneşte şi ne iartã ca un bun pãrinte spiritual. 

SIT TIBI TERRA LEVIS, CARISSIME AMICE! 
 

Drd. Mihai-Octavian Groza 
Preşedintele Despãrţãmântului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş 
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CHESTIUNEA EPIRULUI DE NORD-O AVANPREMIERĂ 
BALCANICĂ A PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 
Emanuil Ineoan 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

În 29 iulie 1913, la Conferinţa de la Londra a celor şase Mari Puteri, se 
semnează un protocol ce prevedea pentru Albania un statut autonom cu un 
principe ereditar sub garanţia statelor semnatare, administraţia civilă şi finanţele 
noului stat urmând să fie controlate pentru o perioadă de zece ani de Comisia 
Internaţională de Control, iar organizarea Jandarmeriei va fi lăsată în seama 
unei misiuni2 militare suedeze.3 

În paralel cu acţiunile diplomatice ce pregăteau alegerea şi mai apoi 
sosirea în Albania a viitorului monarh, Marile Puteri îşi propun să rezolve 
delimitarea graniţelor greco-albaneze printr-o comisie ce va lucra în teritoriu 
între 1 septembrie şi 30 noiembrie 1913.4 Chestiunea hotarelor naţionale dintre 
cele două state balcanice va suscita aprinse confruntări, după cum timpul va 
dovedi. Încă din septembrie 1913, regele Constantin al Greciei se întâlneşte cu  
Sir Edward Grey la Londra, încercând să-l convingă de justeţea doleanţelor 
elene.5 Miza pretenţiilor elene era aşa numita regiune a Epirului,6 areal locuit de 
un semnificativ număr de ortodocşi, în mare parte de origine albaneză şi 
aromână. Mulţi dintre aceştia erau revendicaţi drept eleni datorită apartenenţei 
lor confesionale la Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului. Raportându-se 
la perioada analizată în acest studiu, istoricul grec Basil Kondis apreciază că în 
această perioadă (1908-1914), Grecia are tendinţa să-i considere pe toţi 
ortodocşii creştini drept greci indiferent de limba maternă.7 

Şi pentru Ion Dragoumis8 afilierea religioasă a populaţiilor din părţile 
europene ale Imperiului Otoman, mai precis credinţa greco-ortodoxă a 

                                                             
2 În cele din urmă se va apela la Olanda pentru organizarea corpului de jandarmerie datorită 
experienţei de care ofiţerii olandezi au dat dovadă în acţiuni similare efectuate în coloniile 
batave din Indonezia.  
3 N. Petsalis Diomidis, Greece at the Paris Peace Conference (1919), Salonic, Institute for Balkan 
Studies, 1978, pp. 25-26. 
4 Ibidem, p. 26. 
5 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Fond Londra, volum 28, nepaginat (în continuare A. 
M. A. E.). 
6 Regiune în suprafaţă totală de circa 14. 000 kilometri pătraţi, ce cuprindea mare parte din 
fostul vilayet otoman Ianina şi părţi din vilayetul Monastir (sandjakul Korcea etc.), zonă cu o 
densă populaţie aromână mai ales în Masivul muntos al Pindului. 
7 Basil Kondis, Greece and Albania 1908-1914, Salonic, Institute for Balkan Studies, 1976, p. 136. 
8 Ion Dragoumis intră în serviciul diplomatic extern al Regatului Elen în noiembrie 1902, când 
este numit viceconsul la Monastir. Până în 1909 îl regăsim acreditat în mai multe localităţi ale 
Imperiului Otoman unde joacă un rol crucial în organizarea şi întărirea mobilizării naţionale 



vorbitorilor de slavă, vlahă (n. n. aromână) ori albaneză continuă să fie dovada 
supremă şi principalul indicativ cultural identitar al elenismului lor.9 

Tendinţa acestei apropieri politice dintre Grecia şi zonele albaneze are un 
istoric destul de înaintat, factorii politici de la Atena imaginându-şi o extindere 
teritorială înspre miazănoapte asupra regiunii  Epirului. Se miza pe construcţia 
unei strânse înrudiri istorice dintre cele două popoare având ca fundament 
confesiunea ortodoxă comună.10 Încercările de apropiere nu s-au limitat la 
comunitatea ortodoxă, înregistrându-se şi o serie de negocieri secrete între 
prim-ministrul grec, Ioannis Kolletis, cu lideri ai musulmanilor tosk.11 Nevoia 
unui reper al trecutului cu aură de erou anti-otoman ce putea fi utilă unor 
asemenea planuri a fost dată de personalitatea puternică a lui Skanderbeg. Mai 
ales în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea preocuparea grecilor 
pentru acest lider albanez reflecta tot mai mult schimbarea de percepţie faţă de 
albanezi şi planurile de expansiune ale Regatului Elen spre nord, după cum 
consideră şi academicianul austriac Jens Oliver Schmitt.12 Dovezi certe ale unor 
asemenea interese bine elaborate le oferă chiar ministrul grec de externe, 
Dragoumes, ce îi declara în decembrie 1887 baronului Kosjek13 nemulţumirea 
Greciei faţă de sprijinul acordat de Viena aromânilor din Imperiul Otoman, 
adăugând că: ,,[...] guvernul grec lucrează cu toate mijloacele de care dispune pentru a 
realiza o mai strânsă apropiere a grecilor de albanezii (tosci) care locuiesc în Albania de sud 
şi Macedonia, o sarcină care ar avea pentru viitorul Greciei aceeaşi însemnătate ca efortul de 
a împiedica extinderea Bulgariei până la Marea Egee şi că tocmai faţă de aceste strădanii 
consulii chezaro-crăieşti de la Ianina şi Monastir se comportă ostil, întrucât ei, în orice 
privinţă, dar în special în relaţiile lor sociale, ignoră cu desăvârşire elementul grecesc şi 
albanez şi dezavantajează în paguba lor celelalte elemente naţionale care tulbură procesul de 
amalgamare greco-albaneză”.14 

La sfârşitul secolului al XIX-lea însuşi premierul grec, Harilaos 
Trikupis,15 făcea  planuri pentru un stat greco-albanez, după modelul monarhiei 

                                                                                                                                                           
greceşti din Macedonia şi Tracia. După 1908 este adeptul unei elenizări graduale în interiorul 
Turciei. 
9 Michalis Kaliakatsos, „Ion Dragoumis and <Machiavelli>: Armed struggle, Propaganda, and 
Hellenization in Macedonia and Thrace (1903-1908)”, în Journal of Modern Greek Studies, volume 
31, tom 1, 2013, p. 63. 
10 Majoritatea albanezilor ortodocşi se regăseau în părţile sudice şi centrale ale actualului stat 
albanez. 
11 Toskeria, regiune din Albania aflată la sud de râul Semeni, cu un semnificativ procent de 
comunităţi ortodoxe, în care se vorbea dialectul tosk al limbii albaneze. 
12 Oliver Jens Schmitt, Skanderbeg Noul Alexandru al Balcanilor, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2014, p. 279. 
13 Trimisul diplomatic al Austro-Ungariei pe lângă regele elenilor . 
14 M. D. Peyfuss, Chestiunea Aromână, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, pp. 60-61. 
15 Conform lui Dimitris Michalopoulos acesta provenea dintr-o  familie de origine aromână din 
zona Moscopolei (Albania de Sud) emigrate în Thesalia (a se vedea: Dimitris Michalopoulos, 
„Aromanians and Tsakonians: similarities and differences”, în Ewa Nowicka (coordonator), 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/toc/mgs.31.1.html
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/toc/mgs.31.1.html
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/toc/mgs.31.1.html


austro-ungare, Skanderbeg fiind oferit drept figură simbolică a acestei uniuni 
politice. Şi la începutul secolului al XX-lea, Atena rămânea consecventă 
politicilor sale faţă de teritoriile din nordul Epirului. Chiar dacă divergenţele 
etnonaţionale dintre greci şi albanezi erau tot mai aprinse, totuşi, la 1904, 
Skanderbeg a fost sărbătorit în Grecia drept un simbol al unei „monarhii greco-
arvanite”. Liderul albanez simboliza succesul militar împotriva otomanilor şi 
apropierea istorică dintre ortodocşii greci şi albanezi.16 

Revenind la Conferinţa de la Londra, una dintre hotărârile luate de 
Marile Puteri în cadrul acesteia prevedea că graniţele din sudul Albaniei se vor 
delimita având ca punct de bază principiul etnografic, în special limba maternă, 
menţionându-se că nu se va ţine cont de tentativele de organizare a unor 
plebiscite ori alte manifestări politice care vor putea apărea.17 La faţa locului 
comisia va constata că în multe familii membrii tineri vorbeau limba greacă, iar 
cei bătrâni albaneza.18 Mulţi dintre cei tineri erau „greci, în sentiment şi aspiraţii 
intelectuale şi economice”.19 Faptul era explicabil prin intensa preocupare pentru 
reţeaua şcolară pe care Atena, începând mai cu seamă din ultimele 3-4 decenii 
ale secolului al XIX-lea, a acordat-o regiunii Epirului. În 1878, în partea de sud 
a Albaniei funcţionau circa 80 de şcoli turceşti şi 163 de şcoli greceşti.20 Atât  
musulmanii, cât şi creştinii din înalta societate epirotă vorbeau foarte bine 
greaca, considerată limba culturii şi a comerţului. În 1914 guvernul autonom al 
Epirului de Nord anunţa existenţa în regiune a 360 de şcoli cu 22. 595 de 
elevi.21 Teza elenă susţinea faptul că Albania de Sud ar trebui să le aparţină din 
motive ce ţin de specificitate istorică şi raţiuni geografice, locuitorii din regiune 
fiind reperaţi „greci prin sentiment”. Acest argument al „sentimentului” se baza pe 
confesiunea comună a grecilor şi a populaţiei ortodoxe din sudul Albaniei. Ca 
urmare firească, partea greacă consideră întreaga populaţie ortodoxă, fie 
albaneză, aromână ori vorbitoare de slavă din zonă, drept etnici greci. Această 
clasificare se baza pe statisticile otomane ce împărţeau subiecţii după criterii 
religioase şi nu etnice. Explicit, termenii ortodox creştin şi musulman au fost 
schimbaţi în grec, respectiv albanez. În spatele acestei retorici a „sentimentului 

                                                                                                                                                           
The Politics of Culture, Perspectives of stateless nationalities ethnic groups, Warsaw, Warsaw University 
Press, 2012, p. 66). 
16 Oliver Jens Schmitt, Skanderbeg Noul Alexandru al Balcanilor, p. 279. 
17 Edith P. R. Pont Stickney, „Southern Albania or Northern Epirus”, în European International 
Affairs, 1912-1913, Standford, Stanford University Press, 1926, p. 34. 
18 Basil Kondis, Greece and Albania 1908-1914, p. 117. 
19 Edith P. R. Pont Stickney, „Southern Albania or Northern Epirus”, p. 38. 
20 Theodore Kaltsounis, „Education and the New Nationalism in the Balkans: the Case of 
Albania”, în Balkan Studies, volume 36, tom I, 1995, p. 140. 
21 Lambros Psomas, Religious and ethnographic synthesis of the population of Southern Albania (Northern 
Epirus) in the beginning of the 20th century, p. 258, consultat online pe site-ul 
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2008_1_9_Psomas.pdf, accesat la 
data de 20.I.2015. 
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grecesc” a stat de fapt o politică ce avea la bază motivaţii naţionaliste.22 Premierul 
Venizelos declara oficial că posesia Epirului de Nord era pentru Grecia o 
chestiune etnică şi patriotică: „Delvino, Arghyrocastro, Korcea au fost întotdeauna 
adevărate centre ale civilizaţiei elene”.23 Determinarea politicii Atenei se poate 
observa şi din discursul aceluiaşi om de stat care, în octombrie 1913, în faţa 
Parlamentului elen, afirma că Grecia nu va renunţa sub nicio formă la o linie 
demarcaţională care să cuprindă Arghyrocastro, Korcea, Premeti etc.24 

După cum vom constata, declaraţiile verbale vor fi dublate şi de fapte ce 
nu de puţine ori vor depăşi flagrant şi chiar sângeros aparenţele pe care 
diplomaţia elenă le revendica. Într-o primă fază, propaganda ateniană a încercat 
să joace cartea intimidărilor mai mult sau mai puţin voalate aplicate chiar 
participanţilor conferinţei de la Londra în vederea atingerii rezultatului scontat, 
al prelungirii graniţelor cât mai la nord posibil. Încă de la jumătatea lunii 
octombrie 1913, ministrul plenipotenţiar român Nicolae Mişu raportează de la 
Londra că lucrările comisiei de delimitare a graniţelor sudului Albaniei merg 
foarte greu, întrucât „[...] comisia este stânjenită în operaţiile ei de agitatorii greci, care fac 
tot felul de mizerii membrilor acestei comisii”.25 

Inspectarea nordului Epirului de către Comisia de Control determină 
autorităţile greceşti aflate în funcţie în acea perioadă să camufleze cât se poate 
de bine caracterul negrecesc al zonei, ajungându-se la situaţii de-a dreptul 
hilare.26 La Borova, lângă Kolonia, în momentul în care comisia se pregătea să 
viziteze o casă, unde erau sechestrate mai multe persoane considerate 
periculoase de către autorităţile zonei, determină o formaţiune paramilitară 
elenă să someze cu focuri de armă pe delegaţi. În aceste condiţii de nesiguranţă, 
Comisia îşi suspendă cercetarea pe teren, britanicii propunând delimitarea 
frontierelor pe baza hărţilor şi a interesului economic, amendament acceptat de 
ceilalţi membrii în ciuda ameninţărilor greceşti de boicot asupra comerţului 
britanic. Un acord în acest sens urmează a fi semnat la Florenţa în baza 
asistenţei tehnice a Institutului Geografic din localitate. Prin acest act cele două 
sandjakuri, Korcea şi Arghyrocastro, revin Albaniei, iar districtul Chameriei 
rămâne Greciei, regiunea Epirului fiind partajată în două.27 
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Încă de la sfârşitul lunii noiembrie 1913, Direcţia Poliţiei şi Siguranţei de 
la Bucureşti informa Ministerul de Interne de o serie de scrisori trimise în 
România prin care grecii de aici sunt îndemnaţi să se întoarcă în Epir şi să-şi 
facă datoria faţă de Elada. Deşi ministrul grec a transmis că nu este un ordin 
oficial, mulţi tineri pleacă spre Grecia. Majoritatea epiroţilor sunt chemaţi sub 
arme, urmând a fi instruiţi în teritoriile albaneze ocupate de armata greacă, iar 
la o eventuală evacuare de către forţele militare, aceste detaşamente se vor 
opune şi vor rămâne pe loc împotriva voinţei Marilor Puteri.28 Aceeaşi situaţie 
o întâlnim şi în Grecia unde se pregăteşte o răscoală împotriva guvernului din 
Albania, după cum menţiona un alt raport al Serviciului Siguranţei Statului 
Român datat în 29 noiembrie 1913: „Toţi oamenii recrutaţi acum de Grecia din 
teritoriile noi ocupate sunt echipaţi şi trimişi la Arghyrocastro. După retragerea trupelor 
regulate, aceşti noi recrutaţi vor face revoltă şi vor cere ca să fie anexaţi Greciei”.29 Numai 
din Bucureşti pleacă până la începutul lui decembrie peste 1500 de greci între 
21-25 ani în zona de sud a Albaniei pentru a forţa rămânerea acestui areal în 
cadrele Regatului Elen. Din cauza solicitărilor numeroase, Consulatul grecesc 
din capitală rămâne fără paşapoarte, doritorii fiind redirecţionaţi către 
consulatul din Constanţa.30 

Revenind la planul negocierilor diplomatice, la 17 decembrie 1913 la 
Florenţa este semnat un protocol prin care Arghyrocastro, Leaskoviki, Delvino, 
Saranda, Tepeleni, Premeti, Korcea, Capul Stylos urmau să depindă de Albania. 
Trupele elene urmau să evacueze acest teritoriu până la 31 martie.31 Nordul 
Epirului, practic regiunea revendicată de Grecia, la miazănoapte de linia trasată 
în urma Protocolului de la Florenţa include fostele kazale otomane 
Argyrocastro, Delvino, Himarra, Kolonia şi Korcea şi parte din kazalele32 
Premeti, Tepeleni, Starovo şi Leaskoviki, un teritoriu în suprafaţă totală de 
6444 kilometri pătraţi,33 cu o populaţie de circa 228. 000 locuitori.34 Frontiera  
de sud a Albaniei a fost deliberată în legătură cu cea a insulelor Egeene. Korcea 
a intrat în Albania ca urmare a înţelegerii prin care insulele din Mareea Egee, cu 
excepţia a două (Imbros şi Tenedos şi Dodecanezul), vor intra în componenţa  
Greciei. Atena primeşte un ultimatum de părăsire a sudului Albaniei la 18 
ianuarie 1914.35 De asemenea, la 13 februarie 1914 cele şase Mari Puteri 
(Germania, Austro-Ungaria, Franţa, Marea Britanie, Italia, Rusia) solicită din 
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nou  evacuarea teritoriului ce urma să revină Albaniei conform Protocolului de 
la Florenţa. Tot atunci, guvernul grec este somat să nu încurajeze nicio 
rezistenţă locală care să pună în dificultate hotărârile Marilor Puteri.36 

În acest timp, situaţia politică din Albania devine extrem de tulbure, 
premierul Ismail Kemal este silit să demisioneze din fruntea guvernului 
provizoriu de la Valona în 22 ianuarie 1914 din cauza implicării într-un 
complot ce viza aducerea pe tronul Albaniei a lui Izzet Paşa, actor politic agreat 
de guvernul turc.37 Un alt personaj influent ce controla în acel moment Albania 
centrală, Essad Paşa Toptani,38 fost membru al guvernului Kemal de la Valona 
până în octombrie 1913 când părăseşte oraşul şi formează un guvern propriu la 
Durazzo, complică şi mai mult stabilitatea politică a regiunilor albaneze. 
Comisia Internaţională de Control îi cere să se retragă, însă acesta doritor să 
rămână în cercurile de putere solicită în schimbul retragerii sale numirea în 
poziţia de şef al delegaţiei albaneze ce urma să-i ofere lui Wilhelm de Wied  
coroana Albaniei, doleanţă ce îi va fi şi acceptată.39 În urma acestui fapt, 
Comisia Internaţională de Control  va conduce Albania din ianuarie, până în 7 
martie 1914, data sosirii în Albania a principelui Wilhelm de Wied.40 Spectrul 
venirii în Albania a unui viitor monarh agreat de Europa ar fi zădărnicit şi slăbit 
ingerinţa statelor vecine în Albania. În acest sens, premierul grec se grăbeşte să 
facă mai multe vizite diplomatice, cum au fost cele din Anglia, Italia şi mai ales 
Franţa,41 unde sunt semnate o serie de acorduri financiar-economice şi obţinute 
promisiuni de sprijin faţă de revendicările teritoriale42 ce vor oferi Greciei o 
atare libertate de mişcare în ţelul său de a obţine o Albanie cât mai redusă 
teritorial şi mai greu guvernabilă pentru principele de Wied. Ecourile vizitelor 
diplomatice ale „marelui cretan” sunt receptate şi la Bucureşti, unde cercurile 
elene sunt încredinţate că în urma turneului european a lui Venizelos, atât Rusia 
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cât şi Germania au promis că vor susţine Grecia să proclame autonomia 
Epirului (în care urmau să intre Arghyrocastro şi Korcea).43 

Pe 21 februarie 1914, Venizelos acceptă oficial Protocolul de la Florenţa, 
iar a doua zi, Adunarea Generală Panepirotică decide formarea unui guvern 
provizoriu al Epirului de Nord la Arghyrocastro sub conducerea lui 
Gheorghios Hristaki Zoographos, premier şi Alexandros Karapanos (deputat 
în parlamentul elen44 şi un foarte apropiat colaborator al lui Venizelos),45 
ministru de externe, iar M. Doulis, colonel al armatei elene, în postura de 
ministru de război.46 

Autorităţile greceşti declarau oficial locuitorilor din Epir că sunt nevoite 
a se supune hotărârilor Conferinţei de la Londra şi că se vor retrage cu armata 
îndată ce vor primi ordinele cuvenite, iar pe ascuns organizau companii de 
voluntari, cărora le distribuiau arme şi îi supuneau la exerciţii militare obligatorii 
de două ori pe săptămână. Consulul Ionescu completează şi el tabloul mişcării 
revizioniste, arătând că la Korcea se formase deja un comitet grecesc, aşa-zis al 
Apărării Naţionale ce se ocupa cu recrutarea voluntarilor, fiind înscrişi deja 

peste 2000 de inşi îmbrăcați în uniforme de soldaţi.47 
În 28 februarie, Zoographos (fost ministru de externe al Greciei) 

proclamă la Arghyrocastro Republica Autonomă a Epirului de Nord, chemând 
poporul să-şi aducă sacrificiul pentru apărarea integrităţii Epirului de Nord. 
Proclamaţia a fost semnată de mitropoliţii Vasile de Drynoupolis, Germanos 
de Korcea şi Spyridon de Vellas şi Konitsa.48 Zoographos anunţă în aceeaşi zi 
Comisia Internaţională de Control de numirea sa în poziţia de şef al guvernului 
autonom atenţionând că orice încercare de trecere a frontierei în zona          
aşa-numitului Epir de Nord (ce cuprindea oraşele Arghyrocastro, Himmara, 
Delvino, Santi Quaranta, Premeti) va fi catalogată drept o agresiune şi i se va 
răspunde cu forţa armată.49 Până şi istoricii eleni admit faptul că în perioada 
martie-august 1914 au existat numeroase violenţe şi devastări ale multor aşezări 
albaneze din Epirul de Nord.50 

Harry Lamb, reprezentantul britanic în Comisia Internaţională de 
Control notifică relaţia strânsă dintre acţiunile lui Zoographos şi autorităţile 
elene reprezentate de către prefectul de Corfu, Varatassis, de curând desemnat 
de guvernul elen să trateze cu Comisia Internaţională de Control termenii 
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evacuării teritoriului ce urma să intre sub autoritatea statului albanez.51 În 27 
februarie 1914, Marile Puteri stabilesc ca interval al evacuării Epirului de Sud  
perioada 1 martie şi 31 martie 1914.52 

La 2 martie 1914, Epirul de Nord este proclamat independent, 
Zoografos declarând: „[...] epiroţii sunt gata să moară pentru propria libertate după 
500 de ani de stăpânire”.53 La 3 martie 1914, acelaşi îi îndeamnă pe toţi epiroţii 
stabiliţi în alte state să se înapoieze în patria lor şi să lupte pentru eliberarea 
Epirului de sub jugul albanez.54 Mare parte din armata greacă rămâne în 
teritoriul cedat Albaniei fără însemnele oficiale elene şi purtând titulatura de 
,,Armata Epiroţilor”. 

Înainte de evacuarea oficială, în încercarea de a mai crea un motiv istoric 
al pretenţiilor elene asupra Epirului de Nord, sunt plasate la oarecare adâncime 
în diverse locuri, atent alese, mai multe pietre funerare cu inscripţii în greaca 
antică ce urmau a fi „descoperite” chiar de administraţia greacă în cazul 
reîntoarcerii, ori prin săpăturile unor arheologi creduli, în căutare de piese 
antice de douăzeci de secole.55 

În primele zile ale lunii martie 1914, la Durres soseşte suita noului 
principe al Albaniei, Wilhelm de Wied şi la scurt timp este format noul guvern 
permanent, la a cărui conducere este chemat, la sugestia României, Turkhan 
Paşa Premeti, cel ce fusese în trecut reprezentantul diplomatic al Turciei la 
Petersburg.56 În sudul albanez, tânărul Wied observă încă de la sosirea sa o 
activitate sporită a unor „formaţiuni paramilitare organizate de guvernul grec”.57     
Într-un memoriu adresat Marilor Puteri la data de 12/25 martie 1914, 
premierul albanez descria situaţia disperată din regiunile sudice ale Albaniei 
astfel: „[...] Guvernul grec deşi pretinde că îşi îndeplineşte toate angajamentele luate faţă de 
Europa, expediază în teritoriul ocupat trupe de comitagii recrutaţi din rândul populaţiei şi 
dintre soldaţii cei mai pregătiţi să susţină lupta de guerillă. Bandele sunt organizate, 
înarmate şi întreţinute de autorităţile elene. Este un adevăr cunoscut de toată lumea, că ceea 
ce Grecia dă cu dreapta, ia cu stânga. Situaţia din teritoriile ocupate devine tot mai 
ameninţătoare şi periculoasă pentru locuitorii musulmani şi pentru creştini care nu se află sub 
influenţa greacă. Guvernul provizoriu format la Argyrocastro de fostul guvernator general al 
Epirului, Zoographos şi cei doi arhiepiscopi de Drynopolis şi Konitza-cea mai relevantă 
dovadă a implicării guvernului atenian în tot ce se petrece actualmente în provincia din sudul 
Albaniei. Completa evacuare a provinciilor meridionale trebuia să fie efectuată în 31 luna 
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aceasta, situaţia se înrăutăţeşte din zi în zi. Guvernul albanez roagă puterile să-şi folosească 
influenţa asupra guvernului grec pentru a pune capăt unei situaţii atât de regretabile. 
Guvernul albanez va fi recunoscător, cu atât mai mult cu cât îi repugnă să fie obligat să ia 
măsuri de natură să aibă repercusiuni urâte în Balcani. Guvernul albanez nu îşi ia nicio 
responsabilitate pentru turnura pe care lucrurile o vor lua în Epir. Atrage atenţia asupra 
creşterii actelor de violenţă în zonă, au fost asasinaţi mai mulţi jandarmi albanezi de bandele 
greceşti, aşa cum o demonstrează telegramele de mai jos”.58 

După cum am mai menţionat, trupele epirote erau echipate în uniforme  
ale armatei elene fără insigne şi grade, dar cu armament de provenienţă 
greacă.59 

Scopul urmărit de mişcarea elenă era să dea impresia Europei că în Epir 
există o vastă majoritate a locuitorilor ce se opune instituirii autorităţii 
albaneze.60 Declaraţiile membrilor guvernului albanez, ori ale secretarului 
personal al prinţului Wilhelm, Duncan Heaton Armstrong, sunt confirmate de 
către trimisul plenipotenţiar al României la Durazzo, Mihail Burghele,61 ce 
considera că această rebeliune din regiunea de sud a Albaniei nu era „născută din 
populaţia locală ci alimentată de Grecia cu ce trebuieşte”.62 Implicarea Greciei în acest 
conflict era una „cvasi-oficială” în viziunea aceluiaşi diplomat român, guvernul 
elen implicându-se activ în reprezentarea cauzei lui Zoografos „ca şi cum ar fi fost 
a sa”.63 În 13/26 martie la Durazzo soseşte emisarul diplomatic elen, 
Varatassis,64 ce aduce propunerile lui Zoografos pe care Turkhan Paşa le 
respinge  pe motiv că nu poate admite autonomii particulare în statul albanez 
abia autonom.65 

Refuzul guvernului albanez de a negocia cu autoproclamata entitate 
epirotă pe care ministrul plenipotenţiar Burghele o denumea drept „guvern 
Greco-Zoografian”66 au condus la un nou şir de violenţe: „arderi de sate, jafuri, ucideri 
din partea grecilor sunt numeroase asemenea acte”, în urma cărora cad victime mai 
mulţi notabili aromâni din Korcea, în frunte cu arhimandritul Haralambie 
Balamaci asasinat la sfârşitul lui martie 1914. „Greco-Zoografii” nu dispun de un 
mare corp de armată, numărul lor putând fi estimat după Mihail Burghele la 
circa 2-3000 inşi „fireşte cu ofiţeri greci între care vestitul şef de bandă cu numele schimbat 
Acritas, iar cu cel adevărat Mazarachis, Maior precum şi soldaţi; dar e destul ca acest corp 
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să fie împărţit în mici bande şi totuşi să fie o nenorocire precum şi este”.67 Diplomatul 
român se arată surprins că marina greacă blochează coastele sudice ale  
Albaniei sub pretextul apărării de o eventuală „năvălire” externă. Ministrul 
român din capitala albaneză este convins că de fapt Grecia, prin mişcările 
întreprinse, voia să-şi asigure stăpânirea unui teritoriu pe care Marile Puteri au 
refuzat să i-l acorde la Londra.68  

Pe lângă acţiunea separatistă din sud, începând cu luna mai a anului 1914, 
autoritatea regimului legal condus de prinţul Wilhelm este slăbită de o nouă 
rebeliune izbucnită în zona centrală a Albaniei, foarte aproape de Durazzo. 
Insurgenţii beneficiază de sprijinul nemijlocit al Serbiei şi Muntenegrului ce îi 
aprovizionează cu armament şi muniţie, acţiune ce va avea ca epilog peste 
câteva luni îndepărtarea de pe tron a neexperimentatului prinţ.69 Practic, 
asistăm la una din confruntările ce vor prefaţa izbucnirea Primului Război 
Mondial, chiar dacă aceasta va continua şi pe durata marii conflagraţii. Austro-
Ungaria, Germania, dar şi Italia care, deşi are o agendă proprie în chestiunea 
albaneză, va susţine iniţial domnia lui Wilhelm, iar în cealaltă tabără, Serbia şi 
Grecia ce subminează prin acţiunile lor naţiunea albaneză de a-şi forma un stat 
viabil ce ar fi putut cu timpul să revendice pentru sine o cât mai extinsă parte a 
teritoriilor locuite de urmaşii legendarului Skanderbeg. 

Profitând de revolta din centrul Albaniei, „epiroţii” trec la o ofensivă 
majoră, incendiind mai bine de 300 de sate şi determinând astfel un exod masiv 
de peste 150. 000 de suflete, dintre care mare parte vor pieri din cauza foametei 
în împrejurimile Valonei.70 Având în vedere complicata evoluţie a 
evenimentelor, guvernul legitim albanez cedează iniţiativa tratativelor pe seama 
Comisiei de Control Europene, care acceptă dezbaterile în chestiunea Epirului 
de Nord cu autonomiştii epiroţi la Corfu, pe teritoriu grec.71 În 17 mai 1914 
este semnat un acord între Zoografos şi Comisia de Control Aliată la Corfu 
prin care se stabileau următoarele: în comunităţile creştine limba de predare în 
şcoli va fi cea greacă (chiar dacă majoritatea creştinilor din cele două provincii 
Arghyrocastro şi Korcea ce formau Epirul de Nord erau compuse din aromâni 
şi albanezi), albaneza se va preda în primele trei clase primare alături de greacă, 
dar educaţia religioasă va fi exclusiv în greacă. Limba greacă va fi folosită alături 
de albaneză în toate instituţiile publice. Amnistierea tuturor epiroţilor şi alte 
diverse privilegii rămase neschimbate din timpul turcocraţiei vor funcţiona şi în 
continuare în teritoriul Himarra. Acordul de la Corfu va fi ratificat de Marile 
Puteri la Atena în 18 iunie 1914, iar de guvernul albanez în 23 iunie 1914.72 
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După Midhat Bey Frasheri, politician albanez şi diplomat de frunte, acest 
act nu era altceva decât motivul în urma căruia Grecia se putea amesteca în 
afacerile interne ale Albaniei.73 Protocolul de la Corfu, în viziunea istoricului 
albanez Arben Puto, răspunde solicitărilor şovine greceşti, prin acest act practic 
aproape tot sudul Albaniei este predat şi plasat sub o administraţie autonomă şi 
autoritatea unei poliţii locale. Trupele guvernului central nu puteau intra în 
regiune decât în cazul unui război, iar în zonă educaţia urma să se facă în limba 
greacă, deşi marea majoritate a locuitorilor vorbeau ca limbă maternă 
albaneza.74 Solicitările autonomiste au primit aprobare prin acest acord aproape 
în totalitate. Faţă de Protocolul de la Florenţa, acordul de la Corfu recunoştea 
un statut deosebit pentru regiunea Epirului de Nord, iar din punctul de vedere 
elen era o „recunoaştere a Puterilor că acolo (n. n. Epirul de Nord) exista o puternică 
comunitate ce simţea greceşte şi era suficient de importantă pentru a avea instituţii culturale 
autonome şi o organizare administrativă diferită de cea existentă în restul Albaniei”.75 
Reprezentantul României la Durazzo era de părere că acordul de la Corfu 
împarte pur şi simplu Albania în două, permiţând Greciei imixtiunea directă în 
regiune.76 Situaţia internă, dar şi externă foarte gravă îl determină pe prinţul de 
Wied să trimită o notă reprezentanţilor Marilor Puteri în 10 iulie 1914 în care 
descrie situaţia din ţară în astfel de culori: „[...] de la venirea mea nu am avut niciun 
moment de pace sau linişte pentru că grecii au ocupat sudul, muntenegrenii trec graniţa în 
nord, iar rebeliunea din ţară a fost întreţinută de sârbi, greci şi muntenegreni”.77 Prinţul 
solicită spre finalul notei implicarea Marilor Puteri pentru implementarea 
Acordului de Londra.78 De Wied vedea, de altfel, Franţa şi Rusia ca 
susţinătoare ale Serbiei şi Muntenegrului ce plănuiau să-şi extindă teritoriul pe 
seama Albaniei, în timp ce Austria şi Italia aveau o teamă reciprocă, ce le făcea 
să fie într-un conflict mocnit pentru o influenţă cât mai mare în Albania. Toate 
acestea subminau reputaţia şi acţiunile Comisiei de Control, scăzând drastic 
respectul faţă de Marile Puteri al albanezilor.79 

În primele zile după izbucnirea războiului mondial, delegaţii german, 
britanic şi rus se retrag din cadrul Comisiei Internaţionale de Control; rămân 
doar delegaţii austriac, francez şi italian.80 În august 1914, militarii nemţi şi 
austrieci părăsesc Durazzo. Tot atunci, micul contingent armat românesc trimis 

                                                             
73 Lumo Skendo (Mid’hat bey Frashëri), L’Affaire de l’Epire: le martyre d’un peuple, Sofia, 
L’Indépendance Albanaise, 1915, p. 48, consultat online pe site-ul 
http://www.albanianhistory.net/texts20_1/AH1915_2.html, accesat la data de 18.IV.2014. 
74 Stefanaq Pollo, Arben Puto, The History of Albania from its origin to the present day, p. 159. 
75 Louis Sigalos, The Greek Claims on Northern Epirus, Chicago, Argonaut Inc., 1963, pp. 36-38. 
76 A. M. A. E., Fond 71 E 2, partea a-II-a, volum 9, f. 307. 
77 Wilhelm Fürst von Albanien, Prinz zu Wied, Denkschrift über Albanien, p. 23. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem, p. 14. 
80 Constantin Chekrezi, Albania Past and Present, p. 155. 
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de regele Carol pentru protecţia nepotului său coordona apărarea oraşului 
Durazzo alături de puţinele trupe albaneze rămase fidele Casei de Wied.81 

La începutul Primului Război Mondial, guvernul albanez îşi pierde 
aproape total autoritatea, confruntându-se cu revolta din centrul ţării, cu 
armatele epirote în sud, în timp ce forţe armate sârbe acţionau în nordul ţării, 
doar capitala Durazzo şi oraşul Valona rămânând sub control albanez. Austria 
îl abandonează pe prinţul Wilhelm deoarece acesta refuzase să renunţe la 
neutralitatea Albaniei.82 În 3 septembrie 1914, prinţul Wilhelm de Wied este 
pus în situaţia limită de a părăsi Durazzo, lipsindu-i total resursele de a rezista 
asediului tot mai intens al insurgenţilor. Se încheia astfel aventura acestuia pe 
tărâm albanez, după numai şase luni de domnie.83 Cei 300 de „voluntari” români 
aflaţi sub comanda maiorului Christescu au depus şi ei armele imediat după 
îmbarcarea prinţului de Wied, urmând a se întoarce în ţară.84 

Izbucnirea războiului a lăsat graniţa sârbo-albaneză încă neclar delimitată, 
fapt ce va face Belgradul să fie tot mai îngrijorat de acţiunile primejdioase ale 
unor trupe paramilitare finanţate de Austria conduse de Issa Boletinac, Hassan 
Prishtina, Riza Bey etc.85 De fapt, acesta era un pretext al politicii sârbe ce 
putea justifica un amestec în problemele interne ale statului vecin, în realitate 
prezenţa unei semnificative populaţii albaneze în ţinuturi de curând alipite 
(regiunea Kossovo, dar şi zone din Macedonia de nord-vest) au generat teama 
Belgradului în faţa unor eventuale tendinţe secesioniste ale etnicilor albanezi 
deveniţi de curând supuşi ai dinastiei Karagheorghe. Belgradul devine astfel 
deosebit de interesat de prezenţa la hotarele sale sud-vestice ale unui stat 
incapabil să revendice drepturi şi protecţie identitară pentru proprii compatrioţi 
rămaşi în afara graniţelor naţionale. În acest sens trebuie privite acţiunile 
diplomaţiei sârbe ce caută sprijinul influentului om politic albanez, Essad Paşa, 
pe care îl invită la Niş (noua capitală, după căderea Belgradului) pentru 
tratative. Acesta aflat la Atena „obţine permisiunea diplomaţiei elene de a semna un 
angajament cu guvernul sârb”, după ce în prealabil şi Italia îl vedea ca pe cel mai 
potrivit lider care putea coagula o opoziţie serioasă influenţei tot mai 
deranjante exercitată de Austro-Ungaria, Roma mizând pe păstrarea Valonei în 
cazul în care Essad ar fi deţinut puterea în Albania. La Niş, Essad Paşa 
semnează un tratat secret de alianţă cu premierul Pasic în data de 17 septembrie 
1914. Printre cele 15 puncte ale tratatului, cel mai important prevedea o alianţă 
militară ce permitea Serbiei să intervină în Albania pentru a proteja regimul lui 
Essad, stabilirea graniţelor urmând a fi discutată ulterior, Serbia obligându-se să 
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83 Constantin Chekrezi, Albania Past and Present, p. 153. 
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ofere sprijin financiar de 50. 000 de dinari pe lună pentru echipamentul şi 
întreţinerea jandarmeriei lui Essad.86 

La o lună după plecarea prinţului, Essad Paşa se reîntoarce la Durazzo 
formând un aşa numit guvern al Albaniei Centrale cu sprijinul Serbiei.87 
Înaintea revenirii lui Essad la Durazzo, Grecia a fost de altfel prima care a 
violat oficial statutul Albaniei la începutul lui octombrie 1914, ocupând treptat 
cu armata sa Epirul de Nord, controlat până atunci de zoografieni. Aproape 
concomitent, Italia ocupă insula Saseno, iar în decembrie Valona.88 La 31 
octombrie, armata elenă reintră în Korcea punând capăt existenţei aşa 
numitului Epir Autonom ce funcţionase între 2 martie şi 31 octombrie 1914, 
pentru o perioadă de exact 244 de zile.89 

Deşi, oficial, Venizelos declara că Regatul Elen a ocupat doar temporar 
Vorio (Nordul) Epirului din raţiuni de securitate, noul guvern grec90 preciza 
oficial în 1915 că încorporează în totalitate acea regiune, în care sunt de altfel 
organizate şi alegeri parlamentare, Epirul de Nord trimiţând o serie de deputaţi 
în Parlamentul Elen.91 

Contextul primei conflagraţii mondiale va determina atât Antanta, cât şi 
Puterile Centrale să renunţe la construcţia statală numită Albania, aşa cum a 
fost ea imaginată la Londra şi să încerce să atragă de partea lor Grecia 
promiţându-i cu generozitate teritoriile ce până nu demult erau considerate a fi 
de drept aparţinătoare statului albanez. Miza Epirului de Nord (deşi revenită 
sub tutela Tiranei la sfârşitul războiului) pare a nu fi nici astăzi cu totul 
încheiată,92 relaţiile greco-albaneze fiind extrem de sensibile la problema epirotă 

                                                             
86 Ibidem, pp. 64-65. 
87 Constantin Chekrezi, Albania Past and Present, p. 156. 
88 Stefanaq Pollo, Arben Puto, The History of Albania from its origin to the present day, p. 164. 
89 B. Papadakis, Histoire diplomatique de la question Nord-Epirote, p. 45. 
90 De remarcat că atât Gheorgios Hristaki Zoographos, cât şi Alexandros Karapanos, primii 
demnitari ai guvernului epirot, vor ajunge în perioada imediat următoare anexării Epirului de 
Nord (1915-1916), miniştrii de externe ai Greciei. 
91 Louis Sigalos, The Greek Claims on Northern Epirus, p. 39. 
92 Chiar şi în ultimul deceniu au fost o serie de poziţii cu vădită tentă iredentistă ale unor 
oficiali eleni, ca cea a consulului grec de la Korcea, Theodoros Ikonomos care, în 5 februarie 
2011, a afirmat tranşant: „Korcea este partea a Vorio-Epirului! Vlahii sunt greci! Creştinii să se uite la 
inscripţiile de pe mormintele părinţilor lor pentru a-şi vedea originea! […] Recensământul este doar începutul 
unei bătălii. Protocolul din Corfu, din anul 1914, nu este ieşit din vigoare. Îl vom duce la îndeplinire până la 
sfârşitul anului 2013, când Grecia va prelua preşedinţia U. E., care va stabili condiţii pentru Albania şi îi va 
susţine aderarea doar dacă va îndeplini toate Drepturile grecilor dinVorio-Epir”, ori a fostului preşedinte 
al Greciei, Konstantinos Stephanopoulos, care cu ocazia celei de-a şasea Conferinţe Panepirote 
la 22 octombrie 2012 a declarat: „Aş vrea să mă refer la o altă problemă, domnule preşedinte al 
conferinţei, este vorba de vlahii din Epirul de Nord. Nu mă refer la vlahii din Grecia, pentru că ei nu se 
deosebesc prin nimic (de greci, n.n.), aşa cum nu se deosebesc nici vlahii din Epirul de Nord, dar vreau să spun 
de ce situaţia acestor vlahi este specială, faţă de ceilalţi. Cu vlahii din Epirul de Nord noi am întârziat să luăm 
contactul, să stabilim legături. Am reluat legătura abia în anii din urmă. Şi pe baza acestor legături şi 
întâlniri am primit cu satisfacţie informaţia că ei sunt parte a Greciei. Dar chiar şi această comunitate, vlahii, 



ori cea legată de albanezii forţaţi să părăsească Epirul de Sud după 1945.93 Pe 
tot parcursul Marelui Război, Albania rămâne pradă luptelor interne potenţate 
de diversele interese ale statelor vecine ce vor încerca să câştige bunăvoinţa 
diverselor facţiuni locale ori să ocupe teritoriile revendicate sub diverse 
pretexte: istorice, economice ori strategice. 
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trebuie să îşi ceară şi să îşi câştige drepturile ca minoritate greacă, dată fiind localizarea lor geografică, de la 
graniţa greacă până la Korcea, care trebuie recunoscută ca zonă minoritară. Cum trebuie recunoscute ca zone 
minoritare nu doar acele zone acceptate mai demult de guverne mai noi sau mai vechi, ci toate aceste zone trebuie 
recunoscute ca minoritare, pe baza legilor actuale şi a convenţiilor referitoare la minorităţi. Şi mă refer la un 
teritoriu de la Himara până la Korcea. Sunt sigur că executivul şi societatea din Grecia vor atrage atenţia şi vor 
reaminti de aceşti greci uitaţi”. De asemenea, aceleaşi pretenţii teritoriale au fost sugerate şi la 14 
ianuarie 2013  de preşedintele în exerciţiu la aceea vreme, Karolos Papoulias. În mesajul său 
transmis cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Omonia”, Papoulias 
reamintea de „prezenţa seculară a elenismului vorio epirot în vatra noastră strămoşească”. După această 
afirmaţie publică, Societatea „Omonia” a dat publicităţii un comunicat în care anunţa, la 11 
decembrie 2013, că în urma „recensâmântului intern” ar rezulta că în Albania ar exista 286. 852 de 
etnici greci, dintre care 100. 398 ar fi declarat că vorbesc vlaha şi greaca/albaneza. Informaţiile 
de mai sus sunt culese din articolul lui Athanas Tona, „Albania de Sud şi hidra revizionismului 
Pan-Epirot”, publicat în cotidianul albanez ,,55” la data de 7 februarie 2014 şi tradus în limba 
română la adresa https://daimadeadun.wordpress.com/2014/03/31/guest-post-albania-de-
sud-si-hidra-revizionismului-pan-epirot-i/, accesat la data de 12.III.2015. Pe de altă parte 
merită menţionat că doar de curând, de la 22 martie 2016 este abolită starea formală de război 
dintre Grecia şi Albania existentă încă de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial     
printr-un acord semnat de cei doi miniştrii de externe albanez, respectiv elen. Conform cu: 
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-and-greece-agree-to-abolish-the-war-law-
03-22-2016#sthash.s2dXlZPT.dpuf, accesat la data de 18.IV.2016. 
93 Lambros Baltsiotis, ,,The Muslim Chams of Northwestern Greece”, în European Journal of 
Turkish Studies, număr 12, 2011, Demographic Engineering, part II, pp. 2-25. 
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Un experiment recent al unui muzeu francez a scos la iveală o paralelă 
interesantă dintre mentalităţile anului 1915 şi cele de 100 de ani mai târziu. 
Folosindu-se de omniprezentele reţele sociale, reprezentanţii muzeului au creat 
un cont virtual al unui soldat francez fictiv, care relatează evenimentele din 
perioada premergătoare războiului, trecând prin mobilizare, instrucţie şi până la 
moartea sa pe front în mai 1915. Comentariile sunt impresionante, iar 
relaţionarea cu opinia virtuală a soldatului francez în faţa noilor arme aduse de 
germani pe frontul de vest este departe de a fi revanşardă sau preconcepută. În 
faţa unei prezentări comparative a baionetelor franceze şi germane, observaţia 
justă asupra prezenţei zimţilor la modelul german naşte o polemică asupra 
barbarismului soldaţilor Reich-ului. ,,Ce n’est pas difficile de dire quel camp a été le 
plus barbare. Les Alliés n’ont pas inventé les gaz de combat. Les Allemands, si. Fin mot de 
l’Histoire”.94 Iată cum, 100 de ani mai târziu, imaginea celuilalt este percepută 
emoţional, la simpla vedere a unei fotografii. Este lesne de imaginat puterea 
propagandei care jonglează cu imaginea construită în timp a inamicului, în 
mentalul colectiv, exploatând stereotipurile negative şi minimizând, prin 
ridiculizare, pe cele pozitive în timpuri de pace. 

Problema construirii identitare a unei conştiinţe naţionale se pierde 
inconştient în atemporalitate. Însă, ea este acutizată în anii de emergenţă ai 
naţionalismelor, în finalul lungului secol XIX, în special în statele care cunosc o 
centralizare târzie. Raportarea, adesea prin antiteză, la ceilalţi, atrage cu sine 
ideea de apartenenţă, la valori şi interese comune. Stereotipurile despre anumite 
popoare se conturează, aşadar, ca imagini definitorii în concepţia marilor mase 
ce se vor angrena în Marele Război, pe toate fronturile sale. Ideile populare 
sunt născute din interacţiuni sporadice şi adesea prilejuite tot de conflicte 
armate, şi prin urmare se dezvoltă puternic amprentate emoţional datorită 
raporturilor de inferioritate sau superioritate prin filtrul cărora sunt priviţi 
ceilalţi. Acestor idei li se adaugă propaganda, menită în vremurile de război să 
ducă greul unei altfel de lupte. O luptă ce se duce adesea pe frontul de acasă, 
sau în tranşee, dar împotriva unor duşmani nevăzuţi: frica, defetismul, justeţea 
cauzei, dorul de cei dragi; toate sunt combătute cu armele propagandei, care 
adesea face apel la imaginea inamicului: entitate aproape mitică, ameninţătoare 
pentru toate aspectele vieţii din statele ce aparţin cauzei drepte. 

Perspectiva este evident similară din oricare parte am privi. Atât Antanta, 
cât şi Puterile Centrale au un sistem de propagandă bine pus la punct. 
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Instrumentele lor sunt şi ele similare, dar este important să distingem câteva 
particularităţi pentru fiecare dintre cele două tabere.  

Francezii sunt cei care îi caricaturizează pe germani, în primul rând, îi 
numesc boches (nemţălăi).95 Regăsim, aşadar, sursa strigătului caragialesc al 
efemerei Republicii Ploieştene: ,,Ura, am scăpat de Friţi!”.  Însăşi raportarea la 
inamic, printr-un apelativ cu iz de caricatură, denotă faptul că sentimentul de 
coeziune naţională este extrem de puternic. Retorica franceză de la debutul 
primelor luni de război trebuie privită în lumina puternicului spirit revanşard 
prezent la nivelul întregii societăţi franceze post 1871. Peste tot, virtuţile 
franceze sunt scoase la iveală, propaganda pentru şi către un cetăţean model, 
viitor brav şi priceput soldat se face încă de pe băncile claselor primare. 
Patriotismul revanşard este insinuat prin afişe, texte şcolare şi activităţi 
extraşcolare, în care competiţiile de tir sunt printre cele mai reprezentative. În 
acelaşi timp, germanii sunt reprezentaţi cu omniprezenta lor cască, în toate 
formele burlescului, de la caricaturi ale Kaiserului Wilhelm96 până la capete de 
porc;97 sunt numiţi barbari, catalogaţi drept supuşi total unui militarism acerb, 
fiind aproape dezumanizaţi în efortul propagandistic de a-i privi ca pe alieni, 
străini contra cărora trebuie luptat cu orice preţ, pentru ca valorile lor barbare 
să fie înfrânte. 

De cealaltă parte, propaganda berlineză apără ideea de ,,invincibilitate a 
rasei germane”. Mai puţin înclinate spre burlesc, afişele de propagandă şi 
ilustratele de război germane sunt aproape deloc caricaturale. Ele sunt mai 
degrabă mitice, adesea afişând atitudini exemplare ale personajelor 
reprezentate; foarte frecvent folosind imaginea divinităţii, cu reprezentări 
iconografice, hieratice, ascetice. Personajele de aparenţă nibelungă îşi transmit 
mesajele moralizatoare şi mobilizatoare cu precădere prin caractere gotice.98 

                                                             
95 Pierre Brouland, Guillame Doizy, La grande guerre des cartes postales, Paris, Editions Hugo 
Image, 2013, p. 124. 
96 Sunt adesea publicate cărţi poştale cu titluri sau legende sugestive precum: „Guillaume, trop 
gonflé d’orgueil”, care îl prezintă pe Kaiser ca un balon desumflat (Les Cartes du Soldat, Paris) sau 
„Sa Majeste Dum Dum Ier-signalement-Néron à tête carrée” (Lebeguè-Carte postale française). Variantele 
hilare sunt uneori înlocuite de imagini dure, precum cea a Kaiserului măcelar, înfăţişat cu un 
satâr în mână şi cu un şorţ acoperit de sânge, cu legenda „L’envoyé de Dieu” (carte poştalã de 
Pierre Châtillon, 1915, éditions PAC) sau călare pe cal, călcând peste cadavre, cu legenda „Sur 
les pas d’Attilla: le fléau du Dieu et de l’humanité” (carte poştalã anonimã, 1914). A se vedea: Ibidem, 
p. 124. 
97 Dintotdeauna, porcul a fost asociat cu mizeria, mocirla şi cu lăcomia, uneori fiind privit chiar 
şi ca antropofag. Germanii şi în special Wilhelm al II-lea apar asociaţi de propaganda franceză 
tocmai cu porcii, a căror proces de îngrăşare, în vederea sacrificării, este expresia cea mai bună 
a sentimentelor faţă de inamic. ,,Împăratul Porcilor”, Wilhelm, este adesea înfăţişat ca mistreţ, 
cărţile poştale proclamând sezonul de vânătoare deschis. O întreagă artă umoristică a tranşeelor 
se va dezvolta în jurul acestui simbol, soldaţii manufacturând adesea obiecte cu imaginea unor 
capete de porc cu cască prusacă pentru a-şi exprima sentimentele faţă de inamic. A se vedea: 
Ibidem, p. 161. 
98 Sunt publicate ilustrate cu legende precum: „Das Gebet des verwundeten Kriegers. Dein blutiges, 



Caricaturile îşi au şi ele rolul lor, dar, spre deosebire de cele franceze, care 
sunt în totalitate antigermane şi care se referă adesea la persoana Kaiserului, 
ironizat în multiple ipostaze, caricaturile germane sunt aproape imparţial 
distribuite între toţi beligeranţii taberei adverse.99 Inamicii Germaniei imperiale 
sunt prezentaţi, în general, ca fiind foarte puţini la număr, de o constituţie fizică 
fragilă sau inadecvată, având dimensiuni liliputane şi comportamente infantile. 
Îmbrăcaţi în uniforme jerpelite, adesea fără încălţăminte, soldaţii Antantei sunt 
conduşi de ofiţeri incompentenţi. 

În ajunul conflictului, Franţa este ţinta caricaturilor germane, văzută 
adesea ca o ţară în plină decădere, ai cărei soldaţi sunt adesea reprezentaţi ca 
foarte slab echipaţi, fie încălţaţi cu un singur bocanc, fie desculţi sau şi mai rău, 
în botine de damă.100 Scopul acestor imagini de propagandă este fără îndoială 
acela de a înrădăcina în mentalul colectiv ideea clară că adversarul este complet 
nepregătit şi depăşit de situaţie. 

În primele luni de conflict, Rusia este privită ca principal inamic. 
Remarcam o abundenţă de caricaturi ale soldatului rus: semi(ne)civilizat, 
acoperit de mizerie, cu barbă şi plete, având aproape întotdeauna o sticlă de 
votcă în mână sau în buzunarul uniformei.101 

Însă, până la finalul conflictului, Anglia devine ţinta principală, inamicul 
numărul unu atât în ochii cercurilor politico-militare ale Reich-ului, cât şi 
pentru majoritatea populaţiei. Faimosul Haßgesang gegen England (Cântecul de ură 
împotriva Angliei) este expresia cea mai clară a acestui antagonism. În opinia 
publică germană, exprimată în caricaturi, Anglia este responsabilă pentru 
izbucnirea războiului, a cărui desfăşurare o priveşte acum de pe margine, în 
timp ce toate celelalte aliate luptă în locul ei. Cel mai frecvent, soldatul britanic 
este schiţat ca o siluetă filiformă, cu o uniformă roşie (abandonată la începutul 
secolului, deci învechită) şi un chipiu atât de mic, încât pare mai degrabă un boy, 
un lacheu de hotel.102 Atitudinea sa e prezentată ca fiind laşă şi perfidă, mai ales 
în raport cu folosirea în război atât de către Anglia, cât şi de Franţa, a trupelor 
de soldaţi originari din colonii. 

Presa germană tratează subiectul cu ironie virulentă, perorând asupra 
faptului că Aliaţii au pretenţia de a duce un război civilizator, anti-barbar, în 
vreme ce în trupele lor există soldaţi din colonii, adesea de culoare, priviţi de 
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către germani ca sub-oameni.103 O posibilă retorică ce alimentează mentalul 
colectiv în susţinerea viitoarelor teorii de superioritate şi puritate rasială 
germană. Prin contrast, în Franţa, războiul aduce cu sine o ameliorare a 
negritudinii. După prezentările în presă de la începuturile colonialismului, în care 
africanii erau văzuţi ca inferiori şi necivilizaţi, caricaturile şi îngrozitoarele 
grădini zoologice umane făceau din imaginea negritudinii o apariţie malefică, brutală, 
sãlbatică şi fără îndoială, în mentalitatea vremii, canibală. Războiul schimbă 
această percepţie: bravura soldaţilor din colonii este sărbătorită şi recunoscută, 
cu atât mai mult cu cât trupele coloniale duc greul războiului, având de luptat, 
în plus, şi cu climatul atât de ostil lor şi suferind pierderi enorme. 

Arsenalul întregului aparat de propagandă al Antantei, cu precădere cel 
francez, şi al Puterilor Centrale, cu precădere cel german, dar pentru statele din 
estul Europei, şi cel austro-ungar, sunt exportate în ţările rămase încă neutre 
după izbucnirea conflictului, printre care şi România. Înainte de a trece la 
analiza succintă a unor aspecte ale propagandei din Bucureştiul anului 1915, 
este important să aruncăm o privire de ansamblu asupra imaginii pe care 
românii o au, în general, în raport cu străinii şi să încercăm să reconstituim 
mentalitatea epocii cu privire la anumite etnii vecine sau conlocuitoare. 

Raportarea românilor la străini se face iniţial în centrele urbane, unde 
apar primele contacte, străinii fiind adesea negustori şi meşteşugari, deci 
practicanţi ai unor meserii pe care agricultorii români majoritari nu le stăpânesc. 
Pe rând, grecii, apoi turcii, sunt declaraţi vinovaţi pentru împrumuturile 
comportamentale nocive aduse în spaţiul românesc în timpul regimului 
fanariot. Pe măsură ce societatea se emancipează de sub fanarioţi, apoi de sub 
turci, aceştia sunt criticaţi vehement în discursul intelectualităţii româneşti a 
epocii  respective.104 Războaiele ruso-turce şi mai ales protectoratul rus asupra 
principatelor lasă dincoace de Carpaţi amintiri de neşters, poate cele mai des 
împrospătate şi încă vii, deşi în formă reinterpretată, în mentalul colectiv 
contemporan. 

Orientarea culturală către Occident, pe filieră franceză, a adus cu sine 
nadirul vremelnicului ascendent rusesc şi ridicarea hegemoniei franceze, mit 
care supravieţuieşte latent în mentalul colectiv contemporan antebelic, fie şi 
prin raportare la distanţă la modelul belgian. Însăşi discursul diplomatic de la 
finalul secolului al XIX-lea face mărturie despre imaginea extrem de favorabilă 
a Franţei în principate, I. C Brătianu adresându-i lui Napoleon al III-lea o 
scrisoare în care îi arată că unirea principatelor i-ar aduce Franţei o nouă 
colonie total favorabilă şi leală, fără a fi nevoie de cheltuieli de cucerire şi 
întreţinere.105 Folosirea în cotidian a limbii franceze, preluarea modei 
vestimentare pariziene şi naşterea Micului Paris sunt fenomene de suprafaţă, 
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marea majoritate a populaţiei trăind departe de aceste elemente de civilizaţie, 
România fiind din acest punct de vedere mai aproape de Rusia, cu o vastă 
populaţie rurală, semianalfabetă şi elite şcolite la Paris. După venirea lui Carol I, 
după înfrângerea de la Sedan, contra-mitul german se conturează în cadrul 
elitelor urbane româneşti, fără însă a deveni predominant. 

Anglia nici nu intră în discuţie, fiind extrem de rar prezentă în dezbaterile 
politice, adesea percepută ca fiind prea îndepărtată. Venirea reginei Maria în 
ţară, aduce o poziţie uşor mai bună curentului filo-englez, dar acesta rămâne 
slab reprezentat între cei doi poli: Paris şi Berlin. 

În acest context izbucneşte scânteia războiului. Oricare ar fi fost relaţia 
cu cele două mari blocuri până atunci, momentul 1914 le arunca într-o 
paradigmă complet nouă: aceea de potenţiali viitori aliaţi sau inamici, şi deşi aici 
nimic nu pare poate nou, căci până la urma şi în perioada antebelică era vorba 
de o chestiunie de simpatii şi preferinţe personale la nivelul reprezentanţilor 
elitelor, dar atunci ele se raportau individual, pentru fiecare stat în parte. 

Acum este vorba de a-şi alege tabăra plecând de la simpatiile şi imaginile 
de dinainte de război; numai că de această dată, nu este o alegere a unui singur 
candidat, ci şi a aliaţilor acestuia. Şi fiecare tabără înglobează cel puţin un 
personaj antagonic, Antanta are Rusia, iar Puterile Centrale au  Austro-Ungaria. 
Ponderea celorlalţi aliaţi în balanţă (Anglia, Belgia, Italia, Serbia, Muntenegru 
etc., pentru Antanta, şi Turcia, Bulgaria, pentru Puterile Centrale) este aparent 
nesemnificativă. Discuţiile se poartă la nivel de ,,cu Franţa vs. cu Germania” şi ,,cu 
Franţa, înseamnă cu ruşii, înseamnă să pierdem Basarabia”, iar ,,cu Germania înseamnă 
cu Austro-Ungaria; Horea, Cloşca, Crişan strigă din mormânt ca una ca aiasta nu se 
poate”. 

În cazul românesc, presa preferă să redea ştiri de pe scenele diplomatice, 
relatări cu titluri sugestive şi cu mare priză la public despre principalele bătălii 
de pe frontul de est sau de vest. Prezenţa caricaturilor ca instrument de 
propagandă este restrânsă la câteva publicaţii, dintre care vom aminti ,,Furnica” 
lui George Ranetti. Este însă important de remarcat prezenţa unei categorii 
aparte de publicaţii, care inundă pur şi simplu Bucureştiul anului 1915: 
broşurile. Autorii lor sunt în mare parte necunoscuţi, dar prin profesia pe care 
şi-o afişează pe copertele acestor broşuri propagandistice pe care îşi pun 
semnătura, fac lesne dovada că aparţin intelectualităţii contemporane 
evenimentelor din 1915. Le vom trata pe fiecare în parte, atât caricaturile 
,,Furnicii”, cât şi imaginea beligeranţilor aşa cum reiese ea din publicaţiile 
arondate celor două tabere şi publicate în cursul anului 1915 în România. 

Unele sunt publicate în limba franceză şi vin în sprijinul acestei teorii, a 
Franţei iubită peste tot, fie prin argumentele lor, fie prin simplul fapt că în 
limba germană sunt publicate foarte puţine. L’Angleterre et sa complicite dans la 
guerre actuelle-d’apres les publications officielles et principalement d’apres les documents 
anglais, este o astfel de bizară apariţie: scrisă în limba franceză, ea este clar 
adresată României, elitelor ei vorbitoare de limba franceză. Este însă publicată 



la Berlin, iar ideile ei sunt cu siguranţă pro-germane. Este, aşadar, un fel de a 
face cunoscute ororile franceze războiului, pe înţelesul francofililor. Broşura are 
un mic preambul în limba română, intitulat: ,,Cum conduc francezii războiul”. 
Sunt prezentate orori comise de trupele franceze pe frontul de vest, în toamna 
lui 1914, în special asupra răniţilor, prizonierilor şi medicilor militari ai Crucii 
Roşii care îngrijesc răniţi germani. Recunoaştem, de asemenea, şi discursul 
german cu privire la soldaţii ,,barbari” din colonii, prima relatare este despre 
trofeele, urechi de soldaţi germani, purtate cu mândrie de un soldat marocan. 
Chiar şi civilii sunt acuzaţi de rele tratamente faţă de răniţi şi prizonieri, primii 
fiind scuipaţi de infirmierele din elita franceză a Crucii Roşii, iar ceilalţi aproape 
linşaţi sau înfometaţi.106 

Discursul german iese şi mai bine la iveală în paginile broşurii atunci 
când autorul său, anonim, alege să vorbească despre declaraţia de război a 
Angliei, numindu-o ,,cette monstreuse action de la politique anglaise”. Fără îndoială, 
pentru Germania, Rusia este cea vinovată de declanşarea războiului, dar 
complicitatea Angliei o face la fel de vinovată, căci schimbul de depeşe 
diplomatice între Petersburg şi Foreign Office demască faptul că Anglia a 
cunoscut planurile de mobilizare ale Rusiei cu mult timp înainte. Autorii 
pretind că au obţinut această concluzie fără efort, doar analizând documentele 
remise de cabinetul parlamentului. Intenţia demascării acestui joc al 
mobilizărilor şi declaraţiilor de război este de a stabili clar, convingător şi cu 
argumente precise, un vinovat, lucru lesne de înţeles în lumina logicii epocii. 
Mobilizarea prematură a Rusiei a fost ceea ce a declanşat războiul, determinând 
Germania să declare război înainte ca uriaşa armată rusă să fie complet reunită, 
iar Anglia, care a asistat în cunoştiinţă de cauză, este fără îndoială, la fel de 
vinovată.107 

Asistăm şi la o analiză a mecanismului de decizie britanic, dar aceasta 
rămâne de suprafaţă; ea nu face obiectul principal al broşurii, căci publicul ţintă 
nu este antrenat să analizeze astfel de argumente; cum nu este obiectul de 
analiză al prezentului studiu, nu vom insista asupra lui. Este însă important de 
remarcat (pentru cunoscători şi interesaţi), că Germania îşi va face o impresie 
destul de limpede asupra stilului englez de decizie în criză, iar conciliatorismul 
interbelic nu va fi departe de estimările lor. Însă Anglia este considerată 
vinovată de a fi plănuit strategii anti-germane atât cu Franţa, cât şi cu Belgia, 
aşa cum reiese din documentele capturate de germani în Bruxelles, la Marele 
Stat Major belgian. O vină extrem de important de dovedit non-beligeranţilor, 
cu toate argumentele morale ce îi pot veni în sprijin în decizia asupra taberei 
alături de care se pregătesc să lupte. 

Sunt însă şi expresii locale asupra situaţiei. Majoritatea se înscriu în 
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aceleaşi tipare, de a explica pe înţelesul unui public destul de puţin familiarizat 
cu scena marii politici internaţionale, cum stau lucrurile pe bătrânul continent. 

Anul 1914 aduce, la început, primele pledoarii pentru neutralitate în 
expectativă armată. Este cazul broşurii Pentru lămurirea situaţiei: cuvinte către 
români, de Ion Frunză (fost deputat), cu un motto ce sumarizează ideea centrală 
a eseului: ,,Salus Rei Publicae Suprema Lex (Est)”.108 Menţionarea profesiei 
autorului nu este întâmplătoare, o vom întâlni şi în alte cazuri. Ea este menită 
să ateste expertiza sa politică, să îl legitimeze pe autor ca aparţinând unei elite şi 
să dea astfel mai multă greutate argumentelor sale. 

Sunt sumarizate foarte bine câteva aspecte ale cotidianului bucureştean al 
timpului, ce se vor perpetua şi în 1915:  ,,[…] la noi, de o lună de zile (broşura este 
publicată pe 15 august 1914), lumea este ameţită şi-i trec prin cap şi-i ies din gură şi din 
condeiu vorbele şi gândirile cele mai contrazicătoare şi mai amănunţite […] Vorbesc despre 
ceea ce văd că se petrece, fără să aibă cunoştiinţele, lumina şi liniştea de minte cari sunt 
necesare spre a înţelege şi a avea convingere conştientă despre ce se petrece […] Deştepţi din 
fire, fiecare îşi face o părere pe care o întoarce pe dos peste câteva ceasuri, după ce a auzit pe 
altul cu gura mai mare ca a lui”.109 

În opinia autorului, responsabile de această agitaţie, care a cuprins 
exclusiv oraşele, (căci ,,[…] la sate lumea are treabă să secere şi să treiere”)110 sunt 
gazetele, ,,care scot pe zi 4-5 ediţii speciale”, cu care ,,adună banii de pe urma curiozităţii 
surexcitate a naivilor, ai căror scriitori ştiu toate şi nu au nicio răspundere morală. Altele îşi 
fac influenţa în direcţia dorită prin meşteşugul publicării ştirilor, prin poziţiile la care le 
tipăresc şi prin grosimea caracterelor, iar politicienii şi intelectualii suflă prin ziarele lor 
otrava neadevărului ameţitor pentru opinia publică românească”.111 

Dincolo de această pledoarie antipresă aservită şi antimanipulare prin 
senzaţional, autorul se lansează într-o amplă prezentare a relaţiilor României cu 
beligeranţii, oferindu-ne posibilitatea de a analiza imaginea fiecăruia aşa cum 
este ea cunoscută în mentalul colectiv sau cum este ea folosită în sprijinul unei 
anumite direcţii de politică externă. Fiind pro-neutralitate, autorul prezintă o 
părere în mod evident subiectivă, dar care are meritul de a nu minimiza sau 
exagera defectele şi calităţile relaţiilor bilaterale cu niciuna dintre Marile Puteri 
implicate în conflict la acel moment. 

Aşadar, primii analizaţi sunt slavii: ruşii sunt văzuţi ca un real pericol: 
,,Este ridicol să proclamăm că francezii sunt culţi şi că germanii sunt barbari, când 
adevărata barbarie e în Rusia, unde oamenii stau în genunchi în faţa ţarului, iar telegramele 
oficiale menţionează că niciun rezervist nu s-a prezentat beat la mobilizare”.112 Se 
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vorbeşte despre ,,amestecul otrăvitor al Rusiei în treburile interne ale României”113 chiar 
şi după independenţă, idee deloc străină de cercurile puterii de la Bucureşti, şi 
împărtăşită chiar şi de regele Carol I, care vede în orice agitaţie internă mâna 
Rusiei, finanţatoarea tuturor conflictelor care tulbură viaţa politică 
bucureşteană, aşa cum însuşi suveranul mărturiseşte în corespondenţa adresată 
familiei sale apropiate.114 

În frecventele ocupaţii ale principatelor, ruşii au rămas în mentalul 
colectiv prin ,,jafuri, tiranii, asupriri, imoralitate, linguşiri, cenzură”,115 mai ales în 
vremea protectoratului, când, ,,eliberaţi de turci, am nimerit mai rău, sub copita 
cazacilor”.116 Sub masca panslavismului, ,,inferiori prin cultură şi sărăcie”,117 ei nu 
doresc a-şi atinge scopul: Ţarigrad. Acesta ar echivala cu sfârşitul civilizaţiei, 
căci Rusia şi stepele ei sunt o sursă de invazii de barbari, cazaci cu ,,ochii mici, de 
ciur ce ar aduce Europa într-un nou Ev Mediu”.118 

Imaginea Franţei se conturează în termeni ceva mai blânzi, chiar dacă 
opinia nu este una în totalitate pozitivă. În primul rând, autorul nu pierde 
niciun prilej să menţioneze că România este importantă pentru Marile Puteri 
doar ca pion barieră în faţa Rusiei sau ca monedă de schimb între cele trei 
imperii vecine. Un discurs deloc străin istoriografiei de recentă amintire, dar 
care se integrează perfect în argumentele pro-neutralitate evocate. 

Prezenţa culturii franceze este într-adevăr foarte importantă, în capitală, 
în special, unde apar nu mai puţin de patru ziare complet editate în limba 
franceză, limba de casă a marilor familii politice româneşti, limba în care elitele 
noastre studiază la Paris, unde se îndoctrinează cu mentalitatea franceză.119 În 
opinia autorului, românii trebuie să se emancipeze de sub dominaţia culturii 
franceze, să înţeleagă că ea este prea departe pentru a fi un real ajutor ca în 
trecut, şi că recentele critici aduse cu ocazia celui de-al doilea Război Balcanic 
de gazetele pariziene nu fac cinste poziţiei în care ne aşezăm în raport cu 
Franţa.120 

Amploarea argumentaţiei, dar totodată moderaţia în exprimare şi absenţa 
frazelor peiorative folosite în cazul Rusiei, denotă în fapt că Franţa ocupă într-
adevăr cea mai privilegiată poziţie în opinia publică urbană. Evenimentele de 
stradă din anii neutralităţii, de la strigătele de ,,Vive la France!” la plecarea 
cetăţenilor francezi mobilizaţi până la intonarea Marseillezei  după victoria de pe 
Marna, vin să întărească această poziţie. 
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Franţa are cea mai bună imagine dintre toate statele combatante, şi este 
prezentă în cotidian, spre deosebire de Anglia, care nu stârneşte un număr egal 
de pasiuni, în ciuda prezenţei unei prinţese britanice extrem de carismatice, 
principesa moştenitoare, viitoarea regină, Maria. Anglia apare mai degrabă 
menţionată în discursurile pro-germane, singurii care o văd ca pe un inamic, 
datorită intereselor globale conflictuale. Dar ea interesează extrem de puţin 
opinia publică românească din perioada 1914-1916. 

Moderaţia abordată în discursul despre Franţa este menţinută şi în 
discursul cu privire la Germania. Ponderea lui este însă mult mai mică. Tabăra 
germanofililor este însemnată, iar autorul recunoaşte meritele Germaniei în 
sprijinirea României la Berlin în 1878, ulterior în al II-lea Război Balcanic.121 
Dar nu se lansează în aprecieri dincolo de combaterea sentimentului de ură 
împotriva civilizaţiei Germaniei, care este indusă de educaţia franceză a elitelor 
şi care nu este proprie României.122 

În schimb, autorul nu este deloc moderat în privinţa Austro-Ungariei. 
Din nou, discursul ne face să intuim imaginea prezentă în societatea 
românească, prin dimensiunile alocate expunerii şi prin tipul argumentaţiei 
folosite. La fel ca şi Rusia, deţinătoare a unor provincii locuite de români, 
Austria a fost ,,vitregă cu românii; ne-a luat Oltenia şi ne-a luat şi Bucovina”,123 dar este 
un lucru explicabil, ,,căci cine poate ia şi ţine cât poate”124 (evident, această expresie 
a înţelepciunii populare nu se aplică, în circumstanţe similare, şi Rusiei). Faţă de 
românii din Regat, ,,politica austriacă a părut ca pornită deseori din nervii uzaţi ai unei 
babe neputincioase şi pizmaşe, pe care o apucă nevricalele când vede tinereţea ridicându-se 
puternică şi înfloritoare”.125 

Austria se face mai ales vinovată de a nu fi înţeles importanţa populaţiei 
româneşti din Ardeal, faţă de care a aplicat principiul divide et impera şi i-a lăsat 
pradă ungurilor. Imaginea ungurilor este aproape la fel de rea ca şi cea a ruşilor: 
,,[…] neam asiatic, violent, nedrept, ambiţios, lipsit de respect pentru justiţie între popoare, 
se folosesc de slăbiciunile Austriei şi i se suie în cap, iar Viena e surdă şi oarbă”.126 

Pe măsură ce războiul înaintează şi devine tot mai clar că victoria nu este 
aproape de niciuna dintre tabere, dezbaterile proneutralitate îşi pierd din 
vehemenţă şi frecvenţă. Imaginile culturale precum cea prezentată anterior sunt 
înlocuite de analize centrate mai mult pe concepte mai pragmatice, din zona 
interesului naţional, aşa cum este el perceput în epocă, şi care nu mai apare ca 
imperativ al conservării statului prin neutralitate, ci existenţa României devine 
condiţionată de extinderea frontierelor şi de mărirea populaţiei, căci numai un 
stat naţional mărit ar putea să supravieţuiască în noul context: ,,[…] fără Ardeal 

                                                             
121 Ibidem, p. 29. 
122 Ibidem, p. 40. 
123 Ibidem, pp. 32-40, passim. 
124 Ibidem, pp. 32-40, passim. 
125 Ibidem, p. 33. 
126 Ibidem, p. 43. 



şi fără românii din Austro-Ungaria ne lipsesc coordonatele geografice şi economice 
indispensabile pentru a ne asigura propăşirea, am fi altfel condamnaţi să lâncezim aici, în 
mijlocul marei desvoltări a tuturor neamurilor, adică a ne pregăti pierea”.127 

Analizele prezentate în aceste broşuri tratează probleme mai complexe, 
fără a scoate din calcul problema responsabilizării unui vinovat, dar mergând şi 
către zona intereselor economice. Argumentele ce ţin, însă, de identitatea 
asumată a României, de bastion latin într-un ocean slav, sunt încă prezente în 
unele texte, în care viitorul ajutor primit de la surorile latine Franţa şi Italia este 
uneori comparat suprinzător cu panslavismul rus. La nivelul imaginarului, G. G. 
Mironescu notează că modul crunt în care Germania alege să facă războiul, 
folosind arme noi cu potenţial distructiv uriaş, nu este expresia barbariei şi a 
lipsei de cultură, ci a unui progres tehnic ce denotă tocmai civilizaţie şi 
inteligenţă.128 

Alţii aleg să mizeze tocmai pe argumentul violenţei nemaiîntâlnite. Texte, 
precum Din barbariile ruseşti. Pe aici au trecut ruşii. Grozăviile armatei ţarului în 
Bucovina. Cu ilustraţiuni. Notele unui gazetar drumeţ, de C. I. Dicescu, prezintă 
atrocităţile comise de trupele de cazaci în satele din Bucovina, la graniţa cu 
România. Atacând la început cu predilecţie evreii, cazacii avansează, jefuind şi 
violând femeile din toate satele întâlnite. Detalii explicite sunt prezentate 
publicului prin mărturiile celor care au asistat la atacurile respective. Ilustraţiile 
fac, însă, referire doar la distrugerile materiale, victimele nu sunt prezentate.129 

Evident, sunt şi publicaţii despre comportamentul trupelor dublei 
monarhii în Serbia: Austro Ungarii şi felul cum au făcut războiul în Serbia. Note luate 
la faţa locului de un neutru, de R. A. Reiss, profesor la Universitatea din Laussane. 
Considerată o sursă obiectivă, chiar dacă este publicată la Paris, broşura 
prezintă atrocităţi de alt gen. În primul rând, armele moderne, precum 
gloanţele explozive şi noile tipuri de obuze sunt prezentate în detaliu, la fel ca şi 
efectele lor asupra răniţilor. Fotografii extrem de explicite expun imaginea 
prizonierilor masacraţi, a femeilor şi copiilor mutilaţi şi ucişi.130 

Ceea ce a început iniţial ca o luare în derâdere a germanilor de către 
cărţile poştale franţuzeşti (aşa cum am menţionat anterior), care prezentau un 
soldat german punându-şi mândru cizma pe trupul unor femei ucise, întreaga 
scenă purtând titulatura: „Singura lor victorie, asupra celor slabi şi inocenţi”,131 
s-a dovedit a fi o armă de propaganda eficientă pentru a mobiliza un popor 

                                                             
127 G. G. Mironescu (senator), România faţă de războiul european-extras dintr-o scrisoare publică 
adresată Domnilor alegători ai Colegiului I de Vaslui, Bucureşti, Tipografia Profesională D. C. 
Ionescu, 1915, p. 14. 
128 Ibidem, p. 31. 
129 C. I. Dicescu, Din barbariile ruseşti. Pe aici au trecut ruşii. Grozãviile armatei ţarului în Bucovina. Cu 
ilustraţiuni. Notele unui gazetar drumeţ, f.l., f.e., 1915, passim. 
130 R. A. Reiss, Austro Ungarii şi felul cum au făcut războiul în Serbia. Note luate la faţa locului de un 
neutru, Paris, Librairie Armand Colin, 1915, passim. 
131 Pierre Brouland, Guillame Doizy, La grande guerre des cartes postales, p. 20. 



(românii) care se teme instinctiv de război şi care nu a împărtăşit entuziasmul 
occidental pentru mobilizare decât într-o foarte mică parte a sa. 

Aşadar, la fel ca şi în Franţa şi în Germania, ironia şi umorul au jucat un 
rol important. Cărţile poştale occidentale prezintă imagini comice ale 
inamicului, dar niciodată nu critică deciziile de politică internă. Chiar şi 
apelurile către o pace mai rapidă sunt cenzurate, fiind considerate expresia 
defetismului ce începe să se manifeste în 1915.132 

Încă neutră, în România se publică imagini satirice în ,,Furnica”, cu teme 
ce merg de la ridicol, la vulgar şi terifiant, dar cu accent pus pe ironizarea şi 
critica situaţiei din Bucureştiul epocii. În vreme ce francezii publică ilustrate cu 
scopul de a îndemna întreaga populaţie să participe la efortul de război, 
caricaturile româneşti pun cu ironie accentul pe incapacitatea clasei politice de a 
ajunge la un consens. Câteodată simplist, alteori elaborat, umorul din ,,Furnica” 
consistă în a prezenta fiecare şef  de stat beligerant cu trăsăturile sale 
binecunoscute: Kaiserul cu mustăţile şi casca sa prusacă,133 Franz Iosef  cu 
favoriţii săi, ca o marionetă în mâinile unui personaj cu mustăţi hunice.134 

Cititorii îl pot lesne recunoaşte pe regele Ferdinand şi Ionel Brătianu, 
precum şi pe alţi miniştri români, dar şi personaje care sunt sinteza unor 
stereotipuri naţionale. Toate acestea sunt menite de a transmite rapid un mesaj 
clar unui public care crede că este expert în majoritatea problemelor şi care este 
extrem de uşor de manipulat şi, prin urmare, incapabil de a-şi forma o opinie 
stabilă. 

Deşi adesea prezintă caricaturi ale suveranilor Puterilor Centrale, nu 
putem afirma că ,,Furnica”  este pro-Antanta în totalitate. De cele mai multe 
ori, este criticată situaţia în sine, neutralitatea, indecizia regelui Ferdinand, 
acţiunile ascunse ale lui Ionel Brătianu, care pare să ţină în şah cancelariile 
ministerelor de externe europene, atitudinea celor două tabere faţă de România, 
situaţia de pe front, etc. 

La zece luni de la izbucnirea ostilităţilor, victoria nu pare a fi deloc 
aproape de niciuna dintre cele două tabere. Kaiserul este prezentat alături de 
Dumnezeu, care îl avertizează că planurile sale de Weltpolitik sunt sortite 
eşecului, întrucât se bazează pe ajutorul unei ,,mârţoage bătrâne” ca Franz 
Iosef,135 al cărui imperiu muribund este luat în derâdere de toate provinciile 
locuite de români. 

Evenimentele de pe front, precum marea retragere rusă, sau prima 
utilizare a gazului toxic sunt satirizate de ,,Furnica”: ţarul este prezentat ca 
fugind atât de tare, încât îşi pierde coroana,136 iar gazele toxice sunt produse în 

                                                             
132 Ibidem, p. 29. 
133 Furnica, 14 iulie 1915, accesat online pe site-ul www.marelerazboi.ro la 28 Ianuarie 2016. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem, 10 februarie 1915.  
136 Ibidem, 28 iulie 1916.  



latrinele germane.137 Ionel Brătianu apare ca fiind curtat de toate Marile Puteri 
europene şi fiind perfect capabil să pară indiferent la presiunile lor.138 Regele 
Ferdinand fie se ascunde pentru a putea evita să ia o decizie, fie se străduie să 
construiască România Mare de unul singur, în vreme ce toate celelalte state îi 
fac promisiuni complet inutile.139 

Caricaturile sunt importante în analiza asupra opiniei publice deoarece 
reuşesc să rezume o situaţie şi să o explice prin apel la umor pentru marea masă 
a populaţiei, fără a avea o prezentare părtinitoare, aşa cum o au ziarele vremii, 
care prin multitudinea de opinii contradictorii prezentate, nu fac altceva decât 
să răspândească şi mai multă confuzie. Caricatura se adresează unui public mai 
larg, cu mesaje scurte ce fac haz de necaz. 

Imaginea viitorilor inamici sau aliaţi rămâne aşadar un subiect sensibil. 
Amprentarea emoţională joacă un rol crucial, pe care propaganda se străduie să 
îl demonteze sau să îl exploateze conform cu tabăra pe care o slujeşte. Nimeni 
nu poate anticipa cu adevărat viitorul curs al evenimentelor, aşadar alegerea 
alianţei va fi bazată, din fericire, pe garanţiile oferite, garanţii ce vor alimenta şi 
adeziunea populară la cauza Antantei. Concursul favorabil de împrejurări le va 
da dreptate partizanilor ei, iar dincolo de anii de sacrificiu, interesul naţional pe 
care îl reiterează toate publicaţiile anului 1915, România Mare, va deveni 
realitate, deşi doar într-o efemeră stabilitate politică. 
 
 

1915: The Public Opinion and the Image of  the Belligerents in the Old Kingdom 
Romania 

 
(Abstract) 

 
By 1915, the war had seemed to go on for ages and victory was nowhere in sight. 

Propaganda was the most important weapon to wield, since both belligerent blocks were 
looking for new allies. For Romania, the choice was not easy, since it wanted to claim a smaller 
or larger territory inhabited mostly by Romanians from each of  the two (out of  three) most 
important empires of  the continent: Austro-Hungary and Russia. Regarding itself  as key player 
in the Balkans, it had to choose whether to join the Entente or the Central Powers, being 
bound to the latter by a secret and obsolete treaty. But apart from the military, economical and 
political strategies made by the elites, what was the image of  the potential enemy shaped up in 
the Romanian public opinion of  1915? Did it value its past experience, or was it more likely to 
seize the moment and choose accordingly to the present context in order to achieve its goal? 
Did the folklore image of  the belligerent states matter or did reason finally prevail? This is the 
main purpose of  this study, we mean to present Romanian images of  potential enemies and 
allies before choosing the alliance in 1916. 

Keywords: propaganda, imaginary, public opinion, friend/foe, Great War. 
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Despre prima conflagraţie mondială şi urmările ei s-a scris destul de mult 
în ultimul timp. Comemorarea centenarului evenimentului a generat publicarea 
unor studii şi volume140 în paginile cărora au fost valorificate episoade 
privitoare la memorialistică, istoria mentalităţilor, rolul religiei în război şi alte 
aspecte similare sau reeditarea unor lucrări importante privitoare la acea 
perioadă.141 Istoricii din zona Năsăudului au fost însă preocupaţi de aceste 
aspecte încă înainte de momentul 2014, ei valorificând în scrierile lor informaţii 
privitoare la contribuţia avută de oamenii locului în realizarea Marii Uniri,142 
publicând documente143 sau valorificând elemente folclorice din acea vreme.144 

Ulterior, ei au continuat aceste cercetări, preocupându-se de realizarea 
unor aprofundări sau de valorificarea unor aspecte inedite145 ale perioadei. Cu 

                                                             
140 Iată câteva dintre cele mai importante titluri din cadrul acestui areal: Mihai-Octavian Groza, 
Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015; Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean, Marele 
Război în memoria bănăţeană (1914-1919), volum I-III, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2012, 2013, 2015; Rodica Groza (coordonator), Sebeş, 
timp regăsit... Lucrările Conferinţei ,,100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia 
sebeşenilor la război şi Marea Unire”, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 87-95; Ioan Bolovan, 
Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş (coordonatori), Primul Război Mondial. Perspectivă 
istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 
2015. 
141 Un exemplu în acest sens poate fi considerată opera lui Sebastian Stanca privitoare la jertfele 
preoţimii din Ardeal în timpul Primului Război Mondial: Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii 
române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note 
şi indici de Mihai-Octavian Groza si Mircea Gheorghe Abrudan, Cluj-Napoca/Deva, Editura 
Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015. 
142 Ioan Seni, Năsăudenii şi Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2008. 
143 Cf. Ioan Sigmirea, Adrian Onofreiu, Istoria Judeţului Bistriţa-Năsăud în documente şi texte (epocile 
modernă şi contemporană), Bistriţa, Editura Răsunetul, 2001. 
144 A se vedea, de exemplu: Ion Lucian, Păunaş mândru rotat: culegere de folclor din Parva, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006; Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere, Bistriţa, 
Editura George Coşbuc, 2003; Liviu Păiuş, Folclorul Ţării Năsăudului, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 
Editura Napoca Star, 2009; Liviu Păiuş, Sus la munţi ca negura. Folclor din ţinutul Năsăudului, Cluj-
Napoca, Editura Napoca Star, 2005; Liviu Păiuş, Someş, apă curgătoare, Bistriţa, Editura George 
Coşbuc, 2003; Simion Lupşan, Adrian Onofreiu, Nicolae Lupşan, Leşu şi leşenii. Mărturii pentru 
neuitare-repere monografice, Bistriţa, Editura Karuna, 2007; Octavian Hodoroga, Scrisori în versuri de 
pe front, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2007; Florin Gabriel Bindea, ,,Problematica recrutării şi a 
războiului oglindită în folclor”, în volumul Asociaţiunea Astra Rediviva-Sesiune internaţională (2010; 
Năsăud), coordonat de Ioan Seni, Sibiu, Editura Asociaţiunii ASTRA, 2012, pp. 160-163. 
145 Cf. Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea Primului Război Mondial reflectată în folclorul din 
zona Năsăudului”, în volumul Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-



toate acestea, există încă suficiente aspecte privitoare la conflagraţie care nu au 
fost valorificate sau care aşteaptă încă să fie descoperite. Vastul material 
documentar datând din acea perioadă, ce se păstrează încă în Arhivele 
Naţionale de la Bistriţa, sau bogăţia folclorului dedicat temei sunt doar două 
dintre cele mai importante paliere în care s-ar mai putea aduce încă noi 
contribuţii. 

Asupra celui din urmă dintre ele ne vom opri şi noi în cadrul acestei 
cercetări. Dacă o parte importantă a acestuia a fost culeasă în volumele 
profesorului Liviu Păiuş, ale Valeriei Peter Predescu,146 sau în paginile 
diferitelor monografii locale, de investigarea conţinutului lor nu s-au preocupat 
până acum decât sporadic diferiţi specialişti,147 bogăţia conţinutului şi a 
mesajului rămânând adesea nevalorificate. 

Din aceste considerente am decis ca, în rândurile următoare, să ne oprim 
asupra folclorului funebru privitor la această perioadă din zonă şi să reliefăm 
modul în care reflectă el imaginea Marelui Război. Culegeri privitoare la această 
temă au realizat şi alţi specialişti, care au evidenţiat în paginile lucrărilor lor 
modul în care s-a răsfrânt experienţa războiului asupra Maramureşului,148 
Bihorului149 sau altor zone, conştienţi fiind parcă, de faptul că ,,literatura 
poporană este cea mai fidelă oglindă a însuşirilor caracteristice ale unui popor”.150 În zona 
Năsăudului au existat, de asemenea, etnografi care au cules cântece funebre151 

                                                                                                                                                           
Crişana, IX, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 
2014, pp. 587-594; Idem, ,,O mărturie din Ţara Năsădului despre Primul Război Mondial-
jurnalul colonelului Anchidim Şoldea”, în volumul Sebeş, timp regăsit, pp. 87-95; Idem, ,,Urmări 
ale Primului Război Mondial în localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud: orfani şi văduve de 
război”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp. 81-84. 
146 Valeria Peter Predescu, ,,Cântarea de pe urmă”. Versuri şi cântări morţeşti din ritualul de 
înmormântare din judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Editura Arcade, 2005; Idem, Cântări năsăudene 
culese şi alese de Valeria Peter Predescu, Timişoara, Tipografia Popa’s Art, 2002.  
147 Un studiu interesant privitor la modul în care folclorul reflectă imaginea soldatului din 
Primul Război mondial realizează profesorul Liviu Păiuş. Pentru mai multe detalii a se vedea: 
Liviu Păiuş, ,,Soldat şi prizonier. Însemnări din Primul Război Mondial”, în Arhiva Someşană, 
seria     a III-a, III, 2004, pp. 507-526. 
148 Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania, traducere de 
Mircea Boari, Runa Petringeanu, Georgiana Farnoaga, West Paul Barbu, ediţia a II-a, Iaşi,  
Editura Polirom, 2005. 
149 Petru Maliţa, Folclor literar din Bihor, volum III, Bocete şi versuri de înmormântare, Oradea, 
Biblioteca Revistei Familia, 2003. 
150 Gavril Bichigean, Ion Tomuţa, Bocete şi descântece din Ţinutul Năsăudului, Bistriţa, Tipografia lui 
G. Matheiu, 1938, p. 3. 
151 Cf. Macedon Tofeni, Ana Băeş, Ioan Seni, Radu Băeş, La fântâna cu doi fagi. Culegere de folclor 
poetic de pe Valea Gersei, Năsăud, Editura Fundaţiei George Coşbuc, 1997, pp. 235-254; Vasile 
Filip, Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imaterială românească din Bistriţa-Năsăud, volum I, 
Riturile de trecere, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2012, pp. 225-458; Ioan Pintea, Ionel Tompa, 
Gheorghe Pop (coordonatori), Cartea de la Runc, Bistriţa, Editura Aletheia, 2002, p. 22; Sever 
Hurdea, Bocete culese de la Floarea Turşan, din comuna Zagra, judeţul Năsăud, Sibiu, Editura 
Asociaţiunii ASTRA, 1940. 



sau cercetători care au investigat tema morţii şi implicaţiile ei,152 fără a se 
preocupa însă în mod explicit de accentele pe care le primeşte ea atunci când 
este văzută în contextul conflagraţiei sau de modul în care se pot reconstitui, 
pornind de la conţinutul acestor texte, aspecte privitoare la mentalul colectiv al 
soldatului român din Transilvania din acea perioadă. De aceea, folosindu-ne de 
aceste antologii, dar şi de celelalte texte ce aparţin genului, pe care le-am găsit 
răspândite în paginile unor periodice ale vremii sau ale altora mai recente, vom 
încerca, îmbinând metoda deductivă cu cea inductivă, să pătrundem în 
profunzimea acestui univers al războiului şi să vedem în ce mod se modifică 
percepţia cu privire la el în decursul timpului sau cum se reflectă ea atunci când 
contextul este pigmentat de apariţia fenomenului morţii. 

În cadrul investigaţiei noastre am identificat zece elemente ce pot fi 
încadrate din perspectiva genului, în categoria folclorului funebru din această 
zonă.153 Dacă avem în vedere faptul că aici, bocetul era un act cu valoare 
religios-socială,154 fapt ce a generat apariţia unei adevărate ,,industrii” a 
bocitului, în cadrul căreia activau de obicei femei ,,specializate” în acest 
domeniu,155 mărturiile păstrate sunt foarte puţine. Cu toate acestea, ele oferă 
informaţii preţioase cu privire la modul în care este perceput războiul prin 
prisma morţii unui apropiat, certificând ipoteza lui Phillipe Aries156 cu privire la 
,,complicitatea” dintre Biserică şi stat în privinţa războiului şi arătând 
importanţa celei dintâi în susţinerea moralului celor rămaşi acasă. 

                                                             
152 Ca de exemplu: Claudia  Septimia  Peteanu, ,,Atitudinea faţă de  moarte în comunităţile 
năsăudene foste grănicereşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Studii şi cercetări 
etnoculturale, XII, 2007, pp. 245-250; Ana-Maria Neniţoiu, „Practici funerare în Ţara Năsăudului 
în a doua  jumătate a secolului al XIX-lea”, în Studii şi cercetări etnoculturale, XII, 2007, pp. 287-
292; Florina Pop, „Fârâme din testamentele unor fii de grăniceri din secolul al XIX-lea”, în 
Studii şi cercetări etnoculturale, XII, 2007, pp. 155-160; Gabriela Sermeşan, „Rituri funerare în Ţara 
Năsăudului”, în Arhiva Someşană, seria a III-a, V, 2006, pp. 239-248; Vasile Tutula, Comuna 
Telciu (1245-2004) judeţul Bistriţa-Năsăud. Repere monografice-un sat de pe Valea Sălăuţei, muza lui 
George Coşbuc, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2004, pp. 333-334. 
153 În cadrul procesului de selecţie, am fost foarte atenţi ca nu cumva să integrăm în această 
categorie şi bocetele care îi privesc pe soldaţii decedaţi pe front în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Acolo unde nu am avut suficiente argumente care să ne convingă că este vorba 
despre tineri decedaţi în timpul Marelui Război am preferat excluderea materialului din această 
categorie. De cele mai multe ori însă, am căutat aspecte ce ţineau de contextul bătăliei, locurile 
la care se face referire sau alte elemente de natură cronologică, cu scopul de a avea certitudinea 
datării. 
154 Astfel, după cum arată Valeria Peter Predescu: ,,Familia care nu-şi cântă mortul este povestită în sat 
multă vreme, este considerată ca fiind nerecunoscătoare şi lipsită de respect pentru cel decedat”. A se vedea: 
Valeria Peter Predescu, ,,Cântarea de pe urmă”, p. 16; Cf. Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale 
asupra Primului Război Mondial, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2004, p. 169. 
155 Cf. Gabriela Sermeşan, Elemente de cultură tradiţională în comuna Salva, Beclean, Editura Clubul 
Saeculum, 2009, p. 76. 
156 Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, volum 1, Vremea gisanţilor, traducere de Andrei Niculescu, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1996, p. 23; Cf. Vasile Filip, Menuţ Maximinian, Cultura 
tradiţională imaterială românească din Bistriţa-Năsăud, volum I, Riturile de trecere, p. 170. 



Înainte de a oferi însă câteva exemple şi de a le analiza, trebuie spus că, 
pe lângă bocetele propriu-zise, ce cuprind, aşa cum arată specialiştii, trei genuri 
muzicale distincte (cântece, ritualuri şi ceremoniale, bocete şi versuri 
funebre),157 ideea morţii apare într-o manieră aproape recurentă în toate textele 
folclorice, fie că este vorba despre scrisorile în versuri adresate de tânăr familiei 
sau iubitei,158 de descrierea stării de pe front,159 prezenţa ei fiind la fel de des 
întâlnită între motivele literare precum plânsul160 sau dragostea.161 Prevestită de 
anumite evenimente premergătoare,162 sau sosită pe neaşteptate, moartea era 
aşadar lucrul de care fiecare soldat ce pleca pe front se temea. Mulţi dintre ei 
ajungeau să aibă experienţa ei. O parte dintre ei erau recuperaţi şi aduşi acasă 
spre a fi îngropaţi. Alţii însă, rămâneau în tranşee, de unde trupurile lor nu mai 
erau recuperate, fapt ce poate să explice penuria de bocete din acea perioadă 
care   s-au păstrat. 

Experienţa războiului s-a amprentat atât de puternic în sufletele celor 
care au trecut prin ea, încât ecouri ale ei pot fi regăsite încă la mai mulţi ani 

                                                             
157 ,,Repertoriul funebru de la noi cuprinde trei specii literar-muzicale distincte, atât pe plan funcţional, cât şi pe 
cel tematico-stilistic: cântece, ritualuri (şi ceremoniale), bocete şi versuri funebre”. A se vedea: Gabriela 
Sermeşan, „Rituri funerare în Ţara Năsăudului”, pp. 239-248.  
158 Iată un astfel de exemplu: ,,Cine m-o luat cătană/N-ar avea ce da pomană,/Că pomana şi-o 
dat/Când pe mine m-o luat”. A se vedea: ***, ,,Din cătănie”, în Freamăt Năsăudean. Revistă literar 
ştiinţifică şi de folclor, an I, numãr 1, 1938, p. 5. 
159 Aici, iminenţa morţii, numele ei, sau elemente care o sugerează, sunt folosite adesea pentru a 
descrie starea generală de tensiune ce domneşte pe front. Iată, de exemplu, cum descrie un 
soldat talentat în arta versificaţiei atmosfera de pe front: ,,Bate vânt din răsărit/Pe soldatul 
necăjit./Suflă vânt din miază-noapte,/Care-aduce numai moarte,/C-acela nu-i vânt curat,/Că-i cu sânge-
amestecat,/Căci bubuitul de tun,/Mereu sună ca nebun/Chiar şi sunetul de puşcă,/Pare că de piept te 
muşcă,/Şi-apoi câte alte toate,/Care aduc numai moarte./Aşa-i soldatu-n războiu/Ca şi o floare-n 
puhoiu/Aşa e soldatu-n luptă/Ca şi-o floare care-i ruptă/Şi-aruncată în cărare/De o calcă ori şi care,/Fără 
să o ia în seamă/C-a fost floare-ori buruiană./Acesta-i vântul ce bate,/Vânt de care-am scris în carte,/Nu-i 
vântul de la Ineu,/Că-i un vânt cu mult mai rău./Nu-i vântu Ineului,/Că-i glonţul duşmanului,/Care bate 
ne-ncetat/Ca şi vântul cel turbat”. A se vedea: Vasile Scridon, ,,Bate vânt din răsărit. Scrisoare din 
cătănie”, în Freamăt Năsăudean. Revistă literar ştiinţifică şi de folclor, an I, numãr 1, 1938, p. 5. 
160 ,,Plânsul stâmpără durerea,/Cum stâmpără ploaia inul,/Cu greu aflii mângâierea/Când o ceri de la 
străinul”. A se vedea: I. Milluţa, ,,Rânduri despre un ţăran-poet”,  în Vatra, an I, numãr 7, 1935, 
p. 211. 
161 Care, uneori, este prezentată prin intermediul gândurilor ce îi sunt adresate de către soldat 
iubitei, iar alteori de către gândurile adresate de ea, care rămâne acasă. Există însă şi altfel de 
modalităţi prin care dragostea poate fi prezentă în poeziile de pe front. Un text din localitatea 
Runcu Salvei, datând din acea perioadă, vorbeşte despre dragoste, reliefând faptul că invalizii şi 
bătrânii rămăseseră singurii bărbaţi din sat. Într-o manieră satirică, într-un text ce îmbină ironia 
cu resemnarea tristă, autorul se adresează împăratului astfel: ,,Împărate, împărate,/Nice asta nu-i 
dreptate/Cei frumoşi să cătunească,/Cei hâzi să se veselească!/Cei frumoşi să meargă-n foc,/Cei hâzi cu fete 
la joc!/Cei frumoşi să meargă-n ţară,/Cei hâzi la fete pe seară!/Cei frumoşi îs duşi în lume,/Cei hâzi pun la 
fete nume,/Cei frumoşi bat ţările,/Cei hâzi, şezătorile!”. A se vedea: Ioan Pintea, Ionel Tompa, 
Gheorghe Pop (coordonatori), Cartea de la Runc, p. 84. 
162 Cf. Vasile Filip, Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imaterială românească din Bistriţa-
Năsăud, volum I, Riturile de trecere, p. 336. 



după încheierea lui. Astfel, de exemplu, pe lângă bocetele clasice, în cadrul 
cărora mama sau iubita îşi plâng fiul sau iubitul căzut pe front sau una dintre 
ele, răpusă de dor, i se adresează acestuia prin gura ,,bocitoarei”, există situaţii 
în care, în cadrul cântecelor funebre ale oamenilor al căror deces are loc la mult 
timp după evenimente, se găsesc referiri la modul în care i-a afectat conflagraţia 
în copilărie. Şi în acest context, avem de-a face de obicei cu două situaţii, 
respectiv omul care rămâne orfan din pricina războiului, sau mama care-şi 
creşte singură copiii din pricina faptului că soţul nu se mai întoarce de pe 
front.163 Cea dintâi o ilustrează frumos un bocet cules din localitatea Telciu de 
către interpreta Valeria Peter Predescu: ,,Rămâi săcreată lume. Nu-mi pare rău după 
tine/Că nu mi-o fost aşă bine/Cât am trăit lume-n tine./Am rămas de mică-orfană/Fără 
tată fără mamă./Tata o murit în război/Mama acasă între noi,/Cinci copii am mai 
rămas/Tăt cu lacrimi pă obraz/Tăţi micuţi şi supăraţi/La străini în samă daţi”.164 

Experienţa războiului i-a marcat acestei femei copilăria, făcându-o să nu 
îşi cunoască tatăl şi să aibă o copilărie marcată de greutăţi. Astfel, deşi nu a 
participat direct la conflagraţie, ea a fost atât de marcată de urmările ei încât, 
este de crezut că a povestit adesea celor din jur cele privitoare la plecarea tatălui 
şi la greutăţile începutului vieţii, aceştia considerând necesară introducerea 
acestei experienţe în cântecul funebru ce a fost prezentat la înmormântarea ei. 

Un alt exemplu, din aceeaşi categorie, ne oferă Ana-Maria şi Mircea 
Daroşi, în monografia localităţii Nepos. De această dată, autorii cântecului 
funerar par să fie copiii defunctei. Remarcabilă este aici creativitatea autorului 
anonim, care imaginează cântecul ca pe un ultim dialog în cadrul căruia nu cea 
care pleacă din lume se adresează celor ce rămân, ci copiii sunt cei care încearcă 
să o mângâie pe mamă şi să o ajute să plece bucuroasă de aici: ,,N-aş fi mamă 
supărată/Să-ţi fi fost bine vreodată/De când mamă te-ai născut/Nici un bine n-ai 
avut/Că de micuţă ai rămas/Orfană şi de năcaz./Scump îi numele de tată/Mneata n-ai 
zis niciodată/Că micuţă te-o lăsat/Când în război o plecat/Şi-napoi n-o înturnat”.165 

Fragmentul ilustrează, între altele, şi faptul că experienţa tristă a 
conflagraţiei se repercutează şi asupra unor generaţii care s-au născut la mulţi 
ani după încheierea ei. Aceştia cunosc diferitele faţete ale conflictului prin 
intermediul povestirilor celor mai în vârstă, astfel luând naştere reprezentările 
din memoria colectivă ale evenimentului. 

Localitatea Parva, de unde s-au păstrat mai multe cântări funebre, oferă 
trei exemple, diferite atât din perspectiva conţinutului, cât şi din cea a 
mesajului. Unic în peisaj este un text, în care mama este cea care pleacă şi 
ultimul ei gând îi este adresat fiului: ,,Vasălică, dragu mamii,/Tu-n armată cât ăi 

                                                             
163 Din păcate, din această categorie nu am găsit nici un cântec reprezentativ.  
164 Valeria Peter Predescu, Versuri şi cântări morţeşti din ritualul de înmormântare din judeţul Bistriţa-
Năsăud, p. 134. 
165 Ana-Maria Daroşi, Mircea Daroşi, Zestrea etnoculturală a satului Nepos, Bistriţa, Editura 
Karuna, 2011, p. 101. 



sta,/Pachet nu-i mai căpăta,/De la mama, scumpa ta”.166 Un alt text este conceput ca 
un gând adresat defunctului de către cei dragi rămaşi în viaţă. Comparaţia între 
cei doi împăraţi, al Austro-Ungariei, şi Dumnezeu, este folosită pentru a arăta 
ireversibilitatea traseului către cel din urmă dintre ei: ,,De la împăratu din 
jos,/Dusu-te-ai şi te-ai întors!/De la împăratu de-amu,/Nu-i mai înturna altu./Unde nu 
cântă cucu,/Nici nu ară cu plugu,/Nici nu ară, nici nu cară,/Nici samănă grâu de 
vară./C-acolo-i drumu de piatră/Nu poţi veni niciodată./Şi-acolo-i drumu cu spini,/Nu 
poţi mere de vecini”.167 

Imaginea Raiului este şi ea diferită de reprezentările clasice din mentalul 
popular ale acestui loc. Grădina cerului nu mai este locul plin de bucurie şi 
verdeaţă, ci se metamorfozează într-un spaţiu a cărui principală calitate este 
aceea de a nu-i da celui ce ajunge acolo posibilitatea unei întoarceri. Durerea şi 
tristeţea modifică aşadar în mentalul colectiv până şi imaginea Edenului. E 
discutabil dacă nu cumva comparaţia dintre cei doi împăraţi nu reliefează 
scăderea respectului pentru autoritatea imperială şi devalorizarea ,,mitului 
bunului împărat”. 

Cel de-al treilea text de aici se constituie într-un dialog între doi morţi, 
mama şi fiul. Ineditul lui constă tocmai în acest cadru atipic al discuţiei. Fiul, a 
cărui căsătorie mama o aştepta, fiind probabil planificată încă înainte de 
moartea ei, moare pe front. Înmormântarea este prezentată ca o nuntă, nu din 
considerente ce frizează ironia, ci pentru a distrage atenţia publicului îndurerat: 
,,Frunză verde de-alămâie,/Ieşi, mămucă de sub glie,/Că eu plec la cununie!/Şi în loc de 
ceteraş,/Două feşnici la sălaş.../Şi în loc de steag frumos,/Îs praporii lui Hristos”.168 

Elementele specifice înmormântării sunt personificate aici, devenind 
părţi ale acestei nunţi, precum în versurile Mioriţei. Bocetul relevă însă cu talent 
literar şi realism durerea pierderii unui tânăr în război. 

Ideea nunţii este prezentă în cântecul funebru şi în alte localităţi din zona 
Năsăudului. Valeria Peter Predescu oferă şi ea un astfel de exemplu din 
localitatea Telciu. Şi de această dată, elementele specifice ritualului 
înmormântării sunt comparate cu instrumentele necesare nunţii ţărăneşti. 
Tristeţea provocată de pierderea tânărului este însă prezentă pe întreg parcursul 
bocetului: ,,Giorgiţă bumb de argint/Tânăr te duci în pământ/Noi cu tăţi aşa-am 
gândit/Că-n iast  toamnă-i libera/Şi la iarnă ti-nsura/Şi după tine-or vini/Cemătorii cu 
caii/Ş-om deştide porţâle/Ş-or ieşi cu mnirile/Ş-om deştide portiţa/Şi-i vini cu mireasa/Da 
tu rău ne-ai celuit/Că după tine-or vinit/Cemătorii cu sălaş/Şi cu steagu de buhaş”.169 

,,Buhaşul”, conifer cu relevanţă simbolică pentru ritualul tradiţional al 
înmormântării, este prezent în multe dintre cântecele funebre. Folosit atât 
pentru steagul de nuntă, cât şi pentru cel de înmormântare, el este prezent cu 

                                                             
166 Ion Lucian, Păunaş mândru rotat. Culegere de folclor din Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, p. 180. 
167 Ibidem, pp. 178-179. 
168 Ibidem, p. 179. 
169 Valeria Peter Predescu, ,,Cântarea de pe urmă”, p. 15. 



precădere în zona localităţii Rebrişoara, unde îl regăsim şi într-un bocet dedicat 
unui soldat: ,,Şi-acesta buhaş de brad,/Înc-a crescut supărat,/C-a ştiut c-a veni în sat,/Pe 
seama unui soldat”.170 Bradul este, de asemenea, folosit şi ca materie primă pentru 
sicriu. Uneori, acesta este personificat, iubita adresându-i rugăminţi în care îi 
cere să aibă grijă de iubitul pe care îl duce la groapă: ,,Sălăşel mândru de brad,/Eu 
te rog cu mare drag,/Să-l ţii bine astupat/C-a pe-o floricică-n strat,/C-a fost tinerel 
soldat”.171 

Dacă mama şi iubita sunt adesea întâlnite atât în doinele de pe front, cât 
şi în celelalte cântece, între care şi cele aparţinând genului investigat, tatălui, 
tânărul i se adresează arareori în folclorul din acea perioadă. Motivele sunt 
multiple: pe de-o parte, taţii luptau adesea împreună cu fiii pe acelaşi front sau 
pe fronturi diferite, legăturile sentimentale erau mai puternice pentru mame 
decât pentru ei, era nepotrivit ca un tânăr să i se jeluiască unui bărbat, care nu  
l-ar fi înţeles şi l-ar fi ignorat probabil etc. Textele adresate mamei sunt însă 
destul de numeroase. Un astfel de exemplu, provenind cel mai probabil din 
zona localităţilor Rodna sau Maieru, ne oferă şi profesorul Liviu Păiuş, într-una 
dintre culegerile sale. Versurile conţin câteva gânduri de rămas bun, cuvinte ce 
seamănă a reproş şi o trecere în revistă a priceperii în activităţile gospodăreşti, 
cu care se lăuda defunctul, dar şi un scurt cuvânt adresat tatălui: ,,Plânge-mă 
maică cu dor,/Ţi-am fost fată şi fecior./Ţi-am scos plugul din ocol/Şi ţi l-am dus la 
ogor.../Frunză verde de pe coastă,/Rămâi, maică, sănătoasă/Dacă n-ai fost bucuroasă/Să 
mă vezi la casa voastră/Şi la vară pe la coasă./Frunză verde măr frumos,/Rămâi, tată, 
sănătos,/Dacă n-ai fost bucuros,/Să mă vezi la lucrul vost”.172 

Acestea sunt aşadar, principalele cântări funebre din zona Năsăudului, în 
care regăsim informaţii cu privire la Primul Război Mondial. În ciuda penuriei 
lor numerice, lectura lor ne oferă informaţii bogate cu privire la modul în care 
era văzută moartea în societatea acelor vremuri, la război şi urmările lui, la 
principalele sentimente umane, dragostea, tristeţea şi frica, la credinţă şi alte 
elemente similare. Lectura lor relevă pe de-o parte talentul autorilor care au 
reuşit să imagineze situaţii şi dialoguri interesante prin intermediul cărora să 
ilustreze relaţia fiului defunct cu mama sa, a mamei defuncte cu fiul, a iubitei cu 
iubitul, dar şi bogăţia culturală a zonei şi a ritualurilor funerare, care, în cazul 
tinerilor necăsătoriţi, sunt comparate cu nunta. Reprezentările imaginarului cu 
privire la corpul uman, dragoste sau rai sunt şi ele interesante, iar comparaţia 
între împăratul pământesc şi Dumnezeu arată şi ea cum erau percepuţi cei doi 
de către oamenii locului. 

Zona Năsăudului este astfel, după cum se poate vedea şi din cercetarea 
de faţă, una bogată în spiritualitate, cultură şi folclor. Oamenii de aici, 
folosindu-se de înclinaţiile lor artistice reuşesc să ilustreze ororile războiului şi 

                                                             
170 Gavril Bichigean, Ion Tomuţa, Bocete şi descântece din Ţinutul Năsăudului, p. 12. 
171 Ibidem, p. 22. 
172 Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere. Folclor din război, p. 32.    



urmările pe care acesta le are nu doar asupra actanţilor direcţi, ci şi asupra 
urmaşilor lor, lăsând totodată valoroase mărturii cu privire la modul în care s-a 
amprentat el asupra societăţii româneşti transilvănene de pe aceste meleaguri.  

 
 

The Image of the First World War as Reflected in the Funeral Songs from Năsăud 
 

(Abstract) 
 

The research presents and analyses the funeral songs from the Năsăud area, beginning 
with the First World War, in which the writers have discussed about the experience of the 
conflagration. It presents interesting aspects about the ways in which death has changed 
people’s perception about the War and about the Austrian Emperor, but also the way in which 
the relation between the son who is death and the alive or dead mother is illustrated by the text 
of these songs. For the young unmarried people from the Năsăud area, who have died in the 
War, the funeral ceremony can be compared with the wedding and its elements are presented 
as if they were part of a wedding. In fact, this is the interesting particularity of this category of 
folklore from the zone, emphasised and analysed in this research, together with the stylistic 
elements. The stylistic elements can be regarded as the most important elements of the 
message through the way they have influenced the experience of the Great War of the people 
who have not participated directly to it, but they have been affected by losing the father, the 
husband or the brother and they have had, because of that, an unfortunate childhood; for this 
reason, they have narrated during their entire life to the children or to the grandchildren the 
atrocities of the war and have contributed to the perpetuation of the memory of the War so 
much that, at their death, the young ones have considered important to mention that they have 
lost somebody in that War. The research brings into discussion both studies and articles 
dedicated to this theme as well as funeral songs anthologised in books or published in reviews 
and newspapers from that times or from nowadays. 

Keywords: First World War, funeral songs, love, mother, death, wedding. 
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Motivele principale ale înfiinţării Reuniunilor Femeilor Române din 

Transilvania şi Banat au fost cele ale apariţiei şcolilor de fete, protejarea 
văduvelor şi orfanilor, activitatea de păstrare a valorilor culturii populare 
româneşti. Reuniunile menţionate nu au făcut decât să dezvolte programul de 
bază al Reuniunii Femeilor Române, de fapt macedo-române, de la Buda, 
fondată în anul 1815 cu scopul declarat de a milita pentru crearea fondului 
pentru şcolile ortodoxe din Ungaria.173 Începutul a fost făcut la Braşov de către 
prima reuniune înfiinţată aici în anul 1850, de către un comitet condus de Maria 
Nicolau, pentru a oferi adăpost orfanelor, ai căror părinţi au murit în timpul 
revoluţiei de la 1848-1849. De la început trebuie subliniat un aspect definitoriu 
al tipului de şcoală pentru fete, promovat aici şi anume învăţământul practic, 
bazat pe industria casnică. Şcoala de fete din 1855 a plecat de la două cursuri de 
,,lucru de mână” şi a ajuns apoi la sfârşitul secolului al XIX-lea, la o fază 
superioară de organizare, prin înfiinţarea unui internat-orfelinat şi introducerea, 
în anul 1890, a învăţământului teoretic.174 

Mai târziu, după modelul celei din Braşov, Reuniunea Femeilor Române 
din Sibiu, înfiinţată în anul 1881, şi-a înscris în raportul de constituire din 7 
noiembrie 1880 scopul principal: „[…] înfiinţarea unui institut român de creştere 
pentru fete, împreunat cu internat în Sibiu”. Preşedinta Reuniunii, Maria Cosma, 
nepoata mitropolitului Miron Romanul şi a doua soţie a lui Partenie Cosma, 
directorul băncii Albina, a fost de părere că deşi o cultură generală se poate 
obţine la şcoli similare, dar o „creştere românească nicidecum”, considera că o şcoală 
superioară românească pentru fete „este o lipsă generală, nu numai în oraşul nostru, ci 
în ţara întreagă”.  

Oraşul Sibiu a fost considerat potrivit din mai multe puncte de vedere: 
era reşedinţă a mitropoliei ortodoxe, sediul Asociaţiunii ASTRA, dar şi al celei 
mai mari bănci româneşti, Albina, toate aceste instituţii putând conlucra pentru 
susţinerea reuniunii. La fel, tot din punct de vedere al contextului favorabil şi 
pentru mediul german, mai ales, dar şi maghiar, Sibiul a fost şi locul unde au 
funcţionat instituţii importante pentru educaţia fetelor, dacă ne referim aici la 
Şcoala Călugăriţelor Ursuline, înfiinţată în 1734 şi care la sfârşitul secolului      

                                                             
173 A se vedea: www.wikipedia.org, accesat la 20 Aprilie 2015.  
174 Raportul jubiliar al Comitetului Reuniunii Femeilor Române din Braşov, 1851-1926. 75 de ani de la 
înfiinţare, Braşov, Tipografia „Unirea” din Braşov, 1928, pp. 18-19; Dare de seamă. Jubileul de 50 de 
ani al şcoalei 1886-1936. Reuniunea Femeilor Române. Liceul Industrial Braşov, Braşov, Tipografia 
„Astra”, Braşov, 1936, pp. 9-10. 



al XIX-lea, avea: grădiniţă, Preparandie pentru învăţătoare şi o şcoală civilă de 
fete, alături de Institutul Călugăriţelor Franciscane, înfiinţat în 1864. Pentru alte 
mari oraşe, Braşov sau Cluj, elevele care doreau să urmeze gimnaziul sau să 
aspire la o calificare de învăţătoare puteau urma: Pedagogia de fete de la Cluj, 
sau Institutul Francez pentru domnişoare de la Braşov, iar în Banat, 
Preparandia pentru fete de la Arad, aflată sub oblăduirea episcopiei ortodoxe 
de aici, considerată cea mai bună. 

Din ,,Apelul pentru un institut român de creştere pentru fete”, publicat 
în anul 1881, în paginile ,,Telegrafului Român”, ideea de progres cultural al 
unui popor a devenit conectată organic şi la „îmbunătăţirea educaţiunii femeii”. Nu 
s-a putut ocoli nici recunoaşterea faptului că, la fel ca şi în cazul altor iniţiative 
importante ale societăţii româneşti, iniţiativa individuală a fost de o importanţă 
fundamentală: „[…] toate (şcoala de menaj şi industrie) au fost înfiinţate la iniţiativa 
doamnei Maria Cosma”, prima preşedintă a Reuniunii Femeilor Române din 
comitatul Sibiului. Primele programe pentru educaţia fetelor s-au ilustrat, sub 
raport practic, prin detalierea clară a diferenţei care există între educaţia fetelor 
şi cultura băieţilor, tot aşa cum, la 1880, George Bariţiu, nemulţumit că trebuia 
să ne lăsăm „[…] fetele şi nepoatele pe mâini de dăscălence străine”, a considerat că o 
şcoală pentru fete urma să aibă ca rezultat, o soţie, care urma să fie: „[…] şi de 
rugă şi de fugă, şi de mamă şi de damă”.175 

La Sibiu, cea mai importantă şi cunoscută realizare a Reuniunii Femeilor 
Române din comitatul Sibiului a fost înfiinţarea unei şcoli pentru fete în 1883, 
cu un internat din 1886, care s-a bucurat de sprijinul important al Asociaţiunii 
ASTRA (care a furnizat resursele financiare necesare construcţiei edificiului 
şcolii şi internatului), motiv pentru care a fost numită Şcoala civilă de fete a 
Asociaţiunii. Ca amintire a şcolii se mai poate observa astăzi în Sibiu, clădirea 
internatului, de factură  clasică, cu faţada principală spre parcul ASTRA, astăzi 
sediul şcolii pentru deficienţi de auz.176 

Serbarea, în anul 1911, a 25 de ani de activitate, a fost un prilej pentru 
directorul Vasile Bologa de a elabora o preţioasă monografie a şcolii, în care a 
prezentat amănunţit evoluţia şi dificultăţile prin care aceasta a reuşit să treacă 
prin eforturile comune ale principalelor instituţii ale românilor din Ardeal: 
Biserica Ortodoxă, ASTRA, băncile cu capital românesc şi nu în ultimul rând, 
reuniunile de femei.177 
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Mai mult, în 1910, Reuniunile Femeilor Române din Transilvania şi 
Ungaria au reuşit, sub conducerea Mariei Baiulescu, să se organizeze într-o 
Uniune a Femeilor Române din Ungaria, cu statutele aprobate în 1914 şi care s-a 
întrunit la Sibiu, într-un prim congres în sala Asociaţiunii ASTRA. Din 
discursul de deschidere al Mariei Baiulescu, preşedinta uniunii, au fost 
subliniate următoarele aspecte: românii fiind un popor rural, era imperios 
necesar ca elita să acorde atenţie şi „femeii poporului nostru” care, deşi a dovedit că 
are multe calităţi, nu le acordă atenţie celor de bază, legate de igiena familiei şi 
de alimentaţie, de aici şi accentul pus pe organizarea unei reţele de şcoli săteşti 
de gospodărire, promotoare ale industriei casnice. Alte cerinţe erau legate de: 
creşterea numărului de grădiniţe, de şcoli cu program prelungit, pentru părinţii 
care lucrează toată ziua şi necesitatea înfiinţării unui orfelinat. Însă, peste toate, 
concepţia despre femeie trebuia schimbată: „[…] femeia nu va mai fi o păpuşă fără 
vlagă, care aşteaptă să fie alintată şi ademenită cu linguşiri şi daruri, nici sclava supusă care 
tremură de frica stăpânului, ci va fi o fiinţă omenească”. După cum se poate observa, 
din discursul Mariei Baiulescu, cea care a fost considerată în Transilvania, 
prima susţinătoare a unei mişcări feministe româneşti, tonul este departe de a fi 
vindicativ, iar orice implicare de natură politică a fost eliminată, pentru a nu 
pune în pericol uniunea nou creată. Departe de tipul de discurs standard, deşi 
emanciparea femeii a fost subiectul discursului menţionat, mijloacele pentru 
punerea în valoare a calităţilor femeii în plan social sunt o forţare a unor căi 
cunoscute, fără a deranja prea mult sensibilităţile masculine, obişnuite să ocupe 
prim-planul vieţii sociale şi politice şi care acceptă limitele de emancipare ale 
jumătăţilor lor.178 

Doamna Maria Cosma a condus Reuniunea menţionată în intervalul de la 
anul de înfiinţare 1881 şi până la retragerea forţată a familiei peste Carpaţi, la 
Călimăneşti şi apoi la Iaşi, începând cu vara anului 1916. Implicarea în 
numeroase proiecte filantropice, de la şcoala primară pentru fete, continuată cu 
şcoala civilă cu patru clase, internatul, şcoala pentru industria casnică şi menaj, 
alături de un spital organizat în timpul războiului, toate au fost rodul unei 
activităţi metodice şi lăudabile. La fel, având mereu susţinerea soţului ei, 
avocatul Partenie Cosma, a reuşit să susţină tot ceea ce avea legătură cu şcoala 
şi cultura românească, de exemplu, prin masa studenţilor, prin care s-a asigurat 
un prânz zilnic pentru 50 de elevi săraci din Sibiu. 

Un moment deosebit de la începutul activităţii Reuniunii sub conducerea 
doamnei Maria Cosma a fost dat de schimbul de scrisori cu unchiul ei, 
mitropolitul Miron Romanul de la Sibiu, prin care preşedinta reuniunii îl felicită 
pe mitropolit pentru ,,ţinuta demnă” avută în Casa Magnaţilor de la Viena în 
problema adoptării legii cu privire la înfiinţarea grădiniţelor de stat, cu limbă de 
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predare obligatorie, limba maghiară. Scrisă într-un stil elegant, dar ferm, 
telegrama trimisă de ,,Corneliile române, îngrijorate de soarta Grachiilor lor”, era 
semnată de 42 de membre ale reuniunii menţionate.179 

La fel, despre Partenie Cosma, istoricul Nicolae Iorga a menţionat un 
fapt esenţial pentru care merită apreciat, şi anume politica sa încununată de 
succes de a oferi ţăranilor români mai înstăriţi posibilitatea de a cumpăra 
pământ şi de a deveni mai puternici economic, prin nimerita frază: ,,[…] a pus 
românilor pământ sub picioare. Cu aceasta s-a spus tot ce reprezintă acţiunea economică a 
marelui ardelean în vremea subjugării şi a prigoanei”.180 

Referitor la partea a doua de referinţă a studiului de faţă, oraşul Sibiu în 
timpul Primului Război Mondial, a avut în preajma izbucnirii conflagraţiei, 
conform recensământului complex din Ungaria anului 1910, 30. 035 de 
locuitori, respectiv: 16. 156 germani, 7338 români, 6026 maghiari, 1183 evrei şi 
518 alţii. Dacă ne raportăm la comunele din comitatul Sibiului, situaţia era 
următoarea: dintr-o populaţie de 176. 921 de locuitori,  113. 072 erau români, 
49. 757 germani, 10. 159 maghiari, 3300 alţii, din care 1565 evrei.181 

Mai mult decât în timp de pace, tocmai pentru că era cea mai mare 
garnizoană din Transilvania, Sibiul a devenit sediul unui  mare număr de unităţi 
militare, dintre care menţionăm: Corpul XII Armată, Comandatura Corpului de 
Armată, Regimentul 76 Honvezi, Regimentul 12 Cavalerie, Divizionul de 
Intendenţă 16, Batalionul cu Cadre de Rezervă pentru Regimentul 31 
Infanterie, Cadre de Rezervă pentru Regimentul 2 Husari, Regimentul 12 
Obuziere de Câmp, Regimentul 30 Tunuri de Câmp, un Comandament de 
Jandarmi, Regimentul 23 Infanterie Honvezi, Regimentul 2 Infanterie, 
Batalionul 314 de Câmp etc.182 

În ceea ce priveşte atmosfera din oraşul Sibiu, la fel ca şi în cazul altor 
oraşe ale imperiului, imediat după atentatul de la Sarajevo, a fost evidentă starea 
de îngrijorare a locuitorilor, care a crescut gradual. Atentatul a fost anunţat de 
magistratul oraşului prin afişe, distracţiile publice au fost interzise, steagurile au 
fost arborate în bernă, slujbe religioase au avut loc în toate bisericile din oraş.183 
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După ce declaraţia de război a fost publicată, la 28 iulie 1914, telegramele 
de război sunt vândute pe străzi, la fel ca şi ziarele mai cunoscute. Cucerirea 
oraşului Belgrad a fost sărbătorită în 29 iulie 1914, printr-o mare demonstraţie 
în Piaţa Mare, unde comitele suprem al comitatului Sibiu, Frederic Walbaum 
rosteşte un discurs, la fel ca şi comandantul Corpului XII Armată, generalul 
Kövess de Kövessháza, atunci când manifestanţii se opresc în faţa sediului 
Comandamentului Militar din Sibiu, pentru ca să se îndrepte apoi spre locuinţa 
episcopului Friedrich Teutsch. 

La 30 iulie 1914, mai mult ca sigur la îndemnul  guvernului, oficialităţile 
din Sibiu au fost îndrumate să semneze un apel prin care societatea era 
aşteptată să facă eforturi pentru ajutorarea familiilor celor plecaţi pe front. 
Apelul a fost semnat de un număr însemnat de oficiali ai Sibiului: principele 
Karl Egon von Hohenlohe, parohul Bisericii Romano-Catolice, Stefan von 
Kedres, director financiar, consilier ministerial, Stefan Szentimrei, directorul 
gimnaziului de stat, episcopul Friederich Teutsch, în numele Bisericii 
Evanghelice, dr. Karl Wolf, director de bancă şi membru al Casei Magnaţilor şi 
a dr. Daniel Czekelius, medicul legist al oraşului. Pentru Biserica Ortodoxă, 
semnau: mitropolitul Ioan Meţianu, Partenie Cosma, directorul băncii Albina şi 
Ioan de Preda, avocatul mitropoliei. O frază interesantă a acestui apel este cea 
care se referă la motivaţia dată respectivului document: ,,[...] Aşa cum dragostea 
pentru patrie a celor care se află sub drapele, le dă curajul şi pregătirea de a-şi jertfi viaţa, tot 
aşa, aceeaşi dragoste trebuie să-i facă pe cei rămaşi acasă, capabili şi doritori de jertfă”.184 

Şi totuşi, la început încet, dar apoi într-un ritm tot mai alert, războiul îşi 
intră în rol, la sfârşitul lunii august sosind primii răniţi, numărul spitalelor 
pentru răniţi crescând. Cele mai importante au rămas: Spitalul Militar de 
Garnizoană nr. 22 şi Spitalul Civil Francisc-Iosif, iar până în septembrie, 
numărul răniţilor din spitalele din Sibiu ajunge la 1000, cei mai mulţi fiind 
români.185 Din acest moment, preşedinta Reuniunii Femeilor Române din 
Sibiu, doamna Maria Cosma, a hotărât să pună la dispoziţia Crucii Roşii, 
clădirea Şcolii de Menaj şi Industrie Casnică, situată pe strada Berggasse nr. 6 
(Dealului) pentru un spital de rezervă, la început cu 20 de paturi, cerându-se în 
paginile ,,Telegrafului Român”, ,,contribuiri generoase”, care nu au întârziat să 
apară. În noiembrie se aflau în spitalul menţionat: 27 români şi 4 sârbi, doctorul 
Nicolae Ittu asigurând asistenţă medicală gratuită.186 Buna organizare a acestuia 
a făcut ca în momentul în care arhiducele Franz-Salvator vizitează, în 15 
ianuarie 1915, toate spitalele, în calitate de inspector-general al Crucii Roşii, 
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fiind întâmpinat, în numele românilor de mitropolitul Ioan Meţianu, s-a oprit şi 
la spitalul Reuniunii Femeilor Române din Sibiu.187 

Fără îndoială pentru a ajuta în mod continuu efortul depus de societate 
pentru alinarea suferinţelor răniţilor şi ale celor aflaţi pe front, filiala Crucii 
Roşii din Sibiu, prezidată de soţia comitelui suprem, Irma Walbaum, a cerut 
ajutorul celorlalte reuniuni ale comitatului, inclusiv Reuniunii Femeilor Române 
din comitatul Sibiului. Toate au ales spectacolul, reprezentaţiile de teatru, 
serbările elevilor, dar mai ales recitalurile de pian sau de operă, pentru a aduna 
fondurile mereu necesare. Astfel, filiala Crucii Roşii din Sibiu a adunat la 
colecta deschisă din toamna anului 1914, suma de 66. 493, 93 coroane şi cu 
această ocazie a mulţumit tuturor reuniunilor din Sibiu pentru sprijinul acordat 
în organizarea serbării pentru soldaţii răniţi şi bolnavi. Contribuţiile au fost 
făcute mai ales de sibieni şi de cei din localităţile învecinate.188 

Ca urmare a donaţiilor făcute Reuniunii Femeilor Române din Sibiu 
pentru propriul spital s-a putut organiza, la fel ca şi în cazul tuturor răniţilor din 
spitalele din Sibiu, aşa-numitul ,,Crăciun al soldaţilor”. În paginile ,,Telegrafului 
Român” au fost prezentate cu lux de amănunte eforturile făcute de societatea 
românească din Sibiu, în acest sens. Pentru spitalul menţionat, în primul număr 
al anului 1915 al ,,Telegrafului Român” au fost publicate listele cu cei care au 
susţinut spitalul de rezervă al Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, 
observându-se că au fost multe contribuţii şi din comunităţile rurale, bănci sau 
filiale locale ale Reuniunii din Sibiu, au fost stabilite 2 liste de donaţii, una în 
valoare de 132 coroane şi a doua de 1858 de coroane. Printre cei care au donat 
s-au aflat: locuitorii din Coveş, Laslăul Român, banca ,,Negoiul” din 
Porumbacul de Sus, Onisifor Ghibu aflat deja la Bucureşti şi Reuniunea de 
Femei din Gura Râului. O altă listă de contribuţii a fost publicată în luna 
martie, ea cuprinzând de această dată sumele donate de: preoţi, directorul Şcolii 
de Fete a Asociaţiunii ASTRA, dr. Vasile Bologa, de membre ale Reuniunii 
Femeilor Române din Sibiu şi Făgăraş sau de fetele din internatul şcolii 
Asociaţiunii, în valoare de 1906 coroane. Nu puţine au fost situaţiile în care 
modestele Reuniuni ale Femeilor pentru Înfrumuseţarea Bisericii au făcut 
donaţii pentru spitalul menţionat, cazul Reuniunii Femeilor Greco-Ortodoxe 
Române de la Biserica din Groapă fiind elocvent în acest sens.189 

Spectacolul a fost, însă, cea mai des utilizată modalitate de a asigura 
fondurile necesare obiectivelor stringente impuse de conflict, anunţurile 
concertelor de binefacere fiind numeroase, demonstrând că au fost principala 
modalitate, la fel cum se vor desfăşura şi serbările şcolare pentru şcolarii săraci 
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sau orfanii de război. Începând cu anul 1915, au fost menţionate mai multe  
spectacole: în folosul spitalului Reuniunii Femeilor Române din comitatul 
Sibiului, cele pentru soldaţii răniţi şi bolnavi din spitalele din Sibiu şi respectiv 
cele pentru ministerele de la Budapesta (de exemplu pentru ministerul 
honvezilor), drept urmare, cei mai cunoscuţi artişti români, care au participat 
cu precădere la concertele caritative organizate de Reuniune, sunt menţionaţi şi 
în programele altor concerte de acelaşi tip, organizate de filiala Crucii Roşii din 
Sibiu. Astfel, în paginile ,,Telegrafului Român” au fost menţionate ca adevărate 
evenimente pentru anul 1914, spectacolul cu Recviemul de Giuseppe Verdi, 
printre artişti, aflându-se Veturia Triteanu,190 alături de artişti lirici germani şi de 
dirijorul Alfred Novak, ,,o reprezentaţiune muzicală cum nu se prea aude pe la noi”, la 
fel ca şi concertul de pian al Luciei Cosma.191 

Reuniunea Femeilor Române din Sibiu a continuat şi în timpul 
războiului, editarea unui anuar, unde se puteau găsi date importante, cum au 
fost: bilanţul anual al adunării generale, ajutorul acordat celor din spitale, 
strângerea de fonduri pentru susţinerea celor menţionaţi.192 

Conform celor cuprinse în paginile Anuarului Reuniunii Femeilor Române 
din comitatul Sibiului, pentru numărul pe anii 1913/1914, publicat în editura 
Reuniunii, dar la tiparul Tipografiei Arhidiecezane, patron fiind mitropolitul 
Ioan Meţianu, cele mai importante date au fost furnizate de procesul-verbal al 
adunării generale din 14 iunie 1914 şi de cele două şedinţe ale comitetului 
Reuniunii din 6 mai şi 16 iunie 1914.193 Membrele de bază ale Reuniunii, 
organizate în Comitetul Reuniunii erau următoarele persoane, alături de soţii 
lor, care se ocupau mai ales cu rezolvarea problemelor de natură financiară: 
Maria Cosma, preşedintă, Catinca Bârseanu, vicepreşedintă, alături de 8 
membre: Letiţia Bologa, Zoe Comănescu, Livia Crăciunescu, Ana Marienescu, 
Ana Mihălţianu, Valeria Popescu, Eugenia Tordăşianu, Hersilia Vătăşianu; 
bărbaţi de încredere: Andrei Bârseanu, dr. Vasile Bologa, Partenie Cosma, 
arhimandritul dr. Ilarion Puşcariu; secretar: dr. Vasile Bologa; casier: Ioan 
Rebega.194 Reuniunea a aderat la Congresul Reuniunilor Femeilor Române din  
Transilvania şi Banat de la Braşov, din 16-17 iunie 1913, care a fost de acord cu 
înfiinţarea Uniunii Femeilor Române din Ungaria.  

La secţia de menaj au fost în anul I-15 eleve şi în anul II-9, iar în secţia 
industrială în anul I-9 şi în anul II-10. Cursul pentru economia şi industria de 
casă l-a avut şi în anul şcolar 1913/1914, Valeria Greavu care, însă, cu data de 1 
septembrie 1913, a fost numită directoarea internatului de la Şcoala de Fete a 
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Asociaţiunii ASTRA. Au părăsit şcoala, după ce s-au căsătorit, Tulia Bogdan, 
conducătoarea secţiei de menaj, Virgilia Podoabă, conducătoarea secţiei 
industriale şi Bojena Bărdaş, care răspundea de cursul special de croitorie. În 
locul lor au fost numite: Elena Demetrescu-Bucov, originară din România, 
absolventă a Institutului Oteteleşanu din Măgurele şi a cursului de menaj de la 
Şcoala de Sericicultură de aici, Octavia Beşa pentru croitorie, iar religia era 
predată gratuit de dr. Aurel Crăciunescu.195 

În cadrul secţiei industriale, cursul de vopsit în culori vegetale, predat de 
către Virginia Ittu şi Bojena Bărdaş, în luna iulie a anului 1913, a fost urmat de 
22 de eleve iar cheltuielile, în valoare de 3204 coroane, au fost acoperite de 
către Vasile Stroescu. Masa studenţilor a fost o altă iniţiativă pentru care 
reuniunea a fost de multe ori lăudată şi care a fost continuată şi în anii 1913 şi 
1914, fiind administrată de Maria Buceşan, iar bucătăria poporală a funcţionat 
iarna pentru săracii oraşului, Reuniunea primind mulţumiri din partea 
magistratului orăşenesc. 

Donaţiile au fost asigurate, în primul rând de către Vasile Stroescu şi aici 
ne referim, în primul rând la bursa de 3000 de coroane, pentru un curs de ţesut 
în străinătate, comitetul reuniunii stabilind ca să fie date 2 burse, fiecare de 
1500 de coroane, pentru şcoala de sericicultură de la Bucureşti sau pentru alte 
şcoli industriale din România. El a mai donat 3204 coroane, pentru cursul de 
vopsit şi 1750 de coroane pentru ca 6 bursiere să urmeze o şcoală industrială, 
alături de încă 286 de coroane. Urmează apoi banca Albina, cu 6825, 55 florini 
şi încă 2000 de coroane pentru şcoală, doamna Lucia Cosma, care a donat 320 
de coroane, venituri de la un concert şi avocatul Ilie Trăilă din Vârşeţ, cu suma 
de 50 de coroane. Se cer donaţii şi de la publicul românesc, dar se amână apelul 
deoarece anul a fost slab din punct de vedere agricol. Reuniunea avea un 
număr de 91 de membre, din care membre fondatoare 15, iar bugetul votat, 
pentru  1915, a fost în valoare de 9640 de coroane.196 

Cuvântul de deschidere, rostit de Maria Cosma, la adunarea generală a 
reuniunii din 14 iunie 1914 a pus accentul pe următoarele aspecte: dat fiind că 
expoziţiile organizate de elevele de la Şcoala de Menaj şi Industrie de Casă, 
alături de cele de la Şcoala Asociaţiunii au convins mulţi părinţi, că şi „şcoala 
noastră este la fel de bună ca şi cele străine”, a fost înfiinţată Uniunea Femeilor 
Române din Ungaria şi primul ei congres din anul 1914, a avut loc la Sibiu. La 
această adunare generală au participat din vechiul regat, Maria Glagoveanu, 
Elisabeta Stratilescu, Maria Predescu şi Ana Meissner de la filiala din Iaşi a 
Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române. Din programul adoptat acum au fost 
considerate importante următoarele: noul program de studiu pentru fete, 
înfiinţarea de azile/grădiniţe pentru copiii, ale căror mame muncesc, înfiinţarea 
de coruri bisericeşti, mese pentru studenţii şi învăţăceii de la oraşe, preotesele şi 
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învăţătoarele să stăruie pe lângă ţărănci „să cultive frumosul stil românesc”. 
Principala doleanţă a fost legată de posibilitatea înfiinţării unei Pedagogii pentru 
Fete, pentru care era nevoie de capital.197 

În şedinţa comitetului Reuniunii din data de 16 iunie 1914 a fost ales un 
nou comitet, pe o perioadă de 3 ani, alcătuit din următoarele: preşedintă: Maria 
Cosma, vicepreşedintă: Catinca Bârseanu, membre: Letiţia Bologa, Ana 
Mihălţianu, Ana Marienescu, Valeria Popescu, Eugenia Tordăşianu, Hersilia 
Vătăşianu, Veturia Lepădatu, Livia Crăciunescu, Zoe Comănescu şi Sabina 
Brote, iar ca bărbaţi de încredere: dr. Vasile Bologa, Partenie Cosma, dr. Ilarion 
Puşcariu, Andrei Bârseanu. 

În luna mai a anului 1915 au continuat concertele de binefacere date de 
pianista Ana Voileanu şi tenorul Ionel Crişianu în favoarea spitalului de rezervă 
al Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, considerate o mare reuşită, mai ales că 
din program au făcut parte, pe lângă arii şi piese pentru pian clasice şi prelucrări 
după ,,cântece româneşti”, locul predilect de desfăşurare al spectacolelor fiind sala 
de festivităţi a Asociaţiunii ASTRA.198 Cunoscuţi şi apreciaţi şi în mediile 
germane, cei menţionaţi mai sus au participat şi la concertele din sala Unicum, 
la iniţiativa Oficiului de Ajutorare a Ministerului Regal Ungar de Honvezi şi a 
Crucii Roşii din Sibiu, în favoarea soldaţilor răniţi din spitalele sibiene. La 
sfârşitul anului 1915 a avut loc la teatrul orăşenesc un concert de operă în 
favoarea soldaţilor invalizi, unde Veturia Triteanu i-a avut alături pe Ioan 
Crişianu, Gerhard Jekelius, fiind acompaniaţi de capela oraşului Sibiu. 

Anul 1916 a început în Transilvania cu un cutremur, care s-a resimţit şi în 
Sibiu în dimineaţa zilei de 26 ianuarie, la orele 08:30, anunţând populaţiei civile 
încă un an lung şi greu de război. Încep să fie confiscate clopotele bisericilor,199 
iar după declaraţia de război a României, se pregătesc trenuri pentru refugiu, 
instituţiile încep să se refugieze, în 12 septembrie colecţia de  tablouri de la 
Muzeul Brukenthal este mutată la Budapesta. 

Deşi numită impropriu ,,bătălia pentru Sibiu”, luptele din apropierea 
oraşului se termină indecis, trupele române nu au ocupat oraşul Sibiu, unde mai 
rămăseseră doar 9615 civili. În lucrarea sa dedicată războiului pentru întregirea 
României, Constantin Kiriţescu relatează un aspect interesant referitor la 
luptele din jurul Sibiului. În data de 31 august 1916 pentru a feri oraşul Sibiu de 
eventualele bombardamente, o delegaţie a magistratului oraşului, compusă din 
comerciantul Borger şi avocatul mitropoliei ortodoxe, Ioan de Preda 
garantează cu viaţa lor că oraşul este pustiu şi că este gata să fie predat trupelor 
române. Cele întâmplate în intervalul 1-9 septembrie 1916 au demonstrat că 
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oraşul nu avea trupe militare, spre deosebire de toate localităţile învecinate, de 
unde trupele austro-ungare au declanşat mereu contraatacuri, deşi nu foarte 
puternice. Atunci când trupele de recunoaştere române au ajuns în Săliştea 
Sibiului şi s-a aflat de la pretorul de aici, de prezenţa iminentă a Armatei a 9-a 
germane, ocuparea oraşului Sibiu a fost considerată o soluţie incertă.200 

Cele mai multe date despre atmosfera plină de nesiguranţă, cu o 
populaţie retrasă covârşitor în comunele din jur, cu o parte importantă a elitei 
româneşti deportată în judeţele din vestul Ungariei sub acuzaţia de colaborare 
cu inamicul,201 Sibiul a fost descris ca un oraş aflat sub o mare presiune 
psihologică. Aşa reies lucrurile din lucrările de memorialistică aparţinând unor 
figuri notabile ale oraşului, aşa cum au fost: Adolph Schullerus (Die tote Stadt. 
Erlosung. Bilder aus den Tagen der Schlacht von Hermannstadt, 26-30 september, 
Hermannstadt, Druck und Verlag von W. Kraft, 1917), Albrecht Dörr 
(Hermannstadt zwischen zwei Fronten, 27.08-31.10 1916), Emil Sigerus 
(Hermannstadtaedter Kriegskronik, Hermannstadt, 1917), capelanul romano-catolic 
Tibor F. Rejöd (Das Blutige Schwert uber unserer Stadt, 28.08.1914-01.10.1916) şi 
căpitanul W. Petricek (Um Hermannstadt 09.1916, 1917), nu trec, cu excepţia 
jurnalului capelanului Rejöd, de lunile asediului din anul 1916. Astfel, sunt 
descrise mai ales stările de incertitudine, de aşteptare înfrigurată a duşmanului, 
lipsurile vieţii de zi cu zi, la fel ca şi starea de spirit într-un oraş transformat 
peste noapte în teatru de război, părăsit oficial de principalele instituţii şi de cea 
mai mare parte a populaţiei. Cu toate acestea, din rândul celor care au rămas, 
primarul Sibiului, Albrecht Dörr, menţionează constituirea unei gărzi de 
apărare a oraşului, alcătuită din: 113 germani, 63 de români şi 7 maghiari.202 
Instalarea Armatei a 9-a germane, odată cu luna septembrie, a schimbat 
raportul de forţe, astfel armata condusă de generalul Erich von Falkenhayn a 
oferit destulă siguranţă pentru două vizite oficiale, cea a arhiducelui moştenitor 
Carol şi a primului-ministru Tisza István, în octombrie, respectiv noiembrie 
1916. 

Pentru anii 1915 şi 1916, ,,Anuarul Reuniunii”, apărut la Sibiu, într-un 
singur număr, a cuprins cele mai importante date prezentate în raportul 
adunării generale ordinare a Reuniunii Femeilor Române din Sibiu din data de 
29 iulie 1916. De la început se arată motivul care a dus la reducerea activităţii 
Reuniunii doar la o „acţiune de caritate pentru îngrijirea ostaşilor noştrii, răniţi în câmpul 
de războiu”, acesta fiind în plan general războiul. Deschiderea Şcolii de Menaj şi 
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Industrie de Casă pentru anul 1914 a fost amânată. La  propunerea doamnei 
Maria Cosma, la 6 septembrie 1914, localul Şcolii de Menaj a fost oferit filialei 
locale a Crucii Roşii, ca spital de rezervă, iniţial cu 20 de paturi, cancelarie, 
bucătărie şi sufragerie şi s-a deschis o colectă pentru spital şi confecţionarea  de 
pansamente. Filiala din Sibiu a Crucii Roşii, împreună cu Comanda Militară, au 
dat aprobarea la 21 octombrie 1914, stabilind o remuneraţie de 2 coroane pe zi 
de rănit. Spitalul de rezervă a fost inaugurat în 2 noiembrie 1914, cu 21 de 
răniţi şi a funcţionat neîntrerupt până la data de 1 octombrie 1915, timp în care 
au fost trataţi: 264 de ostaşi răniţi, cei mai mulţi fiind: români, dar şi maghiari, 
germani, polonezi, turci, evrei şi sârbi. Serviciul la spitalul menţionat a fost 
asigurat de către: Nicolae Ittu, medicul spitalului, Maria Buceşan, superioara 
spitalului, surorile de caritate: Maria Radu, Veturia Lepădatu, Virginia Ittu, Ana 
Voileanu, Elena Muntean. La data de 1 octombrie 1915, medicul spitalului, 
Nicolae Ittu, a fost trimis pe front, după care nu s-au mai trimis răniţi în nici un 
spital de rezervă din Sibiu. Drept urmare, comitetul Reuniunii, prin decizia din 
19 martie 1916 a sistat activitatea spitalului, iar o parte din local a fost închiriat. 
Din 1 martie 1915, Comanda Militară a trimis în inspecţie permanentă pe 
sergentul-major Iulius Köch, trimis şi el pe front din 13 decembrie 1915. 
Pentru munca depusă în spital, Maria Buceşan, superioara spitalului a fost 
decorată în 26 ianuarie 1916 de inspectorul suprem al Crucii Roşii, arhiducele 
Francisc-Salvator, cu medalia de argint a Crucii Roşii. Pentru donaţiile 
numeroase, se aduce „mulţumită protocolară” celor care au ajutat spitalul de 
rezervă al Reuniunii. În urma apelului filialei locale a Crucii Roşii, „damele din 
Reuniunea noastră au ajutat în 21 decembrie 1914 şi 18 decembrie 1915 la împachetarea 
darurilor de Crăciun pentru ostaşii noştrii din războiu”.203 

La Uniunea Femeilor Române din Ungaria, în şedinţa comitetului din 
data de 4 mai 1916 s-a elaborat un ,,Apel  pentru marele orfelinat al Uniunii 
Mamelor Române”, care urma să aibă sediul la Braşov, după modelul 
orfelinatului de fete al Reuniunii Femeilor Române de aici, care avea deja o 
existenţă de 30 de ani. Se cerea impunerea unei ,,dări naţionale” de 20 de fileri 
lunar, deci de 2 coroane şi 40 de fileri anual. Ulterior, Reuniunea din Sibiu s-a 
implicat şi în proiectul Consistoriului Arhidiecezan Ortodox de la Sibiu, stabilit 
prin hotărârea din 30 octombrie 1916, de a înfiinţa un orfelinat pentru „orfanii 
neamului”, cedând clădirea de pe strada Berggasse (Dealului) nr. 9 din Sibiu 
tocmai pentru a se putea începe odată cu data de 1 octombrie 1916, 
funcţionarea acestuia.204 

Şcoala de Menaj şi Industrie de Casă nu a funcţionat în anii 1914/1915 şi 
1915/1916 din cauza războiului, burse nu s-au dat, masa studenţilor nu a 
funcţionat în anul 1914, dar în 1915 s-a redeschis tot sub conducerea Mariei 
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Buceşan. Bucătăria Poporală, susţinută şi de magistratul oraşului Sibiu a 
funcţionat şi în iernile anilor 1914/1915 şi 1915/1916 pentru toţi săracii, 
indiferent de naţionalitate, iar membrele Reuniunii au ajutat la bucătărie.205 

Şi în cursul anilor 1915 şi 1916, donaţiile au fost numeroase, mai ales 
pentru spital, s-a primit şi o donaţie anonimă de 200 de coroane din Braşov. În 
loc de „cunună pieritoare” la mormântul mitropolitului Ioan Meţianu, Reuniunea 
a votat suma de 100 de coroane pentru orfelinat. La serbarea dezvelirii 
„Ostaşului de fier” din 1 august 1915, Reuniunea fost reprezentată de o 
delegaţie, alcătuită din: Catinca Bârseanu, Ana Marienescu, Letiţia Bologa, 
Hersilia Vătăşan, Livia Crăciunescu, Zoe Comănescu şi secretarul ei, dr. Vasile 
Bologa, s-a contribuit cu suma de 100 de coroane „pentru ajutorarea celor ce luptă 
şi îndură suferinţe grele pentru apărarea patriei”. Donaţiile  lui Vasile Stroescu au 
continuat şi acum, cu suma de 4150 de coroane. 

Un caz interesant, prin însăşi menirea sa, l-a reprezentat fundaţia Irina 
Onaciu n. Moga, întemeiată la 27 martie 1897, pentru  înfiinţarea unui institut 
de binefacere pentru „orfane de preoţi şi alţi intelectuali, industriaşi şi economi de câmp, 
lipsite de orice ajutor, fără rude, cu sediul în Sibiu şi sub numele răposatei fondatoare din 
prima căsătorie, Irina Trâmbiţaş de Bethlen”, banii au fost depuşi la o bancă din 
Budapesta şi s-a  contribuit pentru împrumutul de stat pentru război cu suma 
de 7791 de coroane. 

Dispoziţiile testamentare ale Ecaterinei Gall şi a dr. Iosif Gall, în valoare 
de 1000 de coroane au fost aprobat de către Judecătoria din Budapesta, la data 
de 7 aprilie 1916 şi urmau să fie predate reuniunii de executorul testamentar, 
Consistoriul Mitropolitan de la Sibiu. Legatul Sofiei Popovici din Timişoara de 
500 de coroane a fost aprobat de Judecătoria din Timişoara în 8 septembrie 
1915 şi a fost predat Reuniunii de către avocatul Aurel Cosma din Timişoara. 
Un comerciant sas din Sibiu, Sigismund Ferderberger, a lăsat prin testament 
suma de 500 de coroane pentru Reuniune, dar testamentul a fost contestat  de 
rude. Reuniunea avea în anul 1916, 186 de membrii: 14 fondatori, 82 pe viaţă, 
58 ordinari şi 32 ajutători şi fonduri în valoare de  41. 837 coroane şi 26 de 
fileri. Bugetul votat pentru 1916 a fost de 7840 de coroane.206 

În 1917, în oraş viaţa revine la normal, populaţia civilă a oraşului se ridică 
la 25. 524 persoane, dar cu toate acestea magistratul oraşului a distribuit în 
continuare cartele pentru petrol şi zahăr, iar în 18 octombrie, în Dumbrava 
Sibiului se amenajează un cimitir militar de aproape două hectare. Vizita 
împăratului Wilhelm al II-lea la Sibiu din data de 25 septembrie a rămas în 
memoria contemporanilor, fiind ilustrată prin nenumărate fotografii, care au 
servit ulterior ca mărturii necesare ale reconstituirii istoriei oraşului Sibiu, 
înainte de anul 1918. Ca un semn că oraşul ieşise din zona de război      
propriu-zisă, un număr de 500 de copii din Viena şi Leipzig au fost trimişi în 
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iunie şi iulie la Sibiu, în vacanţă. Date despre activitatea Reuniunii Femeilor 
Române din Sibiu nu avem decât sporadic, motivaţiile fiind diverse: 
continuarea războiului, urmările lui, mai ales după intrarea României în război, 
retragerea principalelor instituţii din Sibiu în vest, la Oradea şi Arad. 

,,Anuarul Reuniunii Femeilor Române din Sibiu” pentru anii 1916/1917 
are câteva date, cuprinse într-un raport general datat în 23 iunie 1916, referitor 
la: numărul de membrii, averea reuniunii şi activitatea sa mai importantă; astfel, 
reuniunea avea 187 de membri, o avere de 44. 000 de coroane, a contribuit 
pentru darurile de Crăciun ale soldaţilor răniţi din spitalele din Sibiu mai ales şi 
în general pentru Crucea Roşie. A contribuit, prin membrele sale, şi la colectele 
benevole din marile cofetării ale Sibiului, ,,Frentz” şi ,,Stattin”, pentru familiile 
celor aflaţi pe front.207 

Cu o populaţie civilă estimată, în data de 24 aprilie 1918, la aproximativ 
26. 200 de locuitori, Sibiul îşi continuă eforturile pentru a intra într-o anumită 
normalitate, deşi economic situaţia a continuat să fie dificilă, iar în plan politic, 
mai ales, neclară. Din luna iunie şi apoi din octombrie, au fost introduse cartele 
pentru încălţăminte şi a apărut chiar şi un impozit pe lux. Şcolile au funcţionat 
cu intermitenţe, multe fiind închise din cauza epidemiei de gripă. Locuitorii se 
simt tot mai nesiguri în oraş, situaţia politică a lunii noiembrie aducând o la fel 
de mare nelinişte, ca şi în perioada în care se aştepta ocuparea oraşului de către 
trupele române. După evadarea prizonierilor ruşi, nesiguranţa locuitorilor din 
oraş ia sfârşit doar odată cu organizarea unei gărzi româneşti, iar în 24  
decembrie 1918 a fost primit în gara oraşului, ca reprezentant al statului roman, 
generalul Traian Moşoiu şi statul său major.208 

Şi pentru intervalul anilor 1917/1918 şi 1918/1919, ,,Anuarul Reuniunii 
Femeilor Române din Sibiu” a apărut într-un singur număr, cele mai 
importante informaţii fiind date de procesul-verbal al adunării generale în 
şedinţa sa din 14 iulie 1919 şi de cuvântarea preşedintei Reuniunii, doamna 
Catinca Bârseanu, din 12 iulie 1919. În primul document menţionat sunt 
creionate doar noile proiecte ale Reuniunii, începând cu anul 1918: ridicarea 
unui monument pentru soldaţii români, ,,în amintirea vitejilor noştrii căzuţi acolo în 
26 septembrie 1916” la Orlat, iar comitetul Reuniunii a fost invitat să ia în viitor 
în grija sa, sarcina onorifică de a îngriji mormintele ,,vitejilor noştri”. Alte puncte 
de pe ordinea de zi au vizat: chestiunea înfiinţării unui cămin pentru femei, 
după vizita suveranilor români la Sibiu şi împrejurimi din data de 31 mai 1919, 
s-a hotărât ca Reuniunea să stea sub patronajul reginei Maria. Tot la adunarea 
menţionată, domnul maior C. Mărgăritărescu a propus ca Reuniunea să se 
ocupe în continuare de ,,dezvoltarea industriei de casă”, iar domnul dr. Ilie Beu a 
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fost de părere ca Reuniunea, împreună cu Asociaţiunea ASTRA să continue să 
colaboreze pentru dezvoltarea învăţământului pentru fete, dar şi pentru 
creşterea numărului de surori de caritate în Transilvania, mesaj preluat şi în 
paginile ,,Telegrafului Român”.209 Cuvântarea doamnei prezidente Catinca 
Bîrseanu din data de 12 iulie 1919 la Adunarea Generală a Reuniunii, fiind mult 
mai extinsă, ne oferă şansa de a reconstitui, mult mai bine, tot ceea ce a urmat, 
după ceea ce autoarea numeşte: ,,schimbările politice fericite” de la sfârşitul anului 
1918. În cuvântarea sa, se pledează şi pentru ţinerea la zi a unei arhive a 
Reuniunii, pentru a fixa pentru eternitate „momentele înălţătoare pe care le-am trăit şi 
care nu se mai repetă în istoria neamului nostru”. În anul de gestiune 1917/1918, 
activitatea s-a restrâns exclusiv la afacerile interne, de administraţie şi de 
caritate. În special, cu ocazia Sărbătorilor Naşterii Domnului din 1917, 
comitetul Reuniunii a luat parte activă la colectarea şi împărţirea darurilor de 
Crăciun pentru ostaşii trataţi în spitalele din Sibiu, printre daruri  aflându-se şi 
270 de cărţi poporale şi 100 de exemplare din Calendarul Asociaţiunii pe anul 
1918, dăruite de Asociaţiunea ASTRA. La fel s-a derulat activitatea şi în anul 
1918, până la ceea ce Catinca Bârseanu numeşte „revoluţia din 1 noiembrie 1918, 
care a risipit atmosfera apăsătoare de până aici şi pentru instituţiunile noastre culturale şi de 
caritate. Am intrat apoi în era libertăţii”.210 

Din datele care erau de obicei prezentate în rapoartele Reuniunii, 
preşedinta face trimitere la faptul că Şcoala de Menaj şi Industrie de Casă a 
Reuniunii nu a funcţionat nici în intervalul 1917/1918 şi 1918/1919, dar din 
vinderea produselor ei a adunat suma de 20. 000 de coroane, în timp ce 
Bucătăria Poporală a funcţionat în toată această perioadă ,,pentru ajutorarea celor 
lipsiţi”. Subvenţia anuală de 920 de coroane pentru Şcoala Centrală Greco-
Ortodoxă Elementară Poporală din Sibiu, care fuzionase cu Şcoala Elementară 
de Fete, a fost susţinută în continuare de către Reuniune. În ceea ce priveşte 
componenţa, avea 151 de membri, din care: 22 de membrii fondatori, 91 de 
membrii pe viaţă, 21 membrii ordinari şi ajutători, averea Reuniunii a fost la 
data de 31 decembrie 1917 de 49. 132 coroane şi 90 de fileri, la care se mai 
adaugă şi inventarul Şcolii de Industrie de Casă, în valoare de 5000 de coroane, 
iar la 31 decembrie 1918, Reuniunea avea o avere de 51. 898 coroane şi 50 de 
fileri.211 

Pentru anul 1919, donaţiile au fost în valoare de 1670 de coroane, iar în 
ceea ce priveşte bursele, a fost menţionată doar cea acordată Aurorei Oniţiu 
din Sibiu, în valoare de 300 de coroane, pentru terminarea şcolii comerciale. În 
ceea ce priveşte soarta Fundaţiei Irina Onaciu n. Moga şi a Otiliei Moga, sora 
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defunctei, situaţia a rămas neclară, deoarece pentru fondurile depuse la o bancă 
din Budapesta, nu mai existau nici un fel de informaţii. Legatul fundaţiei dr. 
Gall şi a soţiei sale, Ecaterina Gall nu a fost dat de către mitropolie nici acum, 
iar în ceea ce priveşte legatul Sigismund Ferderber, de 500 de coroane, procesul 
cu rudele era încă în derulare. Donaţii au fost făcute de către: principesa 
Alexandrina Cantacuzino, 1000 de coroane şi doamna Zoe Râmniceanu, 200 
de coroane.212 

Aşa cum a fost de aşteptat, prin implicarea avută în cadrul societăţii 
româneşti a oraşului Sibiu şi nu numai, Reuniunea a fost îndreptăţită să trimită  
la solicitarea Marelui Consiliu al Naţiunii Române din Transilvania şi Ungaria 
de la Arad, două delegate la adunarea de la Alba-Iulia, fiind desemnate: Eugenia 
Tordăşianu şi dr. Eleonora Lemenyi, ambele profesoare la Şcoala de Fete a 
Asociaţiunii. Reprezentantele Reuniunii au fost prezente la toate evenimentele 
deosebite care au avut loc în oraşul Sibiu. La 16 decembrie 1918, la cererea 
noilor autorităţi româneşti, comitetul Reuniunii a luat măsuri pentru 
revigorarea vieţii sociale. S-a numit o comisie, alcătuită din: Eugenia 
Tordăşeanu, Valeria Beu, Livia Crăciunescu şi s-au făcut pregătirile pentru 
intrarea armatei române în Sibiu, la data de 24 decembrie 1918, sub conducerea  
generalului Traian Moşoiu. La recepţiile date de ,,viteazul general”, „[...] damele din 
Reuniune s-au prezentat sub conducerea prezidentei”. La 1 ianuarie 1919, comitetul 
Reuniunii s-a prezentat la recepţia, care a urmat primirii generalului francez 
Henri Berthelot, salutat în franceză de dr. Eleonora Lemenyi, iar doamna 
prezidentă a dăruit un album cu motive populare româneşti. La vizita 
suveranilor României, în 31 mai 1919, Reuniunea a fost reprezentată la 
primirea festivă din sala Asociaţiunii ASTRA. Regina Maria devine patroană a 
Şcolii de Industrie şi Menaj a Reuniunii, iar căminul proiectat pentru femei, în 
urma donaţiei făcute Reuniunii de către Legiunea Română din Sibiu, urma să 
fie numit ,,Regina Maria”.213 

Conform unei tradiţii deja consacrate, Reuniunea a reluat organizarea 
petrecerilor în scop caritabil, numite acum petreceri sociale. Cele mai cunoscute 
au fost: cea din în ajunul Anului Nou 1919, organizată de tenorul Ionel 
Crişianu, unde au fost făcute donaţii în valoare de 2870 de coroane, la Petrecerea 
de Sf. Vasile au ieşit în evidenţă ofiţerii, dansul Romana şi costumele populare,   
s-au donat 320 de coroane, iar Serata dansantă, organizată în ajunul zilei de 
Sfântul Vasile în sala de concerte Apollo, a fost dedicată studenţilor săraci din 
Cluj.214 
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La fel de dedicate au fost membrele Reuniunii şi în răspunsul la apelul 
primarului oraşului Sibiu, cu privire la cele 600 de garnituri de pansamente 
necesare armatei române sau în cazul telegramelor de felicitare, adresate 
generalilor Mărdărescu şi Moşoiu, cu ocazia intrării trupelor române în 
Budapesta, semnate în numele Reuniunii de: Catinca Bârseanu, Emilia Raţiu, 
Livia Fruma şi Nora Lemeny.215 

La fel, a fost sprijinită şi iniţiativa doamnei Maria Moşoiu, soţia generalui 
Traian Moşoiu de a aduna fonduri pentru ridicarea la Orlat, a unui monument 
pentru soldaţii români căzuţi în luptele de aici din 26 septembrie 1916. 
Reuniunea organizează o consfătuire în data de 10/23 februarie 1919, în urma 
căreia a fost stabilit un comitet, care să se ocupe cu strângerea de fonduri în 
acest scop, alcătuit din: doamna Maria Moşoiu, preşedintă, Catinca Bârseanu, 
Emilia Raţiu, vicepreşedinte, Veturia Stroia, casieră, Veturia Lăpădat, 
secretară.216 Reuniunea a organizat şi prima manifestare, pentru adunarea de 
fonduri necesare, astfel în data de 25 februarie 1919 are loc un festival literar-
artistic, sub conducerea lui Andrei Bârseanu, preşedintele ASTRA, cu concursul 
Reuniunii Române de Muzică, a Orchestrei Militare din Sibiu şi a unor 
donatori, suma adunată de 2897 coroane, 40 de fileri servind ca bază pentru 
fundaţie.217 

O altă preocupare a Reuniunii menţionate a fost îndreptată spre 
combaterea ,,atrocităţilor bolşevismului maghiar”. Preşedinta Reuniunii a participat 
la Bucureşti, la adunarea de protest de aici, iar în Transilvania, la protestul 
femeilor române din Sibiu s-au alăturat mai multe reuniuni similare din: 
Bistriţa, Năsăud, Sângeorgiul de Câmpie. Prin intermediul Ligii Drepturilor şi 
Datoriilor Femeii, liga fiind afiliată la Alianţa Internaţională ,,Womans Suffrage 
Alliance”, condusă de Connie Chapman din S. U. A, Eugenia de Reuss-
Ianculescu a trimis moţiunea de protest la Conferinţa Femeilor Interaliate de la 
Paris. 

Pentru ajutorarea familiilor române, în data de 7 mai 1919, au plecat din 
Sibiu, Letiţia Bologa, Tia Chironi şi Enea Hacman, pentru a gestiona ,,ajutoarele 
pentru linia demarcaţională”. S-au adunat pentru victime, colecte în valoare de    
16. 000 de coroane, ajunse în anul 1919, la suma de 700. 000 de coroane. S-au 
împărţit 200. 000 de coroane, ca prim-ajutor celor din comunele: Brad, Baia-
de-Criş, Hălmaghiu, Vaşcău, Beiuş şi Oradea Mare. În data de 23 iunie 1919 a 
plecat a doua delegaţie din Sibiu, care a dus ajutoare constând din: 1 vagon 
făină de porumb şi 76. 000 de coroane, celor jefuiţi de bolşevici din comunele: 
Ciucea, Sebeşul-Mare, Egherişte, Foeni şi Bologa, iar în Maramureş s-au 
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împărţit 2 vagoane de făină de secară, 1 vagon de cartofi cu ajutorul dat de 
armată, respectiv de generalul Traian Moşoiu şi colonelul Banciu.218 

Reuniunea nu a putut să nu fie şi în prim-planul unei misiuni de suflet 
după terminarea războiului şi anume situaţia orfanilor de război,   
coroborându-şi eforturile cu cele ale asociaţiilor similare din România Mare. La 
data de 12 aprilie 1919, după vizita unei delegaţii de la Bucureşti, condusă de 
principesa Alexandrina Cantacuzino, alături de doamnele Cantacuzino, 
Râmniceanu, Săulescu, Odobescu, apare şi la Sibiu, o filială a secţiei Societăţii 
pentru Ocrotirea Orfanilor de Război, având ca preşedintă pe Catinca 
Bârseanu şi secretară pe Sanda Mateiu. Tot acum, au loc mai multe acţiuni 
comune, după  semnarea unui Acord de Conlucrare între Uniunea Femeilor 
Române  din Transilvania şi Banat şi Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor 
Române. La invitaţia făcută de Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor 
Române, o delegaţie a Reuniunii Femeilor Române din Transilvania şi Banat, 
din care au făcut parte Catinca Bârseanu, Eugenia Tordăşianu, Ana Vlad, Ana 
Pop-Lupeanu, participă la adunarea generală din data de 7-9 iunie 1919 şi 
vizitează ulterior, instituţiile de caritate şi educaţie naţională din Bucureşti.219 

Şi totuşi, dincolo de caritate şi de empatia arătată prin vorbe şi 
demonstrată prin fapte în timpul Primului Război Mondial, care urma să fie 
drumul urmat de Reuniunea Femeilor Române din Sibiu, după 1918? Se dau 
câteva răspunsuri, dar nu sunt foarte clare, poate pentru că desprinderea de un 
model tradiţional funcţional, se dovedea a fi destul de grea? 

Articolele şi cele cuprinse în rapoartele şi mai ales în cuvântările Catincăi 
Bârseanu oferă doar un început de răspuns, dar se acceptă într-o primă 
instanţă, aşa cum era de aşteptat, linia tradiţională existentă şi aici şi pe care se 
clădiseră de fapt toate organizaţiile feminine ulterioare, reprezentantele 
Reuniunii Femeilor din Sibiu şi-au manifestat adeziunea pentru un model pe 
care îl aplicaseră şi în Ardeal, alături de Biserică şi Asociaţiunea ASTRA şi fără 
îndoială că acesta a fost, în primul deceniu al perioadei interbelice, curentul 
majoritar, exprimat foarte clar prin discuţiile despre ,,unitatea vieţii sufleteşti a 
femeii române în capitala României Mari” şi de Sanda I. Mateiu, în articolul 
,,Necesitatea unei societăţi misionare ortodoxe”. Cel mai bine l-a rezumat 
Constanţa de Dunca-Schiau, atunci când prezintă în paginile ,,Telegrafului 
Român”, înfiinţarea Clubului Feminin Sociologic unde, cu privire la rolul 
femeii, conchide: ,,Ce se aşteaptă în România de la femeia română? Rolul de mamă 
bună şi crescătoare înţeleaptă de suflete sănătoase, suflete mari, care să fie ferită de alunecări 
în vâltorile luptelor politice, de orice îndeletnicire străină de chemarea ei”. 
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Tot în paginile ,,Telegrafului Român” găsim un astfel de exemplu-model 
pentru tipologia activităţilor pe care mai ales o soţie de preot trebuia să o 
dezvolte în cadrul comunităţii, oferind un exemplu, de altfel meritoriu, al 
preotesei Zoiţa Moldovan, soţia preotului din Cristian, care în cursul anului 
1919, a făcut o colectă, în valoare de 1362 coroane şi 70 de fileri pentru 
următoarele fonduri: ,,Fondul jertfelor liniei de demarcaţiune”, ,,Fondul pentru 
ridicarea monumentului de la Orlat” şi ,,Fondul copiilor săraci din Cristian”, 
sau al Veturiei Stroia, soţia protopopului de Sibiu, dr. Ioan Stroia, care s-a 
dedicat total cauzei copiilor orfani, motiv pentru care era cunoscută cu 
apelativul de ,,mama orfanilor”. 

Şi totuşi, semn că au început şi dezbaterile care legau feminismul 
tradiţional de problema votului universal complet, Nora Lemeny, membră în 
Marele Sfat Naţional a elaborat un memoriu, pe această temă, pe care îl va 
înmâna lui Iuliu Maniu, în care a menţionat faptul că la Adunarea de la Alba-
Iulia, se proclamase şi principiul dreptului de vot pentru femei, dar preşedintele 
Consiliului Dirigent a ocolit elegant problema, subliniind că de această 
problemă urma să se ocupe adunarea constituantă de la Bucureşti.220 

Fără îndoială, declanşarea războiului a schimbat în mod radical misiunea 
Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, alături de cea a altor reuniuni sau 
asociaţii similare. Principala misiune care li s-a încredinţat a fost aceea de a se 
ocupa de soarta răniţilor din spitale şi de a contribui la efortul de război, în 
ansamblu prin banii adunaţi cu ocazia spectacolelor artistice organizate. Pentru 
Maria Cosma, cea mai longevivă şi cunoscută preşedintă a Reuniunii, 
evenimentele din vara anului 1916 şi mai ales intrarea României în război au 
avut urmări nefaste, ca membră a unei familii privită cu suspiciune şi înainte, a 
fost nevoită, ca împreună cu soţul ei, Partenie Cosma, directorul băncii Albina 
din Sibiu şi unul din cei mai influenţi membrii ai elitei româneşti din 
Transilvania să se refugieze în România. Conducerea Reuniunii a fost asigurată 
din 1916 de către o preşedintă ad-hoc Ana Marienescu, din  1918 de către 
doamna Catinca Bârseanu şi din 1919 de către doamna Emilia Raţiu. 

Activitatea Reuniunii a fost una meritorie, aşa cum o demonstrează 
datele cuprinse în anuarele editate sau cele din presă. Principalele componente 
ale acesteia au fost: organizarea unui spital de rezervă, susţinut prin donaţiile 
obţinute de cele mai multe ori în urma unui număr mare de spectacole de 
caritate, contribuţia adusă în cadrul filialei locale a Crucii Roşii, mobilizarea 
ASTRA în trimiterea a mii de cărţi pentru soldaţii români aflaţi în spitalele 
militare ale imperiului sau prin donarea unui edificiu pentru nou înfiinţatul 
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orfelinat al Mitropoliei Ortodoxe, care urma să funcţioneze odată cu anul 1916, 
în timp ce la Braşov, urma să îşi extindă activitatea orfelinatul pentru fete al 
Uniunii Reuniunilor de femei române din Ungaria şi Transilvania. 

Deşi prin întreaga lor activitate, la fel ca şi prin discursurile rostite de 
membrele mai cunoscute ale Reuniunii, au demonstrat cu prisosinţă faptul că 
se pot organiza şi pot lupta singure pentru soarta învăţământului pentru fete 
sau pentru susţinerea unui spital în timp de război, considerăm că în adevăratul 
sens al cuvântului, Reuniunea a demonstrat că a ajuns la maturitate prin 
organizarea adunării din 18 noiembrie 1918, a peste 500 de femei în sala de 
festivităţi a Şcolii Civile de Fete a Asociaţiunii ASTRA, unde s-au menţionat 
două posibile motive pentru ceea ce s-a întâmplat atunci: necesitatea de a se 
integra în procesul istoric al unirii, care se pregătea, dar mai ales derularea unui 
rol la fel de important, ca al bărbaţilor, dar care este acum menţionat mult mai 
clar, de a fi percepute ca fiind capabile să ofere stabilitate nu numai familiei, în 
plan interior, dar şi societăţii, văzută şi înţeleasă, mai ales după unire, ca o 
familie mai mare, în care fiecare are un rol bine definit şi complementar. 

Organizate pentru a suplini o mare lipsă a societăţii româneşti, 
învăţământul pentru fete, reuniunile de femei, inclusiv aceea din Sibiu, au trecut 
repede de la organizarea activităţii de alinare şi susţinere financiară a răniţilor 
din spitalele din Sibiu, la momentul în care, prin impresionanta adunare a 500 
de femei în sala festivă a Şcolii Civile de Fete a Asociaţiunii ASTRA, la 18 
noiembrie 1918, s-a exprimat în mod clar dorinţa de participare la tot ceea ce se 
prefigura ca fiind viitorul românesc al Transilvaniei. 

 
 

The Reunion of the Romanian Women from Sibiu in the Years of the First World War 
 

(Abstract) 
 

The Reunion of the Romanian women from the county of Sibiu was established in 
1881, using as a model the Reunion from Braşov, with the main aim of developing a network 
of schools for girls. The fact that the dualist state entered the Great War redirected the activity 
of the mentioned reunion, as it found ways to support the wounded and the sick people from 
the military hospitals (like many other associations and reunions). The used methods were 
efficient both during peaceful and war times; before war there were opera and classic music 
performances, and then donating money for supporting a hospital. Part of the money obtained 
from concerts or fund raisings were donated to the Sibiu branch of the Red Cross. The 
members of the Reunion were actively involved as nurses, and they also contributed to help 
the families with wounded men during the war within the county of Sibiu. Another important 
activity was regarding the orphans-organizing an orphanage for boys, uniting the efforts with 
the Consistory of Archdiocese of Sibiu, while in Braşov the Union of Romanian Women from 
Hungary was about to set up an orphanage for girls. In 1918 the Reunion of Romanian 
Women of Sibiu continued the efforts of popularizing the need of education for women, 
regardless of their age in order to prepare them for a deeper understanding of the society.  
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În ultimii ani, pe fondul împlinirii a o sută de ani de la izbucnirea şi 

desfăşurarea Primului Război Mondial, un număr însemnat de istorici din ţară 
şi din străinătate şi-au îndreptat atenţia asupra evenimentului, din dorinţa de a 
restitui şi reaccesibiliza atât mediului istoriografic, cât şi publicului larg, faţete, 
dimensiuni şi perspective noi ale Marelui Război („The Great War”, „La 
Grande Guerre”, „der Große Krieg”), cum a fost reţinut în memoria colectivă 
a europenilor până astăzi.221 De departe, abordările din sfera istoriei culturale, 
precum şi cele de natură inter-, pluri- şi transdisciplinară prevalează şi domină 
discursul istoriografic european, ai cărui reprezentanţi au părăsit de câteva 
decenii istoria evenimenţială sau factuală, bazată mai ales pe analiza şi 
interpretarea izvoarelor de natură politico-diplomatică şi militară, şi s-au 
îndreptat spre explorarea impactului social, economic, cultural, demografic şi a 
dimensiunii umane a războiului, deschizând şantiere de recuperare şi 
valorificare a unor surse noi sau insuficient exploatate anterior.222 Între sursele 
fundamentale ale istoriei culturale a războiului, memorialistica, cu toate scrierile 
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Bucureşti, Corint Educaţional, 2014; Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, 
reinterpretări, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014. 
222 Pentru o radiografie a istoriografiei universale a războiului vezi: Petra Ernst, Sabine A. 
Haring, Werner Suppanz (Hrsg.), Aggression und Katharsis. Der Erste Weltkrieg im Diskurs der 
Moderne, Wien, Passagen Verlag, 2004; Jay Winter, Antoine Prost, The Great War in History. 
Debates and Controversies, 1914 to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; 
Toader Nicoară, „Istoriografia «Marelui Război»: de la istoria politico-diplomatică la noua 
istorie culturală”, în Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi (coordonator), Războiul şi 
societatea în secolul XX/Guerra e societa nel XX secolo, Cluj-Napoca/Roma, Editura Accent, 2007, 
pp. 34-44. 



încadrabile genului: jurnale, memorii, amintiri, autobiografii şi corespondenţe, 
se bucură în prezent de o audienţă deosebită din partea cercetătorilor, deoarece 
are capacitatea de a restitui, deopotrivă, destine şi mentalităţi individuale sau 
colective.223 Pe de altă parte, mai ales în spaţiul nostru românesc, importanţa 
genului derivă şi din faptul că în memorialistică se găsesc şi trebuie căutate 
începuturile unei istoriografii a Marelui Război.224 

În studiul de faţă doresc să prezint o imagine generală şi o serie de 
fragmente din jurnalul inedit de război al lui Otto Folberth, conservat în Arhiva 
Institutului Transilvănean (Siebenbürgen-Institut) din castelul Horneck de 
lângă orăşelul Gundelsheim, landul Baden-Würtenberg, Germania.225 Scopul 
cercetării este de a semnala istoricilor Marelui Război din spaţiul românesc şi 

de a integra în circuitul ştiințific din țara noastră un document primar inedit 
redactat în timpul conflagraţiei şi, astfel, de a contribui la o redescoperire şi 
redimensionare a istoriei şi imaginii războiului, evaluat de această dată de un 
locotenent sas ardelean de douăzeci de ani, care a scris despre cele trăite zilnic 
„la cald”. 

 
Saşii ardeleni şi Primul Război Mondial 

 
Saşii ardeleni,226 minoritate germană din Transilvania ce număra la 31 

decembrie 1910, conform propriilor evaluări, 230. 697 suflete,227 au întâmpinat 
războiul cu euforie, sentimentul de loialitate şi de datorie faţă de suveranul de la 
Viena fiind dublat de filiaţia naţională, respectiv de încrederea puternică în 
invincibilitatea Imperiului German, considerat adevărata „ţară de origine” 
(Mutterland) şi stat etalon al Europei. Mobilizarea s-a făcut pe un fond 
sentimental foarte pronunţat, fiind susţinută de elite care sperau într-o victorie 
rapidă a Puterilor Centrale, astfel explicându-se răspunsul prompt al chemării 
sub arme lansate de împărat, înrolări îngroşate de numărul voluntarilor şi de 

                                                             
223 Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, „Memorialişti români din Banat despre Marele Război. 
Motivaţia redactării scrierilor”, în Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaş 
(coordonatori), Primul Război Mondial: perspectivă istorică şi istoriografică, Cluj-Napoca, Centrul de 
Studii Transilvane/Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 42. 
224 Valeriu Leu, „Memorialistica românească din Banat referitoare la Primul Război Mondial şi 
la Unirea din 1918”, în Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), antologie, ediţie, studii şi 
note de Valeriu Leu şi Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 12. 
225 Amănunte despre acest institut, despre biblioteca, arhiva şi evenimentele organizate în 
cadrul acestuia vezi pe pagina de internet a instituţiei: http://siebenbuergen-institut.de/, 
accesat 20 februarie 2016. 
226 O istorie a saşilor din Transilvania, adusă la zi, vezi la: Ernst Wagner, Istoria saşilor ardeleni, 
traducere de Maria Ianus, Bucureşti, Editura Meronia, 2000; Michael Kroner, Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen, Band I-II., Nürnberg, Verlag Haus der Heimat, 2007-2008. 
227 Friedrich Teutsch, Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart, Leipzig, Verlag von 
K. F. Roehler, 1916, p. 350. 

http://siebenbuergen-institut.de/


donaţiile în bani, produse agricole şi bunuri donate, precum şi de subscrierile 
pentru împrumuturile de război.228 

Prelungirea operaţiunilor militare, intrarea României în război şi 
deschiderea frontului ardelean,229 care a cuprins în mare parte regiunile locuite 
de saşi, au avut un impact psihologic considerabil asupra acestei comunităţi, 
ducând la o stare de insecuritate şi de panică, transpusă factic în declanşarea 
unui fenomen al refugiului ce s-a manifestat printr-o evacuare masivă a elitelor 
şi a maselor înspre zonele mai puţin ameninţate de linia frontului.230 Victoria 
Antantei şi dorinţa acerbă de conservare a propriei identităţi într-un nou cadru 
politic cât mai favorabil a generat, în ianuarie 1919, adoptarea cunoscutei 
proclamaţii de la Mediaş care declara adeziunea saşilor la unirea Transilvaniei 
cu România.231 

Participarea saşilor la efortul de război al Austro-Ungariei şi impactul 
conflagraţiei asupra micii comunităţi germanofone din Transilvania nu este 
cunoscută decât în linii generale, singurele informaţii în acest sens fiind oferite 
de episcopul Friedrich Teutsch232 în cuprinsul câtorva pagini ale operelor sale 
referitoare la istoria saşilor ardeleni şi la istoria Bisericii Evanghelice din 

                                                             
228 Detalii despre atitudinea elitei ecleziastice săseşti faţă de izbucnirea războiului şi despre 
acţiunile comunităţii în primele luni ale conflagraţiei vezi la: Mircea-Gheorghe Abrudan, 
„Atitudinea conducerii Bisericii Evanghelice din Transilvania faţă de izbucnirea Primului 
Război Mondial”, în Rodica Groza (coordonator), Sebeş, timp regăsit. Lucrările Conferinţei ,,100 de 
ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Contribuţia sebeşenilor la război şi Marea Unire” (5 
decembrie 2014), Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 65-82. 
229 Despre participarea Regatului României la război vezi excelenta lucrare a istoricului 
american: Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, traducere din limba engleză de 
Dan Criste, Bucureşti, Meteor Publishing, 2014. 
230 Emil Sigerus (ed.), Aus der Rumänenzeit. Ein Gedenkbuch an sturmbewegte Tage. Zugunsten der 
siebenbürgisch-sächsischen Kriegswitwen und -weisen, Hermannstadt, Druck und Verlag von Joseph 
Drotleff, 1917.   
231 Despre adeziunea saşilor la unirea cu România şi desfăşurarea conferinţei medieşene vezi: 
Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944, Sibiu, Editura Hora, 
2001, pp. 29-67; Idem, Germanii din România în anii 1918-1919, Sibiu, Editura Honterus, 2013. 
232 S-a născut în anul 1852 la Sighişoara în familia lui Georg Daniel Teutsch, directorul 
gimnaziului evanghelic săsesc din localitate. A studiat teologia şi istoria la Heidelberg, Leipzig şi 
Berlin. Între anii 1906-1930 a fost episcop al Bisericii Evanghelice C. A. din Transilvania. După 
Marea Unire a fost ales senator în Parlamentul de la Bucureşti şi membru de onoare al 
Academiei Române. Este considerat cel mai prolific istoric al saşilor din secolul XX, 
bibliografia sa însumând 1351 de titluri. A decedat în anul 1933 la Sibiu. Detalii biobibliografice 
la: Rudolf Spek, „Bibliographie Friedrich Teutsch”, în Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, Neue Folge, Band 47, Hermannstadt, 1933, pp. 81-125; G. A. Schuller, „Bischof 
D. Friedrich Teutsch”, în Die evang. Landeskirche A.B. in Siebenbürgen mit den angeschlossenen evang. 
Kirchenverbänden Altrumänien, Banat, Beßarabien, Bukowina, Ungarisches Dekanat. Festschrift 
herausgegeben vom Institut für Grenz-und Auslandsdeutschtum an der Universität Marburg, Jena, Verlag 
von Gustav Fischer, 1923, pp. 1-25; Karl Kurt Klein, „Sachsenbischof Friedrich Teutsch”, în 
Südostdeutsche Heimatblätter, 2. Jahrgang, München, 1953, pp. 5-18; Eduard Eisenburger, 
„Friedrich Teutsch”, în Dieter Drotleff (ed.), Taten und Gestalten. Bilder aus der Vergangenheit der 
Rumäniendeutschen, Band II, Hermannstadt, Hora Verlag, 2002, pp. 116-119. 



Transilvania. Teutsch a expus pe scurt jertfele umane, rechiziţiile, contribuţiile 
sociale, economice şi umanitare ale naţiunii săseşti la desfăşurarea războiului, 
apreciind că prelungirea războiului fusese extrem de împovărătoare, cifra celor 
37. 533 de soldaţi trimişi pe front, reprezentând 16% din totalul populaţiei 
săseşti. Bilanţul jertfelor omeneşti la sfârşitul războiului este prezentat în felul 
următor: 37. 533 de persoane înrolate în total, din care 10. 343 au primit 
distincţii militare datorită curajului dovedit pe câmpurile de bătălie, 3532 au 
căzut pe teatrele de război, 1318 au fost daţi dispăruţi, 4779 au fost răniţi, 1449 
au revenit acasă invalizi, 4840 au ajuns prizonieri, 1865 de săsoaice au îmbrăcat 
haina văduviei, iar 4346 de copii au rămas orfani. Pe lângă aceste jertfe 
omeneşti, efortul material al saşilor s-a ridicat la trei milioane de coroane, 
exceptând pagubele suferite în timpul confruntărilor armate desfăşurate în 
Transilvania în lunile august-septembrie 1916, bătălii care generaseră evacuarea 
a 30. 000 de saşi din zonele afectate.233 

Aidoma celorlalte naţiuni care au fost antrenate de marii factori 
decizionali europeni în războiul de uzură al tranşeelor, mulţi reprezentanţi ai 
elitei (generali) sau ai clasei mijlocii săseşti (preoţi, învăţători, avocaţi, 
funcţionari publici), înrolaţi pe front şi reîntorşi la casele lor şi-au publicat în 
timpul desfăşurării conflictului armat şi în anii de după încheierea ostilităţilor 
memoriile, jurnalele de campanie şi scrisorile de pe front, cu alte cuvinte 
propria lor viziune despre ceea ce au trăit în mod direct şi personal, în cumpliţii 
ani ai confruntărilor armate, ai lipsurilor de diferite feluri, ai molimelor şi 
epidemiilor, ai ororilor şi spaimelor la care au fost părtaşi în momentele limită 
ale vieţii, în imediata prezenţă a factorului ultim: moartea.234 

 
Jurnalul de război al lui Otto Folberth 

   
Istoricul şi omul de cultură Otto Folberth s-a născut în 10 iulie 1896 în 

Mediaş, a studiat la Gimnaziul Săsesc din oraşul natal, apoi a urmat cursuri de 
ungaristică, germanistică, romanistică, istoria artelor, pedagogie şi teologie la 
Universităţile din Budapesta, Berlin, Heidelberg, Tübingen, Cluj şi Paris. În 
perioada interbelică a activat ca profesor şi director la Gimnaziul Real din 

                                                             
233 Friedrich Teutsch, Geschichte der evangelischen Kirche, Band II. 1700-1917, Hermannstadt, W. 
Krafft Verlag, 1922, pp. 587-615; Idem, Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart, 2. 
vermehrte Auflage, Hermannstadt, W. Krafft Verlag, 1924, pp. 280-287. 
234 Despre memorialistica săsească a Marelui Război vezi: Mircea-Gheorghe Abrudan, „Die 
Memorialistik des Großen Krieges. Eine neue und glaubhafte Quelle der Geschichtsschreibung? 
Studienfall: Der Erste Weltkrieg widerspiegelt in den rumänischen und siebenbürgisch-sächsischen 
schriftlichen Erinnerungen aus dem Banat und Siebenbürgen”, în Astra Salvensis, an II, număr 4, 2014, 
pp. 72-80; Idem, „Primul Război Mondial în memorialistica saşilor din Transilvania”, în Astra Salvensis, 
an III, număr 5, 2015, pp. 89-104; Idem, „Primul Război Mondial reflectat în istoriografia şi 

memorialistica saşilor ardeleni”, în Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș 
(coordonatori), Primul Război Mondial: Perspectivă istorică şi istoriografică, pp. 75-84.  



Mediaş. În 1947 a părăsit România stabilindu-se la Salzburg, în Austria, unde a 
lucrat la Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik. În paralel, a dezvoltat o 
activitate livrescă rodnică scriind studii de istorie a saşilor ardeleni, literatură, 
poveşti şi poezie, unele rămase până astăzi în manuscris. S-a stins din viaţă la 
vârsta memorabilă de 96 de ani, în 5 noiembrie 1991.235 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Otto Folberth, fotografie 
 

Otto Folberth a intrat în istoria culturii saşilor din Transilvania datorită 
operei sale istorice şi literare, în parte încă inedite. În spaţiul istoriografic 
central-european este cunoscut mai ales prin munca sa asiduă de editare critică 
a operei lui Stephan Ludwig Roth,236 preotul evanghelic-luteran sas executat la 
Cluj în timpul revoluţiei paşoptiste, reţinut în conştiinţa culturală românească 
prin lucrarea sa intitulată Lupta pentru limbă în Transilvania, în care promova 
egala îndreptăţire a limbilor maghiară, germană şi română, despre cea din urmă 
afirmând că era cunoscută de către toţi locuitorii Transilvaniei.237 

                                                             
235 Despre bio-bibliografia sa vezi: Hermann A. Hienz, Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger 
Deutschen. Bio-Bibliographisches Handbuch für Wissenschaft, Dichtung und Publizistik. Band VI, D-G, 
Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 1998, pp. 93-139. 
236 Otto Folberth, Stürmen und Stranden. Ein Stephan Ludwig Roth-Buch, Stuttgart, Ausland und 
Heimat Verlags-Aktiengesellschaft, 1924; Idem, Stephan Ludwig Roth. Gesammelte Schriften und 
Briefe, 6 Bände, Hermannstadt, Verlag der Krafft & Drotleff A. G., 1927-1939. 
237 Stephan Ludwig Roth, Lupta pentru limbă în Transilvania, prefaţă de Camil Mureşanu, 
traducere de Cristina Teodorescu, ediţie îngrijită şi note de dr. Constantin Vlăduţ, Bucureşti, 
Editura Gramar, 1998, ediţia a 2-a în anul 2009. Despre viaţa, activitatea şi opera pastorului 
Roth vezi: Michael Kroner, Stephan Ludwig Roth: viaţa şi opera, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1974; Idem, Stephan Ludwig Roth. Sein Leben und Werk im Bild, Bukarest, Kriterion Verlag, 1975; 
Idem, Stephan Ludwig Roth. Schriften, Briefe, Zeugnisse, 2. Auflage, Bukarest, Kriterion Verlag, 
1974; Idem, Ein Leben für Fortschritt und Völkerverständigung, Cluj-Napoca, Dacia Verlag, 1977; 



Înainte de a trece la discutarea conţinutului manuscrisului lui Folberth, 
trebuie să amintesc că jurnalul a fost semnalat recent de profesorul emerit 
Horst Schuller în numărul 3/2012 al revistei ştiinţifice „Spiegelungen. 
Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas” [„Reflecţii. 
Revistă de cultură şi istorie a germanilor din Europa de Sud-Est”],238 editată de 
„Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas” [Institutul de 
cultură şi istorie a germanilor din Europa de Sud-Est] din München.239 În 
cadrul proiectului meu postdoctoral dedicat „Istoriografiei şi memorialisticii 
saşilor ardeleni referitoare la Primul Război Mondial” am reuşit să obţin de la 
arhivista Institutului din Gundelsheim jurnalul scanat în format pdf. al lui Otto 
Folberth, documentul fiind ulterior încărcat pe pagina web a Siebenbürgen-
Institut de unde poate fi descărcat de oricine doreşte în mod gratuit.240 

Jurnalul însumează 58 de caiete, cu o paginaţie de 25-30 file fiecare, şi 
cuprinde însemnările sale începând de la 14 ani până la 90 de ani. Manuscrisul a 
fost tehnoredactat de către unul din cei patru fii ai autorului, Paul Joachim 
Folberth, care l-a donat Institutului din Gundelsheim în anul 2009. Sub titlul 
„Participarea mea în Primul Război Mondial” este reunit jurnalul 
locotenentului Otto Folberth din perioada 2 iunie 1915-19 ianuarie 1919, 
vreme în care rememorează experienţele de pe frontul din Galiţia,241 permisiile, 
ultimele zile ale monarhiei Austro-Ungare,242 atmosfera din Budapesta şi din 
Transilvania din lunile noiembrie-decembrie 1918 şi ianuarie 1919.243 

                                                                                                                                                           
Carl Göllner, Stephan Ludwig Roth, Bucureşti, Editura Militară, 1982 şi Lucian Giura, Pe urmele lui 
Stephan Ludwig Roth, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga“, 1999. 
238 Horst Schuller, „Selbstzeugnis und Zeitdokument. Die als Quelle noch nicht genutzten 
Kriegstagebücher Otto Folberths”, în Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas, 61 (2012), pp. 279-294. 
239 Amănunte despre acest institut, despre biblioteca, arhiva, agenda de cercetare, proiectele 
cercetătorilor şi evenimentele organizate vezi pe pagina de internet a instituţiei: www.ikgs.de, 
accesat 20 februarie 2016. 
240 www.siebenbuergen-institut.de, Die Tagebücher von Otto Folberth, accesat 20 februarie 2016. 
241 Despre frontul răsăritean vezi: Norman Stone, The Eastern Front, 1914-1917, New York, 
Charles Scribner’s Sons, 1975. 
242 Pentru detalii despre originile războiului, participarea Austro-Ungariei în Primul Război 
Mondial şi prăbuşirea monarhiei dualiste vezi: Leo Valiani, The End of Austria-Hungary, London, 
Secker and Warburg, 1973; Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der 
Habsburgermonarchie 1914-1918, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2013; Günter Bischof, 
Ferdinand Karlhofer (ed.), 1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I, 
New Orleans, University of New Orleans Press, 2014; Helmut Rumpler, Anatol Schmied-
Kowarzik, Die Habsburger Monarchie und der Erste Weltkrieg. 2. Teilband. Weltkriegsstatistik Österreich-
Ungarn 1914-1918: Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft (Die Habsburgermonarchie Band 
XI), Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014.  
243 Detalii în acest sens la Vasile Vesa, „Unirea Transilvaniei cu România”, în Ioan-Aurel Pop, 
Thomas Nägler, Magyari András (coordonatori), Istoria Transilvaniei, volum III (de la 1711 până la 
1918), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, pp. 607-625. 
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În anii treizeci ai secolului trecut a publicat în presa săsească din 
Transilvania o serie de amintiri din Primul Război Mondial în forma unei 
povestiri cu diferite subtitluri: „Genezareth” (Genizaret), „Ein Musketier in 
Siebenbürgen” (Un muşchetar în Transilvania), „Der Meierhof von Urlow” 
(Ferma de la Urlow), „Die Garde” (Garda), „1 Geschütz, 16 Pferde, 20 Mann. 
Geschichte einer siebenbürgischen Kameradschaft” (Un tun, 16 cai, 20 de 
bărbaţi. Istoria unei camaraderii transilvănene) ş.a.m.d.244 Aceste lucrări de mică 
întindere se încadrează în trendul literar, beletristic şi publicistic al elitei 
culturale săseşti din generaţia interbelică, dar corespunde şi dorinţei de 
restituire a amintirilor de război a conaţionalilor săi, care au publicat texte 
asemănătoare în toate periodicele germane din Transilvania acelei epoci.  

Prima însemnare referitoare la război apare în caietul numărul IX şi 
datează din 31 iulie 1914, la scurtă vreme după ce autorul împlinise 18 ani, zi în 
care nota că „[...] de câteva ore a fost decretată mobilizarea generală. Regele a făcut un 
apel-iar eu îi voi urma cu dispoziţie şi voie bună”. Afirmaţia lui Folberth denotă în 
cazul său nu atât entuziasmul nebun al unui adolescent de 18 ani, cum am 
putea crede privind retrospectiv, ci descoperă mai degrabă euforia maselor 
populare din monarhie, ataşamentul şi loialitatea lor faţă de bătrânul suveran de 
la Viena care intitulase proclamaţia de război sub cunoscutul generic „Către 
popoarele mele” („An meine Völker!”).245 

Jurnalul de război propriu-zis începe la Guşteriţa (Hammersdorf, azi 
cartier al Sibiului) în 2 iunie 1915 cu un citat din opera antică Regele Oedip a lui 
Sofocle: „[...] Nu dispreţui anii trăiţi. Aceştia sunt tot ceea ce ne rămâne” (,,Verachte 
nicht gelebte Jahre! Sie sind alles, was uns bleibt”). Urmează o serie de interogaţii ale 
lui Folberth care pare a comunica cu propriul jurnal, cu sinele şi cu caietul nou 
pe care îşi scrie însemnările: „[...] voi putea eu, războiul meu, să reţin în acest caiet 
momentele frumoase, înspăimântătoare şi neobişnuite? Voi putea eu oare? Vei deveni tu, 
precum caietele tale predecesoare, foaia sufletului meu?”. În frazele ce urmează Folberth 
justifică războiul în care se implicase şi el de acum înainte, însă în mod 
surprinzător motivul nu este cel îndeobşte cunoscut, răzbunarea asasinării 
arhiducelui moştenitor Franz Ferdinand,246 pedepsirea Serbiei sau pericolul 
muscal, ci „[…] luptăm o singură bătălie. Bătălia Europei împotriva Angliei”. Această 
luptă era, de fapt, în concepţia sa „destinul Germaniei”, chiar dacă 
Kaiserreichul devenise duşmanul a jumătate din Europa. Adolescentul Folberth 
era de părere că Germania, faţă de care se simţea legat prin limbă, cultură şi 

                                                             
244 Die rumäniendeutsche Literatur in den Jahren 1918-1944, redigiert von Joachim Wittstock und 
Stefan Sienerth, Bukarest, Kriterion Verlag, 1992, p. 235. 
245 Documentul original dactilografiat şi semnat olograf de împărat poate fi vizualizat pe pagina 
de internet a Arhivelor Naţionale ale Austriei: www.wk1.staatsarchiv.at, accesat 27 noiembrie 
2014. 
246 Amănunte despre el la: Jean-Paul Bled, François-Ferdinand d‘Autriche, Paris, Tallandier, 2012; 
Idem, Franz Ferdinand: der eigensinnige Thronfolger, aus dem Französischen von Susanna Grabmayr 
und Marie-Therese Pitner, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2013. 



origine, nu făcea altceva decât să împlinească prin acest război ceea ce Franţa 
încercase un secol mai devreme sub împăratul Napoleon I:247 „[…] multă 
amărăciune, însă o sarcină înălţătoare”. Argumentele pe care le invocă ulterior în 
susţinerea opiniilor sale sunt apropiate de dialectica socialistă, care dezavua 
îmbogăţirea şi exploatarea celor săraci de către clasele nobiliare, dar şi de cea 
germană a vremii care deplângea lipsa unui imperiu colonial.248 Ori, Folberth 
nu vedea altceva în imperiul colonialist al Angliei decât o exploatare fără 
margini şi scrupule a lumii de către o „politică capitalistă decăzută”. Notiţele 
următoare dezvăluie admiraţia tânărului sas pentru personalitatea primului 
împărat francez şi politica antibritanică a acestuia. În acest sens, Folberth face 
trimiteri la jurnalul lui Napoleon şi la planurile acestuia de invadare a Marii 
Britanii. În acest context, Otto Folberth deplângea situaţia grea a Germaniei, 
când „diabolicii diplomaţi englezi” reuşiseră să atragă de partea lor Franţa, Rusia, 
Italia şi Serbia, iar Kaiserul Wilhelm al II-lea249 era nevoit să lupte pe două 
fronturi împotriva duşmanilor săi, care nu vor putea fi învinşi complet decât 
după scoaterea Rusiei din război, stăvilirea urii francezilor şi debarcarea 
germanilor pe „insula englezilor”. 

Din următoarea însemnare, consemnată în 6 iunie 1915, reiese că tânărul 
Folberth, devenit cadet în armata cezaro-regească era nerăbdător să ajungă pe 
front, unde se desfăşura, la tensiune maximă, războiul. Aceste prime pagini de 
jurnal din iunie-iulie 1915 arată faptul că Otto Folberth căzuse, asemenea 
concetăţenilor săi, în capcana propagandei de stat difuzate prin intermediul 
presei, al autorităţilor locale şi al bisericilor către întreaga populaţie, pentru a 
stimula înregimentările, donaţiile pentru front şi combativitatea trupelor.250 Un 
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aspect cu totul interesant şi cred eu, singular, deoarece nu l-am mai întâlnit în 
memorialistica săsească a Primului Război Mondial, îl reprezintă o serie de 
notiţe din anii 1915-1917 din care aflăm că Otto Folberth se cam săturase de 
frontul de est şi şi-ar fi dorit nu să scape de război, cum am putea fi înclinaţi să 
credem, ci să fie transferat pe frontul din Italia, pe care-l considera mai 
ispititor, mai dramatic şi chiar mai „plin de aventură” decât cel din Galiţia. 

 

 
Figura 2: Filă din manuscrisul jurnalului lui Otto Folberth 

 
Paginile jurnalului ne descoperă, ulterior, că, odată cu prelungirea 

conflagraţiei, şi cu ororile întâlnite sau trăite pe front, entuziasmul iniţial al 
militarului Otto Folberth s-a diminuat vizibil. Astfel, pe lângă faptele şi 
evenimentele redate în cursul anilor 1917-1918, Folberth surprinde prin 
interogaţiile retorice adânci referitoare la „nebunia războiului”, la distrugerea şi 
moartea pe care acesta le-a semănat între oameni, la „iluziile eroismului militar”, la 

clipele ultime de viaţă ale soldaţilor anonimi aflaţi în suferinţă, manifestându-și 
în mod explicit dorinţa reală ca războiul să înceteze, iar pacea definitivă să fie 
semnată. 

În ciuda greutăţilor şi a convulsiilor belice, tânărul locotenent 
mărturiseşte adesea că a căutat mereu tihna „colibei”, în care şi-a petrecut 
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multă vreme iscodind şi raportând telefonic mişcările artileriei ruseşti. În zilele 
liniştite, acesta nota că nu pierdea vremea, ci se desfăta citind scrisori, presă şi 
cărţi, precum Istoria saşilor ardeleni, pe care aminteşte că a început să o recitească 
în 26 august 1916. Dorul de patrie, de casa părintească, de familie şi de prieteni 
îşi găsea aşadar alinarea printr-o lectură din cunoscutele opere istorice ale 
episcopilor Bisericii Evanghelice din Transilvania, renumiţii Georg Daniel şi 
Friedrich Teutsch.251 

În acelaşi august 1916, la o zi după intrarea României în război, pe 28 
august 1916 Folberth consemna: „[...] Se pare că România ne-a declarat război. De 
acum înainte nu vreau nimic altceva decât să-mi apăr patria!”. Referitor la acelaşi 
subiect, locotenentul cita în ziua următoare dintr-o epistolă expediată de tatăl 
său în 23 august 1916, aşadar cu 4 zile înaintea declaraţiei de război a Regatului 
Român: „[...] în Braşov şi Sibiu tinerii germani construiesc rampe solide pentru postarea 
artileriei grele. La noi nu este nimic special de văzut decât multele trenuri militare care 
circulă în direcţia Braşov”. Concluzia lui Folberth era următoarea: „[...] Patria mea, 
patria mea este în război! Cum ar putea acest lucru să nu mă zguduie şi să nu mă 
stimuleze?!”. Iar în ultima zi a aceluiaşi august, nota resemnat: „[...] Braşovul a fost 
evacuat de către ai noştri. În acest fel a fost ruptă prima floare din buchetul oraşelor noastre 
săseşti! Nu cred însă acest lucru”.252 

Jurnalul zilelor lunii septembrie 1916 este deosebit de bogat în informaţii 
referitoare la evoluţia frontului din Transilvania şi la situaţia familiei lui 
Folberth, care a părăsit oraşul în 31 august îndreptându-se spre Turda, apoi o 
parte spre Debreţin, iar alta spre Chichinda Mare în Banat, de unde în 4 
septembrie i-au expediat o scrisoare amplă, reprodusă integral în jurnal, prin 
care locotenentul era informat despre exodul populaţiei săseşti şi ungureşti din 
faţa trupelor române, despre evacuarea ordonată de autorităţile maghiare în 
toate comitatele de la sud de Mureş şi îi era descrisă atmosfera „[...] enormă de 
panică din rândurile populaţiei” care pleca de-a valma în refugiu, însoţită de copii şi 
bătrâni, de vite şi de animalele domestice. Comentariile marginale ale autorului 
sunt încărcate de emoţii şi nelinişti puternice datorate evenimentelor petrecute 
în „patrie”, în 12 septembrie Folberth întrebându-se retoric: „[...] vrea oare lumea 
toată să se ducă de râpă?”. Tensiunea va scădea spre sfârşitul lunii pe fondul 
veştilor încurajatoare primite de acasă, mai ales de la bunicul său, care nu se 
refugiase, şi astfel l-a putut informa, printr-o scrisoare expediată în 22 
septembrie, că „[...] locuinţa voastră este complet ocupată de ofiţeri germani, iar în 
bucătărie se găteşte de zor. Ofiţerimea şi trupele germane sunt formate, în general, din oameni 
aleşi, iar ca prieteni şi confraţi de acelaşi neam sunt nişte apariţii binevenite”.253 
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Frica din apropierea frontului, spaimele exodului, greutăţile evacuării şi 
sentimentele de înstrăinare prin părăsirea locurilor de baştină, exaltarea 
manifestată faţă de trupele germane „frăţeşti” şi repulsia faţă de cele româneşti 
„invadatoare” sunt experienţe şi trăiri înregistrate într-un fel sau altul de către 
toţi memorialiştii saşi din perioada Marelui Război. În acelaşi fel sunt trăite şi 
consemnate momentele blocării avansului trupelor române, retragerea, 
respectiv „alungarea” acestora „dincolo de Carpaţi” şi „eliberarea” sud-estului 
Transilvaniei de către armatele Puterilor Centrale.254 În cazul lui Folberth, 
exaltarea respingerii românilor este manifestată prin coparticiparea spirituală la 
„biruinţa noastră” şi empatia faţă de neamul său, fericirea sa fiind exprimată prin 
verbe precum „am biruit” sau „am învins”, la care se adaugă apoteotic concluzia 
din 8 octombrie 1916: „[...] m-am bucurat auzind prin telefon că patria mea este din 
nou liberă, iar Braşovul a fost ocupat de ai noştri”.255 

Din multitudinea temelor şi a subiectelor pe care Otto Folberth le 
abordează în jurnalul său de pe front doresc să amintesc o serie de aspecte pe 
care le consider relevante pentru o istorie culturală a Marelui Război, şi anume: 
forme de viaţă regionale, dorul de casă, portretul unor tipologii umane 
(„soldatul rus”, „ţăranul galiţian”, „camaradul de arme maghiar” etc.) 
mentalităţi şi psihologii colective, imagini de război, exprimarea unor 
sentimente precum dragostea şi prietenia faţă de anumite persoane întâlnite.     

Nu lipsesc din jurnal ştiri referitoare la desfăşurarea campaniilor militare 
de pe toate fronturile, la marile bătălii militare, la situaţia europeană generală şi 
la unele evenimente din Transilvania, pe care Folberth le notează în jurnalul său 
utilizând ca surse de informaţii, pe lângă corespondenţa de acasă şi dialogul cu 
camarazii, periodicele săseşti din Ardeal, pe care consemnează că le primea mai 
ales de la Mediaş, împreună cu pachetele din partea familiei.    

Însoţite de fotografii din epocă, schiţe militare şi de campanie, 
însemnările zilnice ale lui Otto Folberth sunt un izvor bogat şi variat, încă 
inedit, referitor nu atât la scenele militare directe, ci mai ales la viaţa soldaţilor 
şi a civililor din spatele frontului. Tânărul locotenent abordează teme politice, 
militare, ideologice, filosofice, religioase, sociale şi antropologice, pe care le 
dezvoltă prin citate din corespondenţa sa personală, din scrisorile camarazilor, 
din depeşe oficiale, din discuţiile cu civili, din cântece de cătănie anonime, din 
poezii ale diferiţilor poeţi germani, între care cei mai des invocaţi sunt Johann 
Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller şi Rainer Maria Rilke, texte şi povestiri pe 
care le trece prin propriul filtru psihologic şi emoţional. Stilul său este îngrijit, 
cu multe detalii, textul denotând un veritabil talent literar al tânărului Folberth, 
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ceea ce se va confirma ulterior prin poeziile, romanele şi textele istorice 
publicate sau rămase în manuscris. 

 

 
„My Participation in the First World War”. The Manuscript Diary of the 

Transylvanian Saxon, Otto Folberth 
 

(Abstract) 
 

The historian and intellectual Otto Folberth (1896-1991) has become a famous member 
of the Transylvanian Saxon culture through hard work and his critical editing of the writings of 
Stephan Ludwig Roth (1796-1849), a Lutheran priest executed in Cluj on the 11th of May 1849 
by the Hungarian revolutionaries. The last one has been mainly known for his work The fight for 
language in Transylvania, in which he has promoted equal justification among the three main 
languages, Hungarian, German and Romanian, claiming about the latter that it was known by 
all the inhabitants of Transylvania. The present study presents Folberth’s unpublished war 
diary, kept in the archives of the Transylvanian Institute of Gundelsheim, Germany. The aim 
of the research is to make this primary document, written during the conflagration and known 
to the historians of the Great War, thus introducing it into the larger scholarly circuit and 
thereby contributing to the rediscovery and resizing of the image of the war, assessed by a 
twenty years old lieutenant, who has recorded these events on a daily basis. The journal 
summarizes 58 notebooks, having a pagination of 25-30 pages, and includes his notes from the 
age of 14 years up to the age of 90 years. Under the title „My participation in the First World 
War”, it summarizes the period of July 1915-January 1919, the period during which he has 
been on the Eastern front, in Galicia, and in Budapest, the capital of Hungary. Accompanied 
by vintage photos, military and campaign sketches, Folberth’s diaries are regarded as unique 
sources that present not direct military scenes, but the lives of soldiers and civilians behind the 
front lines. The young lieutenant tackles political, military, ideological, philosophical, religious, 
social and anthropological topics, expressed through quotes from his own correspondence, 
from letters of his companions, from official dialogues with civilians, from anonymous military 
poems and songs, all filtered through his psychological and emotional experience. In addition 
to these facts and events, Folberth also captures the rhetorical deep feelings related to „the 
madness of war”, the „desire of peace”, the destruction and death sowed between people, 
military heroism, illusions and last moments of life of anonymous soldiers. 

Keywords: The Great War, War diary, Transylvania, Galicia, Germany, Austro-
Hungary.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PE FRONT ŞI ÎN SPATELE FRONTULUI. SERVICIUL SANITAR 
ÎN MONARHIA AUSTRO-UNGARÃ ÎN TIMPUL PRIMULUI 

RÃZBOI MONDIAL 
 

Dr. Oana Habor 
Muzeul de Istorie al Universitãţii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
,,Îngrijirea medicală în timpul războiului variază la fel de mult 
ca şi însăşi conflictul. Depinde de perioada de timp, armamentul 
folosit, geografia, climatul, strategia militară, politica, economia, 
numărul de soldaţi aflaţi sub tratament, cantitatea de material 
medical şi, bineînţeles, de numărul, abilităţile şi cunoştinţele 
doctorilor şi asistentelor medicale”.256 

 
Legislaţia sanitară modernă, care a luat naştere în Europa secolului al 

XIX-lea, a reprezentat o stavilă impusă de către statele bătrânului continent 
unor obstacole cu care se confrunta societatea: rata mortalităţii infantile relativ 
ridicată, avântul industrial, la rândul său generator de probleme etc. În anul 
1870, guvernul austriac a emis ,,Actul Imperial Sanitar”, iar în 1876, Ministerul 
de Interne al Ungariei a statornicit ,,Articolul de lege numărul XIV” despre 
igiena publică. Legislaţia sanitară din 1876 (cât şi completările ulterioare) a avut 
menirea de a pregăti un sistem sanitar consolidat, impunând legi cu privire la 
promovarea igienei publice, subliniind rolul personalului sanitar, al instituţiilor 
sanitare, într-un secol valoros din punct de vedere al inovaţiilor în domeniul 
medical.257 Însă, izbucnirea Marelui Război a pus sistemul sanitar în faţa unor 
provocări serioase. În cele ce urmează vom schiţa un cadru general al felului în 
care a funcţionat serviciul sanitar din monarhia austro-ungară în anii 
conflictului, punând în lumină şi probleme legate de Transilvania. 

Înainte însă, considerăm necesar a puncta câteva detalii legate de factorii 
care au cerut din partea statelor beligerante o atenţie aparte: numărul mare de 
răniţi, bolile contagioase şi trauma emoţională datorată impactului deosebit pe 
care l-a avut acest conflict asupra omenirii. 

În afară de armata comună, atât partea cisleithană, cât şi cea transleithană 
a monarhiei austro-ungare dispuneau de armată proprie. La începutul Primului 
Război Mondial armata austro-ungară avea în componenţă în jur de 2, 25 
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milioane de soldaţi. Însă pierderile au fost însemnate. În primul an al 
conflictului, 40% dintre combatanţi şi-au pierdut viaţa.258 

În timpul primei conflagraţii mondiale armamentul s-a perfecţionat. 
Mitraliera, zeppelinul german, tancul, tunul Big Bertha s-au regăsit pe lista 
inovaţiilor în tehnologie. Artileria reprezenta cel mai distructiv instrument care 
s-a folosit în anii războiului, ,,[...] de aceea triumful final va fi al ţărilor care posedă cea 
mai bună şi numeroasă artilerie”.259 

La începutul conflictului foarte mulţi soldaţi sufereau din pricina rănilor 
la cap. Rănile de torso erau la rândul acestora frecvente, un procentaj scăzut de 
soldaţi supravieţuind. Cele mai des întâlnite cazuri erau reprezentate de rănile 
produse la nivelul piciorului. Leziunile cauzate de  baionete erau fatale, în timp 
ce grenadele de mână afectau în mare măsură ochiul.260 

Rănile care nu reuşeau să atingă un organ principal, potenţial erau mai 
puţin periculoase, dar proiectilul trecând prin uniforma murdară  reprezenta un 
posibil pericol de infecţie.261 Mai apoi, ,,[...] schija de obuz e mai întotdeauna plină de 
pământ sau de necurăţenii. De aceea cea mai deasă complicaţie este tetanosul... o maladie 
mortală. Se ivesc fenomene nervoase grave, paralizie, şi în câteva zile bolnavii sucumbă în 
chinuri cumplite”. În cadrul Institutului Pasteur din Paris un ser antitetanic a fost 
descoperit, însă acesta avea un caracter mai mult preventiv.262 Schijele de obuz 
produceau hemoragii mari care cu greu puteu fi oprite.263 

,,Întrebuinţarea bombelor cu gaze asfixiante constituie cea mai grozavă sfidare 
aruncată ştiinţei şi artei războiului actual... Nourii cu gaze iritante erau galbeni-verzui-
roşiatici, trenau pe pământ, trecând deasupra tranşeelor, neînălţându-se de la pământ, până 
se pierdeau în atmosferă”. Gazele conţineau, printre altele, brom şi clor.264 Clorul 
are un miros sufocant, exercitând o acţiune extrem de iritantă asupra aparatului 
respirator. ,,Senzaţia de usturime la ochi este intensă, tusea este neîntreruptă, dispensa 
extremă, dureri toracice vii, învineţirea extremităţilor, pulsul rapid”. Un litru de clor 
echivala cu 200 metri cubi de aer irespirabil.265 Cei care au avut şansa de a se 
distanţa la timp de zona afectată, rămâneau totuşi cu urmări: bronşite, 
bronhipneumonii, gangrene pulmonare.266 

Fosgenul adăugat în gaz era foarte periculos fiind invizibil şi imposibil de 
mirosit. Dar şi mai periculos a fost gazul muştar (iperită). Spre deosebire de 

                                                             
258 http://www.worldwar1.8k.com/photo4.html, consultat la data de 05.VII.2016. 
259 Gazeta Transilvaniei, an LXXVII, număr 223, 9/22 octombrie 1914, pp. 2-3. 
260 John S. Haller Jr., Battlefield Medicine. A History of the Military Ambulance from the Napoleonic 
Wars Through World War I, Illinois, Southern Illinois University Press, 2011, p. 153. 
261 Emily Mayhew, Wounded-A New History of the Western Front in World War One, Oxford, 
Oxford University Press, 2014, p. 5. 
262 Gazeta Transilvaniei, an LXXVII, număr 223, 9/22 octombrie 1914, pp. 2-3. 
263 Emily Mayhew, Wounded-A New History of the Western Front, p. 5. 
264 Gazeta Transilvaniei, an LXXVIII, număr 269, 11/24 decembrie 1915, pp. 2-3. 
265 Ibidem, an LXXVII, număr 131, 18 iunie/1 iulie 1914, pp. 2-3. 
266 Ibidem, an LXXVIII, număr 269, 11/24 decembrie 1915, pp. 2-3. 

http://www.worldwar1.8k.com/photo4.html


fosgen care se dispara în interval de câteva ore, efectul iperitei rămânea activ în 
apă şi la sol.267 Statele beligerante au găsit soluţii: măştile respiratorii îmbibate în 
hiposulfit de sodiu sau carbonat de sodiu. În lipsa măştilor, ca măsură 
provizorie, au fost recomandate o batistă umedă sau o mână de fân umed, 
ţinute la gură, care aveau capacitatea de a neutraliza o parte din vaporii de 
clor.268 

Foametea, sărăcia, condiţiile mizere de trai, panica au reprezentat condiţii 
fireşti ale unui teatru de război, dar şi premise pe baza cărora Marele Război şi-
a recrutat unul dintre cei mai prezenţi actori, boala. Printre cele mai răspândite 
şi grave epidemii din anii conflictului menţionăm holera, tifosul şi gripa (gripa 
spaniolă). 

Holera este o boală infecţioasă acută, intestinală, produsă de vibrionul 
holeric, caracterizată prin diaree, deshidratare masivă şi colaps algid, alterarea 
profundă a stării generale, prezentând o mortalitate de 50-80% în cazurile 
netratate.269 În Transilvania, primele cazuri au fost raportate în vara anului 
1914. Încă de la începutul conflictului, în armata austro-ungară, vaccinul 
împotriva holerei devenise obligatoriu. 

Mizeria şi sărăcia creau un mediu prielnic unui alt inamic al sănătăţii: 
tifosul exantematic. Marea epidemie de la sfârşitul Primului Război Mondial a 
provocat în ţările din răsăritul Europei circa 30.000.000 de bolnavi şi 3.000.000 
de morţi. Tifosul este o boală infecţioasă acută şi epidemică, transmisă de la om 
la om prin intermediul păduchelui, caracterizată clinic printr-o evoluţie ciclică 
de circa două săptămâni cu febră, stare tifică, erupţie maculopeteşială, multiple 
tulburări circulatorii şi nervoase. Epidemia de tifos a izbucnit în timpul primei 
conflagraţii mondiale, armatele fiind infestate cu păduchi.270 

Gripa este caracterizată epidemiologic printr-o mare contagiozitate, cu 
apariţia de epidemii la intervale de 3-5 ani şi de pandemii la intervale de 10-40 
de ani, fiind cea mai importantă dintre virozele respiratorii atât prin prevalenţă, 
cât şi prin severitate. Marea pandemie din 1918-1919 a cauzat moartea a circa 
15.000.000 de oameni.271 

Pe lângă răni şi bolile contagioase, este important a fi subliniată trauma 
emoţională. În timpul Primului Război Mondial, medicii au recunoscut pentru 
întâia dată trauma psihologică (shell-schock): ,,Cei mai mulţi din soldaţii bolnavi de 
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nervi povestesc că poate niciodată nu vor mai fi în stare să-şi stăpânească nervii la auzul 
urletelor tunurilor grele. O mare parte dintre aceşti bolnavi nu au nicio rană vizibilă. Cazuri 
îndeosebi grave sunt când şrapnelele explodând în apopiere nemijlocită au produs  nebunia în 
urma spaimei enorme”.272 

Armata austro-ungară a centralizat tratamentul în Viena, la sfârşitul 
conflictului numărul soldaţilor afectaţi fiind aproximat la 120. 000. Abordarea a 
fost unică în Europa, întrucât statele beligerante au preferat să ascundă această 
situaţie, soldaţii fiind acuzaţi de laşitate. În Marea Britanie termenul de shell-
shock era evitat, preferându-se să se folosească formula de Not Yet Diagnosed. În 
Germania, teoria asupra nevrozei nu era privită cu ochi buni.273 Suferinţa unei 
persoane putea să îl afecteze mult pe aproapele său.274 Nu de puţine ori soldaţii 
erau constrânşi să ia parte la operaţiile de amputare. Spitalele de campanie, 
infirmeriile erau supranumite ,,blocuri de tocat” sau ,,bucătăria măcelarului”.275  

După cum am avut posibilitatea să observăm din cele menţionate mai 
sus, serviciul sanitar al statelor beligerante se confrunta cu serioase provocări. 
În cele ce urmează vom creiona o schiţă a serviciului sanitar al monarhiei 
austro-ungare. 

Armata austro-ungară dispunea de spitale de campanie, trenuri şi vapoare 
sanitare. Organizaţii precum Cavalerii de Malta, Cavalerii Teutoni şi Crucea 
Roşie asigurau la rândul lor serviciul sanitar.276 Aceasta din urmă avea caracter 
permanent şi temporar, asigurând zona de operaţie, cea de aprovizionare şi 
zona din spatele frontului.277 

Fiecare companie a regimentelor de infanterie, fiecare baterie a 
regimentelor de artilerie, fiecare escadron a regimentelor de cavalerie avea în 
componenţă patru purtători de răniţi (Blessiertenträger) sau saniteţi dotaţi cu 
pansamente şi cu paturi pentru răniţi, uşor transportabile. Alături de aceştia, la 
fiecare regiment existau subofiţeri sanitari şi cel puţin doi medici. Când 
armatele ajungeau în prima linie de bătălie, medicii alcătuiau locul primului 
ajutor. ,,Bineînţeles că nu trebuie să ne închipuim cine ştie ce instalaţie chirurgicală despre 
acest loc al primului ajutor. În cazurile cele mai fericite o căsuţă ţărănească, pe care o curăţim 
de mobile şi o umplem cu paie, iar pe o masă tot atât de simplă ne aranjăm două lavoare cu 
lichide antiseptice, câteva benzi elastice pentru a opri hemoragiile prea intensive şi pe urmă 
articole de pansament: tampon, vată, diferite şini de lemn şi tichinele pentru fracturi. Înaintea 
casei punem un steag cu Crucea Roşie şi aici aşteptăm pe răniţii care vin singuri sau cel mai 
greu răniţi sunt aduşi pe paturile improvizate de către saniteţi”. 

                                                             
272 Telegraful Român, an LXIII, număr 11, 29 ianuarie/11 februarie 1915, p. 43. 
273 Leo Van Berger, ,,Medicine and Medical Service”, pp. 13-14. 
274 Ane Carden-Cayen, The Politics of Wounds. Military Patiens and Medical Power in the First World 
War, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 15-18.  
275 Leo Van Berger, ,,Medicine and Medical Service”, pp. 3-4. 
276 http://ww1.habsburger.net, Medical care at the front, consultat la data de 06.VII.2016. 
277 G. Kiss, ,,Health Institutions of the Hungarian and Imperial-Royal Armed Forces in the 
First World War”, în Orvostort Kozl, număr 3-4, 2006, pp. 191-204. 

http://ww1.habsburger.net/


Cu ajutorul căruţelor civile pline de paie şi fân, a trăsurilor militare, 
soldaţii erau transportaţi la spitalele de tabără (Feldspital) aflate undeva la 10-15 
kilometri în spatele liniei de bătălie sau, în cazul în care calea ferată era în 
apropiere, la gară. În aceste spitale şi gări se realizau operaţii precum:          
,,[...] amputaţii, laparotomii (în cazul în care glonţul a  străbătut în abdomen) şi extragerea 
glonţului (în cazul în care fără razele Roentgen eşti sigur că îl poţi găsi)”. Răniţii erau 
împărţiţi pe categorii: cazuri chirurgicale, cazuri de boli necontagioase şi 
bolnavi suferinzi de infecţii care necesitau izolarea. Cu ajutorul trenurilor 
speciale, răniţii erau transportaţi către spitalele din interiorul statelor 
beligerante.278 

Din punct de vedere al industriei farmaceutice, monarhia austro-ungară 
depindea foarte de mult de importul venit din Germania. Începând cu luna 
septembrie a anului 1914 s-au impus restricţii temporare în ceea ce priveşte 
sectorul civil.279 

La începutul primei conflagraţii mondiale armata comună şi cele două 
armate teritoriale dispuneau de 1. 500 de chirurgi aflaţi în serviciul medical.  

Femeile care s-au implicat activ în război, în calitate de asistente 
medicale, au făcut-o din impuls caritabil, mai puţin din dorinţa de a-şi câştiga 
existenţa. Dar cele mai multe nu erau instruite.280 Cu timpul însă, asistentele au 
fost învăţate să administreze anestezia.281 

Ministerul ungar de Apărare a fost autorizat în a obliga toţi medicii civili, 
cu vârsta ce depăşea pragul de 50 de  ani, să practice în spitalele militare.282 Atât 
rectorul Universităţii Franz Josef,283 cât şi decanul Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Budapesta au adresat un apel studenţilor care nu îndeplineau 
serviciul militar să îşi ia un angajament în ceea ce priveşte îngrijirea 
bolnavilor.284 Conducerea Universităţii din Cluj anunţa în toamna anului 1915 
faptul că un număr considerabil de studenţi şi profesori îndeplineau serviciul 
militar.285 În fapt, la puţin timp după anunţul făcut de cele două universităţi, 
400 de studenţi ai Facultăţii de Medicină din capitala Ungariei, neobligaţi la 
arme, şi-au anunţat disponibilitatea. Conducerea Universităţii din Budapesta a 
propus ca mai întâi să fie primiţi ,,[...] rigorozanţii, după aceea mediciniştii din anul al 
cincilea şi mai apoi cei aflaţi în anul patru şi trei de studiu”.286 
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Ministrul de Culte a trimis o adresă Universităţilor din Cluj şi Budapesta 
prin care înştiinţa că toţi ,,[...] ascultătorii la medicină înscrişi pe anul al IV-lea şi al 
V-lea, care în decursul războiului au făcut servicii de medic cercual sau comunal, ori au fost 
aplicaţi în spitale sau au făcut serviciu ca medici de boale epidemice, se vor bucura de favorul 
de a li se computa serviciile prestate în anul de practică”.287 

În ceea ce priveşte spitalele, la începutul Primului Război Mondial, 
armata austro-ungară dispunea de 160 de spitale de campanie (fiecare 
dispunând de 200 de paturi), 104 spitale mobile (cu o capacitate de a trata 
individual 200 de soldaţi răniţi grav), 47 spitale de campanie (având 
posibilitatea de a trata fiecare 500 de soldaţi răniţi uşor).288 

În afară de spitalele civile şi militare, în timpul războiului mai multe 
instituţii au fost transformate în spitale. Drept model, clădirea Reichsrat-ului a 
fost transformată în spital militar.289 În ceea ce priveşte Transilvania, amintim 
în Sibiu, Spitalul Garnizoanei, Şcoala Cadeţilor, Seminarul Luteran, Cazarma de 
Artilerie, Cazarma de Cavalerie, Institutul de Moşit,290 iar în Cluj, Colegiul 
Reformat, Colegiul Unitarian, Şcoala ,,Ferencz Jozsef”.291 

În practică, situaţia se complica. Linia de bătălie se întindea de-a lungul a 
multor kilometri, iar locul primului ajutor era greu accesibil sau chiar ajungea şi 
acesta în bătaia focului. Se întâmpla ca şi personalul medical să cadă în 
captivitate. ,,Satele sunt foarte adesea pustii şi în ele nu poţi găsi nici alimente, nici paie 
măcar, nici căruţe pentru răniţii care ţi s-au adunat”.292 Medicii erau nevoiţi nu de 
puţine ori să opereze în cabane de lemn sau chiar corturi improvizate.293 

În mod normal un regiment de infanterie trebuia să aibă cinci medici. În 
realitate dispunea de doar trei, dar temporar se întâmpla ca niciun medic să fie 
prezent.294 Teoretic, pentru a transporta un rănit până la punctul de prim ajutor 
un număr de patru brancardieri era suficient, însă existau cazuri când  era 
nevoie de opt.295 

Triajul putea de asemenea să ridice probleme. Teoretic acesta era realizat 
în funcţie de gravitatea cazurilor. Dar, în realitate, deciziile trebuiau să fie luate 
într-un timp foarte scurt, probabil cu puţine informaţii despre pacient. Uneori 
hotărârile nici măcar nu erau luate de către medici, ci de către personalul care 
nu poseda cunoştinţe medicale temeinice (saniteţi, asistente etc.).296 
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Trenurile care transportau muniţie aveau întâietate. Astfel, trenurile 
sanitare staţionau de la câteva ore până la câteva zile aşteptând semnalul de 
pornire.297 

În spitalele militare exista o mare lipsă de albituri. Conducerea spitalelor 
a cerut ajutorul populaţiei. În acest sens, populaţia era rugată să doneze 
îmbrăcăminte călduroasă (pieptare de lână, cingători, pantaloni de lână etc), 
obiele de flanelă (rezistente la umezeală), cămăşi de noapte, halate simple sau 
de lână.298 

Tranşeele nu puteau oferi decât condiţii mizere: suprapopulate, adesea 
inundate. Igiena precară predispunea la apariţia păduchilor. Şobolanii, diferite 
insecte, precum ţânţarii, erau purtători de boli, iar febra tranşeelor reprezenta 
unul dintre cei mai periculoşi inamici (dureri de cap şi musculare severe). 
Degerăturile, umezeala din tranşee afectau grav piciorul. Nu puţini soldaţi au 
suferit amputaţii din acest motiv.299 

Cu toate că cercetarea a fost mult vitregită de noua situaţie în care se 
regăsea lumea, anii primei conflagraţii mondiale au impus aflarea unor soluţii. 
Inovaţiile nu au întârziat să apară: tifonul steril, transfuzia cu soluţie salină, 
transfuzia de sânge, retractoare, forcepsul hemostatic, siringa hipodermică, 
laboratoare mobile, aparate de raze uşor de transportat, lămpi chirurgicale, 
ambulanţe.300 În lipsa mănuşilor chirurgicale se folosea un lichid denumit 
Sterilin, un amestec de săruri cu celuloză. Celuloza învăluia mâna precum o 
mănuşă, noua substanţă dovedindu-se un bun mijloc de dezinfectare.301 

Am putea concluziona prin faptul că pentru sistemul sanitar numărul 
mare de răniţi, epidemiile frecvente, îngrijirea pe termen scurt şi lung a răniţilor 
a reprezentat o provocare. Statul a încercat, pe cât a putut, să investească în a 
construi spitale, puncte de prim ajutor, să găsească soluţii la criza de doctori; 
toate acestea, pe front şi în spatele frontului. Un apel a fost adresat studenţilor 
înscrişi pe listele Facultăţii de Medicină ori voluntarilor. În egală măsură, 
medicii au încercat să facă faţă suferinţei celor din jur. Mulţi dintre aceştia au 
murit pe front în încercarea de a salva viaţa altora. Nu doar administraţia 
statelor beligerante, medicii, dar o întreagă societate civilă s-a mobilizat în acest 
scop. Femeile au devenit asistente medicale, îngrijind bolnavii, multe instituţii 
au funcţionat în calitate de spitale, oamenii au donat haine, au colectat bani 
pentru dotarea instituţiilor sanitare. Medici, preoţi, învăţători au scris articole 
privitoare la pericolul bolilor contagioase. Simptomele acestora, tratamentul, 
standardele de igienă publică şi personală s-au regăsit printre cele mai apropiate 
teme. 

                                                             
297 Emily Mayhew, Wounded-A New History of the Western Front, p. 4. 
298 Telegraful Român, an LXII, număr 99, 23 septembrie/6 octombrie 1914, p. 303. 
299 Susan Cohen, Medical Services in the First World War,  p. 19. 
300 Holger H. Herwig, The First World War. Germany and Austro-Hungary 1914-1918, 
London/New Delhi/New-York/Sydney, Bloomsbury Academic, 2014, p. 296. 
301 Gazeta Transilvaniei, an LXXIX, număr 45, 27 februarie/11 martie 1916, p. 2. 



Condiţiile teatrului de război au slăbit mult organismul uman. Astfel, 
bolile au câştigat uşor bătălia, nu de puţine ori. Însă, în lipsa eforturilor 
menţionate, a progreselor din medicină, numărul celor care şi-au pierdut viaţa 
ar fi fost mult mai mare. 
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„În spitalele de aici şi din încă alte 6 orăşele, unde ca preot militar am 
să îngrijesc de trebuinţele spirituale ale soldaţilor gr[eco]-or[todocşi], sânt 
mulţi soldaţi români. Sânt unicul român cu care se pot înţelege soldaţii 
noştri. Multe sunt neajunsurile lor, dintre care cel mai mare e, că le 
lipsesc cărţile de rugăciuni şi foile şi broşurile româneşti-acest balsam 
alinător al ranelor sufleteşti”.302 

 
Fragmentul de mai sus, preluat dintr-o scrisoare a preotului militar Romulus 

Ancuşa, din Văliug, localitate situată astăzi în judeţul Caraş-Severin, trimisă în mai 
1916 din Cilli (astăzi oraşul Celje, în Slovenia), către ASTRA Sibiu, deşi scurt, conţine 
informaţii importante legate de câteva dintre schimbările şi suferinţele aduse de Marele 
Război în viaţa cotidiană a românilor din monarhia austro-ungară. Ele pot fi încadrate 
în două categorii: suferinţe ale trupului şi suferinţe ale spiritului. În cea de-a doua 
categorie intră dorul de casă, de familiar, care au determinat necesitatea cărţilor de 
rugăciuni, a foilor şi broşurilor româneşti. Pe lângă faptul că subliniază creşterea în 
importanţă a cititului, ca metodă de a face faţă la transformările aduse de război în 
viaţa cotidiană, fragmentul indică şi rolul bisericilor româneşti, ortodoxă şi greco-
catolică, a clerului militar român din monarhia austro-ungară şi al ASTREI în alinarea 
suferinţelor spirituale. 

Pentru a demonstra caracterul total al Primului Război Mondial, în ultimii ani, 
tot mai mulţi istorici şi cercetători ai acestui eveniment seminal al societăţii 
contemporane au ales să identifice continuităţile sau schimbările şi efectele asupra 
mentalului colectiv, culturii, religiozităţii sau emoţiilor şi să le analizeze. Subiectul 
acestui articol se încadrează în încercarea de a cerceta un aspect neglijat în privinţa 
rolului cărţilor de rugăciuni în timpul Marelui Război, şi anume acela în pedagogia 
naţională, plasându-se astfel la graniţa dintre istoria culturală şi cea religioasă a acestui 
episod istoric. 

Cartea de rugăciuni a fost, este şi va fi un instrument practic, elaborat de 
biserică pentru a oferi credincioşilor posibilitatea de a păstra în permanenţă şi cu 
uşurinţă legătura cu Dumnezeu. În anii Marelui Război, prin conţinut şi prezenţă, ea a 
fost una dintre cele mai simple şi eficiente metode de a face faţă suferinţei, izolării, 
deznădejdii, fricii, dar şi depărtării de casă şi de familiar, în special pentru cei aflaţi pe 
linia întâi a frontului, pentru bolnavii şi pentru prizonierii de război, indiferent de ţara 
pentru care luptau. Prin activitatea de colaborare a ierarhilor ortodocşi şi greco-
catolici, a preoţilor militari şi a ASTREI, acest mic vademecum spiritual a dobândit un 
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rol semnificativ, prin conţinut, în păstrarea legăturii cu aspecte familiare de credinţă şi 
limbă. O istorie succintă a cărţilor de rugăciuni pentru soldaţii din timpul conflagraţiei 
mondiale are meritul de a ilustra totodată şi experienţele soldaţilor români, normele 
socio-culurale, morale şi religioase care au modelat aceste experienţe şi o introspecţie 
în modificările produse de război în plan mental, emoţional, cultural şi religios. 

În monarhia habsburgică exista încă din secolul al XV-lea un ,,Serviciu Religios 
al Armatei”, care să invoce intercesiunea lui Dumnezeu şi a sfinţilor pentru a obţine 
victoria, pentru a încuraja soldaţii şi a le oferi consolare, dar şi pentru a oferi 
legitimitate acţiunilor armate.303 Deşi Austro-Ungaria era un fief al catolicismului, în 
preajma izbucnirii Primului Război Mondial erau reprezentate în acest serviciu trei 
religii şi cinci denominaţii creştine. Cel responsabil pentru bunul mers al lucrurilor era 
vicarul apostolic al armatei, cu sediul la Viena, care avea în subordinea sa preoţii 
catolici şi greco-catolici. Preoţii militari, rabinii, muftii şi imamii erau subordonaţi din 
punct de vedere religios forurilor religioase din partea cărora şi-au primit jurisdicţia în 
momentul numirii în funcţie şi celor mai mari în rang de la corpul de armată în care 
erau detaşaţi. Din punct de vedere militar aceştia erau subordonaţi comandanţilor 
circumscripţiilor militare în care fuseseră detaşaţi sau comandanţilor trupelor, 
diviziilor, spitalelor, lagărelor de prizonieri şi Ministerului de Război.304 

Relaţiile dintre ierarhi, clerul militar, autorităţile politice centrale şi cele militare 
au variat în funcţie de obiectivele fiecăruia şi evoluţia războiului când mai cordiale, 
când mai tensionate. Un punct comun în strategiile tuturor, care a facilitat tipărirea şi 
distribuţia cărţilor de rugăciuni, a fost păstrarea moralului ridicat în rândurile soldaţilor 
prin promovarea şi susţinerea religiozităţii (chiar dacă pe alocuri era impregnată de 
practici şi credinţe heterodoxe) în rândul soldaţilor. 

Veriga de legătură dintre autorităţile politice, militare şi ecleziastice şi soldaţi a 
fost de cele mai multe ori preotul militar, bine educat şi cunoscător al mai multor limbi 
vorbite în imperiu, care însoţea trupele pe front, bolnavii şi răniţii în spitale, prizonierii 
în lagărele pentru prizonieri de război sau internaţi civili. Îndatoririle clericilor 
mobilizaţi erau atât cele obişnuite, religioase şi pastorale, cât şi cele cu caracter special. 
Ei trebuiau să ţină cont în orice împrejurare de faptul că făceau parte din personalul 
militar care trebuia să se supună legilor armatei pe timp de război. O altă îndatorire, 
specifică circumstanţelor, a fost ţinerea de predici care să ridice moralul şi să  îi 
îndemne pe soldaţi să îşi împlinească datoria, să respecte legea, să îi asculte pe 
superiori, să îşi arate dragostea faţă de monarh şi patrie. Conform regulamentelor, în 
orice împrejurare, preoţii trebuiau să îi sprijine pe soldaţii în necaz, să le întărească 
curajul, să îi încurajeze atunci când sunt în pericol, să îi consoleze atunci când sunt în 
suferinţă, prin cuvânt, fapte, învăţături, mustrări, şi în special prin propriul exemplu. 
Printre obligaţii se mai numărau: acordarea unei atenţii sporite recruţilor, vizitarea 
bolnavilor şi consolarea acestora, supravegherea comportamentului companiei, pe 
timpul luptelor să nu părăsească trupele şi să se alăture cortului de prim ajutor, acolo 
unde este necesar să predea religie copiilor personalului miliar, să ofere consiliere celor 
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aflaţi în închisoare şi acelora care au încercat să se sinucidă, să ofere ultima spovedanie 
celor condamnaţi la moarte şi să îi însoţească până la locul execuţiei.305 Prin 
respectarea acestor prevederi preoţi aveau posibilitatea să ajute populaţia aflată în grea 
suferinţă, naţiunea şi patria.306 

Preoţii erau simultan slujitori ai bisericilor sau/şi ai împăratului, precum şi ai 
propriei naţiuni, provincii şi culturi. Încă din secolul al XVIII-lea pentru clericii 
români aspectele educative şi promovarea culturii naţionale în sânul comunităţilor în 
care activau au avut o importanţă semnificativă spirituală şi politică. Prin creşterea 
nivelului de cultură şi formarea conştiinţei naţionale prin şcolile confesionale, preoţii 
au contribuit semnificativ la mişcarea de emancipare naţională. Dintre preoţii 
mobilizaţi în timpul Marelui Război mulţi îndeplineau pe timp de pace şi funcţia de 
învăţători, ceea ce înseamnă că posedau abilităţi didactice şi dorinţa de a contribui la 
ridicarea nivelului cultural al românilor din dubla monarhie. O dovadă în acest sens o 
oferă o scrisoare a preotului Moise Ienciu, trimisă în februarie 1917 de pe frontul 
italian către ASTRA Sibiu: „[...] Convinşi de importanţa educativă a lecturii, atât în privinţa 
înmulţirii cunoştinţelor, cât şi a nobilitării sentimentelor, am hotărât, cei peste 30 de preoţi gr[eco]-
ort[odocşi] de la frontul nostru, a ruga Onoratul Comitet al Asociaţiunii, să binevoiască a se ocupa 
cu problema lecturii pentru soldaţi, care este o problemă culturală de mare importanţă a neamului 
nostru [...] fie-ne permis a atrage atenţiunea Onoratului Comitet asupra faptului, că în starea 
sufletească de astăzi a eroilor noştri nimic nu le poate da o mângâere mai mare, ca o carte de 
rugăciuni şi lectură”.307 

Primele cărţi de rugăciuni, special concepute pentru soldaţii români din armata 
austro-ungară, au apărut încă de dinaintea izbucnirii războiului. În această perioadă 
educaţia religioasă şi morală era importantă nu doar pentru a educa soldaţi loiali, ci şi 
pentru a combate una dintre „bolile sufleteşti” ale veacului, declanşată de recrutare şi care 
crea nelinişte în societatea timpului: rata sinuciderilor. În 1890 autorităţile făceau 
cunoscut faptul că au fost înregistrate 579 tentative de suicid în rândurile soldaţilor. În 
128 dintre cazuri motivul a fost lipsa dorinţei de a sluji în armată. În alte 92 de cazuri 
motivul ar fi fost teama de eventuale pedepse pentru nesupunere, vreo 23 de soldaţi 
sufereau de probleme în dragoste, 23 aveau o ambiţie bolnăvicioasă, 20 înregistraseră 
datorii la jocurile de noroc, 19 sufereau de depresie, 16 duceau un stil de viaţă 
disfuncţional şi alţi 15 erau înregistraţi cu boli sufleteşti/psihice. Comparând situaţia 
din cele două jumătăţi ale imperiului, se pare că numărul era unul mai ridicat în 
rândurile personalului militar din Cisleithania.308 

Unul dintre instrumentele de combatere a acestor boli sufleteşti a fost cartea de 
rugăciuni greco-catolice Credinţa ostaşului, elaborată de părintele Iuliu Florian,309 
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publicată pentru prima dată în anul 1910. Autorul ei era, conform unei descrieri făcute 
de mitropolitul greco-catolic Vasile Suciu, „[...] un om fără patimă lumească, integru, 
conştiincios, sincer, devotat, disciplinat asemenea unui soldat, modest asemenea unui călugăr, priceput 
şi ordonat în folosirea banului public”.310 Născut la Mădâraş, localitate din judeţul Mureş, 
acesta îşi desăvârşise studiile la liceul din Blaj şi la universităţile din Budapesta şi Viena, 
unde a obţinut şi titlul de doctor în teologie la Institutul Sfântul Augustin. În 
momentul apariţiei cărţii el activa deja ca preot militar la Cluj.311 Cartea era structurată 
în două părţi. Prima parte era dedicată educaţiei spirituale şi cuprindea rugăciuni, 
învăţături despre datoriile soldatului faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele, faţă de sine, 
învăţături despre Sfânta Spovedanie şi Sfânta Euharistie, despre sinucidere. A doua 
parte era dedicată consolidării loialităţii soldaţilor, prin promovarea imaginii 
înaintaşilor care s-au sacrificat pentru tron şi patrie, privind ascultarea superiorilor, 
despre război şi exemple cu eroii neamului.312 Autorul unui articol despre această carte 
recomanda preoţilor de la ţară difuzarea cărţii, în special în rândurile celor înrolaţi. La 
doar şase luni de la apariţie 3000 de exemplare erau deja epuizate, fapt pentru care 
cartea a fost retipărită.313 Cartea a fost reeditată şi în 1911, 1915, 1917 la Budapesta şi 
revizuită în 1932.314 Apariţia ei şi după terminarea primului conflict mondial denotă 
calitatea conţinutului şi impactul asupra publicului cititor: soldaţii. 

O a doua carte de rugăciuni pentru soldaţii greco-catolici români a fost cea 
concepută de preotul şi deputatul Iosif Siegescu.315 Prima variantă a cărţii a apărut în 
limba maghiară la Tipografia Societăţii Sfântul Ştefan din Budapesta. Varianta în limba 
română a apărut abia în 1914 şi a cunoscut o a doua reeditare în 1917. Ea apărea cu 
binecuvântarea episcopului greco-catolic de la Lugoj, Valeriu Frenţiu. Cartea era 
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prefaţată cu o predică de încurajare, dar şi legitimare a sacrificiului propriu pentru 
patrie. Soldaţilor li se reamintea de îndatoriri, exemplul strămoşilor şi importanţa 
credinţei. Apoi urmau explicaţiile legate de semnificaţia rugăciunii şi rugăciunile 
propriu-zise. 

În ceea ce îi priveşte pe soldaţii ortodocşi, până în prezent, nu am identificat 
cărţi de rugăciuni publicate înainte de 1914. Prima carte identificată, intitulată simplu 
Carte de rugăciuni pentru soldaţi, este una cu autor necunoscut. Ea apărea publicată cu 
binecuvântarea Mitropoliei Ortodoxe de la Sibiu, în propria tipografie, în 1915. În 
conţinut erau o gravură care reprezenta Sfânta Treime şi rugăciunile obişnuite pentru 
perioadele zilei, către Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, 
necazuri etc.316 

O altă carte de rugăciuni pentru soldaţi a apărut şi din iniţiativa clerului de la 
Caransebeş, cu aprobarea şi binecuvântarea episcopului Miron Cristea. Locul de 
apariţie era Budapesta, la tipografia „Poporul Român”. Probabil ca aceasta să fi fost 
distribuită în număr ceva mai mic din cauza unor erori comise de editură care au fost 
reperate de ,,Revista Teologică”.317 

De la Caransebeş, o altă apariţie, care nu a fost scrisă în mod special pentru 
soldaţi, dar a fost reeditată în 1916 pentru a treia oară, a fost Carte de rugăciuni şi cântări 
bisericeşti de Petru Barbu. Prima ei ediţie apăruse cu binecuvântarea episcopului Nicolae 
Popea. În conţinutul ei se găseau: rugăciunile soţilor, rugăciuni pentru mulţumire către 
Dumnezeu, rugăciuni la necazuri şi supărări, rugăciuni pentru călătorie, la caz de boală, 
celui din închisoare, la vreme de secetă, la necontenirea ploilor, ostaşului în timp de 
pace, ostaşului în timp de război, ostaşului care poartă steagul, pentru pace şi 
colinde.318 Ultimele rugăciuni menţionate o făceau potrivită pentru distribuirea ei în 
rândurile soldaţilor. 

La capela ortodoxă română din Viena era pusă la dispoziţia soldaţilor şi Cartea 
de rugăciuni pentru soldaţii români din Monarhia Austro-Ungară (Gebetsbuch für rumänische 
Soldaten aus der österreichisch-ungarischen Monarchie), editată şi tipărită la librăria E. Kainz, 
cu binecuvântarea mitropolitului de la Cernăuţi, Vladimir de Repta. Cartea era mai 
consistentă, avea 59 de pagini şi conţinea rugăciunile zilei, cele necesare înainte de 
Sfânta Împărtăşanie, Decalogul, poruncile bisericii, faptele milei trupeşti şi sufleteşti, 
rugăciuni în vreme de război, rugăciune către Maica Domnului, către Sfânta Cruce, 
troparele sfinţilor: Nicolae, Dimitrie, Arhanghelii Mihail şi Gavril, Sfântul Ştefan, 
Grigorie, Gheorghe, Petru şi Pavel, Ilie, Constantin şi Elena, Ioan cel Nou de la 
Suceava, rugăciune pentru cei decedaţi şi Acatistul Mântuitorului.319 

O altă carte de rugăciuni, de data aceasta mai puţin obişnuită, deoarece nu 
conţinea rugăciunile clasice, a fost tipărită la tipografia Ciurcu din Braşov şi distribuită 
la începutul războiului, la iniţiativa lui Vasile Mangra, la acea vreme vicar. Ea se intitula 
Cuvinte sufleteşti, şi a fost concepută de regina Elisabeta a României, Carmen Sylva. 
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Cartea a apărut pentru prima dată în 1888 la Bucureşti. Prima ei variantă a fost 
redactată în limba germană. În conţinut erau cuprinse 21 de texte cu caracter 
explicativ, moralizator şi încurajator, fiecare introdus de un motto care consta într-un 
citat din Biblie, ca esenţă a textului care urma. Temele erau: ,,Despre tăria, slăbiciunea 
şi desfătarea sufletească”, ,,Despre chemarea noastră”, ,,Despre cuvântul lui Christos”, 
,,Despre înseratul vieţii”, ,,Despre lupta după lege”, ,,Despre graiul inimii”, ,,Despre 
omul care e Biserica lui Dumnezeu celui viu”, ,,Despre muntele suferinţei şi al păcii”, 
,,Despre iertarea păcatelor”, ,,Despre suferinţă şi credinţă”, ,,Despre frumuseţea femeii 
celei bune”, ,,Despre credinţa în cuvântul Mântuitorului”, ,,Despre Duhul cel 
dumnezeiesc”, ,,Despre lucrarea iubirii lui Dumnezeu”, ,,Despre pomul vieţii”, 
,,Despre blândeţe, bunătate şi răbdare”, ,,Despre ochiul întăritor al lui Dumnezeu”, 
,,Despre căinţă”, ,,Despre ajutorul lui Dumnezeu”, ,,Despre răutatea vicleşugului”, 
,,Despre bucuria sufletească”. 

,,Revista preoţilor” menţiona că într-o primă etapă au fost tipărite şi distribuite, 
în mod gratuit, Comitetului de Ajutorare al Armatei 5000 de exemplare din cartea 
scrisă de regina poetă. Pentru a întreprinde această reproducere şi distribuire, 
mitropolitul Vasile Mangra a primit aprobarea reginei. Distribuirea cărţilor s-a făcut 
prin deputatul Herczeg Ferencz, preşedintele subcomisiei pentru distribuirea cărţilor al 
Comitetului de Ajutorare al Armatei.320 Această opţiune a ierarhului este una 
interesantă, din punct de vedere politic şi naţional, dacă luăm în considerare faptul că 
Mangra putea alege una dintre cărţile transilvănene. Din păcate, până în prezent, nu 
am descoperit informaţii legate de reeditarea cărţii pentru distribuirea în rândurile 
soldaţilor şi nici dacă după intrarea României în război cartea a fost cenzurată şi/sau 
confiscată, după cum s-a petrecut de pildă cu ziarele ,,Românul” şi ,,Telegraful 
român”,321 cunoscute ca organe de presă ale politicienilor români. 

Pentru a putea avea o imagine cât mai clară legată de importanţa conţinutului 
cărţilor de rugăciuni pentru pedagogia naţională şi propaganda imperială este necesar 
să facem o comparaţie succintă cu textul altor cărţi de rugăciuni distribuite în rândurile 
soldaţilor din Austro-Ungaria. Multe dintre ele erau pline de cântece patriotice, cuvinte 
ale împăratului, portrete ale acestuia etc. 

Spre exemplu, în rândurile austriecilor a fost distribuită cartea Dem Krieger zum 
Gebete (Războinicul la rugăciune). Soldaţii găseau în cuprinsul ei cântece patriotice, 
discursuri ale împăratului pentru perioada războiului, îndemnuri pentru a-şi păstra 
încrederea în Dumnezeu, rugăciunile obişnuite, rugăciunile speciale pentru perioada de 
război şi pentru dobândirea păcii, rugăciuni pentru cei bolnavi, informaţii despre 
spovedanie şi împărtăşanie, consideraţii pentru cei căzuţi prizonieri de război, cum să 
îşi păstreze sănătatea pe front.322 

Cartea de rugăciuni pentru ucrainieni, spre exemplu, tipărită în 1917 la Cernăuţi, cu 
binecuvântarea Consistoriului Arhiepiscopal, conţinea în partea de început o filă cu 
portretul împăratului Carol I, urmată de imnul imperial în limba ucraineană, imnul 
ucrainean, rugăciune pentru timp de război şi rugăciunile cunoscute.323 
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În cartea de rugăciuni pentru soldaţii evrei, ediţia bilingvă, 
germană/maghiară, Andachtbüchlein für jüdiche Krieger im Felde (Cărticică de rugăciuni 
pentru războinicul evreu pe front), apărută în 1917 la Viena, concepută de rabinul 
Arnold Frankfurter, conducător al serviciului religios evreiesc al armatei din 
Viena, şi tradusă de rabinul Emanuel Havas, erau cuprinse rugăciuni pentru 
superiori, pentru armată, cântecul împăratului, imnul Ungariei, rugăciune de 
dimineaţă, rugăciune pentru linişte, pentru protejare, înainte şi după luptă, 
rugăciunea unui muribund, după deces, înainte de înmormântare, pentru un 
camarad căzut la datorie, la mormântul unui erou.324 

Conţinutul acestor cărţi de rugăciuni prezentate demonstrează că ele 
promovau preponderent valori religioase comune, transnaţionale: credinţa, 
iubirea de aproapele, dorinţa de pace etc. 

Cu siguranţă că cererea de cărţi de rugăciuni a crescut şi datorită 
propagandei făcute în presa vremii, în special cea bisericească, care abundă de 
exemple care prezintă minuni făcute pe front de cărţile de rugăciuni, fie ele în 
rândurile propriei armate, fie în rândurile armatelor inamice. ,,Revista 
Teologică” de la Sibiu, numerele 3-4 din februarie 1915 prezenta „mântuirea” 
unui soldat silezian, lovit în spate de un şrapnel şi salvat de cartea de rugăciuni 
dăruită de mama sa.325 Revista preciza, însă, că rugăciunile sau posesia unei cărţi 
de rugăciuni nu produc mereu minuni dar pot ajuta la dobândirea mântuirii, 
foarte importantă pentru soldatul român, care provenea de cele mai multe ori 
din lumea tradiţionalistă a satelor. 

Preocupate de moralul soldaţilor, care influenţa numărul victoriilor sau 
pe cel al înfrângerilor, autorităţile militare au observat importanţa pe care au 
câştigat-o cărţile de rugăciuni, după cum mărturiseşte un fost participant la 
război în memoriile sale: „[...] Într-o dimineaţă de octombrie eram în serviciu. Noaptea 
a fost foarte rece, bruma a căzut în abundenţă. Ca să mă încălzesc umblam de ici colo prin 
tabără. Deodată zăresc o santinelă-un glotaş român-care, cu capul descoperit, ţinând puşca în 
mâna stângă, iar în cea dreaptă, ţinând o carte de rugăciuni, citea cu evlavie. Parcă era un 
mucenic. Vreme de câteva momente l-am admirat apoi mi-am urmat calea. Santinela 
următoare, iarăşi un glotaş român, făcea acelaşi lucru; şi ea era cu capul descoperit, ţinea 
puşca în mâna stângă, iar în cea dreaptă cartea de rugăciuni. Emoţionat am agrăit-o. 
Răspunsul a fost: Citesc din cartea de rugăciuni pe care mi-a dat-o preotul nostru”.326 

În acest context, în 1917, prin decret imperial, s-a luat decizia de a tipări 
cărţi de rugăciuni pentru toţi soldaţii care solicitau un exemplar, în toate limbile 
imperiului, pe cheltuiala administraţiei militare. Cărţile de rugăciuni în limba 
română au fost comandate la Timişoara şi Sibiu. Pentru greco-catolicii români 
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a fost aleasă cartea de rugăciuni redactată de preotul Iuliu Florian. Registrele de 
la Vicariatul Apostolic al Armatei arată că ea a fost tipărită la Budapesta, în 
tipografia ,,Stephaneum Buchdruckerei” şi de acolo a fost distribuită pe front şi 
în spitale: 130 de exemplare la Zombar, 150 la Budapesta, 20 la Miskolc, 10 la 
Spitalul din Braşov, 30 la Karlsbad (Karlovy Vary, Cehia), 20 la Spitalul Militar 
numărul 118, 5 la Regimentul de Infanterie numărul 4 din Viena, 48 la Spitalul 
Garnizoanei din Viena, 50 la Spitalul de Rezervă numărul 6 din Praga, 50 la 
Superioratul Armatei din Sarajevo, 50 la Spitalul de Boli Epidemice numărul 
11, 96 la Spitalul de Rezervă din Sofia, 400 la Regimentul de Infanterie numărul 
51 din Târgu-Mureş, 400 la Regimentul de Infanterie numărul 63 din Bistriţa, 
200 la Regimentul de Infanterie numărul 51 din Cluj, 100 la Spitalul din 
Kecskemét, 10 la Spitalul de Boli Epidemice din Kartuski (Polonia), 15 la 
Spitalul numărul 3 din Przemyśl (Ucraina), 100 la Superioratul Corpului de 
Comandă numărul XIX, 25 la Spitalul din Zavidavo (Rusia), 260 la Trencsen 
(Slovacia), 57 la Kremsier (Kroměřìž, Cehia), 50 la Superioratul 704, 50 la 
Mostar, 50 la Chelm (Polonia), 100 la Spitalul numărul XIII din Viena, 200 la 
Praga, 80 la Superioratul 918, 20 la Superioratul 1502, 15 la Superioratul 1003, 

300 la Kassa (Košice) și 500 la Spitalul din Timişoara. Stocul a fost epuizat  
într-un timp scurt, ceea ce a determinat autorităţile să facă o nouă comandă. În 
31 octombrie 1917, au fost din nou trimise 1000 exemplare la Armata a 7-a, 90 
în Olmütz (Olomouc, Cehia), 1000 la Regimentul 38 de Hovezi, 20 la Spitalul 
din Melk, 200 la o închisoare din Wieselburg, 300 la spitalul din Erjzebetvaros 
(Dumbrăveni), 50 la Györ, 200 la Şcoala Inferioară de la Kőszeg (Ungaria), 100 
la Spitalul din Esztergom, 200 la Spitalul din Budapesta, 100 la Spitalul din 
Praga, 50 la Meran (Merano, Italia), 200 la Sopron, 100 la Armata a 11-a, 300 la 
Stanislau (Iwano-Frankiwsk,) şi Sighetul Marmaţiei, 100 în Kraina, 500 la 
Regimentul de Infanterie numărul 50 din Alba-Iulia, 100 la Veldes Krain, 50 la 
Roszahegy (Ružomberok, Slovacia), 500 către lagărul din Feldbach în 
Steiermark, 200 la Armata a 5-a, 50 la Kiralyhida şi 100 la Spitalul din Sibiu.327 

În ceea ce priveşte cărţile distribuite către preoţii ortodocşi, cele mai 
multe date le avem din revista ,,Transilvania”, organ de presă al ASTREI, care 
a publicat anual statisticile privind numărul de cărţi trimise pe front, în spitale 
sau lagărele de prizonieri. Numai în 1917 au fost trimise preoţilor Aurel 
Crăciunescu, de la Braşov, 100 exemplare; Iosif Pop, de la Sibiu, 40 exemplare; 
Virgil Nistor 500 exemplare; Constantin Moldovan, din Sibiu, 400 exemplare; 
Dionisie Muntean 60 exemplare; Alexandru Fugata, de la Feldbach, 100 
exemplare; Aurel Nistor 450 exemplare; prizonierilor de război din Franţa 40 
exemplare; Eugen Munteanu, la Timişoara, 100 exemplare; Ilie Hociotă, la 
Viena, 100 exemplare; Antonie German, la Cluj, 100 exemplare; Iosif Drăgoiu  
100 exemplare; Petre Debu, la Braşov, 260 exemplare; Coriolan Buracu, la 
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Abazzia, 100 exemplare; Valeriu Bologa 44 exemplare; George Roesin, la 
Debrecen, 60 exemplare; Virgil Ciobanu, la Praga, 60 exemplare; Vasiliu Buta, 
la Miskolcz, 80 exemplare; Mircea Oprea, la Alba-Iulia, 100 exemplare; Aurel 
Crăciunescu 500 exemplare; George Negură, la Rudolfswerth (Novo Mesto, 
Slovenia), 60 exemplare; Antoniu Atnagea, la Kassa, 100 exemplare; Lucian 
Lungu, la Praga, 100 exemplare; George Balota, 100 exemplare; Oficiului 
Preoţesc Militar al Armatei a 7-a, 500 exemplare; Ladislau Kokto, la Bad Ischl, 
90 exemplare; Ştefan Muntean, la Segedin, 50 exemplare; Dimitrie Soceneanţu, 
100 exemplare; Mircea Oprea, la Belgrad, 200 exemplare; Victor Popoviciu, la 
Petrovaradin, 100 exemplare; Leon Blaga, la Debrecen, 80 exemplare; Traian 
Petrişor, 20 exemplare; preoţi militari de la Armata 1-a de la Braşov, 1000 
exemplare; Constantin Ghişe, 100 exemplare. Pe lângă ei, cărţi au mai fost 
trimise şi la cererea unor soldaţi, prizonieri sau sanitari. În total 4534 cărţi de 
rugăciuni.328 

Aceste informaţii legate de numărul cărţilor de rugăciuni trimise pe front 
ne ajută să punem totul în perspectivă. Ele sunt, simultan, şi un indicator al 
cererilor de lectură, al importanţei dobândite de acestea, dar şi un bun indicator 
al migraţiei populaţiei româneşti în timpul războiului pe întreg cuprinsul 
monarhiei, din Slovacia până în Galiţia, fie ca soldaţi, fie ca internaţi civili. 

Distribuirea în rândurile soldaţilor a cărţilor redactate în limbile 
naţionalităţilor a contribuit şi la păstrarea legăturilor acestora cu limba lor 
maternă. Ele erau cele mai accesibile şi potrivite lecturi pentru mulţi dintre 
românii care ştiau să citească sau care au învăţat să citească cu sprijinul 
preoţilor militari. O dovadă a importanţei lecturilor în limba română, fie ele 
cărţi de rugăciuni sau cărţi şi reviste o arată o altă scrisoare adresată ASTREI 
Sibiu în mai 1916 de către preotul Petru C. Debu, care îngrijea de nevoile 
spirituale ale românilor răniţi, din care reproducem câteva fragmente: „[...] Cu 
mare bucurie am luat în primire pachetul de broşuri trimise. Ziua primirii a fost pentru 
întreg spitalul zi de sărbătoare. Bucuria ficiorilor noştri a fost de nedescris, când le-am 
împărţit cărticelele scrise în limba lor dulce [...] Îndată s-au format grupuri, iar cei mai buni 
cetitori dintre dânşi au prins a le ceti. Din liniştea de cimiter a odăilor s-a pornit viaţa nouă. 
[...] Văzând atât dor de cetit şi bucurie, cei câţiva analfabeţi au prins şi ei pofta de cetit. 
Am folosit momentul şi azi [...] după 5 zile de muncă am ajuns cu cei analfabeţi la 
jumătatea alfabetului. Bineînţeles ăsta-i un curs de analfabeţi foarte primitiv, din mila 
împrejurărilor. Scriem pe ce dă Dumnezeu, până şi pe pereţi”.329 

Nevoia aceasta de lectură în limba maternă, ca şi nevoia de rugăciune, au 
fost manifestări de vitalitate şi dorinţă de viaţă prin care soldaţii încercau să îşi 
învingă frica, după cum sublinia istoricul Nicolae Bocşan;330 frica de ororile 
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aduse de război în vieţile lor şi de toate modificările conexe precum depărtarea 
de familiar pentru timp îndelungat. 

Privind la suferinţele spirituale ale soldaţilor români din Austro-Ungaria 
pricinuite de Marele Război, departe de casă, pe front, în spitale sau în lagărele 
de prizonieri, acest articol a încercat să ilustreze care au fost acestea şi ce 
contribuţie a avut cartea de rugăciuni în alinarea lor. Ele au fost rezultatul fricii 
şi dorului de casă, de familiar şi de viaţa de dinainte de război.  

Deşi nepregătite pentru un război de lungă durată şi suferinţă 
generalizată, autorităţile politice, militare şi ecleziastice au găsit un numitor 
comun în obiectivele lor pe această perioadă şi au făcut concesii pentru alinarea 
suferinţei. Una dintre metode a fost tipărirea şi distribuirea de cărţi de rugăciuni 
în limbile naţionalităţilor conlocuitoare ale imperiului, special concepute pentru 
cei mobilizaţi. Cărţile alcătuite de preoţii români, în marea lor majoritate cu 
studii superioare, cuprindeau în special rugăciunile obişnuite, dar şi rugăciuni 
pentru perioadele de grea încercare, de apărare şi predici de încurajare şi 
legitimare a Immitatio Christi pentru binele naţiunii şi patriei. Spre deosebire de 
publicaţiile altor naţiuni, confesiuni şi religii, cărţile româneşti nu au introdus şi 
cântece patriotice şi mesaje ale împăratului. Raţiunile acestui fapt pot fi diferite. 
Dorinţa de a păstra caracterul religios al conţinutului şi aceea de a o face 
accesibilă tuturor, pot fi doar două explicaţii. 

Scrisorile preoţilor militari, care şi-au asumat datoria de a contribui la 
alinarea problemelor spirituale dar şi la continuarea proiectului de emancipare 
naţională, certifică utilizarea cărţilor de rugăciuni ca vademecum spiritual şi 
cultural. Lor li se adaugă relatările din presă, memoriile şi documentele oficiale 
legate de numărul cărţilor distribuite care subliniază beneficiile aduse de 
rugăciune şi lectură în momentele de deznădejde şi suferinţă din diversele 
locuri, departe de casă, unde războiul i-a purtat pe români. 

 
 

Praying Books for Soldiers-Spiritual and Cultural 
Vademecum during the Great War 

 
(Abstract) 

 
This article proposes to underline the particular significance of the praying books 

during the Great War in the daily life of soldiers struggling with the spiritual distress: fear, 
longing for familiar, family and the pre-war life. Subsidiary it also points out the role played by 
the political, military and religious authorities and elites, the relationships among them, in 
supporting publishing and distributing the requested special books with prayers destined to 
help soldiers to cope the reality. The preponderantly religious content aimed to heal the fears 
and lift up the morale. The language in which they were written must not be neglected. For 
some of the soldiers, it was one of the few familiar things. For religious authorities, it was one 
of the simplest and useful lectures to offer in the national pedagogical process started since the 
18th century. 

Keywords: Great War, praying book, military chaplains, national pedagogical process. 
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Este binecunoscut rolul lui Ioan Slavici în crearea, apărarea şi 

promovarea culturii naţionale româneşti din Transilvania în timpul dualismului 
austro-ungar. Formula „soarele pentru toţi românii la Bucureşti răsare” pe care a 
impus-o scriitorul pe frontispiciul ziarului ,,Tribuna” de la Sibiu începând cu 
1884 a fost una dintre mostrele crezului său cultural-naţional. Tot lui, alături de 
Ioan Russu-Şirianu şi Ioan S. Neniţescu, i se datorează înfiinţarea în anul 1892 
la Bucureşti a ,,Ligii Culturale”, cunoscută sub numele de ,,Liga pentru unitatea 
culturală a tuturor românilor”, instituţie care mai apoi, în anii Marelui Război, 
şi-a schimbat numele în ,,Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor”. 
Convingerile sale politice, îndeosebi înainte dar şi în anii primei conflagraţii 
mondiale au fost însă în esenţa lor austro- şi mai apoi germanocentriste, ceea ce 
i-a adus numeroase prejudicii la începutul Primului Război Mondial. Nu mai 
puţin celebrul Octavian Goga i-a dedicat lui Slavici un poem intitulat ,,Unui 
scriitor vândut”, în care într-o viziune şi cu o exprimare literară îl cataloghează 
pe Ioan Slavici drept un trădător.331 

Dimitrie Vatamaniuc, primul specialist care i-a dedicat lui Slavici o 
monografie consistentă, se ocupă în capitolul şase al acestei lucrări (sugestiv 
intitulat „Trădările”) cu descifrarea opţiunilor autorului Marei şi a atâtor alte 
capodopere literare: „Există în viaţa şi activitatea lui Slavici o epocă, 1914-1918, peste 
care istoricii literari trec repede, deşi în aceşti ani au loc evenimente de mare însemnătate în 
istoria poporului român. Stă, în prim plan, cum se ştie, desăvârşirea unităţii statului român. 
Multă lume mai este însă încredinţată că Slavici a trădat interesele poporului român şi 
judecă din perspectiva unor opinii încetăţenite, adevărat, de mult, dar nu îndeajuns susţinute 
de cercetarea documentelor. Slavici se relevă în cursul a multe decenii un luptător cu o 
structură rectilinie şi, dacă vederile sale politice sunt contrazise de desfăşurarea vertiginoasă a 
evenimentelor, nu înseamnă neapărat că a <trădat>. Alături de Slavici stau, pe de altă 
parte, şi alţi scriitori ai noştri, şi rămâne de neînţeles de ce numai el <trădează>”.332 
Rămâne meritorie tentativa de acum câteva decenii a lui D. Vatamaniuc de a 
înţelege un scriitor, dar şi un om complex care s-a angajat fără rezerve în slujba 
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intereselor neamului lui, crezând în opţiunile sale şi asumându-şi prin 
statornicia convingerilor consecinţe nu dintre cele mai plăcute.  

Câteva decenii mai târziu, academicianul Eugen Simion s-a apropiat cu 
multă empatie de scriitorul arădean şi a reuşit să-i încadreze convingerile şi 
acţiunile într-un cadru mai larg, nuanţând lucruri enunţate doar de către 
Vatamaniuc care în anii regimului trecut a trebuit să fie extrem de atent la ochii 
cenzurii comuniste. Astfel, Eugen Simion reevaluează „[...] credinţele acestui 
încăpăţânat ardelean care, va spune într-un rând chiar el, refuză să fie <copil de cor>, adică 
să-şi adapteze ideile în funcţie de opinia majorităţii. Obstinat, el vrea să gândească şi să 
judece cu capul lui. Ceea ce face, greşind deseori. Caz atipic de statornicie în lumea 
publicisticii româneşti unde actorii îşi schimbă deseori opiniile de la un sezon la altul. În 
epoca lui şi chiar mai târziu, inflexibilul, seriosul Slavici nu poate fi comparat, din acest 
punct de vedere, decât cu Eminescu, greu de scos, cum se ştie, din fantasmele şi convingerile 
sale. El are o unică idee în ceea ce priveşte statutul românilor din Transilvania şi, în cadrul 
ei, îşi desfăşoară în sute, mii de articole toate argumentele, cu o impresionantă tenacitate şi 
meticulozitate [...] el scrisese în mai multe rânduri, că pentru toţi românii, soarele de la 
Bucureşti răsare şi va milita pentru solidaritatea naţională. O solidaritate şi o unire 
culturală, nu politică, statală [...] Publicistica lui merge în această direcţie şi, exceptând 
federalismul său-susţinut, dealtfel, şi de alţi intelectuali ardeleni (Aurel C. Popovici este 
numele cel mai reputat)-ea oferă, judecată în sine, probe de curaj moral, de talent jurnalistic 
şi de cunoştinţe solide în domeniul economic şi juridic. Ioan Slavici este, din acest punct de 
vedere, un spirit ardelean exemplar: aplicat, tenace, ordonat în judecăţi, procedural, spirit 
polemic neîmblânzit când îi este atinsă moralitatea şi simte că ideile sale sunt mistificate sau 
minimalizate [...] Este în genere suspicios când e vorba de <bizantinii> de la Bucureşti, 
deşi a trăit cea mai mare parte a vieţii sale printre ei, a fost prieten cu Eminescu şi I. L. 
Caragiale şi s-a bucurat de sprijinul (material şi intelectual) al lui Maiorescu [...] Slavici 
continuă, cu toate acestea, să creadă că românii de dincolo (adică din Transilvania) <n-au ce 
să înveţe de la fraţii lor de aici> (din Regat) şi, deşi nu pronunţă numele lui Mitică, este 
deplin convins că lumea agitată a lui Mitică este neserioasă, coruptă de <bizantinism> şi, de 
aceea, nu trebuie să te uneşti cu ea. O suspiciune şi o prejudecată care mai dăinuie şi azi în 
lumea intelectuală de dincolo de munţi”.333 

Arestat în noaptea de 14/27 august 1916, dată la care România a intrat în 
război de partea Antantei, Ioan Slavici a trebuit să facă faţă în prima detenţie, 
despre care nu prea s-a vorbit până acum, unor interogatorii pentru a se 
disculpa de acuzaţia de spion în favoarea Puterilor Centrale. În consecinţă, 
izbucnirea războiului i-a provocat scriitorului arădean stabilit de multă vreme la 
Bucureşti deopotrivă imense pierderi simbolice, de imagine, dar şi prozaic 
spunând pierderi materiale însă cu o inestimabilă valoare culturală. Aceste 
„pierderi” le vom prezenta în cele ce urmează, bazându-ne şi pe documente 
inedite ce se păstrează în arhivele din Bucureşti. 
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Să vedem însă cum s-a ajuns la prima arestare a lui Slavici din vara anului 
1916. Trebuie avut în vedere faptul că înainte de intrarea României în război, 
scriitorul arădean fusese luat în evidenţa Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale 
datorită faptului că la înfiinţarea în Bucureşti a ziarului ,,Ziua” în vara anului 
1914, cu fonduri germane şi austro-ungare, Ioan Slavici a îndeplinit funcţia de 
director şi a publicat mai multe articole în care pleda pentru neutralitatea 
României şi pentru orientarea politicii externe către Germania şi Austro-
Ungaria, pentru a contracara pericolul rusesc. De aceea, dar şi pentru că Slavici 
avea paşaport austro-ungar, ca de altfel mai mulţi transilvăneni ce activau şi 
trăiau în Vechiul Regat, autorităţile de la Bucureşti l-au inclus la poziţia 20 
dintr-o listă de 94 de suspecţi posibili spioni în slujba Austro-Ungariei, cu 
menţiunea că „[…] sunt cunoscute sentimentele publicistului Slavici, care, încă de la 
începutul războiului European, prin scris şi în cercul cunoscuţilor săi, a căutat să facă o 
asiduă propagandă şi politică maghiarofilă. Acum scrie la ziarul ,,Ziua” cunoscut că serveşte 
interesele austro-germane, şi e văzut în continuu contact cu persoane cunoscute ca duşmani ai 
aspiraţiunilor noastre”.334 În consecinţă, în noaptea de 14/27-15/28 august 2016, 
la domiciliul lui Ioan Slavici s-au prezentat un inspector şi doi jandarmi care l-
au arestat, confiscându-i mai multe manuscrise şi scrisori. Iată cum relatează 
scriitorul arădean acest eveniment: „Cam pe la zece eram culcat, dar nu dormeam încă. 
Soţia mea veni să-mi spună că comisarul de poliţie a venit să mă poftească la secţie, ca să-i 
dau oarecare informaţii [...] L-am găsit pe comisar, un oarecare Tătaru, pare-mi-se, însoţit 
de doi sergenţi şi de un agent de la <siguranţă>, care aduna hârtiile ce se aflau pe masă şi 
prin sertare”.335 Dus  a doua zi de la poliţie la fortul Domneşti şi după o lună la 
hotelul Luvru din Bucureşti pentru încă o lună de detenţie, Slavici a petrecut în 
această primă detenţie o perioadă traumatizantă datorită condiţiilor de 
încarcerare şi mai ales datorită sentimentului că fusese arestat pe nedrept.   

Desigur, reacţia autorităţilor româneşti de a-i ridica în noaptea intrării 
României în Marele Război pe toţi potenţialii şi adevăraţii spioni ai taberei 
adverse nu a fost unică în Europa vremii, la fel au procedat şi Puterile Centrale 
bunăoară la izbucnirea războiului. Încă de la începutul secolului XX, în Austro-
Ungaria s-au elaborat regulamente pentru a prevedea ce se întâmplă cu 
administraţia civilă, cu populaţia în timp de război, în primul rând în teritoriile 
care s-ar afla în proximitatea frontului.336 În 1912  guvernul maghiar a trecut 
Legea LXIII „Despre Măsurile excepţionale de urgenţă care să fie luate în caz de război”, 
în care se accepta ca în împrejurări excepţionale să se poată delega autorităţilor 
militare anumite atribuţii prevăzute prin lege. În noiembrie 1912, un codicil 
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secret marcat „Cs-1” a fost introdus în regulamentul de funcţionare al 
jandarmeriei din Ungaria, articolul 11 prevăzând ca persoanele suspecte de 
spionaj să fie reţinute în ziua mobilizării. Suspiciunea de spionaj putea fi 
aruncată asupra multor persoane aparţinând naţionalităţilor şi care trăiau în 
apropierea frontierei. Astfel, arestările au început la 25 iulie 1914 cu o aşa 
amploare încât la 2 august Ministerul de Interne a modificat articolul 11 al 
Codicilului în sensul că numai acele persoane să fie arestate care în mod real au 
o influenţă negativă asupra pregătirilor de război, ceilalţi suspecţi fiind raportaţi 
poliţiei, supravegheaţi, dar nu şi reţinuţi. Arestările în masă au continuat însă, 
iar internările în lagăre s-au extins.337 Cam aşa s-au derulat lucrurile şi în 
România, în Bucureşti precum şi în toată ţara, fiind arestaţi mai mulţi cetăţeni 
străini provenind din ţări ale Puterilor Centrale suspectaţi că ar putea face 
servicii de informaţii în folosul ţărilor lor. 

Mai multe documente inedite provenind din Arhivele Naţionale 
Bucureşti, Arhivele Istorice Centrale, Fond Direcţia Generală a Poliţiei, dosar 
16/1918, pun în lumină amănunte în legătură cu confiscarea manuscriselor lui 
Slavici precum şi cu eforturile sale de a-şi recupera creaţiile pierdute. După cum 
se va vedea în continuare, tentativele scriitorului de a reintra în posesia 
propriilor lucrări s-au întins pe parcursul mai multor ani, inclusiv după moartea 
autorului. Prima tentativă de recuperare a manuscriselor confiscate o face 
Slavici la 6 iulie 1918, adresându-se primului-ministru al României, Alexandru 
Marghiloman: „În urma unor presupuneri al căror rost n-am ajuns nici până acum să-l 
înţeleg, am fost arestat în noaptea zilei în care s-a pornit nenorocitul război, prin care am 
trecut, şi tot atunci poliţia a confiscat manuscriptele ce se aflau pe masa mea de lucru şi în 
sertarele ei, între altele un roman intitulat <Musculiţa> şi partea a II-a a gramaticii mele, 
<Sintaxa>, pentru care am adunat timp de zece ani material. Constatându-se după vreo 
două luni că rău au făcut cei ce m-au arestat, am fost pus în libertate, dar manuscriptele nu 
mi-au fost încă restituite. Îmi iau deci voia a mă adresa la D[omnia] voastră, ca purtător de 
grije pentru bunul mers al vieţii noastre culturale, şi Vă rog să binevoiţi a-mi veni într-ajutor 
ca să-mi pot căpăta manuscriptele, rodul îndelungatei, grelei şi, gândul meu, folositoarei mele 
lucrări”.338 Această primă încercare de recuperare a pierderilor „materiale” de la 
începutul lunii iulie 1918 nu este deloc întâmplătoare, România nu mai era în 
stare de beligeranţă fiindcă încheiase cu Puterile Centrale umilitoarea pace de la 
Buftea-Bucureşti. Slavici a considerat că dată fiind starea de normalitate, 
respectiv de cât de firească putea să fie atmosfera în care se afla ţara după 
aproape doi ani de război, a sosit momentul potrivit pentru a trece la 
operaţiunea de recuperare a manuscriselor. Scriitorul a primit răspunsul de la 
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Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii că manuscrisele şi celelalte acte ce i-au fost 
confiscate la data arestării nu erau la Iaşi unde se afla guvernul. 

Fără a abandona căutarea lucrărilor confiscate, la mijlocul lunii august 
1918, Slavici revine: „Domnule Prim-Ministru, pentru cuvinte asupra cărora nici până în 
ziua de azi n-am ajuns să mă dumiresc, am fost ridicat în timpul nopţii din pat, dus sub 
paza poliţiei la Prefectură şi de acolo la fortul Domneşti, unde am fost închis în rând cu 
făcătorii de rele timp de peste o lună de zile, suferind multe şi mari umiliri şi asprimi [...] În 
noaptea în care am fost dus la Domneşti, mi s-au confiscat apoi manuscriptele, numai scrieri 
de caracter curat literar între care mai ales un roman intitulat <Musculiţă> şi partea [a] 
II[-a] (<Sintaxa>) din <Gramatica limbii române>, la care am lucrat timp de peste zece 
ani. Eată că se împlinesc în curând doi ani de zile de atunci şi nu numai că nu mi s-a dat 
nici o satisfacţiune pentru nedreptatea ce mi s-a făcut mie şi familiei mele numeroase şi pentru 
suferinţele de tot felul pe care le-am avut pe urma acestei nedreptăţi, nu numai că nu mi s-a 
[î]ncuviinţat nici o despăgubire pentru perderile ce le-am avut, dar nu mi s-au înapoiat nici 
manuscriptele greu muncite de mine, pe care le văzusem în urmă pe masa d[omnu]lui 
Inspector Romulus Voinescu, care m-a încredinţat că-mi stau la dispoziţiune. Vă rog deci să 
binevoiţi a dispune să mi se [î]napoieze manuscriptele care sunt avutul meu greu muncit”.339 
Pe scriitorul arădean nu îl satisfăcuse răspunsul laconic primit după prima 
cerere şi a sperat că prin perseverenţă va determina autorităţile să treacă peste 
rutina de a răspunde solicitării sale cu uşurinţă. Ştia, bănuia că în împrejurările 
de după starea de război, când ţara avea de trecut printr-o situaţie economică, 
social şi politică deloc comodă, funcţionarii însărcinaţi cu căutarea 
manuscriselor lui nu aveau să arate prea mare stăruinţă şi spera că îi va 
îndupleca pe cei responsabili să caute cu mai multă stăruinţă. La 12 septembrie 
a primit de la Prefectura Capitalei un răspuns care evident nu l-a mulţumit, în 
care i se aducea la cunoştinţă faptul că lucrările revendicate au fost pierdute în 
toamna anului 1916 în timpul evacuării guvernului şi a arhivelor ministerelor de 
la Bucureşti la Iaşi. 

Consecvent personalităţii lui, la 24 septembrie 1918 Ioan Slavici i se 
adresează din nou premierului României, solicitând dacă nu restituirea 
manuscriselor atunci măcar despăgubiri financiare pentru compensarea 
pierderii lucrărilor nepublicate şi care i-au fost confiscate în seara arestării: „Am 
împlinit vârsta de şaptezeci de ani şi am muncit timp de cincizeci de ani aproape cu cea mai 
deplină dezinteresare pentru ridicarea nivelului intelectual şi moral al poporului românesc. 
Deoarece însă în ajunul războiului am susţinut cu hotărâre, cu inima deschisă şi fără de 
şovăire convingerile, asupra cărora am stăruit întreaga mea viaţa alăturea cu cei mai vrednici 
fruntaşi ai Românilor, oameni de încredere ai Ministerului de Interne m-au calomniat, m-au 
prigonit în fel de fel de chipuri, m-au ridicat în cele din urmă noaptea din culcuş şi m-au 
târât ca pe cel mai urgisit făcător de rele la poliţie, sechestrând toate manuscriptele pe care    
le-au găsit pe masa mea de lucru. Deşi sunt Român din neam în neam şi nu numai cetăţean 
al statului român, ci totodată şi unul dintre cei mai neobosiţi muncitori literari, am fost dus 
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dimpreună cu străinii de tot felul la fortul Domneşti, unde m-au ţinut în cazamatele 
mucegăite, în care a trebuit să dorm pe rogojini în rând cu criminali, să mă hrănesc ca vai de 
mine şi să sufăr fel de fel de jigniri şi umiliri. Cei ce mi-au făcut toate aceste nedreptăţi au 
fost apoi în cele din urmă nevoiţi să-mi recunoască nevinovăţia şi să mă pună în libertate. 
Chiar şi mai înainte de a fi făcut aceasta trebuiau să-mi înapoieze manuscriptele, care erau 
cu desăvârşire inofensive, un roman, partea a doua a unei gramatici şi mai multe amănunte 
de caracter literar, vreo o mie de pagini de tipar la un loc. N-am ajuns însă să le primesc nici 
după punerea mea [î]n libertate, deşi în mai multe rânduri am trecut pe la direcţiunea 
serviciului de Siguranţă ca să le cer. Manuscriptele aceste sunt însă nu numai rodul unei 
munci grele şi îndelungate, ci totodată şi o însemnată şi mie preţioasă parte din singurul meu 
avut, din singurul izvor de venituri pentru zilele de bătrâneţe şi din singura moştenire ce pot 
să las numeroasei mele familii […] Fac deci apel la cumpănirea cetăţenească şi la 
simţământul de dreptate al D[omniei] Voastre şi Vă rog să binevoiţi a lua măsuri ca 
Ministerul de Interne, ai cărui oameni de [î]ncredere m-au nedreptăţit, să-mi dea 
despăgubirea cuvenită”.340 Din păcate, nici această solicitare nu a adus rezultatele 
aşteptate de Slavici, respectiv restituirea manuscriselor sau fixarea unor 
despăgubiri materiale pentru pierderile suferite prin nepublicarea celor două 
lucrări confiscate. 

Toamna anului 1918 a însemnat pentru România o perioadă agitată, dar 
românii s-au regăsit din fericire cu toţii, după Adunarea de la Alba-Iulia din 1 
Decembrie, în cadrul României Mari. Au urmat pregătirile pentru 
recunoaşterea internaţională a unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu 
România, iar viaţa politică internă din statul român a fost una complexă, 
zbuciumată şi marcată de avatarurile exploziei de partide politice. Poate tocmai 
de aceea Ioan Slavici a intrat într-o perioadă silenţioasă, care s-a încheiat însă în 
primăvara anului 1920 când îşi reia eforturile în direcţia recuperării 
manuscriselor confiscate de Siguranţă în noapte arestării. La 13 martie 1920 el 
depune la Registratura Generală a Ministerului de Interne un memoriu: „În 
noaptea zilei în care România a declarat războiul, am fost ridicat din pat de către comisarul 
secţiunei XV şi trimis la Prefectura Poliţiei, de unde am fost dus la fortul Domneşti. 
Acelaşi comisar a sechestrat tot atunci toate manuscriptele ce se aflau pe masa mea de lucru 
peste o mie de pagini […] Am trecut în mai multe rânduri pe la Siguranţa Statului, ca    
să-mi iau manuscriptele, dar n-am reuşit să le primesc. Constituindu-se guvernul sub 
preşedinţia Domnului Marghiloman, mi-am cerut manuscriptele de la Ministerul de Interne. 
Mi s-a răspuns că ele se află în Rusia şi că-mi vor fi restituite după ce vor fi aduse înapoi. 
Au trecut, Domnule Ministru, de atunci ani de zile, iară eu n-am ajuns să mă pot bucura 
de roadele îndelungatei şi stăruitoarei mele munci. Chiar şi dacă mai curând sau mai târziu 
manuscriptele ar fi aduse din Rusia, eu am pierdut foloasele pe care le-aş fi avut dacă mi-aş fi 
publicat scrierile. Scrierile mele sunt singura mea avere şi singura moştenire, pe care pot s-o 
las familiei mele. Ţiu, Domnule Ministru, să Vă spun aici că nu numai sunt scrietor cu 
reputaţiune bine stabilită şi vechi Membru Corespondent al Academiei Române, dar încă de 
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la 1875 dau lecţiuni de limba şi literatura română, am colaborat cu A. Odobescu, cu care 
am publicat o carte de citire şi am lucrat împreună în materie de limbă cu M. Eminescu, I. 
Caragiale şi G. Coşbuc. O gramatică publicată de mine ar fi avut deci cumpărători nu 
numai în România, ci şi în toate ţările române unde sunt bine cunoscut. Nu e aici vorba de o 
despăgubire de război, ci de un act de dreptate elementară ca să fiu despăgubit de către 
Ministerul de Interne pentru pierderile pe care le-am suferit pe urma neglijenţei unei 
autorităţi atârnătoare de El [...] Domnule Ministru, se împlinesc cincizeci de ani de zile de 

când mi-au fost publicate primele scrieri în <Convorbiri literare>. În timpul acestor cincizeci 
de ani am ostenit, ca nu mai puţini, pentru unitatea sufletească a poporului românesc şi 
pentru ridicarea nivelului moral al societăţii române. Ar fi lucru afară din cale dureros, dacă 
acu, la sfârşitul vieţii mele, aş fi nevoit să mă plâng, că pe lângă toate celelalte, pe care le-am 
suferit, am mai şi fost despuiat de avutul meu literar […] Orişicare scrietor munceşte pentru 
ca să aibă mulţumirea de a-şi vedea opera pusă la dispoziţiunea publicului şi de a fi 
contribuit prin ea la ridicarea nivelului intelectual şi moral al societăţii. Pentru pierderea 
acestei mulţumiri legitime nu pot să fiu despăgubit. Publicând însă operile, care nu mi s-au 
restituit, aş fi avut din punerea lor în vânzare un câştig de cel puţin 6-7000 de lei pe an. 
Aceasta e despăgubirea ce cred că mi se cuvine pentru fiecare din cei trei ani şi jumătate 
trecuţi. Aceeaşi despăgubire o cer şi pentru fiecare din anii ce urmează de aici înainte până la 
restituirea manuscriptelor, fără ca să iau în seamă că azi preţul cărţilor e întreit”.341 

Din păcate nici acest demers nu a fost încununat de succes, iar Slavici a 
mai încercat în anii următori să dea de urma manuscriselor confiscate. Chiar şi 
după moartea sa, soţia şi urmaşii s-au străduit să recupereze lucrările scriitorului 
arădean, tentativele lor prelungindu-se până în anii celui de Al Doilea Război 
Mondial. Este posibil ca lucrările lui Slavici să fi fost cu adevărat pierdute în 
împrejurările dificile ale evacuării autorităţilor guvernamentale de la Bucureşti la 
Iaşi şi apoi înapoi, după cum  nu se poate exclude nici altă ipoteză, anume că 
respectivele manuscrise au fost „pierdute” cu bună ştiinţă de cineva nemulţumit 
de atitudinea politică şi comportamentul rectiliniu al marelui scriitor. Articolele 
deloc comode ale lui Slavici la adresa unor mari politicieni ai vremii, atât înainte 
cât şi după încheierea Marelui Război puteau să genereze orgolii mărunte care 
să-i fi determinat pe mai marii zilei (fie ei politicieni ai Partidului Naţional 
Român care proveneau din Transilvania, fie politicieni liberali sau conservatori, 
reconvertiţi la noile ideologii de după 1918) să facă ,,pierdute” aceste documente. 
 
 

Ioan Slavici’s ,,Losses” during the First World War 
 

(Abstract) 
 

No one doubts nowadays anymore Ioan Slavici’s role in creating, defending and 
promoting the Romanian national culture in Transylvania during the Austro-Hungarian 
dualism (1867-1918). The formula ,,the sun rises in Bucharest for all the Romanians” that this writer 
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from Arad imposed with the occasion of the founding of the ,,Tribuna” newspaper in Sibiu in 
1884 was one of the samples of his national and cultural values. However, his political belief, 
especially during the first years of the first world conflagration, has been Austro and then 
German centrist in its essence, which brought him much prejudice at the beginning of the First 
World War. Arrested during the night of 14/27 August 1916, when Romania entered the war 
on the side of the Entente, Ioan Slavici was interrogated in order to be discharged from the 
accusation of being a spy in favor of the Central Powers. Beside ,,these symbolic image losses”, 
Slavici also lost two scientific and literary productions which had been confiscated during the 
night of his arrest, manuscripts that the author did not recover anymore at the end of the war. 
On the basis of unpublished documents and through the reevaluation of other sources we will 
try to clarify the circumstances under which the losses of Ioan Slavici occurred, his attempts to 
recapture the confiscated works, as well as the prejudice caused by the negative perception of 
the authorities on a big writer and remarkable Romanian.  

Keywords: First World War, Romania, Ioan Slavici, losses, images. 
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Primul Război Mondial a reprezentat pentru Italia, ca şi pentru celelalte 
naţiuni ale lumii, un eveniment excepţional. De aceea în demersul nostru, vom 
încerca să surprindem şi să prezentăm o altă faţetă a istoriei Italiei din timpul 
Marelui Război. Astfel ne vom concentra atenţia asupra participării italienilor la 
război, văzută prin intermediul materialelor redate în paginile principalelor ziare 
româneşti transilvănene. Ne aflăm într-o perioadă în care fluxul istoriografic 
abundă în diverse cercetări care vizează tema Marelui Război, mai ales după 
anul 2014, odată cu împlinirea a 100 de ani de la declanşarea ostilităţilor, iar 
prin cercetarea de faţă ne înscriem în această modă a scrisului istoric, care 
credem noi că va continua şi după anul 2018.342 Totodată, pentru a face o 
scurtă analiză de ordin metodologic şi istoric, tema noastră vizează şi analizează 
o serie de evenimente istorice ce încep odată cu intrarea Italiei în Primul 
Război Mondial, continuând apoi cu desfăşurarea ostilităţilor, toate acestea 
văzute atât prin ochii presei transilvănene, cât şi a românilor din armata austro-
ungară cantonaţi pe frontul italian. Pentru o cât mai bună şi veridică analiză a 
evenimentelor studiate am consultat surse dintre cele mai diverse, cum ar fi 
principalele organe de presă ale vremii (,,Gazeta de Transilvania”,343 
,,Unirea”344, ,,Românul”),345 precum şi memorii, jurnale, dicţionare istorice, 
lucrări de specialitate. 

Pentru început trebuie menţionat faptul că, la data de 23/24 mai 1915 
Italia a intrat singură în Primul Război Mondial, angajând împotriva Austro-
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ianuarie 1918, 20 noiembrie 1918-24 martie 1945. Din comitetul de redacţie făceau parte Vasile 
Hossu, Alexandru Grama, iar în anii 1918-1919, ,,Unirea” a devenit cotidian al Consiliului 
Naţional Român din Blaj (a se vedea: Ibidem, vocea ,,Unirea”). 
345 ,,Românul”: cotidian politic ce apărea la Arad în perioada 1 ianuarie 1911-28 februarie 1916, 
26 octombrie 1918-1922, 1927-1932, 1935-1938. Din primul comitet de conducere făceau 
parte: Vasile Lucaciu, Alexandru Vaida-Voievod şi Vasile Goldiş (a se vedea: Ibidem, vocea 
,,Românul”). 



Ungariei 12 corpuri de armată şi 12 divizii de miliţie mobilă pe frontierele din 
Trentin şi Isonzo.346 Participarea la război a italienilor a produs, multă indignare 
în cercurile conducătoare ale Austro-Ungariei, aceasta deschizând un nou front: 
frontul italian. În ziarele româneşti din Transilvania se va deschide o nouă 
rubrică, intitulată fie la ,,Graniţele italiene”, fie ,,Frontul italian”, în care erau 
relatate principalele ştiri ce veneau din acea zonă de conflict.  

Totodată, românii transilvăneni vor juca un rol decisiv în participarea 
italiană la Primul Război Mondial, deoarece prin intermediul lor vom cunoaşte 
două faţete sau imagini ale Italiei. În primul rând, vom vorbi despre Italia ca o 
ţară apropiată de România la nivel diplomatic, strategic şi în relaţiile 
internaţionale, dar şi despre Italia ca o ţară inamică, pentru românii din armata 
austro-ungară, ce au luptat pe frontul italian. Din partea celor ce au luptat în 
Tirol, Piave sau Isonzo s-au păstrat memorii, jurnale de război, care creionează 
atât atmosfera de război, cu toate neajunsurile, cât şi imaginea Italiei şi a 
italienilor receptată în momentele unui eveniment ca Marele Război. 

Din primele zile de la intrarea Italiei în război, din presa transilvăneană 
de limbă română aflăm cele mai bune şi mai interesante veşti despre Italia, 
devenită un nou duşman pentru monarhia austro-ungară. Pentru început vom 
întâlni o analiză mai tehnică în care se aminteşte despre suprafaţa Italiei, care la 
anul 1915 însuma 286. 682 de kilometri pătraţi la o populaţie de aproximativ 38 
de milioane de locuitori, evidenţiindu-se şi faptul că peninsularii deţineau una 
din cele mai tinere armate europene prezente în Primul Război Mondial.347 
Această tinereţe a armatei italiene va produce multe pagube materiale şi umane 
din lipsa experienţei de a lupta pe front, dar şi datorită unei pregătiri militare 
precare, lipsită de disciplină şi de o tehnică militară modernă. Strict din punct 
de vedere militar, Italia atunci când a intrat în acţiune în Primul Război 
Mondial, deţinea 12 legiuni de carabinieri, 26 de batalioane de alpini, a căror 
instrucţie specială era făcută în vederea terenului frontierelor dinspre nordul 
ţării, 12 batalioane de bersaglieri348 şi 312 batalioane de grenadire şi infanterie în 
total 389 de batalioane.349 Totalul efectivelor militare ale Italiei pe timp de pace, 
se ridicau la un număr aproximativ de 250. 000 de oameni. Desigur, în timp de 
război situaţia, din punct de vedere militar, avea să sufere însemnate modificări. 
Italia va avea odată cu intrarea în Primul Război Mondial, parte de noi recrutări 
ce vor conduce la formarea unui număr mai mare de batalioane de primă linie, 
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astfel încât efectivul de campanie să ajungă, pentru trupele din prima linie şi 
trupele de rezervă, la 541 de batalioane, cu aproximativ 700. 000 de soldaţi.350 

O împărţire şi mai exactă după arme ar arăta în felul următor: cavaleria 
italiană dispunea pe timp de pace şi în timp de război de 150 escadroane, 
artileria cuprindea 199 de baterii de câmp, 8 baterii de artilerie grea, în timp de 
război, armata italiană dispunea de 360 de baterii, la care trebuie să se adauge şi 
20 de regimente de artilerie de cetate.351 Trupele tehnice speciale alcătuiau în 
timp de război 124 de companii, însumând aproximativ 1 milion de oameni.352 
Avem, aşadar, o prezentare lungă şi pe undeva destul de glorioasă a armatei 
italiene de către presa românească din spaţiul transilvan, o imagine de ansamblu 
care avea rostul de a prezenta un duşman puternic ce urma a fi înfrânt de 
armatele austro-ungare. Deşi la o analiză critică, armata italiană era recunoscută 
ca fiind una destul de indisciplinată, fără acte de curaj ieşite din comun ale 
soldaţilor săi, prezentarea unui duşman numeros, mereu în atac, glorifica o 
posibilă victorie împotriva italienilor. 

Primul Război Mondial îi găsea pe italieni divizaţi din punct de vedere 
politic, deşi la 23/24 mai 1915 se părea că elita politică italiană ajunsese la un 
consens odată cu ieşirea din neutralitate. Aceste probleme izvorau atât din 
perspectiva politică, cât şi din cea religioasă, deoarece italienii, majoritari 
catolici, au fost făcuţi să înţeleagă că, deşi Biserica Romano-Catolică sprijinea 
din plin efortul de război, nu ar putea totuşi să considere Austria catolică un 
duşman.353 Perspectiva politică era cea a socialiştilor italieni care condamnau 
fără echivoc conflictul ca fiind un război capitalist al puterilor celor mari nu al 
Italiei.354 Cu toate acestea, războiul începuse pentru italieni, care au mobilizat în 
anii de război un număr imens de oameni ce va atinge într-un final cifra de 5 
milioane, marea lor majoritate luptând şi îndurând nişte condiţii îngrozitoare, 
pe linia frontului acceptând raţii de mâncare mizere şi o soldă derizorie. 

Primele lupte ce îi vor implica pe italieni au avut loc în zona Tirolului şi 
Trieste, loc unde au fost cantonaţi şi au luptat foarte mulţi români transilvăneni 
din armata austro-ungară. Conform imaginii lăsate de presă, inamicul, aşa cum 
erau văzuţi italienii, au început luptele prin bombardamente puternice cu tunuri 
de calibru mare, dar în ciuda numeroaselor atacuri italiene aceştia au suferit la 
începutul războiului pe frontul tirolez fiind practic nimicite două divizii.355 

Pentru moment am putea analiza aceste voci din presa transilvană, ca 
fiind obiectul cenzurii care trebuiau să prezinte armatele austro-ungare într-o 
lumină cât mai pozitivă cu putinţă, mereu victorioase. La o privire mai atentă 
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însă, în ce priveşte desfăşurarea ostilităţilor pe frontul italian, ne putem da 
seama că italienii se confruntau cu mari dificultăţi şi mari pierderi, în primul 
rând prin lipsa de experienţă într-un război de o aşa lungă durată şi de uzură 
cum devenise deja Marele Război. Un exemplu elocvent în acest sens este dat 
de prima zi de campanie a italienilor, care au experimentat aşa-zisele lovituri 
directe, care în realitate constau într-un atac în stil kamikaze. Această tactică, 
falimentară a unor generali italieni mult prea încrezători, patrioţi sau consideraţi 
de unii istorici chiar nebuni au dus în primele săptâmâni la zeci de mii de morţi 
şi răniţi. 

O altă zonă importantă în care s-au desfăşurat lupte grele pe frontul 
italian, a fost la Isonzo unde, pe tot parcursul anului 1915, s-au desfăşurat patru 
bătălii majore (23 iunie-5 iulie, 18 iulie-3 august, 18 octombrie-4 noiembrie şi 
10 noiembrie-2 decembrie) care au avut drept obiectiv zona Gorizia.356 Toate 
confruntările din această zonă nu au adus beneficii nici trupelor italiene, dar 
nici celor austro-ungare. În mare parte, luptele de pe frontul italian nu au adus 
rezultatele dorite de niciuna din tabere şi ca în celelalte teatre de război şi-au 
pus amprenta confruntările de poziţie.357 În situaţia dată, ca în orice conflict, 
având în vedere că trupele italiene erau mereu în atac, un atac ce nu le aducea 
rezultate concrete pe câmpul de luptă, acestea ieşeau cel mai mult în pierdere 
atât material, cât şi uman.  

În presa din Transilvania se vorbea în aceiaşi termeni, cu trupele italiene 
care în primele bătălii duceau o luptă aproape oarbă de artilerie uşor de 
contracarat de armatele austro-ungare. Tot din foile ardelene aflăm despre 
marile pierderi suferite de italieni în prima lună de război, iar din luptele ce se 
dădeau în munţi pe coastele din sudul Italiei ne parvine o imagine morbidă 
chiar, cu aproximativ 300 de cadavre ale soldaţilor italieni care zăceau pe 
înălţimea muntelui Krn.358 În general prin intermediul presei transilvane, aflăm 
că de fiecare dată atacurile italienilor erau respinse şi poziţiile strategice, 
considerate cele mai bune, erau ocupate de trupele austro-ungare. Aceasta era 
şi descrierea după o lună de război pe frontul de la Isonzo, unde morţii 
italienilor zăceau în faţa poziţiilor controlate de armata monarhiei austro-
ungare, iar rămăşiţele armatei italiene, retrăgându-se în dezordine, lăsau şi o 
importantă captură de război de 80 de puşti şi 15. 000 de patroane.359 Pe lângă 
pierderile însemnate, suferite de italieni, aceştia îşi continuau participarea la 
ostilităţile Marelui Război pe front dominând în general luptele de artilerie fără 
vreun rezultat notabil pe tot parcursul anului 1915.360 Toate atacurile italiene 
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căpătau o notă de dramatism şi erau descrise sub imaginea unor violenţe fără 
margini, dar care păreau în zadar. 

Pe lângă dramatismul luptelor, trupele dualiste, deşi par a fi în defensivă 
mai tot timpul, ieşind în câştig de cauză, se vor confrunta cu o dublă problemă, 
şi anume faptul că trupele italiene deveneau tot mai numeroase pe parcursul 
anului 1915, pe tot teritoriul Italiei având loc numeroase recrutări, dar se 
confruntau în acelaşi timp şi cu o serie de probleme interne, o anumită uzură a 
trupelor care venea din faptul că pentru monarhia dualistă trecuse un an de 
război cu multe pierderi, iar frontul italian prin violenţa bătăliilor aducea doar o 
prelungire a unui război ce era prevăzut de scurtă durată.   

În afara acestor aspecte, în imaginea redată şi prezentată prin intermediul 
presei româneşti din spaţiul transilvan, reiese, cu cât avansăm în acţiunile de pe 
frontul italian, o acidă cenzură menită să prezinte doar faptele de vitejie ale  
soldaţilor monarhiei austro-ungare şi pierderile italienilor. În acest sens se va 
continua şi în luna iulie a anului 1915 când, pe frontul italian sunt amintite alte 
bătălii în care italienii au sute de morţi şi răniţi, pe când despre pierderile 
austro-ungare nu regăsim nici măcar un aspect. Cu toate acestea, efectivele 
italiene apar în imaginea presei tot mai numeroase, dar şi mai dezorganizate, nu 
de puţine ori acestea retrăgându-se într-o totală dezordine de pe câmpul de 
luptă. 

Spre finele anului 1915, mai exact în luna octombrie, pentru prima dată, 
întâlnim un alt aspect despre participarea italiană la Primul Război Mondial. 
Dacă până acum am avut o imagine doar despre bătălii şi violenţe, din care 
italienii au avut numai de pierdut, acum ne este prezentată şi o imagine a 
cheltuielilor de război suportate de Italia. Această analiză era foarte exactă şi era 
preluată de presa românească din ziarul italienesc ,,Popolo”, din Roma, unde 
erau prezentate cheltuielile în milioane de lire italieneşti, cheltuite pe lună şi în 
funcţie de tipul armatei de uscat sau de apă. Astfel, avem în luna iunie a anului 
1915 suma de 311, 4 milioane lire pentru armata terestră şi 5, 1 milioane pentru 
marină, în iulie 383, 9 milioane respectiv 29, 8 milioane.361 Cheltuielile însă vor 
ajunge la sume exorbitante în luna august când, armata de uscat avea 
repartizată o sumă 405, 4 milioane de lire, iar marina 80, 3 milioane lire 
italiene.362 

După cum am amintit şi românii sunt prezenţi pe câmpul de luptă italian 
încă de la începutul ostilităţilor. Din presa românească din Transilvania şi Banat 
aflăm de faptele lor de vitejie prezentate pe larg în a doua parte a anului 1915. 
Totul este redat ca o frumoasă serbare pe câmpul de luptă italian din ziua de 13 
octombrie 1915, când regimentul din Caransebeş a avut parte de mari bucurii. 
Aproape 50 de soldaţi toţi de origine română care s-au purtat vitejeşte pe 
frontul italian au fost decoraţi, toată ceremonia culminând cu o slujbă religioasă 
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oficiată de un preot militar.363 Întreg regimentul românesc a fost cuprins de o 
mare emoţie şi cu toţii erau pătrunşi de gândul reîntoarcerii acasă.364 Dacă ar fi 
să facem o scurtă analiză de tip imagologic, pe lângă evidenţierea faptelor 
românilor de pe frontul italian, nu trebuie omisă şi încercarea da a crea o 
imagine de propagandă specifică presei de la începutul Primului Război 
Mondial.365 Astfel, în ciuda unui război de uzură, se evidenţiază anumite reuşite, 
inamicul fiind oarecum scos din context. Totodată însă, pentru prima dată, 
întâlnim această imagine, a românilor din afara graniţelor ţării care luptă pe 
frontul italian pentru monarhia dualistă, mai bine zis în slujba împăratului.  

Luptele vor continua în acelaşi sens până la sfârşitul anului 1915 fără 
vreun rezultat notabil pentru una din părţi. Conform presei, luptele sunt tot 
mai violente, dar iarna dintre anii 1915-1916 va aduce o relativă linişte pe 
frontul italian. Italienii însă de abia acum începeau să îşi plătească tributul de 
sânge pentru Primul Război Mondial. Atât pe uscat, cât şi pe mare, Italia va 
duce lupte aprige şi se va dovedi un inamic tenace şi pragmatic în ciuda 
pierderilor însemnate suferite până la începutul anului 1916. 

Pe lângă imaginea frontului italian, în presa epocii mai apar şi alte 
subiecte, cum ar fi de exemplu interesele Italiei în Primul Război Mondial. În 
esenţă, era vorba despre dezbaterile ce se năşteau pe scena politică italiană, 
între partidele politice, care fie erau pentru soluţionarea problemelor italienilor 
în urma războiului, fie între partide, cum era cel socialist care nu ar fi dorit 
niciodată implicarea Italiei în război. Ca de obicei, figura centrală care ne 
survine este cea a primului ministru Antonio Salandra366 care, într-o declaraţie 
oficială, dorea să evidenţieze faptul că în urma încheierii războiului Italia 
trebuie să apere italianismul, să ocupe fronturile naturale, să aibă baze mai 
sigure la Marea Adriatică, dar şi să nimicească supremaţia Germaniei. Aceste 
declaraţii, ţineau oarecum să creeze o imagine bună pentru trupele italiene care 
sufereau înfrângere după înfrângere în zona Tirolului şi de-a lungul râului 
Isonzo unde, deşi trupele austro-ungare aveau destule dificultăţi, de cele mai 
multe ori rămâneau stăpâne pe câmpul de luptă. Declaraţiile primului ministru 
italian însă se înscriau în seria tipică a declaraţiilor oficiale din Primul Război 
Mondial, când fiecare tabără îşi legitima acţiunile în funcţie de propriul interes. 

Pe de altă parte, participarea italiană la ostilităţile Marelui Război a 
însemnat şi o nouă imagine ce ne survine nouă, prin intermediul soldaţilor şi 
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voluntarilor români din armata austro-ungară. Aceştia, prin intermediul 
memoriilor sau al jurnalelor de război, au lăsat în urmă o altfel de imagine în 
ceea ce priveşte Italia în Primul Război Mondial. Un asemenea exemplu este 
reprezentat de jurnalul de război al tânărului Virgil Curta, voluntar român din 
armata austro-ungară pe frontul italian. Acesta, la o vârstă destul de fragedă, de 
19 ani, s-a înscris voluntar în armata cezaro-crăiască şi a fost trimis pe frontul 
din Tirolul de Sud.367 Odată războiul declanşat în luna mai, prin intrarea Italiei 
în război, a început şi ofensiva corpului de armată din al cărui regiment făcea 
parte Curta. Participarea la acţiunile de război şi prezentarea evenimentelor este 
cu totul diferită de cea făcută de presa românească din Transilvania. Dacă în 
paginile foilor ardelene nu regăsim vreo faptă de vitejie sau o luptă câştigată de 
italieni, din jurnalul lui Virgil Curta aflăm că încă de la sfârşitul lunii iunie a 
anului 1915 italienii au ocupat poziţii importante, în special în zonele muntoase 
cum ar fi Monte Seluggio şi Monte Caviojo.368 Un an mai târziu,  în 1916, 
italienii erau deja la Monte Sogli Bianchi, în timp ce austriecii erau ocupaţi să 
fortifice Monte Cimone pentru a preveni un posibil atac italian din spate. În 
timpul acelor lupte din munţi, Regimentul 50 se va distinge în acţiunile de la 
Monte Melignone, unde a jucat un rol decisiv în ocuparea zonei Casa Ratti.369 
Totodată, din acest nou tip de sursă, reprezentat de jurnalul de război, aflăm 
situaţia de pe frontul italian din alt punct de vedere, cel al unui soldat ce a 
reprezentat direct un duşman pentru italieni. Cu toate acestea, despre italieni nu 
avem, conform lui Curta, un anume profil al inamicului şi doar faptul că 
italienii erau denumiţi ,,talieni”, iar descrierile din spatele frontului se refereau 
mai mult la o obsesie a voluntarului român, reprezentată de mâncarea bună 
primită pe front.370 O imagine rarisimă, surprinsă în timpul războiului, a unui 
soldat mulţumit de condiţiile pe care le avea. De menţionat totuşi că avem de a 
face cu o viziune a unui voluntar român care avea aproximativ un an şi câteva 
săptămâni de antrenament la Şcoala Militară din Sibiu. În afară de obsesia 
culinară a lui Virgil Curta, de pe front mai aflăm destule descrieri ale Italiei 
prezentate într-un mod pozitiv, dar şi momentele cruciale de luptă cu italienii, 
informaţiile oprindu-se brusc la anul 1917. 

Pe lângă jurnale de război mai avem parte şi de o memorialistică bogată 
de pe frontul italian, o parte din aceste surse fiind deja publicate sau re-editate 
de către istorici consacraţi temei Marelui Război, aspect ce ne ajută la 
surprinderea unei mai bune imagini a peninsularilor după intrarea lor în Marele 
Război. În acest sens, ne ajută memoriile unui bănăţean, pe numele său 
Coriolan Băran, care s-a aflat în linia întâi pe frontul italian. Înainte de a descrie 
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atrocităţile războiului, avem parte de o imagine a peisajului italian din zona 
oraşului Trieste descris cu admiraţie atât pentru relief, cât şi pentru viaţa de 
noapte, unde militarii căutau orice prilej de distracţie.371 Pe lângă aceste aspecte 
de viaţă din afara frontului, Coriolan Băran lasă cele mai multe amintiri de pe 
frontul italian, pe care-l descrie cu detaliile unui excelent povestitor. Din seria 
evenimentelor memorate, cel mai important ne vine din vara anului 1916, când 
are loc primul atac austriac cu gaze de pe frontul sudic, noutatea armei şi 
consecinţele acestui atac determinându-l pe memorialist să îi acorde o atenţie 
specială. Imaginea creionată asupra acestor atrocităţi din timpul războiului, era 
aceea a unui atac pregătit metodic încă din luna iunie a anului 1916, austriecii 
aşteptând doar vântul favorabil care să împrăştie gazul spre o ofensivă totală ce 
venea din partea italienilor.372 Tocmai pentru a zădărnici ofensiva italiană, 
comandamentul trupelor cezaro-crăieşti a dispus declanşarea atacului cu gaze, 
dar cum poziţiile de atac ale italienilor se aflau mai jos operaţiunea pregătită cu 
multă  minuţiozitate s-a desfăşurat puţin mai greu. În cele din urmă italienii se 
vor retrage în dezordine, iar conform memorialistului pierderile lor se ridicau la 
aproximativ 20-25. 000 de oameni.373 Pe lângă imaginea de ansamblu a 
bătăliilor, de-a lungul războiului sunt prezentate şi alte evenimente de pe 
frontul italian cum ar fi momentul anului 1916 când moare împăratul de la 
Viena, plus intrarea Regatului Român în Primul Război Mondial. Acest ultim 
eveniment a fost salutat pe frontul italian cu expresia, „eviva Romania” moment 
în care şi cel mai nepriceput dintre soldaţii români din armata austriacă a înţeles 
că soarta românilor va lua o întorsătură diferită şi decisivă. 

Pe frontul italian lupta avea însă să continue cu mari sacrificii pentru 
italieni care pierdeau tot mai mulţi oameni, dar se aflau într-o uşoară înaintare. 
Dacă la începutul anului 1916 trupele cezaro-crăieşti deţineau controlul asupra 
poziţiilor din a doua jumătate a aceluiaşi an, soarta războiului avea să se 
schimbe şi italienii vor trece la contraatac. Începea, astfel, un infern al 
defensivei în care se aflau şi românii care luptau contra italienilor. Totodată, din 
memorialistică aflăm că imaginea de ansamblu în anul 1916 era una a 
dezorientării totale inclusiv a italienilor, care bombardau cu artileria ore în şir 
propriile unităţi pătrunse în spatele frontului austriac.374 Situaţia de panică 
continua să domnească atât în tabăra italiană, cât şi în cea austriacă, iar 
informaţiile despre starea armatelor erau aproape inexistente. Un exemplu 
elocvent despre situaţia şi imaginea unui haos general pe frontul italian este 
dată de întâlnirea pe linia frontului a unei patrule italiene cu o trupă austriacă; la 
vederea austriecilor, italienii se vor preda, iar subofiţerul care conducea a 
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exlamat speriat: ,,Noi Siamo socialisti. Per noi la guerra e finita”, declaraţie care nu 
va face decât să adâncească criza ambelor tabere de pe frontul italian.375 

Aceste informaţii şi imagini nu le regăsim în presă, care continuă să vadă 
doar aspectele pozitive, cele din punctul de vedere al monarhiei dualiste care la 
începutul anului 1916, prin trupele sale, duce o activitate războinică intensă 
împotriva italienilor.376 De asemenea, nu se aminteşte mai deloc despre 
schimbarea războiului din punct de vedere militar în a doua parte a anului 
1916. La începutului lunii august 1916 italienii continuă ofensiva şi pentru 
trupele monarhiei dualiste apar primele dificultăţi deoarece pierd zona Gorizia, 
în ciuda pierderilor italienilor de peste 75. 000 de oameni. Luptele grele au 
continuat pe frontul italian fără să balanseze pentru o tabără anume. 

Participarea italiană la ostilităţile Marelui Război continua în ciuda 
numeroaselor pierderi materiale şi de vieţi omeneşti. După iarna deosebit de 
grea a anului 1916, generalul Luigi Cadorna,377 şeful Marelui Stat-Major italian, 
s-a angajat în a zecea şi a unsprezecea bătălie de pe râul Isonzo.378 Deşi 
pierderile au fost foarte grele, rezultatul final a fost şi mai dramatic pentru 
italieni, dar spre sfârşitul verii anului 1917 ambele tabere combatante erau 
epuizate, astfel, intrându-se într-o perioadă de inactivitate.  

În toată această perioadă, în care războiul pe frontul italian devenea tot 
mai dramatic şi mai sângeros, relaţiile Italiei cu România erau conduse de 
amiciţia tradiţională şi de amintirea originii ambelor popoare,379 toate aceste 
culminând cu intrarea României în Primul Război Mondial (la data de 27 
august 1916),380 de partea Antantei şi implicit de partea Italiei. Odată cu intrarea 
României se va declanşa o adevărată campanie pe frontul italian, care consta în 
trecerea la duşman a soldaţilor şi ofiţerilor români din armata austro-ungară 
care doreau să se înroleze în legiuni de voluntari şi să lupte alături de armata 
română. Acest fenomen al constituirii legiunii române din Italia, va constitui un 
lung proces ce se va desfăşura până la terminarea războiului. 

În toată această perioadă, din presă nu aflăm lucruri senzaţionale de pe 
câmpul de luptă, italienii ameninţau poziţiile armatei dualiste dar fără prea mult 
succes. Italienii vor porni noi atacuri care vor fi respinse, numeroşi prizonieri 
italieni fiind capturaţi. Totuşi, un eveniment mai rar prezentat de pe câmpul de 
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luptă italian, este decorarea unui român, şi anume Vasile Cistian din Blaj, fost 
elev de liceu militar, cadet aspirant al Regimentului 50 de Infanterie (acelaşi din 
care făcea parte şi Virgil Curta) care, cu ocazia cuceririi fortului Casa Ratti s-a 
purtat vitejeşte şi a fost decorat cu medalia de aur plus avansat la rangul de 
sublocotenent.381 De asemenea, au fost decoraţi şi alţi 15 soldaţi români, care 
formau patrula sub conducerea lui Cistian, dar cu medalia de argint. 

Pe de altă parte dacă ar fi să recapitulăm din perspectiva participării 
italiene la război, militar războiul a durat trei ani contra Austro-Ungariei şi doi 
ani contra Germaniei, conflict ce a fost mai ales unul de poziţie şi de uzură pe 
tot parcursul anilor 1915 şi 1916.382 Până în octombrie 1917, în ciuda 
eforturilor ofensive ale ambilor beligeranţi, ale italienilor de-a lungul râului 
Isonzo şi ale austriecilor de-a lungul fluviului Adige şi pe platoul Asiago, linia 
frontului a suferit schimbări neînsemnate.383 Un singur punct comun aveau cele 
două combatante: pierderile foarte mari. Singurul eveniment de o oarecare 
importanţă a fost cucerirea de către italieni a oraşului Gorizia în anul 1916. 

Anul 1917 avea să fie unul cu şi mai multe evenimente pe frontul italian, 
mai ales în a doua lui parte. În primăvara şi vara anului 1917, o campanie de 
defetism a subminat moralul trupelor italiene, armatele austriece şi germane, ca 
urmare a prăbuşirii frontului rusesc, reuşind să spargă frontul italian la 
Caporetto şi să se reverse în câmpia venetă.384 O scurtă analiză asupra 
înfrângerii de la Caporetto, nu se regăseşte în presa românească din 
Transilvania, evidenţiindu-se doar pierderile enorme ale armatei italiene, care se 
retrage în dezordine de pe câmpul de bătălie. De asemenea, spargerea frontului 
italian de către ofensiva austro-germană a antrenat un dezastru pentru trupele 
italiene care s-au repliat cu greu în spatele liniilor de la Tagliamento, apoi Piave, 
redresarea fiind însă mai mult opera noului comandant Armando Diaz385 şi al 
cabinetului Orlando,386 dar şi a ajutoarelor date de aliaţi care au expediat întăriri 
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şi material de război.387 Înaintarea trupelor austriece şi germane nu a putut fi 
oprită decât la Piave, unde armatele italiene au ocupat poziţiile strategice şi au 
rezistat vitejeşte, până când în noiembrie 1918, dezmembrarea Imperiului 
Austro-Ungar şi debandada produsă de prăbuşirea armatelor sale le-au permis 
italienilor să reia ofensiva şi să intre în Trento şi Trieste. Mai exact, încă din 
luna iunie ofensiva îndreptată împotriva italienilor era înfrântă la Piave, iar 
comandantul Diaz va determina Austria să depună armele la data de 4 
noiembrie 1918. 

Războiul Italiei a fost un război nedorit de majoritatea opiniei publice din 
Italia, dar şi de o parte a clasei politice, în special de socialişti, care nu vedeau 
cu ochi buni participarea la un conflict de o asemenea amploare. Deşi din presa 
transilvăneană nu putem surprinde sacrificiul italienilor, ci doar imaginea 
frontului şi a inamicului insistent în ofensiva războiului, din memorialistică şi 
literatura specială aflăm despre dezordinea ce măcina frontul italian, problemele 
soldaţilor, care îndurau condiţii inumane, precum şi despre momentele critice 
ale bătăliilor, toate acestea prin intermediul românilor transilvăneni şi bănăţeni 
din armata austro-ungară care au luptat în Italia. De aici ne putem da seama 
despre diferenţele ce apar între sursele citate, toate acestea ducând la o analiză 
şi mai pertinentă din perspectivă imagologică a evenimentelor petrecute în 
Primul Război Mondial pe frontul din Italia. 

Istoria participării Italiei la Marele Război, o cunoaştem foarte bine 
datorită memorialisticii şi literaturii de specialitate. Cu toate acestea şi cu 
deznodământul iminent al războiului pentru ambele tabere, din presa 
transilvăneană reiese un alt tip de imagine a Italiei reflectată în rubricile 
dedicate special războiului. De exemplu, în anul 1917, se vorbea despre singura 
perspectivă pe care o avea Italia dacă va dori să continue războiul şi din 
primăvară.388 Toate acţiunile militare italiene trebuiau să ducă doar la o victorie 
glorioasă, dacă la final Italia va dori să pretindă ceva.389 În premieră, avem o altă 
imagine, şi anume cea a perspectivei păcii. Totodată, pe lângă această nouă 
imagine a Italiei, cele clasice ale frontului şi ale luptelor vehemente desfăşurate, 
de-a lungul râului Isonzo nu încetează să apară în foile ardelene. Apelul la 
istorie, se făcea tot timpul în presa transilvăneană, la luptele din toamna târzie a 
anului 1916 când tranşeele erau singura casă, în iadul frontului de la 
Dobredo.390 

Pe de altă parte, frontul italian, păstrează pentru imaginea de ansamblu a 
Italiei, un anumit tipic din care nu lipsesc zecile de mii de prizonieri, fiecare 
având diferite grade de la ofiţeri sau simpli soldaţi, la morţii, mai ales italieni, 
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prezentaţi prin intermediul presei ce era controlată de cenzură. Odată cu 
apropierea sfârşitului războiului frontul italian rămâne la fel de preferat ca 
rubrică în oricare ziar românesc din Transilvania în care sunt prezentate luptele 
îndârjite şi aprige, evidenţiindu-se bineînţeles pierderile suferite de italieni. 
Operaţiunile militare vor continua pe frontul italian şi în anul 1918 cu luptele 
din munţi între două tabere epuizate de un conflict de uzură început în urmă cu 
trei ani de zile prin intrarea Italiei în război de partea Antantei.391 

Cu toate acestea, imaginea Italiei, prin participarea la ostilităţi este 
receptată prin intermediul transilvănenilor şi în ciuda luptelor ce decurgeau cu 
atâta violenţă ne rămâne o altă percepţie ce poate servi drept concluzie la 
implicarea Italiei în Marele Război. O descriere a imaginii din acea perioadă 
foarte sugestivă o face un anume N. L. Ioanăş prin poezia sa intitulată, ,,Un 
amurg la Piave”, ce poate servi drept conchidere al unuia din cele mai grele 
fronturi pe care s-a luptat în Primul Război Mondial: ,,Al zilei craiu palid pe-o 
culme/Pleoapa-şi închide trist şi obosit/Iar luna-şi arată roşiatica-i frunte/Din pâlcul de 
tufe ce geme cumplit/Şi tunul de tună văzduhul vuieşte/Prin codrii verzi corbii cobesc 
dureros/Iar unda Piavei în şopot loveşte/De jertfa-i grozavă şi fără folos/Sfielnic amurgul 
pe şanţuri se-nclină/Şi palid lumina un trist reflector/Iar aeroplanul spre bolta senină/Se-
nalţă zburdalnic şi zbârnâe-n zor/În ropote puşca sinistru pocneşte/Şi plumbii aleargă 
pustiu tiruind/Iar duhul surgiei prin aer pluteşte/Şi peste pământ zboară hohotind”.392 
Drept urmare, putem afirma faptul că participarea italiană la Primul Război 
Mondial a influenţat, din punct de vedere politico-militar desfăşurarea 
ulterioară a acestui conflict global, dar a reuşit în egală măsură să redea diferite 
faţete şi imagini ale Italiei dintre cele mai diverse care au rămas în memoria 
colectivă de-a lungul anilor. 
 
 

The Italian Participation in the First World War as Reflected by the Transylvanian 
Romanians 

 
(Abstract) 

 
Within the present article we have tried to realize a complex analysis of the Italian 

participation in the First World War. By using more diverse sources, our research has been 
meant to outline both the events and their chronology during the period of the years 1915-
1918 (from the moment Italy entered the war up to its end) as well as the importance of the 
Transylvanian Romanians from the Austro-Hungarian Army quartered on the Italian front. In 
what regards the founts used, we have focused our analysis on the articles from the 
Transylvanian Romanian press, that through its rubrics dedicated to the Italian front, has 
shaped a certain atmosphere specific to the front or details related to the battles and the more 
important events from the battlefield. In addition to this, within our article, we intend to 
present due to the press and the memoris belonging to the Transylvanian Romanians, the 
events scored in the Italian history during the First World War. We propose a brief 
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introduction, we continue by presenting the context in which Italy entered the First World 
War, the development of the hostilities, a minimal analysis of the Italian political life and we 
conclude by emphasizing the consequences of the Great War and the Italians’ hopes for a 
more favorable peace. Our research intends to explore the memoirs, but at the same time can 
be integrated in the history of the images because our analysis is based on the Romanian 
soldiers’ relations that can also represent an otherness since we outline a series of events as 
seen by the combatants, even the Italians’ enemies (up to a certain point) from the battlefield. 

Keywords: First World War, Italy, press, memoirs, image. 
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În dimineaţa zilei de 21 ianuarie 1918, clopotele catedralei din Blaj 

vesteau moartea celui de-al treilea mitropolit al Bisericii Unite româneşti, 
Victor Mihályi de Apşa. Septuagenarul arhiereu nu avusese parte întocmai de 
un sfârşit „fără de patimă, neruşinat, cu pace”, aşa cum, cu speranţă, implorau 
numeroasele liturghii pe care le-a celebrat de-a lungul vieţii.393 Împăcat cu 
Dumnezeu, mitropolitul lăsa în urma sa o lume care, deşi epuizată de războiul 
îndelungat şi de apăsătorul sentiment de insecuritate care îl însoţea, nu era încă 
suficient de decisă pentru a pune capăt sângeroaselor confruntări. Nici biserica 
la cârma căreia se aflase răstimp de mai bine de două decenii nu scăpase 
neatinsă de urgia vremurilor pe care le traversa. Pe lângă marile dereglăr i 
provocate în planul vieţii religioase, starea de război nu numai că a lăsat urme 
adânci în patrimoniul bisericii, ci i-a afectat şi funcţionarea firească, ca atunci 
când, din raţiuni de securitate, mitropolitul, laolaltă cu aproape întreaga Curie, a 
fost nevoit să-şi părăsească reşedinţa, refugiindu-se pe durata a 10 luni de zile 
într-o zonă considerată mai sigură de către autorităţile de la Budapesta, la 
Oradea.394 Dar ravagiile produse de război nu erau numai cele vizibile în 
exterior sau cele cuantificabile. Şi în interior se duceau bătălii pe mai multe 
fronturi, date fiind măsurile proiectate sau deja luate de către autorităţile 
maghiare, care lăsau impresia unor ofensive îndreptate împotriva bisericii 
românilor uniţi. Una dintre ele se referea la planul Ministerului de Culte şi 
Instrucţiune Publică de a fortifica frontiera politică de la extremitatea sud-estică 
a Imperiului, prin încropirea unei zone culturale, cu rolul de a branşa mai strâns 
extremităţile statului la centrele interne de putere.395 Concret, proiectul lui 
Albert Apponyi, de la mijlocul anului 1917 preconiza, optimist, înlocuirea 
şcolilor confesionale româneşti, în decurs de 4-5 ani, cu aproximativ 1600 de 
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şcoli primare şi cu alte 800 maternale de stat, obiectiv pentru a cărui îndeplinire 
fusese numit responsabil în zonă baronul Emil Petrechevich-Horvath.396 
Previzibil, intenţiile înaltului oficial maghiar (care nu era tocmai inedit în 
peisajul politicii educaţionale din Ungaria, primele măsuri fiind luate în 
anteriorul mandat al aceluiaşi om politic din perioada 1906-1910) au stârnit 
reacţii de contestare puternică din partea mediilor ecleziastice şi laice 
româneşti. Nu a întâmpinat împotriviri însă din partea ierarhiei catolice 
maghiare, chiar de la vârful aceleia, care nu a ezitat să formuleze poziţii publice 
de susţinere a ambiţiosului plan al ministrului Apponyi. De pildă, la şedinţa 
solemnă prilejuită de aniversarea a şapte decenii de existenţă a Societăţii 
Catolicilor Maghiari, primatul János Csernoch a combătut cu severitate ideea 
stratificării şcolilor confesionale maghiare. Acelaşi înalt prelat nu a avut nicio 
obiecţie vizavi de intenţia etatizării instituţiilor similare ale naţionalităţilor 
conlocuitoare; dimpotrivă, a indicat cu apăsare multiplele beneficii, din prisma 
securizării confiniilor ţării, care puteau rezulta de pe urma implementării 
respectivei măsuri.397 Răspunsul românesc, deşi oarecum întârziat, a fost unul 
cât se poate de tranşant: conferinţa episcopală de la Oradea, de la finele lunii 
mai 1918, a formulat alternativa susţinerii şcolilor confesionale din arealul vizat, 
Năsăud, Trei Scaune, Braşov, Făgăraş, Târnava Mare, Sibiu, Hunedoara până la 
Mureş şi Caraş-Severin, din resursele proprii ale bisericii şi din dărnicia 
credincioşilor.398 În acest fel, considera elita românească, putea fi salvată cea 
mai mare parte a amplei reţele de instituţii de învăţământ confesional, al cărui 
rol în crearea nu numai a identităţilor religioase, ci şi a celei naţionale româneşti 
nu putea fi pus la îndoială. 

A doua ameninţare majoră la adresa Bisericii Greco-Catolice româneşti a 
fost generată de intenţia aceluiaşi demnitar maghiar de a duce la finalizare un 
alt proiect ecleziastic important, anume constituirea autonomiei catolice 
maghiare. Parte a programului „războiului de independenţă” din 1848-1849,399 
proiectul a făcut primele progrese vizibile abia la începutul deceniului opt al 
veacului al XIX-lea, când s-a reuşit întrunirea pentru prima dată a unui 
asemenea congres, care a şi pus în pagină un regulament de funcţionare a 
respectivei organizaţii, pe care regele însă a refuzat să-l sancţioneze, pe 
considerentul că îi era ştirbită o serie de prerogative în raport cu instituţia 
bisericii, iar cercurile pontificale l-au privit cu suspiciune, dezaprobându-l chiar, 
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dată fiind ingerinţa pe care o permitea laicilor în afacerile interne ale bisericii 
sau spiritul de independenţă faţă de autoritatea Sfântului Scaun care învăluia 
respectivul statut.400 Ignorat (însă nu abandonat) vreme de mai bine de două 
decenii, proiectul a revenit în forţă la finalul aceluiaşi secol, când s-a reuşit 
organizarea unui nou congres, însă şi de această dată atitudinea diriguitorilor 
politici a fost mai degrabă una rezervată, pe considerentul că instituirea unui 
puternic organism care urma să se interpună între stat şi biserică ar determina 
slăbirea colaborării dintre cele două instituţii fundamentale, în dezavantajul 
amândurora.401 Aşa se face că proiectul a primit o nouă amânare, Primul 
Război Mondial surprinzând cele două entităţi într-un raport nemodificat în 
punctele sale esenţiale faţă de perioada precedentă. Abia odată cu preluarea 
puterii de către reprezentanţii Partidului Constituţional, în vara anului 1917, 
guvernanţii au emis o serie de semnale sigure privind disponibilitatea de a-şi 
asuma responsabilitatea politică necesară finalizării proiectului autonomiei 
catolice.402 Şansele de reuşită erau poate mai mari ca niciodată întrucât însuşi 
suveranul ţării devenise un suporter declarat al respectivului proiect, 
evidenţiindu-i valenţele de natură economică, benefice în acele vremuri grele de 
război, care puteau rezulta dintr-o mai bună punere în valoare, prin implicarea 
directă a elementului laic, a marilor proprietăţi ecleziastice, considerate 
improductive în marea lor majoritate.403 Móric Esterházy a fost unul din liderii 
politici ai momentului care la preluarea mandatului de prim-ministru a declarat 
că realizarea autonomiei catolice trebuia considerată „o chestiune de onoare” 
pentru ţară, care putea aduce în acele vremuri tulburi ale războiului un plus de 
coeziune statului maghiar.404 Încă de la relansarea iniţiativei, corul episcopilor 
greco-catolici români s-a repoziţionat pe coordonatele atitudinii pe care au 
afişat-o de la lansarea ei, anume condamnarea în termeni categorici a oricărei 
iniţiative de a cuprinde Biserica Unită românească, a cărei independenţă faţă de 
orice autoritate ecleziastică fusese recunoscută de către Sfântul Scaun la 
mijlocul veacului al XIX-lea, în cadrele autonomiei maghiare. Acest principiu a 
fost reafirmat cu prilejul conferinţei organizate la Blaj, la data de 22 august 
1917, sub prezidiul mitropolitului Mihályi, ocazie cu care s-a stabilit şi strategia 
la care urma să se apeleze pentru apărarea intereselor bisericii româneşti.405 Mai 
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exact, episcopul Demetriu Radu (care reprezentase biserica românilor uniţi la 
întâlnirea de consfătuire pe care episcopatul catolic din Ungaria o avusese cu 
ministrul Apponyi în vara acelui an, cu scopul de a trasa liniile directoare ale 
preconizatului statut al organizaţiei) urma să fie în continuare mesagerul şi 
avocatul drepturilor inalienabile ale bisericii româneşti în cadrul viitoarelor 
întruniri dedicate acelei teme, iar mitropolitul se angaja să readucă în atenţia 
înaltului oficial de la Budapesta precedentele memorii trimise în problema 
autonomiei regnicolare în anii 1897 şi 1904, cu solicitarea ca punctul de vedere 
al Bisericii Greco-Catolice româneşti să fie prezentat şi suveranului ţării.406 
Obiective care s-au şi îndeplinit, episcopul orădean fiind prezent la următoarea 
conferinţă regnicolară, în plenul căreia a dat citire epistolei pe care mitropolitul 
a adresat-o, în copie, şi cardinalului-primat al Ungariei. Prin intermediul acelei 
misive înaltul prelat din Blaj a arătat încă o dată faptul că biserica pe care o 
reprezenta nu putea accepta să fie captată într-o construcţie care nu-i 
recunoştea individualitatea canonică şi rituală sau care risca să devină 
instrumentul unor scopuri politice.407 Următoarea întâlnire a episcopatului 
catolic din Ungaria în problema autonomiei, care avea să stabilească şi regulile 
de desfăşurare a alegerilor vizând desemnarea delegaţilor fiecărei eparhii, a fost 
convocată pentru data de 9 ianuarie 1918 (dată care corespundea celei de-a 
treia zi de Crăciun, după calendarul iulian, respectat de către Biserica Unită 
românească).408 Suprapunerea conferinţei peste o dată de o asemenea 
importanţă religioasă, dar mai ales şansele minime de a putea influenţa în sensul 
dorit de Biserica Greco-Catolică românească prevederile viitorului statut 
autonom, au făcut ca reprezentanţii ei să refuze a se prezenta la această nouă 
întâlnire, considerând că poziţia lor era deja cunoscută de către promotorii 
acelui proiect.409 Insistenţele de a obţine participarea diecezelor româneşti (şi 
implicit recunoaşterea oficială) la constituirea organismului care avea să devină 
gestionarul autonomiei catolice nu s-au oprit aici. La data de 6 ianuarie, 
arhiepiscopul de Esztergom transmitea invitaţii separate arhiereilor români 
pentru ca fiecare eparhie să-şi desemneze în cel mai scurt timp delegaţii în 
congresul autonomiei regnicolare.410 La solicitarea episcopilor sufragani, 
mitropolitul Victor Mihályi intenţiona să organizeze o nouă consfătuire la Blaj, 
având ca scop clarificarea poziţei Bisericii Greco-Catolice româneşti vizavi de 
demersurile de constituire a organismelor autonomiei catolice din Ungaria, 
întâlnire care nu a mai avut loc, din pricina agravării stării de sănătate şi apoi a 
dispariţiei înaltului prelat român. În fond, încă de la mijlocul lunii decembrie 
1917, ministrul Apponyi se grăbise să înainteze spre dezbatere Camerei 
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Deputaţilor proiectul de lege referitor la instituirea autonomiei catolice, 
împreună cu cel privitor la alocaţia bugetară pentru cultele catolice. După cum 
era de aşteptat, încă de la lansarea lui în spaţiul public, iniţiativa legislativă a 
stârnit reacţii vehemente de contestare. Prin intermediul materialelor de presă 
s-a criticat faptul că textul legii propuse nu era unul just întrucât nu făcea 
referire separată la Biserica Unită românească, absorbind-o, ilegitim, în cadrele 
autonomiei Bisericii Catolice din Ungaria.411 Argumentelor invocate de partea 
română, care insistau asupra statutului de independenţă, recunoscut şi garantat 
de Sfântul Scaun prin intermediul decretelor conciliare, li se opunea pledoaria 
care afirma că deosebirea de rit nu putea constitui un pretext credibil pentru 
biserica românească pentru a-şi constitui un organism al autonomiei paralel şi 
cu atât mai puţin de a justifica „tendinţele separatiste” pe criterii de apartenenţă 
naţională ale episcopatului român.412 Dar răspunsul oficial faţă de cele mai 
recente evoluţii în problema autonomiei şi nu numai a fost formulat de către 
ierarhii români cu prilejul conferinţei organizate la 25 ianuarie, după 
înmormântarea regretatului mitropolit. Cu acel prilej s-a decis redactarea şi 
expedierea mai multor memorii către instanţele politice şi bisericeşti superioare. 
Primul, către primatul Ungariei, atrăgându-i atenţia asupra faptului că deşi sfera 
de exercitare a atribuţiilor organismului autonom era circumscrisă problemelor 
legate de averile bisericeşti, şcoli confesionale sau fundaţiuni, Biserica Greco-
Catolică se afla în imposibilitatea canonică de a se subordona unei atari 
instituţii, având asigurată prin mai multe decrete ale conciliilor provinciale 
absoluta independenţă faţă de orice altă autoritate care ar dori să se interpună 
între ea şi Sfântul Scaun, dar şi dreptul la gestionare autonomă a tuturor 
compartimentelor vieţii sale interne.413 Al doilea, a fost înmânat personal de 
către episcopul Demetriu Radu regelui Carol al IV-lea într-o întrevedere pe 
care a reuşit să o obţină la Baden, la data de 8 martie.414 Mult mai amplu şi bine 
argumentat, respectivul document nu se limita la a prezenta punctul de vedere 
al Bisericii Unite româneşti vizavi de proiectul autonomiei catolice, ci atingea şi 
alte subiecte sensibile la acea dată pentru biserica românească: dreptul de 
alegere al viitorului mitropolit, restituirea parohiilor româneşti incluse în 
dieceza de Hajdúdorogh; de asemenea, sublinia consecinţele negative pentru 
şcolile româneşti ca urmare a instituirii zonei culturale şi făcea referiri la politica 
agrară a guvernului de la Budapesta.415 A treia petiţie era expediată tocmai pe 
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adresa Sfântului Scaun.416 Înţesată de argumente istorice şi canonice, vasta 
expunere avea rolul de a clarifica încă o dată în rândul înaltelor cercuri catolice 
poziţia Bisericii Greco-Catolice româneşti vizavi de instituţia autonomiei 
catolice din Regatul Maghiar.417 În ciuda determinării ministrului Apponyi de a 
face funcţională autonomia catolică, gândită, după cum am văzut, pe principii 
integrative, planul lui şi a celor care îl susţineau a ridicat semne de îndoială chiar 
în interiorul episcopatului romano-catolic, care părea nesigur pe componenţa şi 
mai ales pe deciziile membrilor care aveau să gestioneze patrimoniul bisericesc, 
în condiţiile nemulţumirilor de ordin economic şi social care învăluiau 
societatea maghiară în acele vremuri.418 Practic, teama era generată de 
posibilitatea ca odată ajunşi în situaţia de administratori ai bunurilor şi ai 
proprietăţilor ecleziastice, o parte semnificativă a credincioşilor să considere, 
influenţaţi de ideile egalitare şi anticlericale ale bolşevismului, a cărui priză în 
rândul maselor nu putea fi neglijată, că averea bisericii le aparţine de drept, 
fiind cei care au generat-o de-a lungul timpului, motiv pentru care era just ca ea 
să se întoarcă la popor, în momentele în care el resimţea din plin greutăţile 
provocate de război. Aşa se face că proclamarea autonomiei s-a făcut abia după 
un an de când ministrul a prezentat Parlamentului proiectul iniţial, însă la acea 
vreme Biserica Greco-Catolică românească, ca de altfel corpul comunităţii 
româneşti din imperiul dualist destrămat, nu se mai considerau parte, cel puţin 
de facto, a statului maghiar. 

A treia şi cea mai importantă chestiune care a produs îngrijorare în 
mediile greco-catolice româneşti după moartea mitropolitului Victor Mihályi a 
fost cea referitoare la modalitatea de desemnare a viitorului titular al scaunului 
arhiepiscopal din Blaj.419 Să urmărim desfăşurarea evenimentelor: în ziua 
decesului mitropolitului Mihályi, prepozitul Simion Pop Matei, a transmis pe 
cale telegrafică vestea dispariţiei înaltului ierarh ministrului de resort de la 
Budapesta,420 nunţiului Teodoro Valfrè di Bonzo din Viena,421 cardinalului-
primat János Csernoch,422 celor trei episcopi sufragani ai fostului mitropolit, 
colegiilor canonicilor din Oradea, Gherla şi Lugoj,423 responsabililor oficiilor 
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protopopeşti din arhidieceză,424 ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Transilvania,425 
liderilor politici şi culturali ai vremii,426 dar şi pe adresa redacţiilor celor mai 
importante jurnale de limbă română şi maghiară şi a altor personalităţi publice 
ale timpului.427 Cu toţii erau anunţaţi asupra faptului că înmormântarea fusese 
programată pentru ziua de joi, 24 ianuarie, începând cu ora 10, serviciul funerar 
urmând să aibă loc în catedrală. Un mesaj particular conţineau depeşele 
expediate de către canonicul-prepozit colegilor săi din capitlul bobian al 
catedralei din Blaj, anume invitaţia de a se reuni la reşedinţa mitropolitană 
pentru a-l desemna prin vot pe viitorul vicar general capitular. 

Conform regulilor care guvernau provincia ecleziastică românească în 
răstimpul vacanţei unuia din scaunele episcopale sau a celui arhiepiscopal, 
administrarea treburilor curente intra în atribuţiile vicarului general capitular, a 
cărui alegere trebuia să aibă loc la cel mult opt zile de la vacantare.428 În cazul în 
care alegerea vicarului capitular nu se făcea în intervalul stabilit, dreptul canonic 
stabilea că persoana care urma să ocupe acel post trebuia desemnată de către 
mitropolit sau, în cazul absenţei lui, de către episcopul cu cei mai mulţi ani în 
arhierie. Vicarul general trebuia să fie membru al capitlului catedralei al cărui 
scaun episcopal era vacant, doar în cazuri extreme putea fi o persoană din afara 
acelui organism ecleziastic, şi nu putea avea o vârstă sub cea de 25 de ani. 
Viitorul vicar capitular era ales prin vot deschis sau secret, fiind nevoie să 
întrunească majoritatea simplă a opţiunilor colegilor electori. În caz de paritate 
al numărului de voturi, desemnarea revenea tot mitropolitului sau sufraganului 
cu cei mai mulţi ani în demnitatea episcopală. Odată ales, vicarul capitular 
rămânea în funcţie până ce noul episcop prezenta capitlului bula papală a 
denumirii sale; de asemenea, el dispunea de aceeaşi putere de jurisdicţie pe care 
în mod normal o avea ierarhul, fiind abilitat cu toate facultăţile pe care Sfântul 
Scaun le recunoştea episcopilor ordinari: dreptul de a face vizitaţiuni canonice, 
de a convoca sinoade diecezane, nu însă provinciale, cel de a elabora statute 
pentru funcţionarea diecezei în fruntea căreia se afla, a căror valabilitate putea 
să se menţină şi după instituirea noului ierarh; de asemenea, avea dreptul de a 
suspenda din funcţii ecleziastice, de a excomunica, de a impune interdicţii sau a 
formula dispense pe care în mod obişnuit le putea dispune episcopul. Vicarului 
capitular îi era însă interzis să consacre biserici (putea doar să le binecuvânteze), 
să înfiinţeze noi aşezăminte monahale sau să modifice regulamentele celor deja 
funcţionale, să înstrăineze bunurile bisericii catedrale ori cele ale mensei 
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episcopale sau să caterisească preoţi din dieceza a cărei conducere interimară o 
asigura. Vicarului capitular nu-i era permis să confere beneficii ecleziastice, 
decât să instituie administratori în posturile vacante; nu putea fi pomenit la 
liturghie şi nu avea dreptul de a oferi indulgenţe, fiind nevoit să folosească 
propriul sigiliu, nu pe cel episcopal, la întărirea actelor. 

La o privire de ansamblu a acestor competenţe ale vicarului general 
capitular, e de la sine înţeleasă miza mare a ocupării acelui post, dat fiindcă 
persoana care avea să fie aleasă devenea implicit gestionara problemelor 
curente ale arhidiecezei până la instituirea noului mitropolit. De abilităţile acelui 
cleric, care prin alegerea în funcţia de vicar capitular dobândea incontestabil un 
plus de notorietate, depindea în mod direct buna funcţionare a instituţiilor 
dependente în mod obişnuit de episcop, revenindu-i în plus dificila sarcină a 
pregătirii şi organizării sinodului de desemnare a celor trei candidaţi pentru 
scaunul mitropolitan. Această din urmă misiune părea mai dificilă ca niciodată 
ţinând cont de faptul că ministrul cultelor şi instrucţiunii publice de la 
Budapesta emitea semnale de eludare a dreptului clerului român de a desemna 
prin vot trei candidaţi pentru scaunul mitropolitan din Blaj, din rândul cărora 
împăratul urma să-l nominalizeze pe viitorul mitropolit, iar Sfântul Scaun să-i 
ofere confirmarea în acea înaltă demnitate bisericească.429 Varianta propusă de 
către oficialul guvernamental presupunea numirea nemijlocită a mitropolitului 
de Alba-Iulia şi Făgăraş de către însuşi ministrul de resort de la Budapesta, în 
virtutea prerogativei dreptului de patronat suprem („Királyi tetszvényjog”) 
care, conform înţelegerii bilaterale parafate în 1867, fusese remisă, în cazul 
teritoriilor dependente de cel de-al doilea pol politic al imperiului, ministrului 
de culte de la Budapesta.430 Numele avansat de către contele Apponyi pentru a 
ocupa văduvitul scaun mitropolitan al Bisericii Greco-Catolice româneşti a fost 
cel al lui Valeriu Traian Frenţiu, episcop al Lugojului la acea dată, ofertă pe care 
arhiereul din Banat a declinat-o, dacă ministrul maghiar nu era dispus să 
accepte perpetuarea cutumei ca sinodul electiv să fie cel care să propună o listă 
a potenţialilor mitropoliţi.431 De altfel, se pare că episcopul de Lugoj a fost cel 
care a făcut primele diligenţe, chiar înaintea Consistoriului din Blaj, pe lângă 
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autorităţile statului pentru a i se permite preoţimii române să se întrunească în 
sinod.432  

În acest context politic şi confesional complicat, în care proiectul legii 
autonomiei catolice regnicolare, prezentat Parlamentului maghiar cu puţin timp 
înainte, se conjuga cu dorinţa ministrului Apponyi de a oferi o soluţie 
unilaterală problemei generate de numirea unui succesor al mitropolitului 
Mihályi, însuşi actul alegerii vicarului capitular căpăta valenţe suplimentare, 
întrucât atitudinea celui care avea să ocupe acel post putea influenţa într-un 
sens sau altul raportarea Bisericii Unite la problemele cu care era nevoită să se 
confrunte la acea dată. Desfăşurată în ziua următoare înmormântării 
regretatului mitropolit, şedinţa capitlului arhidiecezan l-a desemnat în funcţia 
de vicar general capitular pe canonicul cancelar, Vasile Suciu.433 Cele zece 
posturi ale capitlului mitropolitan erau ocupate la data acelui act electiv de către 
următorii: Simeon Pop Matei (prepozit), Iosif Hossu (canonic penitenţiar), 
Alexandru Uilăcan (canonic referendar), Gavrilă Pop (canonic lector), 
Ambroziu Cheţianu (canonic prebendat), Victor Szmigelski (canonic cantor), 
Izidor Marcu (canonic custode), Ştefan Pop (canonic scolastic), Vasile Suciu 
(canonic cancelar) şi, în fine, Alexandru Nicolescu (canonic teolog). 

Membru cu drepturi depline al capitlului mitropolitan din anul 1910 
(ocupând locul eliberat prin moartea lui Augustin Bunea cu un an în urmă), 
Vasile Suciu a reuşit să dobândească încrederea colegiului canonicilor 
mitropolitani, obţinând majoritatea absolută a voturilor, fapt care l-a propulsat 
în importantul post de vicar general capitular. Din păcate, ne rămân 
necunoscute detaliile de culise ale acelei şedinţe a capitlului mitropolitan, însă 
putem bănui că încredinţarea conducerii arhidiecezei pe perioada sedisvacanţei 
canonicului în vârstă de 45 de ani s-a datorat cel mai probabil capitalului de 
imagine câştigat de pe urma implicării lui nemijlocite în alte momente de 
cumpănă din trecutul recent al Bisericii Unite româneşti, ca de pildă în 
încercarea de a convinge Curia romană să renunţe la ideea înfiinţării diecezei de 
Hajdúdorogh având în vedere substraturile politice şi naţionale ale acelui 
proiect ecleziastic.434 A contat, cu siguranţă, în opţiunea canonicilor-electori şi 
prestigiul de care se bucura colegul lor de pe urma operei teologice pe care o 
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publicase până la acea dată sau roadele activităţii lui în instituţiile de învăţământ 
blăjene. 

Apelul la coeziune în jurul persoanei al cărui rol decurgea din absenţa 
mitropolitului nu a întârziat să apară. În circulara emisă către cler şi credincioşi 
pentru a anunţa numele călăuzitorului temporar al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi 
Făgăraş se spunea că „[...] acesta, dimpreună cu Consistoriul arhidiecezan, se va îngriji 
de mersul regulat al afacerilor Bisericii noastre până în ziua în care va fi în mijlocul nostru 
un vrednic urmaş al marelui defunct. Aşteptăm ca veneratul cler să fie mai mult ca oricând 
solidar şi să dovedească supunere canonică nou alesului vicar capitular”.435 Mutaţia 
survenită în cadrul capitlului blăjean a provocat renunţarea proaspătului vicar 
capitular la oficiul de controlor al Administraţiei Centrale Capitulare, funcţie 
pentru ocuparea căreia a fost desemnat tot prin vot, în aceeaşi şedinţă a corului 
canonicilor mitropolitani din 25 ianuarie, Alexandru Nicolescu.436 După 
încheierea acelei întruniri a urmat un nou consiliu, mai restrâns, participând cei 
trei episcopi coprovinciali şi abia alesul vicar capitular. La respectiva 
consfătuire s-a decis elaborarea deja pomenitului memoriu adresat regelui Carol 
al IV-lea, printre ale cărui puncte de interes se afla şi cel referitor la dreptul 
preoţimii române de a avansa numele a trei persoane considerate apte să ocupe 
demnitatea de mitropolit al Bisericii Greco-Catolice româneşti. 

Până la clarificarea modului în care avea să fie instituit cel de-al patrulea 
mitropolit greco-catolic român, publicaţiile patronate de către Biserica Unită au 
desfăşurat o puternică campanie de argumentare a dreptului clerului de a avea 
un cuvânt de spus în procesul de desemnare a viitorului mitropolit, prin 
formarea pe baza votului său a unei liste scurte de trei nume, din rândul cărora 
împăratul să-l nominalizeze pe cel considerat cel mai potrivit să ocupe scaunul 
arhiepiscopal din Blaj, iar Sfântul Scaun să-i acorde confirmarea. Profesorul 
Alexandru Rusu, unul din cei mai credibili lideri de opinie din mediul greco-
catolic al timpului, a expus nu o dată motivele pentru care nu era admisibil nici 
un rabat de la mai vechile prerogative dobândite, cu toate că recunoştea frust 
absenţa unor formule explicite de natură constituţională, capabile să elimine 
orice echivoc asupra modalităţii de desemnare a mitropolitului unit.437 

În paralel cu aceste luări publice de poziţie, înaltul cler român a declanşat 
şi mai insistent acţiunea de petiţionare a instanţelor civile şi ecleziastice, cu 
scopul de a apăra acel drept fundamental al bisericii româneşti, care-i permitea 
participarea nemijlocită la procedura denumirii ierarhului cu cel mai înalt grad 
în biserica românească. Motivul acestor acţiuni se datora faptului că ministrul 
de culte de la Budapesta nu se arătase dispus să renunţe prea uşor la ideea de a 
forţa instituirea titularului scaunului arhiepiscopal din Blaj prin numire directă 
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de către rege, la propunerea Ministerului de Resort. O astfel de intervenţie a 
fost făcută de vicarul capitular din Blaj pe lângă Nunţiatura Apostolică din 
Viena. După ce iniţial îşi anunţase alegerea de vicar capitular, în conformitate 
cu prevederile conciliare, per secreta suffragia et votis absolute maioribus,438 Vasile 
Suciu îi atrăgea atenţia reprezentantului diplomatic al papei în Imperiul Austro-
Ungar că ,,sedes ista [...] semper secundum per antiquum jus per electionem et non per 
dominationem completa est”.439 Acea revendicare îşi găsea fundamentul în decretele 
primului conciliu provincial organizat în luna mai a anului 1872 la Blaj, care au 
fost ulterior aprobate de către autoritatea ecleziastică supremă, sublinia 
responsabilul cu administrarea arhidiecezei române.440 Ţinând cont de 
validitatea acelei prevederi, nunţiul vienez era rugat să devină avocatul 
respectării vechiului drept al clerului român de a-şi exprima opţiunea asupra 
persoanelor dezirabile de la vârful bisericii româneşti, prerogativă care doar în 
cazul scaunului arhiepiscopal îi era recunoscută. O expunere detaliată pe 
marginea aceluiaşi subiect era trimisă, prin intermediul Ministerului de Culte şi 
Instrucţiune Publică de la Budapesta, şi regelui Carol al IV-lea, căruia i se 
amintea de bunăvoinţa arătată de predecesorul său, Francisc Iosif, faţă de 
Biserica Unită românească, căruia i-a permis punerea în practică a cutumei 
care-i îngăduia unei părţi a clerului să propună prin vot suveranului ţării numele 
a trei persoane considerate capabile să exercite funcţia de mitropolit.441 

Dar ideea ministrului Apponyi nu era numai cea de a-i oferi episcopului 
Valeriu Traian Frenţiu scaunul de mitropolit fără a mai trece prin filtrul 
opţiunilor preoţilor electori. El se gândise chiar la un succesor al episcopului de 
Lugoj, în persoana protopopului din Baia Mare, Alexandru Breban.442 Circulaţia 
acestei ştiri, chiar şi în cercuri mai restrânse, a determinat o serie de replici în 
mediile ecleziastice româneşti ale timpului. Cea mai vehementă reacţie i-a 
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aparţinut episcopului de Gherla, Iuliu Hossu, sub a cărui autoritate activa 
potenţialul viitor episcop al Bisericii Unite. Poziţia sa a fost exprimată aceluiaşi 
nunţiu vienez, di Bonzo, printr-o scrisoare expediată la 17 februarie.443 
Punându-şi iniţiativa sub semnul apărării intereselor bisericii pe care o slujea, 
episcopul Hossu se simţea dator să dea o serie de clarificări legate de prestanţa 
clericală a protopopului de Baia Mare şi de imaginea lui în cadrul comunităţii în 
care activa. Pornind de la mărturia lui Ioan Georgiu, prepozitul capitlului 
armenopolitan, cel care îi fusese dascăl lui Breban în timpul studiilor 
seminariale şi care i-a urmărit cu atenţie cariera ecleziastică şi mai cu seamă 
ţinuta morală, protopopul din Baia Mare nu era nici pe departe demn de a 
asuma o funcţie episcopală în biserica românească, afirma fără ocolişuri 
ierarhul de la Gherla. Rezervele se datorau comportamentului personal al 
preotului băimărean, care nu era tocmai firesc pentru un sacerdot. Mai exact, 
Breban era acuzat că nu mai departe de câteva săptămâni fusese văzut în 
compania unor dame de proastă reputaţie din oraş, că era cuprins de o serie de 
vicii (jocurile de cărţi, petrecerile) care îl decredibilizau în ochii credincioşilor şi 
aduceau prejudicii bisericii. Mâhniţi de viaţa dezordonată şi imorală a preotului 
lor, mai mulţi credincioşi au recurs la gestul extrem de a confisca cheile bisericii 
în care activa ca paroh Alexandru Breban şi au adresat memorii de protest pe 
adresa Ordinariatului din Gherla, ameninţând că dacă nu vor fi luate măsuri 
corective împotriva depravatului preot, nu vor ezita să adere la confesiunea 
reformată. Chestionat asupra conduitei sale publice, Breban nu nega faptele de 
care era incriminat, însă le prezenta în aşa fel încât să iasă el pe o poziţie care-i 
era favorabilă. Recunoştea că întreţinea relaţii mai apropiate cu 5-6 familii din 
urbea băimăreană, însă toate erau de bun renume, iar dacă se întâmpla să 
practice jocuri de cărţi, acel lucru se întâmpla doar în localuri publice şi doar cu 
ocazia unor importante sărbători religioase sau civile. Respingea categoric 
acuzaţia de a se fi postat în compania unor persoane rău famate, cu atât mai 
puţin femei a căror probitate morală putea fi pusă la îndoială. Dar nu numai 
viaţa personală a lui Breban era în măsură să genereze nemulţumiri la nivelele 
ierarhiei superioare. Şi implicaţia lui făţişă în acţiunile politice şi în campaniile 
electorale ale unor personalităţi aflate la acea dată tocmai în linia întâi a 
deciziilor politice, de a căror prietenie era dispus să profite, era subliniată de 
către epistolar. În această ordine de idei, nota Iuliu Hossu, introducerea lui 
Alexandru Breban în interiorul corului episcopal greco-catolic însemna nu 
numai recompensarea lui pentru serviciile aduse unor politicieni în momentele 
de test electoral, ci şi promovarea în ierarhie a unei persoane obsecvioase din 
punct de vedere politic, dispusă să adopte o poziţie distinctă, de cea formulată 
deja oficial de Biserica Unită românească, în problema autonomiei catolice 
regnicolare. Mobilul era unul subtil, avertiza în final episcopul Hossu, 
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urmărindu-se în mod perfid distrugerea solidarităţii, atât de necesară în acele 
vremuri tulburi, în rândul episcopatului greco-catolic. 

Toate aceste semnale şi intervenţii sosite din teritoriu l-au determinat pe 
nunţiul di Bonzo să transmită un amplu raport Secretariatului de Stat al 
Sfântului Scaun.444 Epistola expediată la data de 27 februarie cardinalului Pietro 
Gasparri conţinea în prima ei parte o prezentare detaliată a cadrului istoric şi 
canonic de instituire a ocupanţilor scaunului arhiepiscopal din Blaj. Accentul 
este pus pe schimbările etapizate survenite în acel proces, mai întâi cu prilejul 
perfectării unirii bisericii românilor cu Sfântul Scaun, când dreptul de numire al 
episcopului de Făgăraş a trecut de la principii Transilvaniei la împăratul de la 
Viena, acordându-se clerului din respectiva eparhie şansa de a forma un 
ternariu; a doua fază reţinută de înaltul reprezentant diplomatic corespundea 
schimbării statutului şi a organizării instituţionale a Bisericii Greco-Catolice 
româneşti la mijlocul veacului al XIX-lea, prilej cu care a fost menţinută 
cutuma de a permite preoţilor să formuleze trei propuneri de posibili 
mitropoliţi, suveranul ţării păstrându-şi dreptul de a face nominalizarea celui 
considerat cel mai potrivit pentru acea demnitate ecleziastică, iar Sfântul Scaun 
prerogativa confirmării lui. Acest algoritm al instituirii mitropoliţilor români s-a 
repetat de atunci în alte două ocazii (în 1868, respectiv în 1893), suveranul 
nominalizându-l de fiecare dată pe cel care se afla în fruntea opţiunilor 
preoţilor români. Acum, notează nunţiul vienez, autorităţile maghiare au în 
plan ca numirea mitropolitului din Blaj să fie făcută ca în cazul episcopilor 
sufragani, fără a mai asculta în vreun fel vocea preoţimii române. Oficialii 
guvernamentali se arată dispuşi să-l susţină pe episcopul Valeriu Traian Frenţiu, 
pe care reprezentanul diplomatic al papei în Imperiul Austro-Ungar se grăbeşte 
să-l catalogheze ca o persoană uşor influenţabilă, obedientă faţă de mediul 
politic şi care, în plus, „non sembra può essere uomo di energia”. În locul lui, pentru 
episcopia de Lugoj, guvernul de la Budapesta ar fi hotărât să îl susţină pe 
Alexandru Breban, un sacerdot a cărui imagine în rândul comunităţii nu era una 
dintre cele mai bune, obiecţii la adresa lui formulând chiar şi episcopul diecezei 
de Gherla, ordinarul său. Valfrè di Bonzo mai sublinia că faţă de intenţiile 
ministrului de culte de la Budapesta înaltul cler român şi-a manifestat opoziţia 
categorică, arătând abuzul nepermis care s-ar face prin uzurparea unui drept 
fundamental al Bisericii Unite româneşti. „Periculoasă”, acesta era cuvântul pe 
care însuşi nunţiul îl folosea pentru a descrie iniţiativa guvernului maghiar 
pentru desemnarea unui succesor al defunctului mitropolit din Blaj, având în 
vedere riscul care exista de a impune o persoană care nu s-ar bucura de 
prestigiu şi popularitate în rândul preoţilor şi al credincioşilor români uniţi. În 
faţa numelui avansat de guvern existau, considera di Bonzo, alte persoane mult 
mai apte să ocupe importantul oficiu de arhiepiscop şi mitropolit al Bisericii 
Greco-Catolice româneşti. Una dintre ele era episcopul de Oradea, Demetriu 
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Radu, care din păcate, notează nunţiul, declinase în trecut posibilitatea de a 
deveni întâiul păstor al bisericii româneşti. 

În aceeaşi zi în care nunţiul transmitea la Roma informaţiile de care 
dispunea în problema numirii noului mitropolit al bisericii româneşti, ministrul 
Albert Apponyi făcea cunoscut vicarului capitular,445 episcopului de Lugoj446 şi 
episcopului de Gherla447 decizia suveranului ţării, emisă la Baden la data de 13 
februarie, ca „[...] complenirea (ocuparea-n.n.) scaunului arhiepiscopesc de Alba-Iulia şi 
Făgăraş, devenit vacant prin moartea lui Victor Mihályi-pe lângă rezervarea răspicată a 
preaînaltului drept de numire şi fără niciun caz de precedenţă în viitor-şi de data aceasta să 
se înfăptuiască în chipul şi după procedura ţinută la numirea repausatului Victor Mihályi”. 
Ministrul solicita prin scrisoarea trimisă ca să-i fie indicate în cel mai scurt timp 
categoriile de alegători care aveau dreptul să ia parte la sinodul electiv. La scurtă 
vreme fusese făcut cunoscut şi numele celor doi comisari regali, care urmau să 
supervizeze actul alegerii: profesorul Iosif Siegescu, deputat majoritar în 
Parlamentul de la Budapesta, şi Gábor Ugron, fost ministru, un alt familiar al 
ambientului politic din capitala Ungariei.448 

Ultimele decizii ale cabinetului de la Budapesta la problemele curente ale 
bisericii româneşti au determinat o serie de reacţii din interiorul ei. Cel care a 
luat cel dintâi atitudine a fost episcopul Demetriu Radu, care întors de la 
întâlnirea privată pe care a avut-o cu suveranul ţării la Baden şi cu mai mulţi 
oficiali guvernamentali la Budapesta, s-a grăbit să-l anunţe pe vicarul capitular 
din Blaj că el personal nu a primit nicio înştiinţare scrisă de la ministrul 
Apponyi referitoare la dreptul de alegere al mitropolitului român.449 În plus, 
ierarhul orădean se arăta indignat de faptul că episcopatul român fusese neglijat 
de la procedura desemnării comisarilor regeşti la viitorul sinod de alegere, 
trecându-se peste cutuma ca seniorul episcopilor să ocupe postul de comisar 
ecleziastic. Înaltul prelat mărturisea că i-a prezentat regelui în audienţa de 
aproape o oră care-i fusese permisă inclusiv acel abuz, solicitându-i intervenţia 
justiţiară pentru repararea erorii care se comisese. Episcopul Radu nu a pierdut 
ocazia să devoaleze faptul că în mediile guvernamentale de la Budapesta se 
dorea ca sinodul electiv să fie organizat cât mai devreme însă ministerul, în 
ciuda grabei sale, trebuia să ofere soluţii la mai multe probleme punctuale, 
considera acelaşi ierarh: prima ar fi aceea a dreptului reprezentării în sinod a 
protopopiatelor nou înfiinţate după modificările survenite în structura 
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arhidiecezei prin preluarea unor parohii de la ea de către dieceza de 
Hajdúdorogh; a doua, cea referitoare la faptul că mai mulţi protopopi cu drept 
de vot în sinod aveau impus la acea dată domiciliu obligatoriu, motiv pentru 
care trebuia solicitată eliberarea lor temporară; în fine, a treia solicitare pornea 
de la faptul că „pentru marile distanţe şi pentru imperfecţia actuală a comunicaţiunii 
personale şi poştale” organizarea alegerilor la nivelul protopopiatelor pentru 
desemnarea reprezentanţilor acelor structuri în sinodul de alegere al 
mitropolitului era recomandată să aibă loc într-un interval mai mare de timp, 
ceea ce presupunea implicit şi fixarea unei date mai îndepărtate pentru actul 
final al alegerii. 

La data de 23 martie, Vasile Suciu dădea curs solicitării ministeriale, 
prezentând componenţa de drept a sinodului de alegere al mitropolitului.450 În 
plus, vicarul capitular era interesat să afle o poziţie oficială vizavi de celelalte 
probleme ridicate de episcopul orădean. În paralel cu aceste demersuri, presa 
afiliată Bisericii Unite a desfăşurat o campanie publică, fără rezultat însă, 
împotriva formulei de supervizare a lucrărilor sinodului transmise de la 
Budapesta, prin care se suspenda cutuma nominalizării seniorului ierarhilor 
provinciei ecleziastice de Alba-Iulia şi Făgăraş în calitate de comisar ecleziastic, 
demontând argumentul lansat de funcţionarii centrali potrivit căruia decanul 
episcopatului român putea fi unul dintre candidaţi, iar conferirea unei poziţii 
oficiale îi putea influenţa pe electori.451 În fond, nominalizarea celor doi 
comisari regali nu a fost întâmplătoare. Ambele persoane se situau în interiorul 
relaţiilor de putere politică de la acea vreme: primul, Iosif Siegescu (profesor la 
Universitatea din Budapesta, consilier de Curte şi deputat dietal) dispunea de 
suficientă credibilitate pentru a obţine în vara anului 1918, statutul nobiliar (cu 
titlul de Krassószékás, Secăşeni),452 iar funcţia de prelat papal se pare că a 
dobândit-o tocmai la recomandarea episcopului de Lugoj, Valeriu Traian 
Frenţiu,453 cu care se şi înrudea.454 În acest context, prezenţa sa la sinod şi mai 
ales rolul care-i fusese conferit capătă semnificaţii suplimentare. Al doilea, 
Gábor Ugron (consilier intim, deputat dietal), îndeplinise rolul de ministru de 
interne în guvernul condus de Sándor Wekerle, fiind desemnat chiar în acele 
zile comisar regal al Ardealului, poziţie de pe care trebuia să se implice în mod 
direct în acţiunea de implementare a politicii educaţionale, economice şi 
cultuale a guvernului de la Budapesta.455 

Ministrul maghiar nu a întârziat nici el să ofere un răspuns la toate 
nelămuririle ridicate de vicarul capitular din Blaj. În scrisoarea trimisă pe adresa 
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mitropoliei, contele Apponyi a conturat o imagine dezirabilă a desfăşurării 
sinodului de alegere din Biserica Unită românească, nesfiindu-se să pună în 
lumină chiar şi cele mai mici detalii, acolo unde considera necesar.456 Mesajul 
înaltului demnitar maghiar era, în esenţă, următorul: cei doi comisari regali 
urmau să ajungă în Blaj în ziua premergătoare organizării sinodului; aveau să fie 
cazaţi în reşedinţa mitropolitană din urbe, iar de problema bunei lor găzduiri 
urma să se ocupe vicarul capitular şi reprezentantul în teritoriu al guvernului 
maghiar, comitele suprem al Albei Inferioare. Întrunirea soborului era stabilită 
pentru data de 9 mai, în ziua de joi a Săptămânii Luminate, iar ca loc de 
desfăşurare fusese fixată catedrala Sfânta Treime, unde cei doi delegaţi regali 
(după ce mai întâi preoţimea alegătoare avea să desemneze un notar general) 
aveau să verifice, în seara zilei de 8 mai, legitimitatea reprezentării preoţimii 
prezente acolo, pe baza protocoalelor întocmite în cadrul sinoadelor 
protopopeşti, programate cu scopul desemnării reprezentanţilor clericilor din 
teritoriu. Dar cele mai amănunţite indicaţii vizau, după cum era de aşteptat, 
ziua desfăşurării efective a lucrărilor sinodului. La orele şapte şi jumătate ale 
dimineţii de 9 mai clopotele trebuiau să vestească debutul primei etape a actului 
de alegere. După cum era firesc, momentul de început avea să-l reprezinte 
celebrarea euharistică, la care era de aşteptat să participe întreaga preoţime 
electoare, episcopii diecezelor sufragane şi, normal, cei doi comisari regeşti. 
Votarea propriu-zisă era programată să aibă loc începând cu ora 10 în cursul 
aceleiaşi zile şi însemna ca fiecare preot cu drept de alegere „[...] să se întoarcă 
neamânat la catedrală, aducând unul fiecare votul său, scris pe o ţidulă de hârtie, pe care să 
fie numele aceluia pe care-l doreşte să fie candidat la arhiepiscopie”. Expunerea 
ministrului punea accent pe locul şi rolul care urma să le revină fiecărei 
categorii clericale reprezentante în sinod. Astfel, cei doi comisari împreună cu 
secretarul lor şi cu notarul ales de către cler urmau să se aşeze la o masă 
distinctă şi înălţată pe un stativ, pe care urma să stea şi urna în care preoţii 
electori trebuiau să introducă votul; la o masă separată, în faţa celei a 
comisarilor regali, urmau să ia loc episcopii sufragani; „[...] de la aceste mese în jos, 
de ambele laturi, vor fi aşezate scaune pe care, de-a dreapta, în locul prim, şed membrii 
capitlului mitropolitan, după dânşii vicarii arhiepiscopeşti şi episcopeşti, apoi protopopii 
actuali, egumenul ordinului bazilitan şi cei doi reprezentanţi ai corpului profesoral, iar de-a 
stânga, şed mai întâi viceprotopopii districtuali, apoi reprezentanţii districtuali, toţi după 
etate”. Procedural, votarea propriu-zisă avea să fie premearsă de alegerea de 
către cler a trei scrutatores, în aşa fel încât primul să fie din rândul protopopilor, 
al doilea, din rândul viceprotopopilor, iar al treilea din cel al preoţilor fără vreo 
funcţie administrativă. Celor trei avea să li se atribuie o masă separată, dispusă 
între cea a comisarilor şi cea a episcopilor. Secretarul comisarilor regali avea 
menirea de a da citire hotărârii numirii celor doi înalţi observatori şi a celei 
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referitoare la modul de desemnare a viitorului mitropolit. Urma apoi 
prezentarea listei cuprinzând numele clerului cu drept de vot şi notarea 
eventualilor absenţi. Apoi, secretarul comisarilor avea menirea de a chema 
individual pe fiecare sacerdot cu drept de vot pentru a introduce în urnă 
buletinul de vot, iar după ce toţi cei prezenţi vor fi făcut acelaşi lucru, 
comisarul ecleziastic avea datoria de a număra în văzul tuturor numărul 
buletinelor introduse în cutie. „Şi întrucât s-ar afla că atâtea sunt voturile câţi alegători 
sunt de faţă, numitul domn comisar iarăşi le pune în urnă, de unde scoţând din nou unul 
câte unul le predă pe rând notarului general al clerului, care despăturindu-le, citeşte numele 
însemnate şi le înmânează comisarilor regeşti spre vedere, iar cei trei numărători însemnează 
punctuos şi conştiincios numele şi le numără; acelaşi lucru îl face şi unul dintre emisarii 
regeşti”. După consemnarea rezultatelor „[...] şi neobservându-se nicio dezordine ori 
scădere”, hârtiile pe care electorii înscriseseră numele persoanei considerată aptă 
să ocupe scaunul mitropolitan trebuiau arse. Primii trei nominalizaţi, în ordinea 
descrescătoare a voturilor, aveau să compună ternariul, asupra căruia, dreptul 
de decizie finală aparţinea suveranului. În încheierea adunării, comisarul 
ecleziastic era însărcinat să ţină o alocuţiune, la care ministrul îl ruga pe vicarul 
capitular să dea răspunsul cuvenit. Totul urma să se încheie prin oficierea unui 
Te Deum. Mai la vale, ministrul ţinea să enumere categoriile ierarhiei ecleziastice 
care aveau să compună corpul electoral din partea arhidiecezei: întregul capitlu 
mitropolitan, vicarii foranei, protopopii şi viceprotopopii, egumenul ordinului 
bazilitan din Blaj, doi reprezentanţi aleşi ai corpului profesoral din localitate, iar 
din partea fiecărui protopopiat câte doi delegaţi clericali, desemnaţi prin vot, în 
cadrul unor sinoade preconizate să se desfăşoare în întreaga arhidieceză. În 
acest sens, Vasile Suciu era mandatat să emită circulare pentru a le cere 
protopopilor din arhidieceză să organizeze în timp util sinoade prin care să fie 
desemnaţi reprezentanţii fiecărui district protopopesc. Epistola nu-i pierdea din 
vedere nici pe titularii oficiilor protopopeşti din diecezele de Lugoj şi de Gherla 
care erau îndreptăţiţi la rândul lor să trimită reprezentanţi la sinodul din Blaj. 
Ministrul Apponyi solicita corului episcopal ca după încheierea votului, în 
cadrul unei conferinţe, să-şi exprime părerea din punct de vedere canonic „faţă 
de aptitudinile personale ale candidaţilor aleşi”, iar raportul să-i fie expediat îndată. 
Vizavi de doleanţele exprimate de Vasile Suciu în scrisoarea trimisă la data de 
23 martie, înaltul demnitar răspundea punctual: la propunerea făcută de vicarul 
capitular ca preoţilor cu drept de vot cu domiciliul forţat în comitatul Şopron 
să li se permită eliberarea temporară pentru a putea fi de faţă la sinod, ministrul 
îşi declina competenţa, afirmând că „chestiunile internaţilor se ţin exclusiv de sfera de 
activitate a autorităţii militare şi a Ministrului de Interne”. Formula însă propunea ca 
în locul acelora să se prezinte la actul alegerii înlocuitorii lor în oficiile pe care le 
deţineau. Ministrul Cultelor îşi dădea acceptul ca protopopiatele nou înfiinţate, 
Braşov şi Arpaşul de Jos, aparţinătoate de vicariatul de Făgăraş, să-şi trimită 
delegaţi la sinod. În ceea ce priveşte propunerea vicarului capitular ca 
desemnarea ternariului să se realizeze prin trei scrutine succesive, oficialul 



maghiar a invocat decretul imperial care decidea că „completarea scaunului 
arhiepiscopesc şi în cazul de faţă are să se facă după modul şi procedura observate la numirea 
repausatului mitropolit Victor Mihályi”. Pentru buna desfăşurare a sinodului şi 
pentru a putea avea la dispoziţie mai multe spaţii de cazare pentru numărul 
ridicat al oaspeţilor, ministrul de resort făcea propunea că ar fi oportună 
prelungirea cu câteva zile a vacanţei de Paşte a elevilor din Blaj. 

Toate aceste importante precizări au fost transmise pe calea circularelor 
tuturor celor interesaţi.457 Pe baza indicaţiilor primite, vicarul capitular anunţa 
că stabilise data de 25 aprilie ca zi de organizare a sinoadelor de la nivelul 
protopopiatelor pentru desemnarea reprezentanţilor la adunarea electivă din 9 
mai de la Blaj. Fiecare protopop, viceprotopop, administrator protopopesc sau 
„simplu purtător al oficiului” avea datoria de a convoca în timp util pe toţi preoţii 
din districtele lor la respectivele sinoade. O indicaţie distinctă îi era adresată 
vicarului de Făgăraş, în a cărui structură ecleziastică funcţionau şi cele două 
protopopiate nou înfiinţate după 1912, Braşov şi Arpaşul de Jos. Este vorba 
despre solicitarea ca preoţii cuprinşi în cele două protopopiate să fie convocaţi 
separat şi să fie organizate două soboare distincte pentru desemnarea celor doi 
reprezentanţi în sinodul electiv de la Blaj. Toate întrunirile de la nivelul 
protopopiatelor trebuiau să debuteze prin invocarea Spiritului Sfânt, 
exprimarea votului trebuia să se facă în secret, protopopul, care avea din oficiu 
dreptul de a fi prezent la lucrările sinodului din 9 mai, neavând încuviinţarea de 
a-şi exprima votul în cadrul sinoadelor pe care le prezida. Cei doi deputaţi ai 
clerului trebuiau să fie aleşi cu majoritate absolută de voturi, fiind necesară 
încheierea unui protocol (proces verbal) al şedinţei, cu indicarea persoanelor 
care urmau să reprezinte preoţimea din acel tract la sinodul din 9 mai. 
Respectivul document trebuia să fie semnat de către toţi cei prezenţi şi să fie 
întărit cu sigiliul instituţiei, urmând a fi prezentat comisiei din Blaj însărcinată 
cu verificarea alegătorilor. Vasile Suciu atenţiona că toţi cei care urmau să fie 
delegaţi ca reprezentanţi ai preoţimii în sinodul de alegere al mitropolitului 
trebuiau să sosească în Blaj până cel târziu în amiaza zilei de 8 mai „pentru a 
putea fi de faţă la lucrările pregătitoare”. În finalul circularei, vicarul capitular trecea 
în revistă protopopiatele existente la acea dată în arhidieceză, care aveau 
obligaţia de a organiza sinoade în data de 25 aprilie: Aiud, Alba-Iulia, Almaş, 
Arieş, Arpaş, Biia, Blaj, Braşov, Cătina, Chichindeal, Cluj, Cojocna, Dârja, 
Diciosânmărtin (Târnăveni), Iernot (Iernut), Făgăraş, Giurgeu (Gheorgheni), 
Ibaşfalău (Dumbrăveni), Indol (Deleni), Ludoş (Luduş), Mediaş, Morlaca, 
Murăş (Târgu-Mureş), Mureş-Uioara (Ocna Mureş), Pogăceaua, Reghin, Roşia 
(Roşia Montană), Sebeş, Sibiu, Turda, Veneţia Inferioară şi Voila. 

Circulara, bogată în indicaţii, a Ministerului de Culte din data de 6 aprilie 
a fost cea care a dat semnalul intrării în linie dreaptă a pregătirilor pentru 
organizarea importantei reuniuni a preoţimii române din data de 9 mai. În ziua 
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în care transmitea respectivul document către preoţimea arhidiecezană, Vasile 
Suciu înştiinţa conducerea Gimnaziului, a Preparandiei şi a Şcolii de Fete din 
localitate că ministrul de resort de la Budapesta a sugerat că pentru a putea avea 
la dispoziţie spaţiile de cazare oferite elevilor de către acele instituţii pentru 
găzduirea preoţimii care va participa la sinodul din 9 mai, vacanţa de Paşte să 
fie prelungită cu câteva zile. Noul termen de întoarcere al elevilor în Blaj a 
devenit astfel 12 mai.458 Conştient că încartiruirea unui număr atât de ridicat de 
oaspeţi în Blaj nu va fi o sarcină uşoară, vicarul capitular a luat în calcul şi o altă 
variantă. Mai exact, a trimis câte o depeşă fiecărui oficiu protopopesc, 
solicitând ca imediat după organizarea sinoadelor la nivel local, aleşii preoţimii 
să nu ezite a solicita cazare la eventualele cunoştinţe sau rude din Blaj, pentru a 
putea suplimenta în acel fel numărul limitat de locuri oferit de internatele 
instituţiilor de învăţământ.459 

Spre deosebire de ordinele ministeriale formulate cu prilejul organizării 
precedentului sinod electoral, în anul 1893, care stipulau că „întregul cler, ce are 
drept de alegere, trebuie să se convoace în biserica catedrală [...] ca acolo să se verifice 
îndreptăţirea la vot a clerului, ce are drept de alegere”, documentul emis de cancelaria 
Ministerului de Culte şi Instrucţiune Publică la data de 6 aprilie 1918 părea 
mult mai sever în ceea ce priveşte procedura de verificare şi validare a preoţilor 
electori, solicitând ca în preziua organizării sinodului „alegătorii să-şi legitimeze 
dreptul de alegere unul fieştecare, cu care ocaziune, esmişii aleşi ai districtelor protopopeşti vor 
prezenta domnilor comisari regeşti protocolul luat la esmiterea lor”. Dorind să evite pe cât 
posibil „defectele de formă” care i-ar fi putut priva pe preoţii delegaţi de la 
exprimarea opţiunii de vot, vicarul capitular stabilea o serie de măsuri 
preventive, care să scadă riscul invalidării de către „comisiune” a dreptului 
clerului de a participa şi vota în sinod.460 În primul rând, fiecărui alegător cu 
„drept viril” (din oficiu-n.n.) din arhidieceză i se transmitea câte o invitaţie 
tipizată461 care urma să servească „ca document de legitimare, pentru dreptul de alegător 
înaintea comisiunii”; în al doilea rând, li se cerea tuturor oficiilor protopopeşti, ca 
pe lângă protocolul şedinţei, deja solicitat, să se emită fiecăruia din cei doi 
preoţi delegaţi câte un credenţional „iscălit de purtătorul oficiului protopopesc şi de 
notarul sinodului electoral protopopesc şi prevăzut cu sigiliul tractului protopopesc”, având 
ca model formularul pus la dispoziţie odată cu lansarea importantei solicitări.462 
În fine, a treia cerere era una mai degrabă formală: „[...] ca ascultători şi supuşi ce 
suntem ai legilor vigente (în vigoare-n.n.), îndrumăm preaonoratele oficii protopopeşti ca atât 
în protocolul sinodului electoral protopopesc, cât şi în credenţionalele date deputaţilor tractului 
protopopesc, numirile de localităţi să fie cele oficioase (oficiale-n.n.) şi numai în paranteză pot 
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să fie inserite (introduse-n.n.) şi numirile româneşti ale localităţilor”. Alte două mesaje 
importante expedia Vasile Suciu spre două destinaţii diferite: primul,463 adresat 
canonicului Izidor Marcu, care îndeplinea şi funcţia de rector al Seminarului 
Arhidiecezan, cerându-i să organizeze în data de 25 aprilie o întrunire la care 
să-i invite pe toţi preoţii care activau în instituţiile de învăţământ blăjene, 
pentru a-şi desemna prin vot doi reprezentanţi în sinodul din 9 mai. Respectivii 
dascăli trebuiau să întrunească şi ei majoritatea sufragiilor exprimate pentru a 
obţine delegarea şi să fie prevăzuţi cu credenţionale pentru a-şi legitima 
prezenţa în faţa comisiei însărcinate cu verificarea componenţei corpului 
electoral preoţesc. Al doilea,464 adresat celor trei episcopi ai provinciei 
mitropolitane, conţinea circulara adresată protopopiatelor din arhidieceză; în 
plus, episcopii de Gherla şi de Lugoj erau rugaţi să transmită numele celor aleşi 
la nivelul protopopiatelor din diecezele lor care erau îndreptăţite să aibă 
reprezentanţi în sinodul din 9 mai. Chestiunea reprezentării doar a unei părţi a 
clerului greco-catolic în sinodul electiv era rezultanta modificărilor survenite în 
structura eparhiei de Făgăraş la mijlocul veacului al XIX-lea, odată cu ridicarea 
ei la rang mitropolitan şi înfiinţarea a două noi dieceze sufragane, cu reşedinţele 
la Gherla, respectiv la Lugoj.465 Cele două noi eparhii au preluat fiecare un 
număr de parohii din vasta dieceză de Făgăraş, iar respectivele structuri 
ecleziastice s-au considerat îndreptăţite să participe şi după acea dată la actul 
alegerii celor trei candidaţi la scaunul mitropolitan din Blaj atunci când el 
devenea vacant. Această cutumă ecleziastică generase o situaţie particulară în 
biserica română unită: în procesul de instituire a titularului arhiepiscopiei de 
Blaj (singura structură ecleziastică din Biserica Greco-Catolică românească care 
beneficia de privilegiul intervenţiei clerului în acel demers, titularii episcopiilor 
aflate sub jurisdicţia ei fiind numiţi de către autoritatea civilă de comun acord 
cu Sfântul Scaun) erau implicaţi reprezentanţi ai preoţimii de la nivelul tuturor 
structurilor ecleziastice aflate în componenţa arhidiecezei (la care se adăugau 
membrii din oficiu) şi reprezentanţi ai reţelei instituţionale (protopopiate, 
vicariate foranee) transferate la cele două dieceze vecine: de Gherla466 şi de 
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Lugoj.467 Rezultă de aici o evidentă reprezentare disproporţionată a preoţimii 
greco-catolice în corpul electoral care era convocat pentru desemnarea 
persoanelor considerate demne să ocupe scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan 
din Blaj, dieceza de Oradea, cu excepţia episcopului care beneficia de calitatea 
de elector prin însăşi natura funcţiei sale, neavând nicio reprezentare în corpul 
preoţimii cu drept de a participa la vot. 

La data de 15 aprilie, Demetriu Radu, în calitate de senior al 
episcopatului supus sediului mitropolitan din Blaj, lansa o epistolă de 
convocare a sinodului mitropolitan-electoral, pentru ziua de 9 mai în biserica-
catedrală a Sfintei Treimi din Blaj.468 Prin intermediul ei, înaltul ierarh invita „cu 
dragoste frăţească” pe episcopul Lugojului, Valeriu Traian Frenţiu, pe cel de 
Gherla, Iuliu Hossu, pe vicarul-capitular, Vasile Suciu, şi pe toţi cei pe care 
scripta ministerială îi pomenea ca având drept de vot, să ia parte la importanta 
întrunire programată pentru data de 9 mai. În plus, erau invitaţi la sinod, fără 
drept de vot, câte doi membri ai capitulelor catedrale din Oradea, Lugoj şi 
Gherla, şi câte doi sau trei reprezentanţi din rândul clerului, „pe care Preasfinţiţii 
episcopi vor chema întru însoţirea lor la sfânta mitropolie”. Ierarhul orădean mai evoca 
obligaţia episcopilor sufragani ca după încheierea lucrărilor sinodului şi 
cunoaşterea numelor celor trei candidaţi la scaunul de mitropolit să formuleze 
aprecieri, din punct de vedere canonic, asupra celor aleşi. În încheierea scrisorii, 
aceeaşi înaltă faţă bisericească sublinia importanţa apropiatei întruniri care 
urma să se desfăşoare în capitala greco-catolicismului românesc:                  
„[...] însemnătatea sinodului electoral [...] de la sine se desvăluieşte în toate ale sale şi 
lămurită pe deplin se face nu numai prin mărirea scaunului de complenit, ci şi prin greutatea 
şi vitregia vremurilor năpustite peste întreaga ţară şi peste Biserica noastră”. Episcopul 
Radu se alătura îndemnului făcut de însuşi suveranul ţării, prin intermediul 
scrisorii trimise de către ministrul Apponyi, ca „[...] prin alegerea ce are a se ţinea 
[...] să i se poată aduce la preaînalta cunoştinţă atari candidaţi aleşi pentru mitropolie care 
se bucură în cel mai mare grad de iubirea, de încrederea, de aprecierea şi de stima preoţimii 
alegătoare”. La distanţă de numai cinci zile de la formularea acestei scrisori a fost 
publicat, sub semnătura aceluiaşi ierah, programul sinodului electoral 

                                                                                                                                                           
Vad, protopopul de Ip, protopopul de Surduc, protopopul de Şamşud, protopopul Bredului 
(Brebi ), însoţiţi, la rândul lor, de câte doi reprezentanţi ai clerului din fiecare protopopiat. 
467 Din dieceza de Lugoj urmau să fie prezenţi la Blaj: vicarul foraneu al Haţegului, protopopul 
districtului Hunedoara, protopopul din Bobâlna, protopopul din Cugir, însoţiţi fiecare de câte 
doi reprezentanţi ai clerului acelor protopopiate. 
468 Documentul integral, la S. J. A. A. N., Fond Mitropolia Blaj. Arhiva generală. Acte inventariate, 
dosar nr. 2174/1918, f. 34r-36v. Gestul episcopului orădean a fost criticat de către redacţia 
ziarului ,,Unirea” care considera că dreptul de lansare a epistolei de convocare a sinodului 
trebuia să-i revină lui Valeriu Traian Frenţiu, ca cel care a făcut toate diligenţele, chiar înaintea 
Consistoriului Arhidiecezan, pentru ca Bisericii Greco-Catolice româneşti să-i fie recunoscut de 
către suveran dreptul de a stabili prin vot lista posibililor viitori mitropoliţi (Unirea, an XXVIII, 
număr 25, 1918, p. 1).   



mitropolitan,469 dar mai importantă pare a fi epistola pe care episcopul Radu a 
trimis-o pe adresa nunţiaturii din Viena, la data de 21 aprilie.470 După ce îl 
punea la curent cu data la care fusese programat să se desfăşoare sinodul 
pentru „alegerea candidaturii ternare”, cu faptul că autorităţile de la Budapesta au 
făcut nominalizările pentru cei doi comisari regali, în persoana lui Iosif Siegescu 
şi a lui Gábor Ugron şi că adresase deja scrisoarea de convocare a acelei 
reuniuni, înaltul ierah român îi livra reprezentantului diplomatic al papei 
informaţia că în rândul preoţimii, persoana care întruneşte cele mai multe 
aprecieri şi pare să corespundă cel mai mult demnităţii mitropolitane era Vasile 
Suciu, canonicul ales vicar capitular al arhiepiscopiei. În ceea ce priveşte ca el 
însuşi să se regăsească pe lista celor propuşi de cler pentru scaunul 
mitropolitan, Demetriu Radu recunoştea că şi numele lui era vehiculat la nivelul 
corpului preoţesc, însă opţiunea lui rămânea aceea de a continua să activeze pe 
mai departe în cadrul eparhiei orădene. Un alt subiect al corespondenţei era 
reprezentat de fixarea detaliilor unei iniţiative personale a episcopului român. 
Este vorba de conferirea titlului de prelaţi domestici ai papei Benedict al XV-
lea pentru doi canonici blăjeni: Victor Szmigelski şi Vasile Suciu. Demetriu 
Radu se arăta preocupat să ştie dacă existau şanse ca brevele conţinând mesajul 
de conferire a respectivei distincţii să ajungă în timp util pentru a putea fi făcute 
cunoscute la finalul sinodului electiv. În caz contrar, episcopul Radu îl ruga pe 
nunţiul di Bonzo ca măcar să-i facă cunoscut printr-o depeşă dacă suveranul 
pontif acceptase în principiu propunerea sa. Iniţiativa ierarhului orădean, făcută 
în contextul în care numele unuia dintre cei doi nominalizaţi pentru acordarea 
distincţiei papale (în speţă, Vasile Suciu) avea şanse ridicate să se regăsească pe 
lista potenţialilor mitropoliţi, poate fi investită cu rolul unei declaraţii de 
susţinere a ascensiunii ierarhice a vicarului capitular. Atribuirea unui titlu 
onorific din partea papei putea însemna nu numai recunoaşterea unor calităţi şi 
merite avute în buna chivernisire a arhidiecezei pe durata vacanţei scaunului 
mitropolitan, ci şi un adaos la un capital de imagine aflat deja pe un trend 
ascendent. 

Intervalul de timp rămas până la întrunirea sacerdoţilor în sinod a fost cel 
puţin la fel de efervescent ca şi săptămânile anterioare. El a fost marcat nu 
numai de punerea cu rigurozitate în aplicare a generoaselor indicaţii primite din 
partea înaltelor instanţe civile ale statului, ci şi de creionarea cu suficient 
aplomb a direcţiilor pe care persoana care urma să ocupe poziţia de la vârful 
ierahiei Bisericii Greco-Catolice româneşti era de dorit să le urmeze. Presei i-a 
revenit din nou rolul fundamental, printre dezideratele vehiculate    
numărându-se: consolidarea internă a vieţii bisericeşti, grija pentru patrimoniul 
ecleziastic, numirea de dascăli şi preoţi competenţi, constituirea de noi 

                                                             
469 S. J. A. A. N., Fond Mitropolia Blaj. Arhiva generală. Acte inventariate, dosar nr. 2174/1918, f. 
33r-v.  
470 A. S. V., Archivio della Nunziatura di Vienna, busta 800, fasc. 1-17, f. 376r-377r.  



protopopii, o atenţie sporită acordată clerului tânăr, supravegherea părintească 
a celui din cura animarum, dinamizarea vieţii spirituale, cu un accent deosebit pe 
predică, cateheză, activitate misionară.471 În paralel, la nivel protopopesc au fost 
organizate sinoadele de desemnare a reprezentanţilor preoţimii cuprinse în 
sfera de exercitare a dreptului de vot pentru sinodul programat în Blaj. 
Desfăşurate la data programată (25 aprilie) sau în preajma acelei zile, 
respectivele întruniri au reuşit să ofere tabloul complet al participanţilor cu 
drept de vot din arhidieceză (109), din dieceza Lugojului (12) şi din cea a 
Gherlei (86), rezultând în total un număr de 207 electori.472 De remarcat că 
preoţii din protopopiatele episcopiei de Lugoj au recurs şi la măsuri care nu 
fuseseră solicitate prin circulara episcopală de convocare a acelor întruniri. Este 
vorba despre organizarea unui scrutin intern cu scopul de a identifica persoana 
care merita să fie susţinută de către delegaţii acelor protopopiate la sinodul din 
9 mai de la Blaj. Fără excepţie, episcopul Valeriu Traian Frenţiu a întrunit cele 
mai multe voturi, devenind astfel persoana pe care preoţii delegaţi la sinod erau 
mandataţi să o susţină pentru a ocupa postul de mitropolit al bisericii 
româneşti.473 Din partea organizatorilor, s-au depus eforturi pentru a asigura 
sutelor de oaspeţi aşteptaţi să sosească la Blaj în Săptămâna Luminată condiţii 
cât mai agreabile de şedere. Cele mai mari complicaţii le-a generat lipsa unui 
număr suficient de spaţii adecvate de cazare şi problemele legate de asigurarea 
resurselor de hrană pentru toţi sinodalii. La nivelul arhidiecezei a fost constituit 
un comitet de organizare coordonat de vicarul capitular, care, conform 
îndemnului pe care scrisoarea ministerială îl conţinea, a avut o întrevedere la 
castelul mitropolitan cu comitele Kázmer Bánffy pentru a pune la punct 
detaliile bunei organizări a întregului eveniment. Conform deciziilor luate cu 
acea ocazie, sinodalii urmau să fie găzduiţi, în marea lor majoritate, în 
Internatul de Băieţi, în cel al Preparandiei, în Seminar şi Şcoala de Fete, şi chiar 
în locuinţele unor persoane private din oraş.474 Comisia de „încvartirare” îi 
cuprindea, printre alţii, pe: Iuniu Brut Micu, Augustin Caliani, Alexandru 
Borza, Valer Iozon, Traian Fodor, Gavril Pop, Gheorghe Şerban, Petru Suciu, 
Virgil Vancea, Ioan Zeicu.475 De organizarea armonioasă în catedrala blăjeană a 
preoţimii electoare urma să se ocupe o comisie distinctă compusă din Ioan 
Băgăian, Flaviu C. Domşa, Iustin Hossu, Ştefan Pop, Cornel Ordace ş.a.476 Un 
„Birou general de informaţii”, situat în sediul Administraţiei Centrale 
Capitulare şi coordonat de către Gavril Precup, fusese înfiinţat pentru a sta la 

                                                             
471 Cultura Creştină, an VII, număr 5-6, 1918, p. 97.  
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100r-101v. 
473 Ibidem,  f. 231r-236v. 
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475 Ibidem, f. 110r.  
476 A fost elaborată inclusiv o listă cu distribuţia preoţimii electoare în catedrala blăjeană (Ibidem, 
f. 132r-134r). 



dispoziţia delegaţilor la sinod şi a oaspeţilor în general. În aceeaşi clădire 
funcţiona şi un „Birou de presă” în care activau Alexandru Ciura, Ioan Coltor, 
Alexandru Lupeanu, Zenovie Pâclişanu, Octavian Prie, Alexandru Rusu şi Ioan 
Suciu.477 

Evenimentele programate în capitala greco-catolicismului românesc în 
săptămâna 6-12 mai 1918 s-au desfăşurat, în linii mari, conform planurilor 
întocmite.478 Din dimineaţa zilei de marţi, 7 mai, a început să sosească o parte a 
delegaţilor la sinod, majoritatea formând-o cei din diecezele sufragane cu drept 
de vot, inclusiv preoţi cu domicilul forţat, cum au fost protopopul Clujului, 
Elie Dăianu,479 sau parohul din Reghin, Ariton Popa.480 Fiecare delegat care 
ajungea în urbea de la confluenţa Târnavelor era întâmpinat de către o parte a 
membrilor comisiei de cazare, fiind încunoştiinţat asupra cvartirului care-i 
fusese rezervat, a locului în care putea servi cele trei mese din zi,      
înmânându-i-se şi un număr de ordine care corespundea locului care-i fusese 
atribuit în catedrală pe durata desfăşurării lucrărilor sinodului. În cursul nopţii, 
un tren accelerat i-a adus în gara Küküllőszög şi pe cei doi comisari 
guvernamentali, care au fost conduşi cu mare pompă în zorii zilei următoare la 
castelul mitropolitan. Strânsă în număr mare la Blaj, mai ales după ce în cursul 
primei părţi a zilei de miercuri ajunseseră şi delegaţii din interiorul arhidiecezei, 
preoţimea unită a deschis seria unor discuţii informale referitoare la persoanele 
apte să compună lista care urma să fie înaintată suveranului. Opiniile formulate 
cu acea ocazie au adus în discuţie controverse mai vechi din sânul preoţimii 
greco-catolice. Ele vizau, în esenţă, dreptul de decizie al sacerdoţilor din 
diecezele de Gherla şi de Lugoj asupra persoanei care urma să asume, înainte 
de toate, postura de arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş şi abia apoi de 
mitropolit al provinciei ecleziastice româneşti. Întrucât delegaţii celor trei 
unităţi de administraţie bisericească aveau bine conturat ternariul considerat 
dezirabil în opinia fiecărui grup (electorii diecezelor sufragane situându-i, după 
cum era şi firesc, pe arhiereii lor în fruntea listei), cei peste o sută de preoţi cu 
drept de vot din arhidieceză au considerat oportun să poarte o consfătuire în 

                                                             
477 Unirea, an XXVIII, număr 29, 1918, p. 3. 
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vederea adoptării unui comportament electoral unitar la sinodul programat să 
se desfăşoare în cursul zilei următoare. Convocată în clădirea Seminarului 
teologic, şedinţa cu pricina s-a bucurat de prezenţa a 80 de preoţi din aria de 
autoritate ecleziastică a arhidiecezei, fiind prezidată de canonicul Izidor Marcu, 
iar rolul de notar l-a asumat profesorul Alexandru Rusu. Fiecare dintre cei 
prezenţi a înaintat o listă cu trei nume, iar rezultatul simulării a fost următorul: 
Demetriu Radu-44 de voturi, Valeriu Traian Frenţiu-22 de voturi, Vasile Suciu-
79 voturi, Alexandru Nicolescu-76 voturi, Alexandru Rusu-11 voturi, Iuliu 
Hossu-3 voturi, Ioan Sâmpălean-2 voturi, Elie Dăianu-21 de voturi, iar Izidor 
Marcu şi Victor Bojor au obţinut fiecare câte un vot. Astfel, preoţimea 
electoare din arhidieceză conveniseră să-i susţină la demnitatea mitropolitană 
(în această ordine) pe vicarul capitular Vasile Suciu, pe canonicul Alexandru 
Nicolescu şi pe episcopul orădean Demetriu Radu. Lista celor trei nominalizaţi 
din partea arhidiecezei a fost prezentată ulterior reprezentanţilor celor 86 de 
electori provenind din dieceza de Gherla. Discuţiile purtate cu acel prilej nu au 
ajuns la un consens, ţinând cont de faptul că episcopul Iuliu Hossu nu se 
regăsea nominalizat ca posibil candidat, aşa cum cu nedisimulată convingere 
doreau preoţii eparhiei armenopolitane.  

În aceste condiţii, discuţiile au fost reluate, cu o şi mai mare determinare 
de fiecare parte, în seara aceleiaşi zile de 8 mai. Desfăşurate, de această dată, în 
clădirea internatului Preparandiei blăjene, animatele dezbateri au indicat o dată 
în plus adânca divizare în opţiunile preoţimii unite. Subiectul controverselor l-a 
reprezentat episcopul Demetriu Radu, a cărui poziţie în lista posibililor 
nominalizaţi i se părea inadmisibilă unei părţi însemnate a electorilor. Acest 
curent de opinie l-a avut în frunte pe protopopul Elie Dăianu, care a şi 
argumentat avantajele propulsării pe scaunul mitropolitan a ierarhului cu cea 
mai mare vizibilitate din Biserica Greco-Catolică. La antipod s-a situat poziţia 
susţinută de profesorul Ioan Sâmpălean, care a insistat, în numele unui grup 
mai larg de preoţi, pe păstrarea propunerii făcute iniţial. Aflând de 
înfierbântatele negocieri care se purtau şi de tensiunea iscată în jurul numelui 
său, arhiereul orădean a transmis, prin secretarul său, Gregoriu Pop, decizia sa 
de a nu accepta o posibilă nominalizare în lista ce urma să fie avansată 
suveranului spre decizie finală. Anunţul acestei hotărâri personale a episcopului 
Radu a determinat o regândire a strategiei preoţimii electoare din cadrul 
arhidiecezei, care se gândiseră la ierarhul de la Oradea ca la un posibil viitor 
mitropolit. De această dată, formula aleasă viza excluderea oricărui arhiereu, 
nominalizările făcându-se doar din rândul corpului canonicilor din întreaga 
provincie bisericească. S-a ajuns astfel ca reprezentanţii preoţimii din 
arhidieceză să-i susţină pe: vicarul capitular Vasile Suciu, canonicul blăjean 
Alexandru Nicolescu şi canonicul armenopolitan Octavian Domide. 

După-amiaza zilei de 8 mai a reprezentat deschiderea primei etape a 
sinodului electiv. Procedural, ea a însemnat alegerea secretarului general al 
sinodului, în persoana canonicului Alexandru Nicolescu, şi a unui magistru al 



ceremoniilor, rol care i-a revenit lui Aurel C. Domşa. În prezenţa celor doi 
comisari regeşti, clerul cu drept de vot l-a desemnat ca notar general pe 
protopopul din Uioara, Emil Pop (iniţial fusese ales Alexandru Rusu, însă 
comisarii regali s-au opus desemnării sale, considerând că protonotarul clerului 
ar trebui să fie o persoană din corpul sacerdotal cu drept de vot).481 După o 
succintă cuvântare a comisarului ecleziastic Iosif Siegescu, a urmat momentul 
legitimării preoţimii prezente atunci în catedrală. Secretarul celor doi comisari, 
Ioan Magyar, a dat citire listei celor îndreptăţiţi să-şi exprime votul. Din totalul 
acestora, nu se regăseau în biserică canonicii Gavrilă Pop, Alexandru Uilăcan şi 
Victor Szmigelski482 şi doi protopopi: Ioan Moldovan (Medgyes, Mediaş)483 şi 
Vasile Muste (Magyarlápos, Lăpuş). 

După îndeplinirea formalităţilor, sinodalii au considerat necesar să 
reflecteze asupra celor mai presante probleme cu care era nevoită să se 
confrunte în acele zile Biserica Greco-Catolică românească. Zece au fost 
urgenţele pe care clerul adunat laolaltă a ţinut să le formuleze explicit, 
aşezându-le pe prima pagină a agendei de lucru a viitorului mitropolit.484 
Deschizând lista, chestiunea independenţei şi autonomiei bisericii trăda 
îngrijorarea preoţimii vizavi de intenţia responsabililor maghiari de „a încopcia (a 
îngloba-n.n.) Biserica unită în cadrele unui organism autonom străin”. Evocând deciziile 
legislative care puneau biserica la adăpost de ingerinţele oricărei autorităţi 
exterioare, civile sau ecleziastice (cu excepţia Sfântului Scaun, se înţelege), 
preoţimea unită îi cerea imperativ viitorului mitropolit să nu accepte sub nicio 
formă ştirbirea drepturilor dobândite până atunci. Sinodalii ţineau să sublinieze 
oportunitatea convocării unui congres al bisericii care să aibă în vedere 
alcătuirea de urgenţă a unui statut de organizare şi să ia o decizie în privinţa tot 
mai vehiculatei idei de a „deschide porţile vieţii bisericeşti şi pe seama conlucrării 
elementului mirean”. Al doilea mare deziderat viza eliminarea unei primejdii 
resimţite încă din ultimele decenii ale secolului anterior, cunoscută de pe atunci 
drept „mişcarea Hajdúdorog”.485 Consacrată după diligenţe prelungite şi asigurări 
din partea episcopatului maghiar că preconizata eparhie nu urma să aibă altă 
misiune decât aceea de a da un imbold vieţii spirituale a credincioşilor de 
tradiţie răsăriteană din interiorul regatului Sfântului Ştefan, noua structură 
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ecleziastică şi-a dezvăluit treptat agasantele valenţe aculturante. Ţelurile sale 
nedeclarate nu au scăpat însă din vizorul discursului contondent al ierarhiei şi 
preoţimii române. Chiar şi după ce Sfântul Scaun a acceptat încropirea noii 
dieceze, nu au lipsit tratativele dintre cele două ierarhii, dată fiind insatisfacţia 
părţii române în privinţa noii reordonări a geografiei bisericeşti, care afecta 
sensibil integritatea provinciei ecleziastice de Alba-Iulia şi Făgăraş.486 
Recunoscând anevoinţele dialogului cu István Miklósy, episcopul de 
Hajdúdorog din acei ani, ierarhii români au cerut insistent medierea cauzei lor 
ministrului de resort de la Budapesta. Desfăşurate în mai multe reprize, 
contactele au dezvăluit puncte diametral opuse ale celor două părţi privind 
rezolvarea nevralgicei probleme. De la promisiunea ministrului Béla Iankovich, 
făcută episcopului Demetriu Radu, de a restitui eparhiei orădene nouă 
comunităţi parohiale, la concesia minimală a secretarului ministerial, Kunó 
Klebelsberg, de a accepta, parcimonios, doar un schimb de parohii între cele 
două eparhii, drumul nu a fost lung pentru a marca eşecul discuţiilor din acele 
zile. Deznodământul acestui episod, ca de altfel al străduinţelor care au urmat, 
de a reansambla aria de autoritate, de dinainte de 1912,487 a eparhiilor româneşti 
a făcut ca sinodalii să acorde un interes sporit pomenitei probleme. Date fiind 
incertitudinile legate de formula instituirii noului mitropolit, care puteau lăsa 
loc influenţelor exterioare, sinodalii considerau binevenită clarificarea definitivă 
a dreptului de alegere a viitorilor întâistătători ai bisericii „prin alcătuirea spre acest 
scop a unui statut aprobat şi de Majestate”. Nici perpetuarea cutumei de a lipsi 
eparhia orădeană de dreptul de a avea la rândul său delegaţi în sinoadele 
elective de la Blaj nu trebuia acceptată, precizau părinţii sinodali. O poziţie 
fermă se cerea viitorului mitropolit şi în ceea ce priveşte încorsetanta politică 
educaţională pe care guvernul de la Budapesta o promova în acele zile. Obiecţii 
au fost formulate şi la adresa proiectului de lege prezentat de ministrul 
Apponyi la sfârşitul anului 1917 în faţa aleşilor Parlamentului maghiar, care 
omitea, intenţionat, credeau părinţii sinodali, Biserica Greco-Catolică 
românească de la orice asistenţă pecuniară din partea statului. Cădea, aşadar, în 
sarcina viitorului mitropolit „[...] să lucreze cu toate puterile ca Biserica noastră să se 
împărtăşească de tot sprijinul material de care beneficiază celelalte confesiuni recepte”. 

Următoarele cinci teme luate în discuţie priveau spre necesităţile interne, 
imediate sau de perspectivă, ale bisericii. Unele dintre ele reiterau idei mai 
vechi, ca: organizarea anuală a sinoadelor arhidiecezane şi la o distanţă de trei 
ani a celor provinciale; reînvierea de către viitorul mitropolit a tradiţiei, atunci 
apuse, a vizitaţiilor canonice: „să meargă cât se poate de des în mijlocul poporului pentru 
a predica, pentru a controla viaţa morală a credincioşilor, combătând scăderilor lor şi 
încurajându-i la fapte mai bune”. Reţine atenţia formularea referitoare la alcătuirea 
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487 Viorel Ciubotă, Vicariatul naţional român din Carei, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 
1997, pp. 11-14. 



şi publicarea unui cod de drept canonic, care „ţinând seamă de tradiţiile trecutului şi 
de necesităţile vieţii moderne să cuprindă norme precise şi complete privitoare la întreaga viaţă 
bisericească”. Propunerea suprinde prin însăşi modernitatea ei, lăsând să 
transpară intenţia unui program de aggiornare488 pe   de-o parte, erau 
recunoscute şi apreciate principiile creştinismului primar care cadrau viaţa 
bisericii, despre care, însă, se credea că „nu mai pot fi normă potrivită pentru 
organizarea vieţii bisericeşti moderne”; pe de altă parte, canoanele stabilite în ultima 
jumătate de veac (cu ocazia celor trei concilii provinciale) lăsau nenormate 
spaţii largi ale vieţii ecleziastice de zi cu zi. Problema unui prese „conştiente pentru 
Biserică” nu a fost nici ea trecută cu vederea. Sinodalii vedeau în publicaţiile 
cotidiene şi periodice un excelent vehicul prin care biserica îşi putea „apăra cu 
demnitate drepturile şi propaga cu succes învăţăturile ei dătătoare de viaţă”. Plasată în 
încheierea manifestului sinodal, tema instituţiilor de cultură şi de învăţământ 
blăjene era meticulos înveşmântată într-o pledoarie abundentă. Celui care urma 
să ocupe treapta superioară în ierarhia Bisericii Unite i se cerea să acorde 
importanţă sporită unităţilor sus-numite, „[...] apărând şi susţinând caracterul lor 
românesc, încredinţând instrucţia persoanelor celor mai destoinice; [să fie] atent la lipsurile 
elevilor, îngrijindu-se să acorde pe seama profesorilor mijloacele materiale necesare, reclamate 
de exigenţele vieţii moderne”.489 

Ziua de 9 mai, cea a sinodulul electiv, s-a desfăşurat în acord cu cele mai 
amănunţite recomandări formulate de Ministerul de Resort de la Budapesta. În 
urma exprimării opţiunilor electorale de către preoţimea prezentă la sinod, cele 
mai multe voturi le-a obţinut vicarul capitular Vasile Suciu (74), urmat de 
episcopii Iuliu Hossu (58) şi Valeriu Traian Frenţiu (49).490 Odată finalizată 
etapa consultării preoţimii române referitoare la persoanele dezirabile în 
postura de arhiepiscop şi mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş, procesul instituirii 
înaltului demnitar bisericesc a intrat într-o nouă fază. Este vorba despre etapa 
consultărilor dintre Ministerul de Resort de la Budapesta şi reprezentanţii 
Sfântului Scaun privind nominalizarea unuia din cele trei nume care se regăseau 
pe lista rezultată în urma votului preoţilor. Uzanţa, confirmată de ultimele 
situaţii similare, era aceea ca cel care se situa în fruntea listei să primească 
nominalizarea din partea autorităţii civile şi confirmarea din partea celei 
bisericeşti, pornind de la principiul respectării opţiunii majorităţii preoţilor-
electori. Perioada de desfăşurare a sinodului electiv de la Blaj s-a suprapus peste 
o serie de transformări de la nivelul administraţiei centrale a statului maghiar, 

                                                             
488 Explicaţii privind raportul dintre tradiţiile apostolice asumate şi nevoia de a vorbi mereu pe 
înţelesul creştinilor, în Biserica Catolică, la Lawrence S. Cunningham, An Introduction to 
Catholicism, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 216-218. 
489 Semnatarii manifestului sunt: I. Hossu (canonic mitropolitan), A. Papiu (protopopul 
Iernotului), N. Togan (protopopul Sibiului), M. Brumboiu (protopopul Braşovului), S. 
Moldovan (protopopul Chichindealului), Alex. Gheţie (vicarul Silvaniei).  
490 Detalii, la Lucian Turcu, Arhidieceza greco-catolică, p. 246-248.  



concretizate şi printr-o remaniere a guvernului aflat în exerciţiu.491 Cu acel 
prilej, de pe lista executivului condus de Sándor Wekerle au dispărut o serie de 
miniştri, locul lor fiind luat de alte personalităţi politice proeminente la acea 
dată. Printre portofoliile remaniate s-a numărat şi cel al Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Albert Apponyi fiind înlocuit în post de către un fost titular al acelui 
minister, contele János Zichy. 

Aşadar, perioada care a urmat după desfăşurarea sinodului electiv de la 
Blaj a stat sub semnul străduinţelor Ministerului Cultelor de la Budapesta de a 
convinge Sfântul Scaun că cea mai potrivită persoană pentru ocuparea 
scaunului mitropolitan din Blaj era episcopul de Lugoj de la acea vreme, 
Valeriu Traian Frenţiu. Preferinţa pentru acesta din urmă şi-a exprimat-o prin 
repetate misive şi primatul Ungariei, cardinalul János Csernoch. De cealaltă 
parte, au existat poziţii în rândul episcopatului român, ca cea a episcopului 
Demetriu Radu, care au a încercat să persuadeze instanţa pontificală supremă, 
prin intermediul Nunţiaturii Apostolice de la Viena, de injustiţia care s-ar 
comite dacă ordinea preferinţelor preoţimii alegătoare pentru nominalizarea 
noului mitropolit nu ar fi respectată. În condiţiile unei poziţii intransigente 
adoptate de autorităţile maghiare faţă de chestiunea numirii viitorului 
mitropolit al bisericii româneşti, la mijlocul lunii septembrie 1918, Secretariatul 
de Stat al Sfântului Scaun îl autoriza pe nunţiul di Bonzo să declanşeze procesul 
canonic de instituire a episcopului lugojean în respectiva demnitate 
ecleziastică.492 Evoluţia evenimentelor la scară regională nu a mai permis 
ducerea la îndeplinire a acelui plan. Schimbarea cursului războiului în 
defavoarea Puterilor Centrale a afectat fundamental construcţia teritorială şi 
instituţională a monarhiei dualiste.493 Mai întâi periferiile, iar mai apoi însăşi cei 
doi poli politici tradiţionali ai Imperiului Austro-Ungar, au cunoscut o serie de 
transformări structurale care le-au remodelat identitatea geografică, 
demografică sau cea politică. În aceste condiţii, problema desemnării noului 
mitropolit greco-catolic român a fost amânată, sub presiunea unui context 
regional şi internaţional complicat şi totodată fluid, dar şi a situaţiei generate de 
transferul Transilvaniei din componenţa statului maghiar în cea a regatului 
român, proces acompaniat de nenumărate incertitudini şi chiar dificultăţi, 
inerente începuturilor. Depăşind euforia specifică noului început din societatea 
românească ardeleană, care făcuse loc chiar şi speranţei că unirea politică 
perfectată atunci va fi dublată de o reunire a românilor şi în plan confesional 
(având în vedere situaţia de sedisvacanţă a scaunelor mitropolitane de la Blaj şi 
Sibiu), finalizarea procesului de instituire a noului mitropolit a fost asumată de 
către Consiliul Dirigent în colaborare cu guvernul central de la Bucureşti. S-a 
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ajuns astfel ca în vara anului 1919 Sfântul Scaun să accepte numirea lui Vasile 
Suciu în funcţia de mitropolit al Bisericii Greco-Catolice româneşti. 

Instituirea celui de-al patrulea mitropolit al Bisericii Unite româneşti a 
reprezentat un episod cu adevărat inedit în viaţa instituţiei ecleziale. Declanşat 
în condiţiile unei societăţi bulversate şi obosite de război şi a unor presiuni de 
natură politică generate de măsurile adoptate sau proiectate de guvernele de la 
Budapesta, procesul s-a finalizat într-un context local şi internaţional 
fundamental diferit, care a oferit prilejul clarificării situaţiei de provizorat de la 
vârful Bisericii Greco-Catolice româneşti. Sarcina persoanei care avea să stea la 
cârma Bisericii Unite pentru următorii ani nu se anunţa una uşoară, în condiţiile 
în care modificându-se radical referinţele geografice, societale şi culturale cu 
care se familiarizase în ultimele două secole, biserica însăşi se vedea nevoită să 
se supună unui anevoios efort de adaptare, care avea să-i testeze sau să-i 
remodeleze propriile repere identitare.  
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This study highlights the difficult situation of the Greek-Catholic Church in 

Transylvania during the last year of the World War I. The most important issues that affected 
the Church at that time were the political and educational ones. The Government from 
Budapest wanted to establish in Transylvania a ,,cultural border”, in order to nationalize 
(magyarize) the Romanian confessional schools. The same Hungarian political leaders wanted 
to apply the project of ,,Catholic autonomy”, which was perceived by the Romanian Greek-
Catholics as an infringement on the full autonomy and canonical independence of their 
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had to cope with those days. After the death of metropolitan Victor Mihályi of Apşa, the 
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in Blaj. Our study, based on an unpublished documentation, analyzes the backstage games that 
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Anul 1918 a reprezentat pentru Europa Centralã şi de Sud-Est anul 

marilor cãderi, în sensul destrãmãrii imperiilor multinaţionale, dar şi anul 
marilor împliniri, pe ruinele imperiilor muribunde nãscându-se noi state 
naţionale, noi formaţiuni şi organisme politice (Cehoslovacia, Regatul Sârbo-
Croato-Sloven, Polonia, Austria, Ungaria, România). În majoritatea cazurilor 
constituirea statelor naţionale a fost precedatã de un val de violenţã care a 
marcat evoluţia ulterioarã a noilor state, precum şi relaţiile dintre acestea, 
manifestarea violentã a populaţiilor fiind pusã de numeroşi specialişti atât pe 
seama absenţei unui aparat de stat funcţional la sfârşitul primei conflagraţii 
mondiale, cât şi pe experienţa violentã acumulatã pe parcursul desfãşurãrii 
conflictului.494 Pornind de la aceste consideraţii, cu valoare constatativã, vom 
încerca pe parcursul demersului nostru sã surprindem, din perspectiva istoriei 
culturale, formele de manifestare violentã a românilor din Transilvania şi Banat, 
în contextul declanşãrii revoluţiei în întreg Imperiul Austro-Ungar, sã creionãm 
o tipologie a acestor manifestãri violente (violenţa soldaţilor, violenţa 
popularã), având ca principalã sursã documentarã numeroasele texte 
memorialistice identificate în antologii dedicate memoriei rãzboiului sau în 
paginile diferitelor monografii locale care redau mãrturii ale participanţilor 
direcţi la evenimente. 

Prãbuşirea fronturilor, dezintegrarea armatei şi a monarhiei austro-
ungare, vidul de putere creat prin aceasta, precum şi lipsurile de tot felul, 
nemulţumirile, frustrãrile acumulate în cei patru ani de rãzboi, au constituit 
cauzele izbucnirii violente din toamna şi iarna anului 1918, la toate acestea 
adãugându-se şi puternica epidemie de gripã spaniolã,495 care în multe zone a 

                                                             
494 Pentru o analizã a comportamentului violent în momentul prãbuşirii marilor imperii, la 
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Empires: Central Europe, Russia and the Middle East (1914-1923), London, Routledge, 2005; Robert 
Gerwarth, ,,The Central European Counter-Revolution. Paramilitary Violence in Germany, 
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Robert Gerwarth, John Horne, ,,Paramilitarism in Europe after the Great War. An 
introduction”, în Robert Gerwarth, John Horne (ed.), War in Peace. Paramilitary Violence in 
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495 Gripa spaniolã este o boalã, asemãnãtoare cu gripa aviarã din zilele noastre, apãrutã la 
sfârşitul Primului Rãzboi Mondial, odatã cu întoarcerea soldaţilor de pe front, în unele zone 
producând mai multe victime decât rãzboiul însuşi. Contemporanii au botezat-o ,,gripã 
spaniolã”, pentru cã presa spaniolã, necenzuratã (Spania nu a fost implicatã în acest rãzboi), i-a 
acordat o atenţie deosebitã. 



provocat mai multe victime decât rãzboiul. Deşi istoriografia româneascã a 
aplicat evenimentelor care au însoţit prãbuşirea monarhiei austro-ungare 
termenii de ,,mişcãri revoluţionare”, ,,revolte”, ,,rãscoale”, ,,revoluţie” sau 
,,acţiuni revoluţionare”,496 memoria colectivã a catalogat evenimentele din 
toamna şi iarna anului 1918 din Transilvania şi Banat cu termenul de 
,,revoluţie”, aceasta fiind concepţia epocii despre evenimentele desfãşurate 
,,[…] dupã canoanele impuse de o istorie secularã”.497 Personal, optãm pentru 
termenul de ,,revoluţie”, dat fiind faptul cã în urma mişcãrilor din toamna şi 
iarna anului 1918 a avut loc o schimbare fundamentalã a structurii de putere 
din Transilvania şi Banat, vechile autoritãţi austro-ungare fiind fie alungate cu 
forţa, fie obligate sã îşi depunã mandatul, vidul de putere fiind umplut de noile 
organisme naţionale româneşti (consiliile şi gãrzile naţionale). 

Conform opiniei reputatului istoric francez Michel Vovelle în cadrul 
oricãrei revoluţii democratice, în prima fazã se disting douã planuri de 
manifestare a spiritului revoluţionar: planul ţãrãnesc, popular, violent şi planul 
elitar, politic.498 În ceea ce priveşte planul popular, violent, asupra cãruia vom 
insista pe parcursul demersului nostru, sunt readuse în prim-plan 
comportamente arhaice, barbare dispãrute din spaţiul european, care amintesc 
de violentele rãscoale medievale, îndreptate împotriva autoritãţilor sau marilor 
latifundiari. În cazul Transilvaniei şi Banatului manifestãrile din aceastã primã 
fazã a revoluţiei, începând cu luna octombrie şi continuând pe tot parcursul 
lunii noiembrie 1918, au fost caracterizate de violenţã, anarhie, jafuri, crime, 
favorizate de vidul de putere creat prin prãbuşirea aparatului de stat austro-
ungar.499 Cauzele acestor manifestãri au fost atât de naturã economicã (scãderea 
productivitãţii, recolte slabe, scãderi salariale, deprecierea monedei), cât şi de 
naturã politicã (dezintegrarea monarhiei dualiste), militarã (prãbuşirea 
fronturilor, destrãmarea armatei austro-ungare şi întoarcerea soldaţilor de pe 
front), socialã (criza alimentarã, îmbogãţiţii de rãzboi), medicalã (epidemia de 
gripã spaniolã), ideologicã (avansul ideilor bolşevice),500 realitãţi consemnate de 
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497 Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica ,,mãruntã” sau istoria ignoratã (1914-1919), 
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a IV-a revãzutã şi adãugitã, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2011, p. 202). 
499 Nicolae Bocşan, ,,The Banatian Revolution from the Autumn of 1918 in the Collective 
Memory”, în Transylvanian Review, volum XXIV, numãr 4, 2015, p. 22. 
500 Alan John Percivale Taylor, Monarhia habsburgicã (1809-1918). O istorie a Imperiului Habsburgic 
şi a Austro-Ungariei, Bucureşti, Editura Allfa 2000, p. 209; Jean Bérenger, Istoria Imperiului 
Habsburgilor (1273-1918), Bucureşti, Editura Universitas, 2000, p. 497. 



textele memorialistice studiate: ,,[…] începuse revoluţia, ca o consecinţã a mizeriei 
generale din ţarã, cât şi a înfrângerilor suferite de armata austro-ungarã pe toate 
fronturile”.501 

În Transilvania şi Banat, în contextul nemulţumirilor generate de rãzboi, 
a numeroaselor rechiziţii şi împrumuturi de rãzboi, a inechitãţilor comise de 
autoritãţile locale, precum şi a tratamentului discriminatoriu pe care l-au suferit 
familiile celor plecaţi pe front, la mijlocul lunii octombrie a anului 1918 în 
rândul populaţiei a început sã se rãspândeascã agitaţia, primii care şi-au 
manifestat nemulţumirea fiind soldaţii, cei mai afectaţi de cruzimea şi mizeria 
rãzboiului.502 Rãzboiul, regimul politic şi conducerea armatei imperiale erau 
fãcuţi rãspunzãtori de nenorocirea de care suferea toatã lumea, iar soldaţii, pânã 
atunci loiali, nu mai erau dispuşi sã sprijine un sistem care îi adusese la o 
asemenea catastrofã ce provocase nenumãrate pierderi umane şi materiale.503 

Prima formã de manifestare violentã a soldaţilor, reţinutã de textele 
memorialistice, este ilustratã de refuzul de a mai da ascultare ordinelor militare 
şi de degradarea simbolicã a ofiţerilor superiori: ,,[…] Unii dintre ostaşi aveau 
ciudata predilecţie sã se distreze cu degradarea ofiţerilor pe care-i întâlneau pe stradã. Le 
smulgeau stelele şi rozeta şi le striveau cu sete sub bocancii sfârtecaţi”.504 Era una dintre 
numeroasele forme de rãzbunare, prin care ,,îşi revãrsau parcã tot amarul anilor de 
suferinţã ai rãzboiului”,505 împotriva celor care i-au condus în timpul rãzboiului şi 
i-au obligat sã se sacrifice pentru o cauzã strãinã lor. ,,Stelele” şi ,,rozeta” 
reprezentau simbolurile armatei imperiale, simpla lor afişare trezind furia şi 
dispreţul soldaţilor, ilustrativã în acest sens fiind mãrturia cãpitanului Traian 
Popa din Regimentul de Infanterie 64 Orãştie: ,,[…] o maşinã în care se gãsea un 
general în uniformã a fost opritã […] şi cum i-a zburat chipiul din cap lovit de aceştia. 
Motivul l-am constatat imediat, bietul general, Kaiser true, avea încã la chipiu cocarda 
imperialã”.506  

Neascultarea comenzilor militare şi degradarea ofiţerilor erau însoţite de 
devastarea magaziilor regimentelor şi de întoarcerea soldaţilor acasã, acelaşi 
cãpitan Traian Popa relatând urmãtorul episod: ,,[…] În poartã întâlnim un ţigan, 
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pardon, rom de azi […] îmbrãcat tip, top în uniformã din timp de pace, cu pantalonii 
strânşi pe vine, cu şnurul galben-negru la cusãturi şi cu împletitul în vitez-kötes la buzunare, 
în cap oribilul csako, iar în spate o raniţã îndesatã. L-am apostrofat, mãgulindu-l ce frumos 
este şi întrebându-l de unde are efectele şi unde merge. E revoluţie domnule, ştii ce e revoluţie? 
Nu mai avem împãrat, nu mai avem stãpânire, suntem liberi. Efectele ni le-am gãsit noi în 
magazii, pe care le-am spart. Patru ani ne-aţi purtat peticiţi şi zdrãnţoşi şi magaziile erau 
pline”.507  

Memorialistica a reţinut şi imaginea trenurilor aglomerate care îi 
transportau pe soldaţi spre casã, drumul de întoarcere devenind un adevãrat 
spectacol presãrat cu acte de vandalism, violenţã verbalã şi manifestãri obscene, 
mãrturia lui Lucian Blaga fiind ilustrativã în acest sens: ,,[…] După vreo câteva 
minute trenul fu luat cu asalt de soldaţii sosiţi în clipa aceea de pe frontul de sud, echipaţi cu 
toate ale lor. Se auzeau strigăte în toate graiurile împărăţiei. Se auzeau mai ales chiote 
ungureşti: ,,Trăiască republica maghiară!”. Ecourile foamei de libertate, cu accente de pustă, 
se multiplicau trecând dintr-un vagon în altul. Trenul se urni în cele din urmă, opintindu-se 
sub povara unui fragment de front prăbuşit […] Soldaţii se trezeau din greul sforăit al 
nopţii şi reintrau cu încetul în rolul lor de protagonişti ai libertăţii. Împuşcau pe ferestre, aşa 
din joacă, spre ţinte la întâmplare, în văzduh sau pe câmp. Prin staţii ochiul surprindea, din 
goana trenului, magazii devastate […] În vagon ne sufocam în înghesuiala ce nu voia să 
cedeze. Soldaţii, fixaţi locului, urinau pe ferestre, făcând glume de domeniul balisticii”.508 

Odatã întorşi acasã, constatând situaţia familiilor, de cele mai multe ori 
sãrãcite de numeroasele rechiziţii de rãzboi, soldaţii s-au rãfuit atât cu 
simbolistica ce evoca fostul imperiu, cât şi cu reprezentanţii politici sau militari 
ai acestuia:509 ,,[…] Cei reîntorşi dedaţi la spargeri încã în garnizoanã au venit înarmaţi 
cu puşti, granate şi chiar mitraliere, dând salve în tot mersul drumului ferat, jefuind trenuri 
şi vagoane de mãrfuri. Venirea soldaţilor au rãspândit groazã prin satele unde au sosit. Au 
speriat mai ales curţile boiereşti, dar nu mai puţin s-au înfricat notarii şi alţi funcţionari”.510 

Izbucnirea revoluţiei în toamna anului 1918, reîntoarcerea soldaţilor de 
pe fronturile de luptã, abrutizaţi pe tot parcursul desfãşurãrii rãzboiului şi 
radicalizaţi de situaţia familiilor sãrãcite, a dat naştere unor manifestãri 
revoluţionare violente, specifice violenţei populare tradiţionale. Printr-un 
fenomen de contagiune mentalã faptele se deruleazã destul de asemãnãtor de la 
o zonã la alta, de la o localitate la alta, scenariul variind prea puţin. În fapt, era 
vorba despre un conflict al populaţiei cu autoritãţile locale şi cu toţi îmbogãţiţii 
satelor, de la moşieri la ţãranii înstãriţi, victimele cele mai avizate fiind, în 
primul rând, notarii satelor (consideraţi rãspunzãtori de rechiziţiile fãcute), 
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jandarmii, marii proprietari, în unele cazuri învãţãtorii, care au fãcut parte din 
comisiile de rechiziţii.511  

În desfãşurarea evenimentelor episcopul Oradiei, Roman Ciorogariu, 
remarca rolul activ al femeilor care, în dorinţa lor de a se rãzbuna pe cei care le 
provocaserã unele neplãceri în timpul rãzboiului, îi incitau pe bãrbaţii lor, 
întorşi de pe front, la violenţã: ,,[…] rolul principal aici în aceste acte de rãzbunare    
l-au avut femeile, care se plângeau bãrbaţilor veniţi de pe front asupra nedreptãţilor ce li s-a 
fãcut în absenţa lor. Şi bãrbaţii înfuriaţi de cele auzite de la femei cãutau sã puie mâna pe 
nedreptãţitori”.512 

Simbolurile imperiale, afişate în locurile publice sau pe frontonul 
principalelor instituţii ale statului, au fost primele care au cunoscut furia 
popularã, acestea fiind distruse sau incinerate,513 ilustrativã în acest sens fiind 
mãrturia bãnãţeanului Pavel Jumanca care, în memoriile sale, nota urmãtoarele: 
,,[…] Statuia împãratului Francisc Iosif I, aşezatã în marginea parcului era turnatã în 
bronz şi nu putea fi stricatã. A fost stropitã cu noroi şi murdãrii, dar a rãmas întreagã […] 
flãcãi şi tineri din toate clasele sociale, au adus funii, le-au legat de gâtul statuii şi o au 
prãvãlit cu faţa în jos, chipul turnat în bronz al bãtrânului imbecil care a cârmuit împãrãţia 
austriacã din dezastru în dezastru pânã la totala ei prãbuşire”.514 

Actele de violenţã au continuat cu recuperarea bunurilor rechiziţionate 
pentru armatã, cu atacarea depozitelor de alimente, aflate sub autoritatea 
notarilor, acestea exercitând o mare fascinaţie, întrucât acolo se aflau depozitate 
cele mai multe alimente. Astfel, acţiunile revoluţionare au debutat cu asaltarea 
notarilor, locuitorii satelor şi comunelor solicitându-le împãrţirea alimentelor, 
deschiderea depozitelor de cereale, precum şi sã dea socotealã de împãrţirea 
ajutoarelor de rãzboi, apoi cu jefuirea, maltratarea, alungarea şi mai rar cu 
uciderea acestora, cu toate cã nu toţi notarii s-au comportat ca nişte brute în 
perioada rãzboiului.515 Referitor la violenţa îndreptatã împotriva notarilor, 
Nicolae Badiu, în memoriile sale, nota urmãtoarele rânduri: ,,[…] Puşcau pe 
fereşti aşa, în neştire. Poate era o izbucnire a energiilor acumulate în acest fel de temperament 
feroce şi sãlbatic […] un cuvânt era pe buzele tuturor: Notaroş! Dar ce aveau ei cu notarul? 
Faptul cã acest funcţionar de la sate reprezenta toatã urgia ungureascã tãbãrâtã pe capul 
românilor şi al sârbilor. El executa ordinele venite de la teribilul Tisza Pista, el împãrţea 
mila femeilor, recvira cele trebuincioase pentru armatã, înscria pe cei ce trebuia sã plece la 
armatã şi în fine tot de la el atârna şi fãlmântãşul (dispensa militarã) al acelora cari aveau 
drept sã rãmânã acasã. Şi notarii, în majoritate unguri, în trufia lor oarbã nu s-au achitat 
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în mod demn de aceste îndatoriri. Toate pãcatele guvernelor ungureşti le-au plãtit aceşti 
funcţionari cu capul lor”.516  

O altã categorie spre care s-a îndreptat furia satelor a fost aceea a 
jandarmilor care, în contextul prãbuşirii autoritãţii centrale, în marea lor 
majoritate, au fugit înainte de a fi atacaţi:517 ,,[…] Jandarmii care apãrurã furã 
dezarmaţi uşor. Se adunarã mai mulţi în jurul lor, chipurile sã-i lãmureascã şi la un semn 
le-au pus mâna pe arme, iar dupã câteva ghionturi îi fãcurã scãpaţi. Erau jalnici în furia lor 
fãrã arme, cu capul gol”.518 

Acţiunile revoluţionare au continuat cu atacarea şi devastarea marilor 
proprietãţi funciare, soldate uneori cu maltratarea şi uciderea proprietarilor, 
referitor la aceastã etapã sursele memorialistice oferind sute, poate chiar mii de 
exemple. În ultimele zile ale lunii octombrie 1918, ţãranii au atacat moşiile 
marilor proprietari (atât maghiari, cât şi români) şi le-au jefuit. Referitor la 
aceastã etapã, Nicolae Schiau din localitatea Daia, menţiona urmãtoarele 
rânduri despre atacarea conacului moşierului Kristof Pongracz: ,,[…] Tata a pus 
boii la car şi ne-am dus la Valea Oii, unde gãrzile formate în timpul nopţii, cu armamentul 
de pe front i-au alungat pe proprietari. Gãbãnaşurile şi magaziile ardeau. Jumãtate din sat 
era acolo, fiecare lua ce putea duce. Noi am luat grinzi, pe care, dupã ani de zile, le-am 
folosit la construcţia şurii noi. Focuri mari ardeau în diferite pãrţi, se frigeau şi viţei. 
Conacul de la ,,Curte” a fost devastat de cãtre cei din Mândra (o parte a satului). Era mai 
mic… Se mai povesteşte cã în furia lor, localnicii au luat chiar şi scutecele copilului 
administratorului conacului, un anume Zall”.519 

Atacarea conacelor şi moşiilor nobiliare a fost însoţitã de prãdarea şi 
umilirea publicã a proprietarilor de cãtre populaţia revoluţionarã, istoricul 
David Prodan oferind un astfel de exemplu: ,,[…] Autoritãţi în sat erau numai 
notarul şi jandarmii, iar moşier Barcsay Gabor, din familia mare Barcsay, care a dat şi un 
principe […] Pe Barcsay l-au cruţat acum sub cuvânt cã a fost om bun, n-a asuprit pe 
nimeni, nu i-a fãcut nimãnui nici un rãu, nici o nedreptate […] Se nimerise tocmai când 
ieşeau oamenii de la bisericã. Judecând cã a început şi aici devastarea, au nãvãlit în curte, au 
început prãpãdul […] Bãtrânul Barcsay, aşezat într-un fotoliu, trebuia sã priveascã cu ochii 
lui dezastrul […] Nu şezu mult, un ţãran îl apostrofã: ,,ia mai scoli cã ai şezut destul, sã 
mai şed şi eu”. Şi îi smulse de sub el fotoliul. Sub promisiunea sã le plãteascã o sumã 
bunicicã, doi ţãrani îl încãrcarã apoi pe cãruţa cu paie, îl coperirã cu un cojoc şi pornirã cu el 
la Vinţ. Se înãbuşa bietul sub cojoc, dar tot mai bine aşa. Pe drum ţãranii se mai oprirã de 
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vreo douã ori: ,,nu merem mai departe dacã nu ne mai dai atâta”. Şi a trebuit sã 
fãgãduiascã”.520 

Demn de menţionat este şi faptul cã de aceste acte de violenţã şi de 
devastãri nu au fost scutiţi nici românii, în special învãţãtorii care fãcuserã parte 
din comisiile de recrutare sau de rechiziţii, precum şi arendaşii, negustorii, 
proprietãţile bãncilor româneşti sau ale celor douã biserici româneşti fiind 
devastate şi jefuite: ,,[…] La sate omoruri, românii ei între ei, puneri de foc şi alte 
rãutãţi omeneşti. Din Progor-vestea: notarul este omorât. La Moldova-Veche tot notarul este 
asasinat, la Sasca Montanã, omul de vazã şi pacinic Mica Paul, omorât de un român, la 
Potac aceeaşi cruzime cu arderea casei dascãlului, cadavrul neîngropat, fiind încã în casã şi 
alte nesfârşite bestialitãţi ale omului-animal în revoluţie”.521 

Acest comportament violent al populaţiei a convers de multe ori înspre 
zona unei haiducii moderne, care se autojustificã invocând penuria alimentarã 
din satele româneşti transilvãnene şi bãnãţene, dar şi sentimentul forţãrii unui 
timp al echitãţii sociale.522 

Tipic pentru momentele tulburi, atacurile, jafurile, devastãrile şi crimele 
au fost însoţite de distrugerea actelor de arhivã, în cazul satelor şi comunelor 
fiind distruse şi arse o parte a actelor aflate în sediile notariale şi ale primãriilor, 
inclusiv registrele şcolare şi matricolele de stare civilã.523 

Vidul de autoritate, creat prin alungarea sau pãrãsirea oficiului de cãtre 
autoritãţile austro-ungare, a fost prielnic şi ,,vitejilor de dupã rãzboi”, elementelor 
oportuniste de la marginea societãţii, care s-au instalat în primul rând,524 
revelatoare în acest sens fiind exemplele redate de Lucian Blaga care, în 
memoriile sale, amintea jefuirea caselor, a pivniţelor şi a depozitelor comunitãţii 
sãseşti din Sebeş de cãtre astfel de elemente: ,,[…] Coborând în pivniţele fãrã fund 
au bãut mai departe, în dezmãţul beţiei, carabinele se descãrcau aproape de la sine în buţi. 
Vinul gâlgâia inundând fundul nisipos al pivniţelor […] Şi s-au pomenit oamenii a veni cu 
carele, ca la zi de iarmaroc şi molipsindu-se unul de la altul fãrã împotmolire, au încãrcat tot 
ce era de încãrcat prin pivniţi, au pustiit cârciuma, au golit cele vreo zece încãperi de belşug 
ale negustorului. Dupã ce din cele mişcãtoare nu mai rãmãsese nimic, s-au pomenit oamenii a 
scoate ferestrele, uşile, sobele şi a desprinde podelele”.525 

Conform opiniei Eugeniei Bârlea, unul dintre principalele cadre pentru 
declanşarea jafurilor au fost târgurile, care adunau sute de oameni din mai 
multe localitãţi, oameni nemulţumiţi, conflictuali, gata sã urmeze sugestia şi 
exemplul altor sate rãsculate, sã se ralieze primului imbold de jaf. În atmosfera 
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tensionatã a toamnei anului 1918, târgurile au reprezentat adevãrate butoaie de 
pulbere, iar nelipsitul consum de alcool, de regulã, cu asemenea prilej, chibritul 
aprins. Aici, se coagulau mulţimile, acestea devenind încrezãtoare în forţa 
numãrului şi în dreptatea lor, aici o mulţime amorfã devenea o comunitate cu o 
voinţã unicã, intervenţia forţelor de ordine transformându-le, de multe ori, în 
adevãrate bãi de sânge.526 

Tensiunile acumulate în timpul rãzboiului, jafurile, violenţele de tot felul, 
precum şi puternica epidemie de gripã spaniolã izbucnitã în toamna anului 
1918 care ,,bântuia cu furie pretutindenea, secerând milioane de victime ca ciuma din 
bãtrânele vremuri”,527 au declanşat o serie de practici, impregnate de superstiţie şi 
nesiguranţã, rãtãciri care amintesc de perioada medievalã. De exemplu, în 
localitatea Cut, moşie a Arhidiecezei Greco-Catolice de Alba şi Fãgãraş, a fost 
înregistrat urmãtorul episod: ,,[…] în starea de rãvãşiri sufleteşti, produse de un rãzboi 
distrugãtor abia încheiat şi de pierderile dureroase de membri ai atâtor familii, Cutul nu a 
fost cruţat în acea perioadã nici de un eveniment de rãtãcire momentanã a dreptei judecãţi. A 
fost cazul unei femei în vârstã, consideratã a fi strigoaie şi care ar fi abãtut epidemia de gripã 
spaniolã asupra satului. Rãtãcirea minţilor s-a materializat curând, socotindu-se ca fiind 
necesarã deshumarea şi arderea respectivei persoane decedate. Drept urmare, într-o zi 
mohorâtã, un grup de sãteni a început deshumarea şi incinerarea cadavrului femeii. Starea de 
revoluţie, cu autoritatea comunalã suspendatã, nu a fãcut posibilã venirea la faţa locului a 
cuiva care sã vadã ieşirea din minţi ce se desfãşura. Preotul, rude ale defunctei sau alţi 
oameni lucizi din sat nu au îndrãznit, de asemenea, sã se apropie, convinşi fiind cã starea de 
lucruri era de aşa naturã, încât nu te puteai aştepta decât la confruntãri violente, care ar fi 
lãrgit şi mai mult sfera suferinţelor”.528 

Memorialistica a reţinut şi un alt tip de violenţã, violenţa fostelor 
autoritãţi politico-administrative austro-ungare, care au rãspuns violenţei 
populare cu acte de agresivitate, cel mai cunoscut caz fiind cel consumat în 
localitatea Beliş, proprietate a familiei Urmánczy. În aceastã localitate funcţiona 
o întreprindere forestierã unde, în timpul rãzboiului, mâna de lucru era 
asiguratã de prizonierii italieni capturaţi de armata austro-ungarã. La sfârşitul 
conflictului, prizonierii italieni au devastat magaziile întreprinderii şi au 
incendiat-o, jandarmii anunţând familia Urmánczy despre acest incident, vina 
fiind aruncatã asupra românilor. Baronul Ioan Urmánzy a organizat un 
detaşament militar, care a fost trimis în satul Beliş ,,ca sa facã ordine”, cursul 
evenimentelor transformând ,,ordinea” într-o adevãratã baie de sânge, cãruia   
i-au cãzut victime circa 50 de români.529 Cazuri asemãnãtoare au fost 
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consemnate de memoria colectivã în numeroase localitãţi (Rusca Montanã, 
Cornea, Domaşnea, Teiuş530 etc.), unde populaţia localã a fost terorizatã de-a 
dreptul de acţiunile fostei stãpâniri: ,,[…] Ei terorizau aceste comune […] Învinuind 
locuitorii de diferite fapte, cele mai multe streine de ei, finenţii se socotirã îndreptãţiţi sã-i 
judece şi apoi îi atacarã”.531 

Puseul de violenţã popularã s-a atenuat la începutul lunii noiembrie 1918 
şi a fost eliminat odatã cu manifestarea planului elitar, politic, reprezentat de 
constituirea Consiliului Naţional Român Central, a consiliilor şi a gãrzilor 
naţionale române, ca organe menite sã menţinã ordinea şi siguranţa publicã.532 
Prin înfiinţarea lor, consiliile naţionale comitatense, orãşeneşti, comunale şi 
locale au inaugurat procesul de organizare politicã, pe baze naţionale, 
constituind nucleul viitoarei organizãri statale româneşti. Înlocuind sau în cele 
mai multe cazuri subordonându-şi vechea organizare politicã, consiliile 
naţionale au avut valoarea unor adevãrate organe ale puterii de stat,    
aducându-şi aportul la bunul mers al vieţii, la aprovizionarea populaţiei, la 
asigurarea comunicaţiilor, a siguranţei publice şi a bunurilor tuturor cetãţenilor, 
indiferent de naţionalitate.533  

Memoria colectivã a românilor din Transilvania şi Banat a reţinut 
manifestarea violentã a populaţiei în toamna şi iarna anului 1918 ca un moment 
aparte în mişcarea naţionalã, dat fiind faptul cã aceasta reprezenta preluarea 
puterii de cãtre români pe cale revoluţionarã.534 Violenţa prezentã la nivel 
popular a reprezentat prima fazã a revoluţiei care s-a manifestat ca un conflict 
al soldaţilor întorşi de pe front, al familiilor acestora cu cei pe care îi considerau 
vinovaţi de situaţia dificilã pe care erau nevoiţi sã o suporte. Departe de a fi 
complet, demersul nostru, bazat pe analiza numeroaselor texte memorialistice 
ardelene şi bãnãţene, adevãrate izvoare istorice pentru surprinderea violenţei 
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revoluţionare în toamna şi iarna anului 1918, propune un punct de vedere 
asupra acestui fenomen, în speranţa cã modestele rezultate la care am ajuns sã 
se dovedeascã utile şi altor colegi istorici preocupaţi de aceastã perioadã. 
 
 
The Violent Dimension of Transylvania and Banat’s Revolution at the End of the Great 

War as Reflected in Memoirs 
 

(Abstract) 
 

The end of the Great War, the fall of the war fronts and the collapse of the 
multinational empires were accompanied by a series of violent anarchic protests, political or 
social movements, robberies, murders etc., which later during the interwar period would give 
rise to the so-called ,,paramilitary violence”. At the end of the war, in the context of the fall of 
the Austro-Hungarian monarchy, the Romanians from Transylvania and Banat directly 
experienced the feeling of imperial collapse and the end of inequalities, feelings that were 
evidenced through numerous memoirs. Throughout the years of the war, the lack of 
requisitions, famine, shortages of all kinds demoralized the population, to whom the end of the 
military conflict brought the promise of a better future. The enthusiasm of the population 
soon turned into a long line of violence and devastation, the arson of the properties of the 
noble Hungarian families, followed by the most heinous crimes that mainly targeted local 
notaries and gendarmes, who were seen as symbols of the former regime. From this 
perspective, the present article represents a brief introduction to a subject hardly debated in the 
Romanian historiography, that of ,,revolutionary violence”, the tense atmosphere in 
Transylvania and Banat in the autumn and winter of 1918, while trying to capture the shapes of 
these anarchic and violent demonstrations, as well as their evolution up to the formation of the 
new Romanian stately organizations. 

Keywords: Transylvania, Banat, 1918, memoirs, revolutionary violence, anarchy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÎN SPRIJINUL ROMÂNIEI MARI. MISIUNILE LUI MIHAIL GUIU 
ÎN RUSIA ŞI UNGARIA (1918-1920)* 

 
Ionel Sigarteu 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
    

Identitatea lui Mihail Guiu este puţin cunoscută în literatura de 
specialitate. Numele său apare în documentele referitoare la participarea 
românilor în cadrul mişcării bolşevice din Rusia şi Ungaria în perioada 1918-
1920.535 Interesant este faptul că după anul 1920 numele său nu mai apare în 
nomenclatorul de cadre al Partidului Comunist din România.536 În perioada 
interbelică Guiu a fost redactor la Gazeta Voluntarilor din Cluj. Persoanele care 
l-au cunoscut (Sever Bocu, Octavian Goga, Onisifor Ghibu, Voicu Niţescu, 
Elie Bufnea şi Roman Ciorogariu) l-au caracterizat în memoriile lor ca un 
patriot român care a luptat pentru cauzele naţionale. Această imagine s-a impus 
în urma colaborării din timpul războiului între Mihail Guiu, Octavian Goga şi 
Sever Bocu. Condamnaţi la moarte de tribunalul maghiar, Guiu i-a ajutat pe cei 
doi să treacă prin Ucraina ocupată de trupele austro-ungare şi Rusia bolşevică 
pentru a ajunge în Franţa, unde trebuiau să formeze Consiliul Naţional Român 
din Paris.  

De ce nu s-a scris despre Mihail Guiu în perioada interbelică sau 
comunistă, sau de ce acesta apare atât printre bolşevicii din Rusia, cât şi printre 
cei din Ungaria? Sunt întrebări ale căror răspunsuri le găsim doar în 
documentele de arhivă. La Arhivele Naţionale din Bucureşti se găsesc unele 
surse care clarifică misterul din jurul lui Guiu, demonstrând că acesta a lucrat ca 
agent secret, din anul 1918, pentru Corpul Voluntarilor Transilvăneni-
Bucovineni din Rusia, apoi pentru Consiliul Dirigent şi în perioada interbelică 
pentru Inspectoratul General de Siguranţă din Transilvania. Aceste documente 
se găsesc sub forma unor rapoarte, ele fiind un rezumat al misiunilor lui Guiu, 
care au fost înaintate către Consiliul de Război al Corpului 7 Armată din Sibiu 
pentru a-şi dovedi nevinovăţia. După război, Guiu a fost pus sub urmărire 
penală fiind acuzat de crimă de înaltă trădare şi crimă contra siguranţei interne 
a statului pentru activităţile sale întreprinse în Ungaria în decursul anului 
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1919.537 După multe misiuni secrete extrem de complicate duse în străinătate, 
având ca scop supravegherea organizaţiilor internaţionale bolşevice în care se 
aflau români, Guiu nu s-a bucurat de recunoştinţa cuvenită, fiind cercetat după 
1920 de Consiliul de Război din Sibiu.538  Procesul său a durat cinci ani şi doar 
în 1925 a fost achitat, după intervenţii din partea lui Octavian Goga, Victor 
Deleu, Petre Nemoianu, Ilie Rău de la Siguranţa Naţională, episcopul ortodox 
Roman Ciorogariu şi canonicul greco-catolic Iacob Radu.539 

Denunţarea lui Guiu în faţa instanţei nu este un lucru surprinzător 
pentru că persoanele care nu i-au cunoscut adevărata misiune l-au considerat 
un trădător de patrie pentru activităţile sub acoperire, care au presupus inclusiv 
călătorii alături de bolşevicii maghiari şi români prin localităţile din Arad cu 
scopul de a face propagandă.540 El a prezentat unele acte oficiale provenite de 
la autorităţile care l-au însărcinat cu misiunea sa în Rusia şi Ungaria, însă 
Consiliul de Război nu a putut fi convins până în 1925. Unii militari au încercat 
chiar să-l şantajeze, cerându-i sume fabuloase pentru a fi achitat. În urma 
acestor demersuri, Guiu a cerut, printr-un memoriu, ministrului de război să se 
facă o anchetă în dosarul său. Dacă acuzaţiile ar fi fost continuate, acesta ar fi 
fost nevoit să dea publicităţii toată misiunea sa secretă, împreună cu toate actele 
ce le deţinea de la autoritãţile civile şi militare pentru a se apăra.541 Au avut loc 
schimburi de informaţii între minister şi consiliu, iar în 27 februarie 1925 
procesul s-a încheiat.542 

Evenimentele la care a luat parte Mihail Guiu pe parcursul a doi ani sunt 
inedite pentru istoriografia română, de aceea pe baza rapoartelor şi cu ajutorul 
altor surse vom încerca să reconstituim misiunile sale. Înainte de a trece la 
acestea vom face câteva precizări referitoare la originea sa. 

Mihail Guiu s-a născut în 1888 în Ezmihaza, judeţul Timiş-Torontal, 
familia sa stabilindu-se apoi în comuna Mişca din judeţul Arad.543 A fost notar 
până la izbucnirea războiului, după care a fost încadrat ca sublocotenent în 
Regimentul 2 Honvezi din armata austro-ungară.544 A fost trimis pe frontul de 
est, unde cade prizonier la ruşi, fiind printre primii ofiţeri transilvăneni care a 
intrat voluntar în armata română. A fost numit conferenţiar-şef de Corpul 
Voluntarilor Români din Kiev, fiind repartizat în localitatea Vladimir din 
sectorul Moscovei cu misiunea de a recruta prizonieri pentru serviciile armatei 
române. În decursul a trei luni, până la izbucnirea revoluţiei bolşevice din 25 
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octombrie 1917, a reuşit să recruteze 350 de prizonieri, însă schimbarea 
regimului din Rusia a stopat activitatea corpului.545 

Tratativele de pace ale bolşevicilor cu Puterile Centrale la Brest-Litovsk 
au complicat situaţia românilor. Întoarcerea trupelor germane şi austriece în 
Ucraina şi Rusia de Sud au rupt toate legăturile cu România şi Corpul 
Voluntarilor din Kiev.546 Cum misiunea diplomatică românească nu mai 
funcţiona la Moscova, guvernul de la Iaşi nu mai avea nici un control asupra 
evenimentelor din Rusia unde erau implicaţi românii. În această perioadă, 
potrivit lui Victor Deleu, organizatorul Corpului de Voluntari Ardeleni şi 
Bucovineni din Rusia, Guiu a primit prima sa misiune secretă de a rămâne la 
Moscova pentru a supraveghea mişcarea revoluţionară a maghiarilor care au 
căzut în captivitatea rusească.547 

Mai târziu a primit o a doua misiune de a monitoriza mişcarea bolşevică a 
dezertorilor din Vechiul Regat condusă de Cristian Rakovsky. Acest personaj a 
schimbat situaţia românilor din Rusia după ce s-a stabilit în Moscova. 
Beneficiind de sprijinul bolşevicilor, a dat ordin ca voluntarii să fie arestaţi şi 
internaţi în lagăre, iar prizonierii să fie concentraţi în jurul Odessei, unde s-a 
format un batalion de dezertori pentru a fi folosit împotriva armatei române. 
Cum această situaţie punea în pericol securitatea statului român, a avut loc o 
înţelegere între Mihail Guiu, Ariton Pescariu, Dobrovici de la Banca Naţională 
şi consulul român din Moscova, Pierre Guerin, de a înfiinţa o organizaţie cu 
numele ,,Societatea Muncitorilor şi Ţăranilor Români din Rusia”, pentru a 
contrabalansa puterea deţinută de Rakovsky pe lângă bolşevici. Prin această 
organizaţie, Guiu a fost trimis de către Comisariatul Afacerilor Străine ruseşti 
delegat în Comitetul Central al prizonierilor din Rusia pentru a reprezenta 
interesele românilor, deoarece toate naţionalităţile aveau reprezentanţi: 
germanii, austriecii, maghiarii, cehii, sârbo-croaţii şi polonezii.548 Beneficiind de 
această funcţie, Guiu a intervenit la autorităţile bolşevice în favoarea 
voluntarilor din Rusia europeană şi Siberia care erau ameninţaţi cu moartea:   
le-a eliberat legitimaţii speciale, ei fiind membrii organizaţiei comuniste 
româneşti care trebuiau să facă propagandă bolşevică prin lagărele de 
prizonieri, însă în realitate ei recrutau voluntari pentru cel de-al doilea corp de 
voluntari transilvăneni-bucovineni. Organizaţia comunistă i-a mai susţinut pe 
voluntari cu bani, alimente şi cazare până ce au putut să se întoarcă în România 
din cauza condiţiilor nepotrivite din Rusia.549 Au beneficiat de aceste ajutoare 
Ghiţă Pop, fostul redactor al gazetei voluntarilor din Kiev ,,România Mare”, 
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profesorul Isopescu-Grecul din Bucovina, pretorul Martinovici din Banat şi 
tânărul Cornel Vaida, absolvent de drept din Oradea.550 

Pentru a se găsi o soluţie referitoare la soarta foştilor prizonieri de război 
de pe teritoriul Rusiei, a avut loc la Moscova în data de 13-14 aprilie 1918 un 
congres al tuturor naţionalităţilor din Austro-Ungaria.551 La acest eveniment au 
participat atât românii din organizaţia comunistă din Moscova, cât şi 
reprezentanţii celui de-al doilea corp de voluntari. În discuţiile dintre cele două 
organizaţii româneşti ar fi intervenit însuşi Béla Kun, şeful secţiei comuniste 
austro-ungare din Internaţionala a III-a, propunându-le voluntarilor români o 
colaborare prin intermediul bolşevicilor pentru a putea fi destrămat regimul 
existent în Austro-Ungaria.552 Organizaţia comunistă română din Moscova a 
ajutat în secret cel de-al doilea corp de voluntari, oferindu-i sprijin financiar sau 
eliberându-i acte false, însă puteau exista alte raţiuni pentru ajutorul propus de 
Kun. Oricare ar fi fost sensul acestei colaborări, înţelegerea nu s-a realizat, 
deoarece voluntarii martori la evenimente au respins vehement înţelegerea cu 
bolşevicii.553 Spre deosebire de români, voluntarii şi bolşevicii cehi în cadrul 
acestui congres şi-au unit forţele. Ei s-au decis să infiltreze bolşevici printre 
trupele care trebuiau să plece pe frontul de vest pentru a executa lucruri ilegale 
în Austro-Ungaria şi Germania.554 

După ce s-a restabilizat situaţia românilor din Rusia, Guiu a plecat în 
România în iunie 1918 pentru a preda informaţiile culese autorităţilor. A fost 
însoţit de maiorul Protopopescu, fost membru în comisiile de recrutare a 
voluntarilor, pe care îl eliberează prin intervenţii la bolşevici din închisoarea din 
Saratov, unde fusese arestat din ordinul lui Rakovsky.555 

Ajuns la Iaşi, Guiu nu a stat mult timp, deoarece semnarea păcii separate 
nu a putut fi acceptată de românii din străinătate.556 Cum pe teritoriul Rusiei se 
aflau mulţi voluntari care doreau să continue lupta cu Puterile Centrale însă nu 
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aveau conducători, s-a format cu ajutorul Misiunii Militare Franceze o celulă 
secretă la Iaşi. Aceasta avea scopul să organizeze şi să treacă ofiţeri voluntari 
din România în Siberia.557 Pe tot parcursul traseului din ţară până la destinaţie 
au fost implantaţi agenţi secreţi care aveau misiunea de a oferi informaţii 
referitoare la situaţia din Ucraina şi Rusia.558 Ghidaţi de aceştia au plecat din 
Moldova în grupuri mici câţiva transilvăneni cu destinaţia Samara, locaţie unde 
a început să se formeze noul corp de voluntari români.559 

Pentru a-i susţine pe aceştia, Guiu a primit o nouă misiune de a se 
reîntoarce în Rusia unde trebuia să faciliteze această trecere în Siberia. 
Concomitent, trebuia să facă propagandă sub masca bolşevismului printre 
prizonierii care doreau să se întoarcă în Austro-Ungaria sau Germania. Aceştia 
trebuiau convinşi să nu mai lupte în cazul în care vor fi chemaţi din nou la 
arme, ci să provoace revoluţii în ţările lor de origine, scopul fiind de a dezbina 
pe această cale Puterile Centrale.560 Aşadar, Guiu şi-a riscat viaţa printre 
germanii şi austriecii din Ucraina să treacă din nou în Rusia, de data aceasta 
fiind însoţit de însuşi Octavian Goga care trebuia să ajungă în Franţa, călătoria 
sa fiind şi mai dificilă.561 Încheierea păcii de la Bucureşti a ruinat planurile lui 
Goga de a publica o lucrare amplă pentru publicul din Occident în care să 
reflecte lupta ardelenilor. Activitatea sa propagandistică până la Pacea de la 
Bucureşti l-a plasat primul pe lista persoanelor cerute pentru extrădare de 
Austro-Ungaria. Pentru a scăpa cu viaţă şi pentru a-şi continua munca, acesta  
s-a hotărât să plece în Paris unde putea să facă propaganda necesară prin viu 
grai.562 

Despre călătoria lui Goga şi Bocu, alături de Mihail Guiu, s-a amintit în 
memoriile lui Onisifor Ghibu.563 Referitor la acest pasaj Sever Bocu a declarat 
în memoriile sale564 că ar fi trebuit să plece în Occident doi emisari, dar în final 
a plecat doar el, alături de Guiu, nefiind menţionat numele lui Goga. Acest 
lucru se explică prin faptul că volumul publicat de Bocu în perioada interbelică 
a fost supus cenzurii şi au fost astfel scoase pasaje întregi, printre acestea  
numărându-se şi descrierea călătoriei prin Rusia alături de Goga.565 
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Din declaraţiile inedite ale lui Victor Deleu şi Octavian Goga566 şi din 
memoriile lui Sever Bocu reiese că această plecare nu a fost o misiune impusă 
de autorităţi, ci a fost mai mult un angajament pe care şi l-a luat Guiu faţă de 
camarazii săi, iar ei şi-au lăsat pe mâna acestuia ,,toată soarta, toată viaţa”.567 
Călătoria a început cu probleme, deoarece atât Goga, cât şi Bocu ar fi fost 
refuzaţi de prefectul poliţiei din Iaşi de a le elibera paşapoarte. Sever Bocu îşi 
procură paşaport fals prin intermediul Legaţiei Franceze,568 iar Goga rezolvă 
problema cu ajutorul lui Ion Pelivan care ar fi intervenit la primarul Tighinei de 
atunci Adamovici, eliberându-i un paşaport fals.569 Ce a urmat de aici ne-a 
rămas consemnat într-un document găsit în arhivele Federaţiei Ruse de 
doamna Florica Dobre, de la Arhivele Ministerului Apărării Naţionale, în 
timpul unui stagiu de cercetare. Acest document demonstrează cât de 
periculoasă a fost călătoria lui Guiu alături de Goga, deoarece acesta ar fi fost 
recunoscut de mai multe ori în timpul traseului. În final au reuşit să treacă 
frontul german cu ajutorul unui colonel rus refugiat din Rusia bolşevică pe care 
Guiu îl salvase de la moarte, iar frontul rusesc a fost traversat prin ascunderea 
identităţii lor, aceştia prezentându-se sub statutul de  bolşevici.570 

Traseul lui Octavian Goga în Franţa s-a realizat, din Rusia, prin Finlanda, 
Suedia şi Anglia,571 însă această călătorie s-ar putea să fi avut iniţial un alt plan. 
Potrivit declaraţiilor lui Victor Deleu, Guiu a trebuit iniţial să-l ducă pe Goga în 
Samara.572 Aici se afla Misiunea Militară Franceză, consulatul francez şi cel de-
al doilea corp de voluntari transilvăneni-bucovineni.573 De aici aceste trupe, 
împreună cu cehii, trebuiau să ajungă la Vladivostok, unde urmau să fie 
îmbarcate şi transportate peste Pacific, prin Canalul Panama şi peste Atlantic în 
Franţa, scopul lor fiind lupta pe frontul de vest.574 Prin urmare, acest itinerar ar 
fi putut fi prima soluţie propusă pentru Goga. Traseul nu s-a realizat probabil 
din cauza schimbărilor de planuri, Antanta ordonând redeschiderea frontului 
de est în Rusia,575 astfel voluntarii au fost implicaţi în războiul civil rusesc.576  
Dacă chiar acesta ar fi fost planul iniţial, noile schimbări din Rusia nu l-au 
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împiedicat pe Guiu să găsească o soluţie alternativă, aşadar traseul Finlanda-
Suedia-Anglia-Franţa s-ar putea să se fi concretizat datorită ingeniozităţii şi a 
relaţiilor pe care acesta le avea printre bolşevici. 

Potrivit surselor edite se cunoaşte faptul că Mihail Guiu a fost însoţit 
doar de Octavian Goga şi Sever Bocu, dar există şi alte surse care dovedesc 
contrariul, numărul acestora fiind mai mare. Din documentul găsit în arhivele 
ruseşti reiese că au fost patru persoane, pe lângă cele trei amintite, ar mai fi fost 
cu ei ordonanţa lui Guiu, un ţăran pe nume Tătaru din Munţii Apuseni.577 
Acesta nu este un detaliu semnificativ, însă cea de-a doua sursă furnizează 
informaţii extrem de importante. La Arhivele Naţionale se găsesc memoriile 
bucovineanului Silviu Zugrav, care ne arată o altă interpretare a lucrurilor. 
Chiar dacă acesta este redactat după 50 de ani de la evenimente, l-am luat în 
considerare într-o anumită măsură după ce am descoperit în declaraţiile lui 
Victor Deleu că destinaţia lui Goga trebuia să fie Samara. 

Din acest manuscris reiese că Guiu ar fi fost însoţit de la Iaşi de doi 
bucovineni, un bun cunoscător de limbă germană şi un vorbitor de limbă 
ucraineană. Autorul manuscrisului, unul dintre cei doi bucovineni, ne relatează 
că după ce au ajuns în Moscova, nejustificând motivul, sau mai probabil 
neştiindu-l, au mers la Kremlin. Aici susţine memorialistul cineva ar fi avut 
rezervată o întâlnire, iar pe la orele 11-12 într-o zi obişnuită Goga ar fi fost 
chemat de însuşi Lenin în audienţă. Întâlnirea nu ar fi durat mai mult de o oră, 
dar ea l-ar fi schimbat total pe Goga. Acesta s-ar fi întors ,,roşu ca focul” 
exprimându-se ,,că aşa om n-a mai văzut în viaţa lui”, deoarece Lenin ar fi auzit 
despre problemele românilor din Ardeal.578 Un episod cam greu de crezut, însă 
dacă chiar a avut loc o întâlnire între Goga şi Lenin sau alte persoane 
importante din guvernarea bolşevică acestea nu s-au realizat numai prin 
intermediul lui Mihail Guiu. Din aceleaşi pagini mai reiese că destinaţia lui 
Octavian Goga nu a fost divulgată în timpul călătoriei, decât doar după această 
întâlnire, când chiar el le-ar fi explicat celorlalţi că o să plece în Paris prin 
Finlanda.579 Referitor la aceste evenimente Goga a precizat că Mihail Guiu a 
intervenit atât la autorităţile bolşevice din Moscova, cât şi la autorităţile de 
frontieră pentru a putea trece în Finlanda, iar fără aceste servicii călătoria sa ar 
fi fost imposibilă.580 

După plecarea lui Goga spre Finlanda, Guiu s-a axat pe misiunea  primită 
din ţară. Cei doi bucovineni au fost înscrişi în rândurile propagandiştilor 
bolşevici pentru a face agitaţie printre prizonierii Puterilor Centrale care doreau 
să se întoarcă în ţările lor. În tot acest timp, Guiu a stat alături de maghiarii581 
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care au lansat, în paralel cu voluntarii români şi cehi, o intensă propagandă 
pentru înscrierea oamenilor lor în Armata Roşie sau în trupele bolşevice de 
partizani. Această propagandă nu s-a redus doar la cetăţenii lor, ci s-a extins şi 
în rândul românilor din Transilvania, deoarece organizaţia maghiară pretindea 
că îi reprezintă şi pe aceştia, militând pentru formarea Ungariei Mari.582 Acest 
lucru punea în pericol siguranţa României Mari, astfel Guiu a stat alături de 
maghiari încercând să delimiteze organizaţia românească comunistă din 
Moscova faţă de cea maghiară, evidenţiind în acest mod caracterul etnic al 
românilor din Transilvania.583 

După o muncă de două luni de propagandă printre foştii prizonieri din 
Austro-Ungaria au apărut primele rezultate, izbucnind revoluţia în Ungaria, 
Austria şi Germania. Prin urmare, în noiembrie 1918 membrii Comitetului 
Prizonierilor, în frunte cu Béla Kun, au plecat în ţările lor cu scopul de a-şi 
continua propaganda acasă la ei. Nemaiavând niciun motiv de a mai rămâne în 
Rusia au plecat şi românii din Organizaţia Muncitorilor şi Ţăranilor, singurul 
care a mai rămas la Moscova fiind Guiu, motivând camarazilor săi că rămâne 
pentru a se ocupa de repatrierea prizonierilor şi a voluntarilor care se mai aflau 
în Rusia. În realitate Guiu pleacă din Rusia în Ungaria luându-şi statutul de 
prizonier, ajungând la Budapesta în februarie 1919.584 Potrivit lui Victor Deleu, 
care a fost numit şeful poliţiei şi al siguranţei naţionale din Transilvania, sub 
conducerea Consiliului Dirigent, Guiu obţinând informaţii preţioase de la 
maghiari, a venit în Ungaria cu organizaţia lor bolşevică pentru a o putea 
supraveghea şi pentru a da apoi autorităţilor române numele maghiarilor care 
doreau împărţirea Ardealului.585 

A ajuns în Ungaria în momentul arestării lui Béla Kun de către guvernul 
Károlyi. Se stabileşte însă la Oradea sub numele fals de Crişan pentru a nu fi 
identificat de autorităţi, deoarece îl declaraseră tradător de patrie pentru că a 
intrat în armata română.586 La 19 martie 1919, comisia militară aliată din 
Budapesta a prezentat hotărârea Consiliului Militar Interaliat din Paris cerând 
retragerea trupelor maghiare din Satu Mare, Oradea Mare şi Arad. În aceste 
circumstanţe, Károlyi adresează poporului maghiar un manifest prin care 
refuză condiţiile impuse şi cedează puterea comuniştilor. Se constituie un 
guvern revoluţionar sub preşedinţia lui Garbai, Béla Kun devenind comisarul 
poporului în afacerile străine şi principalul actor al noului regim.587 Acesta 
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instaurează acelaşi sistem ca în Rusia Sovietică, caracterizat de teroare, asasinate 
şi jafuri. Abuzuri s-au făcut atât din partea maghiarilor, cât şi din partea 
românilor care au aderat la bolşevism (de exemplu, Palatul Episcopal Greco-
Catolic şi Clubul Naţional au fost ocupate, iar canonicii persecutaţi). 

Pentru a contrabalansa situaţia, Guiu intervine la comisarul judeţean din 
Bihor, Katz Bela, care îi pune la dispoziţie o forţă armată pentru a linişti 
spiritele dezlănţuite.588 Raportându-se prezenţa sa în Oradea şi implicarea lui în 
evenimentele revoluţionare, a fost chemat la Budapesta de Béla Kun, acesta 
propunându-i funcţia de comisar al afacerilor românilor, însă Guiu refuză 
oferta invocând programul bolşevic care prevedea autodeterminarea oricărei 
naţionalităţi. Propune însă înfiinţarea la Oradea Mare a unui organ bolşevic 
românesc independent de cel maghiar, în consecinţă pleacă fără a obţine în 
totalitate aprobarea din partea lui Kun şi pune bazele Directoratului 
Revoluţionar Român.589 La această organizaţie au aderat Emil Mureşan din 
Cluj, care a devenit în perioada interbelică secretarul Partidului Naţional 
Liberal, un muncitor pe nume Silveşan, profesorul universitar Alexici care s-a 
stabilit după evenimentele revoluţionare în Budapesta, Avramescu şi 
Creţulescu, comunişti din Vechiul Regat care rămân prizonieri în Ungaria după 
căderea regimului.590 Au existat şi alţi români care au trecut la bolşevism, mai 
ales dezertori din armata română, dar aceştia au refuzat gruparea românească 
alipindu-se la aceea din Budapesta. S-a început astfel o luptă disproporţionată 
între cele două organizaţii, deoarece românii nu au avut resursele necesare, 
bolşevicii maghiari având tot sprijinul din Budapesta.591 

Prin aceste evenimente demarate de comunişti a trecut şi episcopul 
ortodox Roman Ciorogariu, care a fost ameninţat cu moartea de Garda 
Naţională Ungurească. Acest episod l-a adus în contact cu Mihail Guiu, care a 
intervenit în favoarea episcopului, bineînţeles sub pretextul unei percheziţii 
comuniste la locuinţa acestuia. Pentru a nu fi recunoscut, Guiu îşi trage căciula 
pe ochi în timpul actului, dezvăluindu-şi identitatea sa doar la încheierea 
evenimentelor, printr-o strângere de mână cu Ciorogariu, lăsându-i un mesaj 
călduros: ,,nici când n-ai fost în mai mare siguranţă”.592 Episcopul a aflat întregul 
adevăr doar în timpul procesului lui Guiu, la care a fost martor. Descoperind că 
în data de 24 martie 1919 gărzile ungureşti vor merge să-l ridice pe Ciorogariu 
probabil pentru a-l asasina, Guiu, sub masca unei percheziţii la consistoriu, a 
protejat valorile şi viaţa episcopului prin amplasarea unei gărzi de pază puternic 
înarmate în faţa locuinţei acestuia. La miezul nopţii au avut loc puternice 
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altercaţii între maghiari şi oamenii lui Guiu, eveniment ce a fost considerat de 
Ciorogariu o ,,coincidenţă misterioasă” până în timpul procesului.593 

Intervenţiile lui Guiu au continuat, cea mai dificilă luptă s-a dus cu secuii 
care au început să jefuiască satele româneşti şi domeniile seculare, săvârşind 
chiar asasinate. Printre victimele lor s-au numărat avocaţii Ciordaş şi Bolcaş din 
Beiuş. Pentru a se face dreptate, Guiu a cerut intervenţii din partea guvernului 
bolşevic din Budapesta, cazurile fiind anchetate de comisari militari din 
Budapesta, el aflându-se bineînţeles printre anchetatori.594 

Atrocităţile s-au intensificat odată cu înaintarea trupelor române spre 
Oradea. Bolşevicii au dorit să jefuiască Palatul Episcopal Greco-Catolic, însă 
Guiu a prevenit acest act luând asupra sa valorile episcopiei şi depunându-le la 
,,Altalanos Hitel Bank” din Budapesta.595 Când s-a întors în ţară, a predat 
autorităţilor chitanţele băncii în valoare de 18.000 de coroane şi biletul de 
depunere în valoare de circa o jumătate de milion de coroane, toate fiind 
proprietatea Episcopiei Greco-Catolice din Oradea Mare. Aceste valori au fost 
apoi preluate de trupele române în timpul ocupării Ungariei şi predate 
episcopiei.596 Tot datorită lui s-a împiedicat jefuirea tezaurului Băncii Naţionale 
Austro-Ungare din Oradea în valoare de 39 de milioane de coroane, lăsându-l 
armatei române care se afla în apropierea oraşului. Pentru acest motiv a fost 
trimis în judecata tribunalului revoluţionar din Budapesta, dar ştiind să se apere 
împotriva acuzaţiilor aduse a fost achitat.597 

În tot acest timp, Guiu s-a bucurat de autoritate printre maghiari, având 
legături strânse la Budapesta, mai ales cu bolşevicii cu care fusese în Rusia, 
înfiltrându-se atât de bine printre ei, adoptând chiar ţinuta lor, purtând la brâu 
multe revolvere şi bombe de mână.598 Considerându-l un om de-al lor, a fost 
numit preşedinte al tribunalului revoluţionar din Ceglad599 şi a fost ales chiar 
deputat în parlamentul maghiar din timpul regimului lui Béla Kun.600 

În timpul înaintării armatei române spre Budapesta, Guiu a rămas printre 
maghiari până la căderea sovietelor. Se întoarce apoi în ţară, unde a  predat un 
raport cu datele culese din Ungaria la Consiliul Dirigent, iar în octombrie 1919 
este trimis din nou în Rusia pentru a se informa despre tezaurul românesc, 
problema alipirii Basarabiei, stările interne din Rusia şi să facă o analiză 
referitoare la condiţiile pe care Rusia le-ar cere în caz de pace cu România.601 
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În drumul său spre Rusia, trecând prin Arad, a fost arestat şi predat 
parchetului, unde a fost interogat de autorităţi timp de şapte zile, după care a 
fost pus în libertate. Acest lucru a fost posibil datorită intervenţiei şefului 
serviciului de siguranţă din Arad, Ilie Rău. Acesta a primit ordin de la 
subinspectoratul general de siguranţă din Transilvania, cu sediul la Sibiu, să 
intervină la Parchet pentru eliberarea lui Mihail Guiu, pentru a putea să-şi 
îndeplinească misiunea sa secretă.602 Fiind eliberat în iarna anului 1919, pe un 
ger de -35 de grade Celsius, Guiu trece frontiera Poloniei în Rusia, luând 
informaţiile necesare, după care se întoarce în ţară în februarie 1920. Raportul 
său şi dovezile aduse au fost prezentate regelui Ferdinand de Eduard Ghica, 
şeful Siguranţei Naţionale şi Victor Deleu, secretar la Interne. Peste două luni a  
primit o altă misiune, aceea de a supraveghea organizaţiile bolşevice din 
Polonia, Austria şi Germania, sarcină îndeplinită doar parţial, deoarece românii 
din aceste organizaţii au început să-şi dea seama de adevăratul statut pe care îl 
avea Guiu.603 

La reîntoarcere a fost numit de Resortul de Interne comisar guvernial în 
Cluj, ocupându-se de problemele legate de evacuare. După desfiinţarea 
Directoratului General a fost numit funcţionar prin decret regal. A lucrat la o 
bancă din Cluj, perioadă în care a realizat numeroase călătorii în străinătate în 
scopuri economice dar, în secret, a lucrat în continuare pentru Inspectoratul 
General de Siguranţă din Transilvania.604 Pe lângă activitatea sa secretă, Guiu s-
a remarcat în perioada interbelică prin susţinerea unei propagande 
antirevizioniste. Un eveniment important din România, organizat la iniţiativa 
sa, a fost Congresul Internaţional din Cluj în anul 1933, la care au participat 
delegaţi din Cehoslovacia, Iugoslavia şi Polonia.605 

Dosarul lui Mihail Guiu scoate la suprafaţă noi detalii despre munca 
depusă de România şi de românii din Transilvania pentru a continua războiul 
mondial în pofida semnării Păcii de la Bucureşti. Toate demersurile făcute au 
avut un singur scop: unirea Transilvaniei cu România şi păstrarea securităţii 
acestui stat. Un rezultat al acestei munci sunt misiunile lui Mihail Guiu care 
scot la iveală informaţii despre un sector puţin cercetat în istoriografia 
românească, cel referitor la munca din umbră a serviciilor secrete româneşti606 
în timpul războiului. 
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On behalf of the Great Romania.  
Mihail Guiu’s Missions in Russia and Hungary (1918-1920) 

 
(Abstract) 

 
Since the end of the First World War and up to present, Mihail Guiu’s name has 

remained a mystery for the Romanian historiography. The memorial and the documents 
regarding the Bolshevik movement from Russia and Hungary (1918-1920) have described him 
as a volunteer of the Romanian Army or as a participant in the revolution from Russia and 
Soviet Hungary. His ranking within the Bolsheviks from Russia and Hungary has generated 
numerous questions referring to the goals of his actions. This mystery that has covered the 
personality of Mihail Guiu has been solved due to the existence of unpublished materials 
found in the Archives from Bucureşti; the documents mentioned demonstrate that this historic 
character has been a secret agent for a certain period of his life. He has been invested by the 
Romanian state with various secret missions with the aim of supervising the Romanians from 
the international communist organizations. 
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INVESTIGÂND PRIMUL RÃZBOI MONDIAL DIN PERSPECTIVA 
UNEI ANCHETE INTERBELICE 

 
Asist. Cercet. Dr. Andreea Dãncilã Ineoan 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Intrarea într-o perioadă care consacră împlinirea unui centenar de la 

Primul Război Mondial impune şi în spaţiul românesc redeschiderea 
generosului şantier de cercetare destinat intervalului 1914-1918. Momentul 
reprezintă pentru istorici prilejul de a resuscita anumite teme consacrate, de a 
impune noi interpretări sau de a provoca dezbateri în jurul perspectivelor mai 
puţin consolidate istoriografic. 

Într-o lucrare de referinţă internaţională apărută la 90 de ani de la 
izbucnirea conflagraţiei mondiale, când se făcea un bilanţ al istoriei Marelui 
Război şi se încerca stabilirea nişelor lăsate insuficient acoperite de investigaţiile 
istorice, se enumerau cu titlu de prioritate pentru noile cercetări analiza 
comunităţilor în perioada 1914-1918, solidarităţile pe care acestea le dezvoltă, 
transformările organizărilor sociale şi analiza situaţiilor locale, toate acestea tuşe 
ce ar putea redesena marile naraţiuni ale experienţelor sociale din anii Primului 
Război Mondial.607 

Într-adevăr, la orizontul anului 2004 când apăruse lucrarea menţionată, 
zona era una destul de puţin frecventată şi în cazul cercetărilor româneşti care 
au reuşit cu greu să opereze piruetele mai sus indicate în abordările 
conflagraţiei, respectiv să sondeze reacţiile diverselor straturi sociale în acest 
interval, ale comunităţilor de suferinţă pentru care războiul devenise fapt 
cotidian sau strategiile de supravieţuire asumate colectiv în această perioadă.608 

Atunci când încerca o analiză a felului în care s-a produs receptarea 
Marelui Război în spaţiul românesc, Florin Ţurcanu opina că subiectul ocupă 
încă o poziţie ingrată în peisajul istoriografic autohton, reprezentând un 
interstiţiu deloc provocator între un secol XIX de care se leagă modernizarea 
României şi efervescenţa politică şi culturală a perioadei interbelice. Memoria 
războiului este una „fagocitată” de momentul comemorativ „1 decembrie”, 
abordarea perioadei 1914-1918 situându-se până în zilele noastre între 
reminiscenţele retoricii naţional-comuniste şi completa ignorare a subiectului.609 
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În ciuda simptomelor indicate de Florin Țurcanu, tema Primului Război 
Mondial a revenit în ultimii ani în cercetările istorice autohtone cunoscând o 
interesantă dinamică, favorizată, e drept, şi de ceasul aniversar care se 
apropia.610 

Reţinem mai cu seamă orientările unui tot mai coagulat grup din spaţiul 
istoriografic transilvăneano-bănăţean ce a devenit în mod programatic interesat 
de recuperarea memorialisticii războiului, de mărturia personală a martorilor şi 
participanţilor la experienţa războiului. Seria volumelor de memorialistică 
bănăţeană îngrijite de regretatul profesor Nicolae Bocşan,611 mentorul unui 
colectiv din care au mai făcut parte Mihaela Bedecean şi Ionela Moscovici, 
continuând mai vechile abordări de istorie culturală ale cercetătorului Valeriu 
Leu, au contribuit decisiv la reconfigurarea scrisului istoric al Marelui Război şi 
au deschis drumul către o abordare subiectivă a experienţelor din perioada 
1914-1918, adeseori pierdută în mizele militar-politice ale conflictului. 

În spatele textelor triumfaliste, plonjând adesea în inflamări naţionaliste 
gratuite se pierde de fapt o lume care iese din război profund traumatizată, cu 
un bagaj violent încă neinvestigat pe deplin. Cum se comportă „frontul de acasă” 
în timpul acestui război? Cum resimt comunităţile care nu se află în teatrele de 
operaţiuni mutaţiile conflagraţiei? Cum şi când se termină de fapt războiul în 
fostele regiuni ale Imperiului Austro-Ungar? Ce se întâmplă în acest spaţiu în 
intervalul octombrie-decembrie 1918, perioadă în care se produce 
demobilizarea soldaţilor, semnarea armistiţiilor şi intrarea armatei române, 
altfel spus, transferul din cadrele imperiale în cele ale statului naţional? 

Pe urma unor formule de răspuns la aceste interogaţii încercăm să 
readucem în atenţia cercetării istorice actuale o sursă generoasă, insuficient 
interogată, tratată fragmentar, estompându-i-se astfel calitatea de seismograf al 
teritoriilor româneşti din Ungaria dualistă în perioada 1914-1918. 

Încă din anul 1915, presa românească din Transilvania vehiculează 
insistent ideea unei statistici monumentale care să înregistreze sacrificiile umane 
şi materiale aduse de comunităţile româneşti în timpul războiului aflat în 
desfăşurare. Stimulat de această idee, Teodor Păcăţian,612 preşedintele secţiei 

                                                             
610 Studiul de faţă are ca punct de referinţă major producţiile istoriografice ce tratează Marele 
Război în dimensiunea sa transilvăneană. 
611 Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Marele Război în memoria bănăţeană 1914-1919, volum I, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012; Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Mihaela Bedecean, 
Marele Război în memoria bănăţeană 1914-1919. Memoriile lui Pavel Jumanca, volum II, Cluj-Napoca, 
Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2013; Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, 
Mihaela Bedecean, Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919), volum III, Cluj-Napoca, 
Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, 2015. 
612 Teodor Păcăţian (1852-1941): istoric (Românii din Ardeal în anii de renaştere naţională 1848/49, 
Istoriografi vechi, istoriografi noi, etc.), jurnalist (redactor al ,,Tribunei”, ,,Telegrafului Român”), 
traducător (Libertatea după John Stuart Mill, Principiile politice, după F. de Holtzendorf, 1899), 
personalitate culturală transilvăneană importantă, beneficiind de recunoaştere instituţională încă 
înainte de Primul Război Mondial.  



istorice a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român (ASTRA), propune Comitetului Central al prestigioasei 
instituţii sibiene realizarea unui astfel de proiect tocmai pentru ca la finalul 
conflagraţiei, în eventualitatea unei victorii a Puterilor Centrale, românii, 
demonstrându-şi loialitatea în tranşee, să poată revendica drepturi politico-
naţionale. Demersul era orientat spre culegerea de informaţii referitoare la 
prezenţa militară a românilor în rândurile armatei imperiale, starea socială a 
combatanţilor şi a familiilor lor, decoraţiile primite etc., urmând a înregistra 
toate aceste date la nivelul fiecărei comune din teritoriile transilvănene ale 
monarhiei austro-ungare şi ulterior a le centraliza pe comitate.   

Planul lui Păcăţian este repede aprobat, ASTRA punând în joc propriile 
reţele deja create, despărţămintele, pentru a asigura uriaşa infrastructură a 
acestui demers. Vectori de distribuţie şi persuasiune în această anchetă de 
proporţii regionale urmau a fi preoţii români de ambele confesiuni. Secţia 
istorică a Asociaţiunii sibiene stabileşte iniţial un chestionar cu nu mai puţin de 
50 de întrebări, refuzate însă de membrii Comitetului Central care considerau 
că răspunsurile vor fi abordate cu superficialitate şi imposibil de utilizat la o 
scară atât de mare. De la chestionarul maximal se trece în timp la cel minimal, 
ASTRA hotărând pentru moment stabilirea de către preoţii din fiecare comună 
a unei liste cu credincioşii plecaţi pe front, blocând astfel elanul unei anchete de 
amploare în sensul imaginat de Teodor Păcăţian. Însă într-un context care se va 
tensiona continuu după anul 1916, priorităţile Asociaţiunii se reordonează, 
astfel că proiectul rămâne ignorat până după sfârşitul războiului când acelaşi 
Teodor Păcăţian reia iniţiativa acestei anchete. De această dată, premisele 
investigaţiei sunt total schimbate, coordonatorul demersului mărturisind: 
„Situaţia acum nu mai era cea de la anul 1915. Scopul pe care l-a avut Asociaţiunea atunci 
în vedere, acum din fericire nu mai avea să fie urmărit. Datele statistice din întrebare 
trebuiau să fie totuşi adunate, acum din alte motive şi interese, mai înalte, patriotice şi 
naţionale: trebuiau să fie culese pentru istorie”.613 

Motivaţiile iniţiatorului anchetei se înscriu în linia consacrată a perioadei 
interbelice, războiul nemaiputând fi lecturat decât în grila eroică, a sacrificiului 
patriotic, iar datoria în faţa istoriei devine imboldul care face imperativă 
reluarea acestei macro-anchete care se încărcase în acest răstimp de miza unui 
proiect naţional. 

În şedinţa din 29 septembrie 1921, ASTRA, convinsă de pledoaria lui 
Teodor Păcăţian, hotărăşte demararea lucrărilor care urmau să fie coordonate 
de la Cluj-Napoca „[...] pentru motivul că acolo se găsesc organele conducătoare de la care 
aşteptăm sprijinirea efectivă a acestei acţiuni şi pentru că acolo sunt deja adunate o seamă de 
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date ce le-aţi putea utiliza la această lucrare”.614 Andrei Bârseanu, preşedintele 
ASTREI, îl asigura cu această ocazie pe iniţiatorul îndrăzneţului proiect că se 
vor face demersuri pentru a se obţine sprijinul statului şi al Bisericii în această 
campanie de colectare de informaţii. Acelaşi îi sugerează să nu omită din 
această anchetă comunele româneşti rămase în Iugoslavia, Ungaria şi 
Cehoslovacia pentru a avea un tablou complet asupra perioadei 1914-1918. La 
scurt timp, Ion Bianu, directorul Bibliotecii Academiei Române începe să-l 
curteze şi el pe Teodor Păcăţian, interesat de întocmirea unei astfel de statistici 
şi pentru Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina.615 În funcţie de rezultatele 
primei investigaţii, proiectul propus putea deveni unul cu implicaţii la scară 
naţională. 

Revenind la traseul anchetei, ASTRA, beneficiind de suportul 
Ministerului de Interne,616 reuşeşte ca în numai câteva luni să trimită în toate 
comunele şi oraşele transilvănene imprimate cu rubrici fixe ce urmau a fi 
completate pentru fiecare caz în parte. Doar consultând documentele prezente 
în fondul ASTREI se poate intui amploarea efortului depus de coordonatorii 
anchetei. În luna martie a anului 1922, Teodor Păcăţian raporta instituţiei care 
credita această anchetă că nu a primit niciun răspuns la chestionarele trimise. 
Cerea prin urmare să se apeleze la Directoratul de Interne ca să se pună 
presiune la nivelul primăriilor prin circulare. Totodată, acelaşi sugera ca un 
funcţionar „de încredere” să se deplaseze din casă în casă pentru a strânge 
datele.617 Lipsa de interes a autorităţilor şi imposibilitatea strângerii datelor de 
pe teren, pun sub semnul întrebării continuarea acestei lucrări despre care 
spuneau, într-o şedinţă consacrată tocmai acestui subiect, cei din comitetul de 
conducere al Asociaţiunii că „[...] s-au făcut şi se fac mari cheltuieli fără multe prospecte 
de a ajunge la scop”.618 Lucrurile încep să se redreseze treptat şi în luna iunie 1922 
Teodor Păcăţian anunţă încântat că a primit datele complete din Bistriţa-
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este asigurată”. 
617 S. J. S. A. N., Fond ASTRA, III44-334/1922, f. 36-37. 
618 Ibidem, III-549/1922. 



Năsăud, Târnava Mică, Solnoc-Dăbâca.619 Dacă în cazul localităţilor rurale, 
după o stagnare iniţială, lucrările anchetei încep să se desfăşoare în ritmul 
solicitat de coordonatorii de la centru, în cazul oraşelor transilvănene, Păcăţian 
va acuza mereu „indiferentismul” manifest al celor însărcinaţi cu răspunsurile la 
această anchetă.620 Pentru a responsabiliza suplimentar autorităţile locale, 
Păcăţian împreună cu Ioan Lupaş au reuşit să obţină de la Ministerul de Interne 
o circulară adresată subprefecţilor şi primarilor prin care acestora li se solicita 
deplină seriozitate în abordarea anchetei demarate de ASTRA.621 La 28 iunie 
1922 era deja preluat materialul din 14 foste comitate (complet însă doar din 
Sibiu, Făgăraş, Braşov, Solnoc-Dăbâca, Odorheiu, Târnava Mică, Bistriţa 
Năsăud), rămânând restante Arad, Bihor, Caraş-Severin, Ciuc, Maramureş, 
Sălaj, Sătmar, Turda-Arieş.622 

După un efort uriaş de sistematizare şi prelucrare a informaţiilor obţinute 
de pe teren, în anul 1923 la Sibiu, la editura Asociaţiunii apărea lucrarea de 
referinţă până în zilele noastre, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar 
şi Maramurăş aduse în războiul mondial din anii 1914-1918.  

Imediat după lansare, Comitetul Central al ASTREI felicita efortul 
coordonatorului într-un astfel de laudatio: „Lucrarea dumneavoastră e mai mult 
decât un succes, e un triumf. Ea dovedeşte că, cu toate greutăţile inerente stărilor noastre de 
tranziţie, dacă este râvnă şi stăruinţă adevărată, ca în cazul Dumneavoastră, se pot face 
lucruri de care va trebui să ţină odată seama chiar şi posteritatea cea mai îndepărtată”.623 

Cu acest volum se părea că dosarul anchetei efectuate de Teodor 
Păcăţian se încheia. Însă, pe lângă acele tabele care urmăreau o recuperare 
cantitativă a războiului şi care au reprezentat de fapt punctul central al 
demersului Asociaţiunii şi aspectul cel mai popularizat în acea vreme, 
preşedintele secţiei istorice a inserat şi un chestionar cu câteva întrebări, de 
asemenea obligatorii: „I. Care e valoarea aproximativă a contribuţiunilor benevole, făcute 
de românii din comună în natură în cursul războiului? II. La care sumă se urcă toate 
pagubele de război pe care le-a avut comuna? III. În toamna anului 1918 fost-a revoluţie în 
comună? Cum s-a urzit, cum s-a dezvoltat? S-a format gardă naţională în comună? Sub a 
cui conducere? IV. La adunarea mare de la Alba-Iulia, ţinută la 1 decembrie 1918 câţi 
locuitori din comună au participat, la a cui îndemnare şi sub a cui conducere?”. 

Răspunsurile la aceste întrebări nu au fost însă niciodată publicate 
integral de către Teodor Păcăţian, Comitetul Central al ASTREI acuzând o 
gravă criză financiară care făcea imposibilă acordarea de noi fonduri pentru 

această lucrare.624 După şase decenii de uitare, începând cu anii ʼ80 s-a încercat 
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o publicare parţială, pe doar câteva comitate a răspunsurilor la cele patru 
întrebări, fără însă a supune această sursă istorică unei analize care să o 
privească integral, la scara întregii Transilvanii, aşa cum de fapt a fost ea gândită 
de iniţiatorul său.625 

Chiar dacă astfel de anchete au mai fost derulate cu predilecţie în spaţiul 
bănăţean (ne referim la iniţiativa lui Nicolae Ilieşiu din 1934 sau la cea a lui 
Ioachim Miloia din 1924),626 chestionarul lui Teodor Păcăţian are meritul de a fi 
plasat cronologic cel mai aproape de evenimentul sondat, dar şi pe acela al 
anvergurii, oferind o radiografie complexă a întregii regiuni. 

Pentru a creşte cota de reprezentativitate a datelor obţinute în urma 
anchetei, cei însărcinaţi să răspundă la cele patru întrebări sus amintite făceau 
parte din elita administrativă a localităţii (primarul, secretarul, notarul primăriei) 
şi din cea cultural-bisericească (învăţătorul şi preotul satului). Majoritatea 
chestionarelor sunt semnate de către toate aceste autorităţi, respectând 
instrucţiunile oferite de Păcăţian. 

Fiecare dintre cele patru întrebări gândite de iniţiatorul demersului se 
constituie în piste capabile să surprindă şi să propună perspective diferite 
asupra războiului. Prima întrebare, cea referitoare la ajutoarele de război 
încearcă să stabilească gradul de implicare al celor rămaşi acasă, să redea 
imaginea mobilizării „frontului de acasă”, a efortului voluntar al comunităţii pe 
timp de război. Răspunsurile la a doua întrebare, cea privind pagubele de 
război au o puternică încărcătură emoţională, cu referiri la o realitate traumatică 
încă nedepăşită pe deplin. Este vorba despre o lume care păşeşte într-un timp 
nou cu un bagaj dramatic nechestionat încă pe deplin sau pierdut în 
festivismele momentului. 

Analiza acestor itemi propuşi de Teodor Păcăţian este relevantă pentru 
constrângerile prin care câmpul militar şi cel politic ordonează o societate 
transilvăneană ce trăieşte la cote maxime excepţionalismul stării de 
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beligeranţă.627 Aceste răspunsuri sunt capabile să contureze perspectiva de la 
firul ierbii a felului în care s-a trăit războiul departe şi aproape de front în 
interiorul unor comunităţi care au trebuit să găsească nişe de supravieţuire 
personală şi colectivă într-un context limită. 

Cea de-a treia întrebare, referitoare la evenimentele revoluţionare de la 
sfârşitul războiului, este de departe cea mai provocatoare pentru analiză pentru 
că suscită o anumită narativitate, reclamă interpretarea, autocenzura, relaţia cu 
memoria istorică a respondenţilor. În spatele acestor camuflaje nu trebuie însă 
pierdut din vedere tabloul general: toamna anului 1918 a reprezentat pentru 
societatea românească din Transilvania un timp bulversant în care s-au 
descărcat turbulent toate şocurile produse de conflagraţia mondială. După 
patru ani de război ce au însemnat dezorganizarea vieţii economice săteşti, 
creşterea inflaţiei, intrarea într-un timp al speculei, al îmbogăţiţilor de război, al 
rechiziţiilor, al epidemiei de gripă spaniolă, al măsurilor abuzive din partea 
autorităţilor, lumea începe să fie animată de spectrul unei transformări societale 
radicale.  

Ancheta derulată în anul 1922 ne poate ajuta în acest sens la unele 
necesare clarificări terminologice, întrucât ceea ce se petrece în satele 
transilvănene la sfârşitul războiului s-a regăsit sub diferite sintagme în studiile 
consacrate acestui subiect: revoluţie ţărănească, revoluţie burghezo-
democratică, revoluţie naţională, revoltă, ridicare ţărănească. Scenariul care se 
dezvoltă încă de la sfârşitul lunii octombrie a anului 1918 considerăm că ne 
îndreptăţeşte să vorbim de o mişcare revoluţionară, care vine pe fondul unor 
nemulţumiri socio-economice pe care le finalizează printr-un transfer de putere 
ce conduce simultan la o schimbare de regim, ambiţie specifică revoluţiilor.628 
Excesele pe care aceasta le implică sunt justificate de sentimentul marii mase că 
nu a existat o distribuţie echitabilă a dramei în acest război. Atunci când 
traumele soldaţilor care se întorc în satele transilvănene se întâlnesc cu 
umilinţele frontului de acasă, ale civililor care au avut de îndurat foamea, frica, 
deznădejdea, combinaţia este una care predispune la astfel de convulsii sociale. 
Într-o vreme în care orice formă de proprietate era considerată drept o sfidare 
la adresa întregii comunităţii înfometate şi sărăcite după povara grea a 
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rechiziţiilor, străinii împreună cu autorităţile locale ajung o categorie vulnerabilă 
din cauza averii şi a poziţiei lor sociale.629 

Unele din răspunsurile la chestionarul lui Păcăţian fixează ca actanţi 
principali ai mişcărilor revoluţionare soldaţii întorşi de pe front inflamaţi de idei 
bolşevice. Analiza la scara întregii Transilvanii a acestor documente poate 
stabili liniile de forţă ale mentalului revoluţionar, influenţele receptate din 
spaţiul rusesc, dar şi apropierile de argumentaţiile pe care le pun în joc celelalte 
minorităţi naţionale ale Imperiului Austro-Ungar, care experimentează de 
asemenea reţeta revoluţiei la finalul războiului. Chestionarele furnizate de 
ASTRA sunt de asemenea relevante pentru aprecierea activităţii consiliilor şi 
gărzilor naţionale, dar şi pentru felul în care se pun în mişcare nişte celule de 
reprezentativitate, în fapt o elită rurală care devine datorită mobilizării sale 
rapide şi a unui consistent capital de imagine câştigat în timpul războiului, 
puternic creditată de către comunitate.  

Parcurgând răspunsurile referitoare la această întrebare s-au putut 
delimita scenarii revoluţionare mult mai diverse decât cele descrise de 
istoriografia chestiunii, victimă în multe rânduri a unei lecturi sufocant 
ideologizate a evenimentelor de la sfârşitul anului 1918. Traseul revoluţionar, 
aşa cum se prezintă în răspunsurile la aceste chestionare trebuie analizat în 
funcţie de compoziţia etnică a localităţilor şi după relaţiile pe care gărzile 
naţionale române le întreţin cu cele maghiare sau săseşti. 

A patra întrebare, cea vizând participanţii la Marea Adunare Naţională de 
la Alba-Iulia sondează puterea de angajament a lumii rurale transilvănene, 
factorii care sprijină acest efort şi care conferă sens proiectului naţional. 

Nu în cele din urmă, ancheta gândită de Teodor Păcăţian constituie un 
interesant material pentru o analiză amplă asupra felului în care supravieţuieşte 
memoria istorică a evenimentelor sfârşitului de an 1918 la un interval de timp 
poate nu suficient pentru „convenţionalizarea memoriei”.630 Totuşi, nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că răspunsurile la întrebările chestionarului reprezintă 
reacţii ale unei rememorări impuse, care încearcă să justifice şi să legitimeze 
acţiunile trecutului în virtutea unei „etici a memoriei”631 care, deşi acţionează 
selectiv, oferă suficiente indicii despre modul în care se coagulează memoria 
colectivă asupra revoluţiei transilvănene.  

Cu toate acestea, prezentarea anchetei lui Teodor Păcăţian nu ar fi onestă 
fără câteva reflecţii pe marginea validităţii acesteia ca sursă istorică. 
Documentele centralizate de istoricul transilvănean trebuie privite ca o sursă 
care se cere comparată, provocată mereu de alte tipuri de mărturii din arhive 

                                                             
629 Carmen Albert, Valeriu Leu, Banatul în memorialistica „măruntă”, p. 73; Eugenia Bârlea, 
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630 Paul Fussell, The Great War and Modern Memory, Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 
IX. 
631 Avishai Margalit, The ethics of memory, Cambridge, Harvard University Press, 2004. 



(actele consiliilor naţionale), memorialistică, presa vremii pentru a verifica 
rezistenţa lor ca material istoric. 

Fracturile care apar între relatările din această anchetă şi celelalte izvoare 
ale vremii pot fi explicate şi prin referire la ipostaza respondenţilor, o elită a 
comunităţii pentru care funcţionează uneori mai degrabă miza „dezirabilităţii 
sociale”,632 a amneziei istorice decât cea a raportorului care reconstruieşte cât se 
poate de fidel atmosfera de sfârşit de război. Aşa se pot justifica mişcările 
revoluţionare „îmblânzite” în relatările autorităţilor prezentului, unele direct 
interesate să-şi legitimeze propria partitură din toamna anului 1918. 

Consideraţiile de mai sus nu se doresc a fi o deconstrucţie a acestei surse 
pe care o considerăm totuşi viabilă din punct de vedere istoric, cu condiţia unei 
abordări precaute, care să necesite permanente raportări la celelalte izvoare 
istorice conexe tematicii. Meritul anchetei întreprinse de Păcăţian constă în 
nuanţările pe care le aduce perioadei 1914-1918 care reuşesc să dezvolte 
schemele de abordare utilizate până acum. Categoriile situaţionale prezente în 
această sursă sunt mult mai variate decât lasă să se întrevadă istoriografia 
subiectului, respectă scenarii atipice faţă de cele consacrate, scot la suprafaţă 
personaje necunoscute ale lumii rurale care iau scena istoriei locale. De altfel, 
această piruetă înspre analiza reacţiilor segmentului rural pe care o ocazionează 
ancheta lui Păcăţian constituie punctul forte al demersului, gesturile acestei 
lumi fiind altfel dificil de surprins la dimensiuni atât de largi. 

În concluzie, deşi tipul de investigaţie asumat de ASTRA suportă toate 
limitările unui astfel de proiect, acesta nu încetează să reprezinte ceea ce 
propune în fapt orice anchetă colectivă, o utopie deosebit de fecundă pentru 
istoric.633 
 
 

Researching the First World War from the Perspective of an Investigation from the 
Interwar Period 

 
(Abstract) 

 
In 1920, Teodor Păcăţian, an important member of the ASTRA Association, 

relaunched an older project which had taken shape during the war, that of achieving a 
monumental statistics of the human and material sacrifices made by the Romanian 
communities in Transylvania, Banat, Crişana and Maramureş during the years 1914-1918. 
Questionnaires were sent to each municipality and town, containing, apart from quantitative 

                                                             
632 Traian Rotaru identifica dezirabilitatea socială drept un tip de eroare specifică anchetei 
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Editura Polirom, 1997, p. 115). 
633 După ce analizează anchetele colective din Franţa ultimului secol şi felul în care au 
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al acestora, Marie-Laurence Netter consideră că astfel de iniţiative ar trebui privite ca „utopii 
foarte fecunde” (a se vedea: Marie-Laurence Netter, „Les enquêtes collectives. Une utopie 
scientifique?”, în Cahiers du Centre de recherches historiques, număr 43, 2009, pp. 11-17).  



topics, four other questions referring to war aids, war damages, the nature and the protagonists 
of the events occured in the autumn of 1918 and also the participants at the National 
Assembly from Alba-Iulia. The answers to these questions outline major social convulsions 
produced by the extreme changes of the war, the period analyzed representing a very unstable 
time for the Transylvanian society. The investigation made by Teodor Păcăţian captures a 
moment of transition from empire to national state, a shift of powers which was acutely felt in 
the former territories of the Austro-Hungarian Empire. Trying to reintroduce an essential 
source in the historical circuit, our study analyzes the motivation, the stages and the limits of 
this inquiry and also its relevance for the new research on the First World War.  

Keywords: The Great War, Transylvania, Teodor Păcăţian, regional investigation, 1923, 
war memory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



THE POLITIC ACTION OF THE TRANSYLVANIAN SOCIAL-
DEMOCRATS FROM THE AUTUMN AND THE WINTER OF 

THE YEAR 1918 AS REFLECTED IN THE ROMANIAN 
HISTORIOGRAPHY (1919-2016) 

 
Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dãian 

,,Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca 
 

The end of the First World War, the collapse of the Austro-Hungarian 
monarchy, the closeness and the collaboration between the principal Romanian 
political forces from Transylvania and Banat, the foundation and the activity of 
the Romanian National Council, as well as the achievement of the Union act 
between Transylvania, Banat, Crişana, Maramureş and the Old Kingdom 
represent topics that during the last century have benefitted from the attention 
of a whole line of historians, more or less competent, more or less engaged.634 
A chapter less known and debated by the Romanian historiography is that of 
the political activity lead by the representatives of the Romanian section of the 
Social-Democratic Party from Hungary during the autumn and the winter of 
the year 1918, an aspect that is owing to the bareness of the historical sources 
(as far as we know, there is no archive of this political group; at the same time, 
we are not aware of the fact that in the Romanian archives one should find 
personal documents left by the social-democratic leaders, excepting the 
memoralist fragments) and, secondly, to the nature of the political régimes 
during the last century, that has shaped a derogatory image of the 
Transylvanian social-democrats (from associates of the communist movement, 
,,opportunists” to that of ,,apostates of the principles of internationalism” and of ,,lackeys 
of the bourgeoisie and of the landlords”). According to the opinion of the historian 
Sorin Radu, in a country ,,sewed and developed on the nationalist canons”, the social-
democratic movement has practically found impossible to identify its position 
after 1918, to make vocal and well-understood its political message, a message 
trying to arrange the internationalist principles and the national state 

                                                             
634 A radiography of the Romanian historiography dedicated to these events see at: Nicolae 
Bocşan, ,,Istoriografia Unirii (1918)”, in Tribuna, year XXIX, no. 48, 1985, p. 1, 6; Marcel 
Ştirban, ,,1918. Istoriografia româneascã a ultimelor trei decenii”, in Cornel Grad, Viorel 
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de nouã decenii”, in Valer Moga, Sorin Arhire (coordinators), Anul 1918 în Transilvania şi 
Europa Central-Esticã. Contribuţii bibliografice şi istoriografice, Cluj-Napoca, Printing Press Centrul de 
Studii Transilvane, 2007, pp. 7-20. 
 



interests,635 reasons that explain the positioning of the political action with the 
purpose of achieving the union in a shading cone. Having as a starting point 
these constative assertions and analysing the Romanian writings dedicated to 
the political activity displayed by the Transylvanian social-democrats so as to 
accomplish the union act, we intend to surprise the major phases and research 
directions, and also their significates. 

First of all, we have to clarify the fact that in the case of the writings 
dedicated to the action lead by the Transylvanian social-democrats, the classical 
scheme proposed by the specialists of the history of the Great War cannot be 
applied.636 So, after an exhaustive reading of the scientific literature and in the 
absence of a historiographical programme regarding this topic, we propose the 
following phases: 1918-1948 (the first historians who wrote about this topic 
were actually those implied in the political action from the autumn and winter 
of the year 1918, we mean Ion Clopoţel, Tiron Albani and Ion Flueraş, their 
writings having however a justifying character); 1948-1968 (period in which, 
according to the guiding lines elaborated by the ,,demiurge” of the Marxist-
Leninist historiography, the Proletarian academician Mihail Roller, the 
historians focused their interest on the realization of the national unity under 
the patronage of the ,,great achievements” of the Great Socialist Revolution from 
Russia, and also on the disapproval against the position of the Transylvanian 
social-democrats); 1969-1990 (period in which, in the attempt of historical 
justification of the Communist Party from Romania, the position of the social-
democrats is being re-assessed under the direction of the exaggeration that 
marked their contribution to the union act); 1990-2016 (period in which, 
according to the historian Nicolae Bocşan, after the distortions of this topic 
under the communist régime, the Romanian historiography has not built up a 
well-defined programme dedicated to this argument).637 

According to the researcher Valer Moga, the first historians of the Great 
Union have continued ,,a programmed activity”, trying to justify with the help of 
their writings, the promoted position and discourse, the Romanian state-

                                                             
635 Sorin Radu, ,,Internaţionalismul şi principiile naţionale. O perspectivã asupra discursului 
politic al social-democraţilor români din Ungaria (1917-1918)”, in Valer Moga, Sorin Arhire 
(coordinators), Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârşitul Primului Rãzboi Mondial, Cluj-
Napoca, Printing Press Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 117. 
636 Toader Nicoarã, Clio în orizontul mileniului trei, volume II, Noi explorãri în istoriografia 
contemporanã, Cluj-Napoca, Printing Press Accent, 2009, pp. 141-154; Oana Mihaela Tãmaş, 
,,Istoriografia româneascã a Marelui Rãzboi (1944-2014). Între continuitate şi inovaţie”, in 
Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol Iaşi, LI, supplement, 2014, pp. 331-342; Oana Mihaela 
Tãmaş, Rãzboi şi memorie. Scrieri româneşti despre Marele Rãzboi, Cluj-Napoca, Printing Press 
Centrul de Studii Transilvane, 2015, pp. 9-21. 
637 ,,Interviu cu profesorul Nicolae Bocşan”, in Werner Kremm, Rudolf Gräf (coordinators), 
Fenomenul muncitoresc şi social-democrat din România. Secolele XVIII-XX. Lucrãri prezentate la 
simpozionul de la Reşiţa, 23-25 mai 1997, Reşiţa, Printing Press InterGraf, 1997, p. 101. 



political realization as well as the necessity of its consolidation.638 Not 
surprisingly at all, from this desire to justify the position and the political 
discourse promoted in the autumn and winter of the year 1918, the first paper 
dedicated to the events was elaborated by a member of the social-democrat 
movement, ex-leader of the national movement and member of the Romanian 
National Central Council. Under the signature of Ion Clopoţel, in 1919 from 
the presses of the printing house ,,Cosânzeana” from Sibiu, the volume 
Frãmântãrile unui an: 1918/The Convulsions of One Year: 1918,639 a volume that was 
not taken into consideration by the specialists in the historiography of the 
Great Union. The first part of the volume, named ,,Contribuţii la restaurarea 
internã”/,,Contributions to the internal restoration”, as the author himself 
pointed out, represented an exposition of the demands formulated by the 
Romanian nation living in the ex-Austro-Hungarian monarchy, whereas the 
second part, called suggestively ,,De la robie la independenţã”/,,From bondage 
to independence”, outlines the main phases in realizing the union act of 1st 
December 1918, taking as a starting point the failure of the conversations with 
the Hungarian delegacy and continuing with the decision of convoking the 
National Assembly, the formulation of the principles of the union resolution, 
the evolvement of the Assembly from Alba-Iulia, the foundation of the 
Dirigent Council etc. The Transylvanian social-democratic faction was 
presented as a ,,progressivist” one, able to understand the ,,demands of the epoch and 
the necessities of all social classes”, having the ability and the purpose of 
transforming itself into an important political force.640 

The name of the historian and political activist Robert William Seton-
Watson, proclaimed as ,,the most important friend of the Romanians” due to the 
support shown for the integral union of the Romanian nation641 was often 
connected to the organization of a competition, with the help of the ASTRA 
Association, the aim of this competition being that of editing a paper dedicated 
to the year 1918 in Transylvania.642 Since the unique text handed in for the 
evaluation belonged to the publicist Ion Clopoţel, this normally won the 
contest and in the year 1926 there appeared the volume Revoluţia din 1918 şi 
unirea Ardealului cu România/The Revolution of 1918 and the Union of Ardeal with 
Romania. According to his opinion, the union of Transylvania with Romania 
represented a normal completion of the national programme formulated by the 
1848 generation, outlining the influence of the discourse hold by Simion 
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Bãrnuţiu in the cathedral of Blaj on the political discourse of 1918.643 This 
volume, together with the preceding one, can certainly be integrated in the 
category of the titles serving for the propaganda; due to them, the publicist and 
sociologist Ion Clopoţel, not only did he present his own ,,seen and lived” 
experience, but he also inserted a series of meditations emphasizing a 
picturesque image of the political movement from Transylvania.644 

Ion Flueraş, important leader of the interbelic syndicalist movement, 
stamped in the year 1932, within the pages of the newspaper ,,Mişcarea 
Socialã”/,,The Social Movement”, an article called suggestively ,,Amintiri, din 
tinereţe şi din revoluţie”/,,Memoirs from youth and revolution”, due to which 
he realized a brief presentation of his participation in the social-democratic 
movement from Hungary, and also of his active participation in the events that 
marked the autumn and the winter of the year 1918. According to Flueraş, the 
end of the war brought a revival of the Transylvanian social-democratic 
movement, the proletariat behind the front becoming more inclined to take 
part in the political and syndicalist life and even the leaders of the Social-
Democratic Party from Hungary manifested a particular attention for this item, 
until the failure of the Hungaro-Romanian initiatives that marked the final 
breakage between the Romanian socialists and the Hungarian ones.645 

In a biography dedicated to the priest and the politician Vasile Lucaciu, 
starting from the life and the political activity lead by him, Tiron Albani, in the 
13th chapter, named ,,Evenimentul cel mare”/,,The Great Event”, outlined the 
contribution of the social-democratic movement to the organization of the 
workers from Budapest in the autumn of the year 1918, tending to exaggerate 
some episodes, such as the foundation of the Romanian National Central 
Council under the pression of the committee of the Romanian workers from 
Budapest.646 

The anniversary moment of the year 1938, despite being shadowed by 
the international situation that prevised the outburst of a new conflict, was not 
forgotten, the social-democratic Tiron Albani coordinating a volume dedicated 
to the 20 years passed from the Great Union. Greeted by the king Charles II, 
on whom the editor projected a false image as ,,consolidator of the Great Union”, 
the volume reunited the ,,living stories” of some direct participants to the events 
(Nicolae Iorga, Ioan Lupaş, Teodor Roxin, Cornel Vaida, Gheorghe Repede, 
Ion Clopoţel, Pompiliu Dan, Septimiu Popa, Apostol Zamfir, Ion Flueraş, 
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Pavel Dârlea, Gheorghe Vornicu, Aurel Gociman, George N. Farcu, Adrian 
Ganea, Alexandru Aciu, Ilie Rãu, Teodor Popa, Eugeniu Speranţia), as well as 
the editor’s experience.647 A significant part of the published materials 
belonged to the social-democrats, ex-collaborators of the editor within the 
Romanian National Central Council: in a text published by Ion Clopoţel, there 
are described the causes of the collapse of the Austro-Hungarian monarchy,648 
the article signed by Ion Flueraş restated under a brief form the ideas launched 
within the article ,,Amintiri, din tinereţe şi din revoluţie”/,,Memoirs from 
youth and revolution”,649 whereas the unsigned materials can be attributed to 
Tiron Albani. Through these short testimonies, there were presented the 
moments of the appropriation between the social-democrats and the 
Romanian National Party from Transylvania (,,determined ad-hoc by the events and 
the commune goal”),650 the preparation of the revolution (,,if there had been no 
revolution in the central states, the union of Ardeal with Romania would have had to cope 
with various difficulties”),651 the elaboration and the presentation of the declaration 
of self-determination within the Parliament of Budapest,652 the constitution of 
the Romanian National Central Council as a result of the initiative of the 
leaders coming from the Romanian section of the Social-Democratic Party 
from Hungary,653 the Romanian-Hungarian initiatives and the breakage 
between the Romanian and Hungarian social-democrats, the convocation of 
the National Assembly654 as well as the contribution of the social-democrats to 
the establishment of the principles of the union declaration.655 

It is well-known the fact that after it had gone out, the volume edited by 
Tiron Albani was censured since at page 46 it was alluding to the so-called 
,,mangrist-manifest”,656 a fidelity statement regarding the ,,throne” and the ,,country”, 
elaborated in January 1917, signed by Miron Cristea, the future patriarch who 

                                                             
647 Idem, Douãzeci de ani de la Unire. Monografia comemorativã a Unirii, volume I, Cum s-a fãcut Unirea, 
Oradea, Printing Press Institut de Arte Grafice ,,Grafica”, 1938. 
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Hungary. The document, initiated by Vasile Mangra (1850-1918), the Orthodox Metropolitan, 
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Marius Eppel, Vasile Mangra: activitatea politicã (1875-1918), Cluj-Napoca, Universitary Printing 
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in the year 1938 would fill the chair of prime-minister. But few specialists are 
aware of the fact that even before going out, the paper had run the gauntlet of 
the censorship, a large range of materials, through which Tiron Albani 
described the participation of the inhabitants from its own village, Gârbova de 
Sus, in the Great National Assembly and also the opposition to the monarchic 
régime and the social-democrats’ preference for a political régime of republican 
type, undesired principles for a dictatorial régime as that instituted by king 
Charles II, being removed from the content of the volume. Preserved in a 
typed form, the censured articles, given by Tiron Albani in the moment of his 
transfer to Oradea to the engineer Teodor Sima of Gârbova de Sus, these were 
recently edited in an anastatic form by the nephew of the last one, Istina 
Sima.657 

Despite the fact that the historian Lucian Boia, the one that nowadays 
provides us with a series of new interpretations on the Romanians’ history, 
most probably with the purpose of shocking or striking if not at least of setting 
the public devoted to the history wondering, in his course of historiography, 
published in the year 1976, catalogued the titles signed by the Transylvanian 
social-democrats as ,,Marxist studies”,658 these have the great merit of 
emphasizing the position and the social-democrats’ discourse related to the 
union act and also of identifying the existence of various social-democratic 
movements in the inter-war Romanian political life.  

The year 1948 represented a turning point in the Romanian 
historiography, that brought together with the total institution of the 
communist régime a regimentation of the intellectuals, whose work had to 
respect the patterns of the Marxist-Leninist historiography.659 Under the rod of 
Mihail Roller, ,,the small dictator of the Romanian communist historiography”,660 a group 
of historians rewrote the Romania’s history,661 the discourse promoted by those 
as a propaganda and indoctrination tool, cataloguing the collaboration between 
the Transylvanian social-democrats and the representatives of the Romanian 
National Party within the Romanian National Central Council, soon after the 
1st of December 1918 within the Dirigent Council, as an act of betraying the 
principles of the proletarian internationalism. As a matter of fact, the two 
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unique manuals of Romanian history, coordinated by Mihail Roller, excepting 
the brief paragraphs related to the evolution of the social-democratic 
movement up to the outburst of the First World War,662 did not make any 
reference to its contribution to the realization of the union in so much as they 
did not make any reference to the union, being generally believed that is was 
achieved under the action of the realizations of the Great Socialist Revolution 
from Russia. 

The period 1948-1968 was the period during which, according to the 
proper Leninist ideological tradition, the political action lead by the 
Transylvanian social-democrats during the autumn and winter of the year 1918, 
was seen as a betrayal act,663 these being judged as ,,imperialism’ watch dogs”, as 
,,opportunists” and ,,social-traitors” far-gone to the exploiting bourgeoisie.664 
Without resorting to a documentary basis, historians such as Victor 
Cheresteşiu or Petre Constantinescu-Iaşi, researchers within the Institute of 
Historical and Social-Political Studies (known as the Historical Institute of the 
Romanian Communist Party) condemned the attitude of the social-democrats, 
the most checked ones being Iosif Jumanca and Ion Flueraş, ,,rightist social-
democrats” that ,,has served the Romanian bourgeois and landlords”.665 

Adopting the same way of approaching the problem, but this time 
appealing to reproduction sources (memoirs, press, documentary fonts), Vasile 
Liveanu published in the year 1960 the paper 1918. Din istoria luptelor 
revoluţionare din România/1918. From the history of the revolutionary fights from 
Romania, in which overrating the influence of the ideas spread by the socialist 
revolution from Russia, renewed the former accusations. Citing in a truncate 
way from the sources of the period, the political action lead by the 
Transylvanian social-democrats was presented as a ,,betrayal” act, an action of 
disunion and disorientation of the ,,proletariat”, as a ,,disruption” of the 
proletarian internationalist unity and of the ,,fight against the exploiters”.666 

The social-democratic leaders, regarded as opportunists, were accused of 
inobservance regarding the commitment of mobilizing the workers to the 
direction of constituting a democratic republic, which ,,would ensure a proper 
solution for the national problem”,667 while their cooperation with the 
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representatives of the Romanian National Party within the Romanian National 
Central Council, within the Great National Assembly and within the Dirigent 
Council, was shown as an ,,anti-democratic” and ,,counter-revolutionary action”.668 

In the year 1953, under the patronage of the same Institute of Historical 
and Social-Political Studies, the first volume of the collection Documente din 
istoria Partidului Comunist din România/Documents from the history of the Romanian 
Communist Party”, dedicated to the period 1917-1922669 appeared, in whose 
pages were published a series of documents emitted by the so-called ,,Romanian 
social-democratic committee” from Odessa, consisting of the ex-war prisoners 
(influenced by the Bolshevik ideas) as well as documents related to the destiny 
of the social-democratic movement and its division after the Transylvania’s 
union with Romania, to the removal of the Jumanca-Flueraş group, exposed as 
,,apostate”, ,,defender of the big bourgeoisie” from the social-democratic movement.670 

During the period 4th-9th May 1964, in the Hungarian capital, there were 
presented the essays of a preliminary conference, with an international 
participation, that aimed at preparing the 12th Historians’ World Congress from 
Vienna for the following year. Within this conference the Romanian delegacy 
exposed five papers, two of them being concerned with the period preceding 
the Great Union and being reunited soon after in the volume coordinated by 
Constantin Daicoviciu and Miron Constantinescu.671 In the study ,,Cu privire la 
problema naţionalã în Austro-Ungaria (1900-1918)”/,,In what regards the 
national problem in Austro-Hungary (1900-1918)”, elaborated by Miron 
Constantinescu, Ludovic Bányai, Vasile Curticãpeanu, Carol Göllner and 
Constantin Nuţu, except from the propulsion given to the national movement 
from Transylvania by the socialist revolution from Russia and by the lack of a 
Marxist, revolutionary party, representing the working class, there were 
brought into spotlight the orientations existing within the Romanian section of 
the Social-Democratic Party from Hungary in the autumn of the year 1918: ,,the 
rightist social-democrats” (the Jumanca-Flueraş group), that according to the 
author’s vision, represented a capitulating position compared to the 
bourgeoisie; ,,the conditioning social-democrats”, much more leftist, who took into 
consideration the social demands and proposed the union with a democratic 
Romania; ,,the communist groups”, with a considerable influence in the Jiu Valley, 
Oradea, Timişoara, Reşiţa, Braşov, representing ,,the most advanced and conscious 
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part of the working class and of the agrarian proletariat”.672 In the study entitled 
,,Mişcarea social-democratã din Transilvania în primele douã decenii ale 
secolului al XX-lea”/,,The social-democratic movement from Transylvania in 
the first two decades of the 20th century”, the historians Augustin Deac, Ioan 
Cicalã, Ákos Egyed and Vasile Liveanu strengthen the position adopted by the 
social-democratic leaders in the autumn and winter of the year 1918, 
,,impregnated by the reformist mentality” and distrustful of ,,the mass force” of 
,,supporting the bourgeois politics”. According to the authors, this fact was owing to 
the frailness of ,,the leftist wing” of the social-democratic movement and to the 
absence of a ,,consequently revolutionary” Marxist party meant to realize an alliance 
between the workers and the peasantry, against the ,,Austro-Hungarian bourgeois-
landlord régime” and for ,,the perfection of the national unity”. At the end of the study 
the four authors debated the disruption of the Transylvanian social-democratic 
movement after 1918 as a natural consequence of the ideological 
,,clarifications” scored soon after the fight ,,of the revolutionary faction of the working 
class movement against the reformist leaders”, the largest part of the social-democratic 
organizations pronouncing themselves for the transformation ,,of the socialist 
party into a communist party”.673 

The year 1968 would bring a fundamental change in the Romanian 
historiographical discourse regarding the political action of the social-
democrats, determined by certain political commandments with the intention 
of shaping a historical identity for the Romanian Communist Party. Under the 
impression of preparing the celebrations of the semi-centennial of the Great 
Union, intended to mark for the Romanian Communist Party and also for 
Nicolae Ceauşescu, being in the heyday of his glory after the condemn of the 
Soviet invasion in Czechoslovakia, the new ideological orientation, numerous 
specialists emphasized the national aspects, sometimes with a nationalist shade, 
of our history,674 the 1918 moment becoming ,,the crucial moment” that 
contributed decisively to the maintenance of the national state.675 

In the press of the period as well as in various scientific publications, the 
contribution of the Transylvanian social-democrats to the realization of the 
union act was overrated, these being presented as ,,the most advanced force”, the 
real initiator of the revolution from the autumn of the year 1918, their 
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collaboration with the leaders of the Romanian National Party being viewed as 
a necessity of the historical moment so as to achieve the national unity. 

The ex-Transylvanian social-democratic leaders, we mean Enea Grapini, 
Ion Clopoţel and Tiron Albani, who during the inter-war period did not play a 
role in the great politics and who were not affected by the communist 
persecution,676 returned in hand of the public opinion. Within the pages of the 
journal from Cluj ,,Tribuna”, that in the month of November, 1968, dedicated 
the entire number to the semi-centennial of the union, there appeared a series 
of lyric fragments belonging to the social-democrat Emil Isac as well as 
testimonies belonging to the ex-social-democratic leaders Enea Grapini and 
Tiron Albani.677 

Restating in an extended and well-documented way, the study ,,Unirea şi 
poziţia socialiştilor români”/,,The Union and the position of the Romanian 
socialists”, published in the journal ,,Tribuna”, Trofin Hãgan published in 
,,Acta Musei Napocensis” the study entitled ,,Contribuţia socialiştilor români la 
înfãptuirea unirii Transilvaniei cu România”/,,The contribution of the 
Romanian socialists to the achievement of Transylvania’s union with 
Romania”, in which he presented the action of the social-democrats from the 
autumn and winter of the year 1918 as the ,,motive force” that realized the union 
act, the ,,working class and the peasantry mass” being those who contributed fully to 
remove the old local authorities. After the virulent attacks from the previous 
years, directed against the social-democratic leaders, Trofin Hãgan proposed a 
re-evaluation of their position, from ,,lackeys” and ,,traitors” becoming the ,,most 
conscious” part of the ,,working class and of the peasantry”, with a programme that 
expressed the most ,,advanced” position within the system of the political 
relations created in the autumn and winter of the year 1918.678 

On the same coordinates, the journal ,,Steaua”, review edited by the 
Union of the Writers, the filiation from Cluj, published within the number of 
November 1968 in order to mark 50 years from the Great Union, a relation 
signed by Ion Clopoţel and entitled ,,La Alba-Iulia, 1918”/,,At Alba-Iulia, 
1918”; within this relation the author presented the foundation of the 
Romanian National Central Council, the enthusiasm of the Transylvanian 
population on the eve of the National Assembly and also the contribution of 
the social-democrats to the elaboration of the final text of the Union 
Statement, which according to the author’s vision represented the ,,result of the 
unanimous accord of the Romanian nation’s social classes, originated in the conscience of those 
people who fought heroically for the social and national liberation”.679 In a truncated 
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version, the testimony of Ion Clopoţel was assumed by Ion Isaiu in the year 
1982, within the article ,,Unirea Transilvaniei cu România”/,,The 
Transylvania’s Union with Romania”, published in the pages of the same 
journal.680 

Taking advantage of the dogmatic relaxation, the historian Ştefan Pascu, 
following the example and the direction initiated by his mentor, Ioan Lupaş, 
who in the year 1937 published Istoria unirii românilor/The history of the Romanians’ 
Union,681 published in the year 1968, under the patronage of the University 
from Cluj, for the first time, a massive synthesis entitled Marea Adunare 
Naţionalã de la Alba-Iulia, încununarea ideii, a tendinţelor şi a luptelor de unitate a 
poporului român/The Great National Assembly from Alba-Iulia, the crown of the idea, of 
the tendencies and of the union fights of the Romanian people.682 Exploring new archivist 
founds and using a series of memorialist texts as well as pieces of information 
found in the press of the period, Ştefan Pascu presented the approach between 
the social-democrats and the leaders of the Romanian National Party as a result 
of becoming aware of the fact that the union of all Transylvanian political 
forces would lead to the fulfilment of the union act,683 the intransigent attitude 
of the Transylvanian social-democrats related to the conservation of the 
Hungarian integrity,684 the constitution of the Romanian National Central 
Council based on parity (six representatives of the social-democrats and six 
representatives of the Romanian National Party),685 the social-democrats’ 
participation in the Romanian-Hungarian negotiations and their position 
regarding the proposals of the Hungarian delegation686 and also their discourses 
hold on the occasion of the Great National Assembly, that announced ,,the 
desire of founding a society where each individual should be free and self-controlled, in which 
the working nation could develop itself and progress”.687 

Restating this project, in the year 1983, through the publication of the 
volume Fãurirea statului naţional unitar român/The foundation of the Romanian 
national unitary state, in two volumes, Ştefan Pascu brought new information 
related to the fight of the social-democrats for introducing the universal 
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vote,688 to the organization of the Romanian workers from Budapest in the 
autumn of the year 1918 under the social-democratic leaders,689 to the 
constitution of the Romanian National Central Council as well as to the ,,perfect 
accord”690 between the two Romanian political forces. In both volumes, so as to 
give an answer to the political demands, Ştefan Pascu put the political action of 
the social-democrats, their contribution to the realization of the union act in a 
sequence continued with the foundation of the Communist Party from 
Romania in the month of May 1921 (outlawed in the year 1924), of the 
Working-Country Block in the year 1925 (the legal faction of the Romanian 
communists) and with the assumption of the authority by the communists at 
the end of the Second World War. 

Tiron Albani, comprised within the few ,,veterans of the Union”, in the 
extension of his journalistic and literary activity, in the year 1969 published his 
memoirs under the title Memorii. Din contribuţia clasei muncitoare la desãvârşirea 
statului naţional român unitar/Memoirs. From the contribution of the working class to the 
fulfilment of the Romanian national unitary state. With a preface by Miron 
Constantinescu, the volume presented, excepting the author’s activity within 
the Romanian section of the Social-Democratic Party from Hungary, the 
closeness between the social-democrats and the leaders of the Romanian 
National Party as an urgent necessity of the moment with the purpose of 
achieving the national unity; at the same time, it described their collaboration 
within the Romanian National Central Council, that did not always have an 
easy-going pathway, the position of the social-democrats during the Romanian-
Hungarian discussions (narrated according to the information received from 
Enea Grapini since Albani did not take part in the debates), the convocation, 
organization and evolvement of the National Assembly as well as the 
circumspect attitude of the social-democrats related to the intention of the 
Romanian National Party’s leaders of instituting a ,,real democracy” in the new 
state. Considerable passages were dedicated to the division between the 
Romanian social-democrats and the Hungarian ones owing to the different 
vision upon the principle of the auto-determination.691 Fragments of this 
volume were renewed within an article entitled ,,Unirea. Amintiri”/,,The 
Union. Memories”, published in the same year in the pages of the yearbook 
,,Apulum”, journal edited by the National Museum of the Union from Alba-
Iulia.692 In spite of the large range of information provided, the memories 
written by Tiron Albani must be interpreted with a certain distance, they being 
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elaborated on commission by an octogenarian character that taking advantage 
of the fact that being alive among the few witnesses, he tended to exaggerate 
the contribution of the social-democrats to the achievement of the Great 
Union. 

A series of memorialist fragments belonging to the veterans Tiron 
Albani,693 Enea Grapini694 and  Iosif Renoiu,695 referring to the events from the 
autumn and winter of the year 1918 and to the activity of the social-democrats, 
were restored selectively in the year 1978 by Constantin Dumitrescu and 
reunited, along with his commentaries, being familiarized with the three 
contributors, within the volume Din lunga timpului bãtaie. Anul 1918 în amintirile 
unor martori oculari/From the long beat of the time. The year 1918 in the memories of some 
eye-witnesses.  

In the year 1972, at the Faculty of History and Philosophy of the Babeş-
Bolyai University, under the guidance of professor Ioan Bojan, Ioan Grecu 
presented the doctoral thesis entitled Din activitatea secţiei române a Partidului 
Social-Democrat din Ungaria pentru desãvârşirea unitãţii naţionale/From the activity of the 
Romanian section of the Social-Democratic Party from Hungary for achieving the national 
unity, in whose pages, as an act of ,,patriotic education”, following the direction 
opened by Ştefan Pascu, the author tried, even forcing certain interpretations, 
to put the activity of the social-democrats in a succession continued with the 
emergence of the communist movement in Romania.696 

According to the direction launched in 1953 by publishing the first 
volume of documents regarding the history of the Romanian Communist 
Party, in the period 1968-1990, a series of collections of documents697 
appeared, which in addition to the materials taken from the Archive of the 
Institute of Historical and Social-Political Studies or from the socialist press 
beyond the Carpathians, published also a series of documents related to the 

                                                             
693 Tiron Albani, ,,Din amintirile unui gazetar”, in Constantin Dumitrescu (ed.), Din lunga 
timpului bãtaie. Anul 1918 în amintirile unor martori oculari, Cluj-Napoca, Printing Press Dacia, 
1978, pp. 102-107. 
694 Enea Grapini, ,,Ziua cea mare”, in Ibidem, pp. 213-227. 
695 Iosif Renoiu, ,,Un destin exemplar”, in Ibidem, pp. 193-196. 
696 Ioan Grecu, Din activitatea secţiei române a Partidului Social-Democrat din Ungaria pentru desãvârşirea 
unitãţii naţionale, 1903-1918 (PhD. Thesis, ,,Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca, 1972). 
697 To be seen: ***, Documente din istoria mişcãrii muncitoreşti din România (1916-1921), Bucharest, 
Political Printing Press, 1966; Eugen Glück, Alexandru Roz, Documente din istoria mişcãrii 
muncitoreşti arãdene (1918-1944), Arad, s.n., 1972; ***, 80 de ani de la crearea Partidului Politic al clasei 
muncitoare din România. Documente, Bucharest, Political Printing Press, 1974; ***, Tradiţii de 
solidaritate revoluţionarã româno-ungarã (1884-1946). Documente şi amintiri, Bucharest, Political 
Printing Press, 1979; Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Mircea Muşat, Desãvârşirea unitãţii naţional-
statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţionalã. 1918. Documente interne şi externe (august 1918-
iunie 1919), volume III, Bucharest, Scientific and Encyclopedic Printing Press, 1986; Ion 
Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii, volume VII, 
Bucharest, Scientific and Encyclopedic Printing Press, 1989. 



activity of the Transylvanian social-democrats (the largest majority being taken 
from the journal ,,Adevãrul”, the officious of the Romanian section of the 
Social-Democratic Party from Hungary). Resorting to a selection of the 
materials published within the pages of the journal ,,Adevãrul”, without a 
critical method, the editors insisted on those documents that illustrated the 
collaboration between the social-democratic leaders and the Romanian 
National Party, the relinquishment of the principles defining the proletarian 
internationalism on behalf of the national programme and also their quality of 
good Romanians and then of good socialists and internationalists, an aspect 
that was outlined by the historian Sorin Radu.698 

The collapse of the communist régime in Romania brought a 
,,democratization” of the historical writing, despite that it existed and 
continued to exist a certain persistence of nationalist clichés.699 After the 
exaggerations and the deformations operated upon the political activity of the 
Transylvanian social-democrats in the autumn and winter of the year 1918, but 
also in the absence of a clear historiographical programme dedicated to this 
subject,700 the number of the researches on this topic was reduced to some 
titles, this folder like the folder of the Great Union remaining unresolved.  

In an attempt of synthesis on the history of the social-democrats from 
Romania, restating older researches, Nicolae Jurca, in the year 1994, published 
the paper Istoria social-democraţiei din România/The history of the social-democracy from 
Romania, in which he analysed the activity of the Romanian section of the 
Social-Democratic Party from Hungary as well as its collaboration with the 
Romanian National Party as a result of bringing into spotlight the national 
problem (as opposed to the social-democrats from the Old Kingdom, the 
Transylvanians understood perfectly the fact that the social liberation was not 
possible without the national one).701 

The historian Keith Hitchins, professor at the University of Illinois, with 
a specialization in the history of Southern-Eastern Europe, after journeys of 
documentation within the Romanian and Hungarian archives, published in 
Romania and abroad a series of studies dedicated to the Transylvanian social-
democrats in which he captured their activity in the autumn and winter of the 
year 1918 and also their position in what concerned the proclamation of the 
Hungarian Soviet Republic. According to his opinion, in the case of the 
Transylvanian social-democrats, only at the end of the First World War it 
began to take form a socialist programme, oriented to supporting the union of 
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Transylvania with Romania, despite the fact that until the half of the month 
October, 1918 there was an oscillation between supporting the integrity of 
Hungary and supporting the separation from it. The closeness to the leaders of 
the Romanian National Party, the collaboration with them within the 
Romanian National Central Council, then within the Dirigent Council, was not 
cared for unanimously, certain factions, especially those from Banat developing 
an active propaganda against the union of Transylvania and Romania until this 
was to become a democratic republic. Hitchins analysed the activity evolved 
and the position of the groups that supported the proclamation of the 
Hungarian Soviet Republic, some of them fused with the Hungarian 
Communist Party, considering that only the creation of a revolutionary party 
following a Bolshevik pattern could remove the ,,capitalist barring” and institute 
,,the dictatorship of the proletariat”.702 This last aspect, having as a documentary 
support a part of the correspondence Tiron Albani (conserved by the Service 
of the Bihor County of the National Archives) was approached by the historian 
Gabriel Moisa in a study entitled ,,Poziţia socialiştilor români din Ungaria, 
Transilvania şi Banat faţã de revoluţia maghiarã din 1918”/,,The position of 
the Romanian socialists from Hungary, Transylvania and Banat regarding the 
Hungarian revolution from 1918”.703 

Under the auspices of ,,Constantin-Titel Petrescu” Social-Democratic 
Foundation there were recuperated and published (or re-published) a series of 
testimonies belonging to the direct participants in the events or papers of their 
descendants, such as the memories of the social-democrat Eftimie Gherman704 
or the biography of the engineer Enea Grapini, elaborated by his nephew, 
Florea Grapini,705 that had the great merit of restoring certain memorialist 
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passages or of bringing into spotlight new documentary materials referring to 
the political activity of the social-democrats. 

In the year 2008, on the occasion of celebrating 90 years from the 
fulfilment of the Great Union, the historians from Cluj, Ioan Bolovan and 
Marius Eppel, in a popularization brochure restated in an objective way, we 
could say even a modern way, the topic of the contribution of the 
Transylvanian social-democrats to the achievement of the national unity, taking 
as a starting point the emergence and the evolution of the Romanian social-
democratic movement, the creation of the Romanian section of the Social-
Democratic Party from Hungary and continuing with the presentation of the 
principles that marked the collaboration between the social-democrats and the 
Romanian National Party.706 Despite the fact that this was a popularization 
volume which did not intend to restructure the documentary sources of the 
theme in discussion, the brochure has its great merit of analysing this subject 
for the first time in an objective way, removing the old interpretations, 
stereotypes and clichés, found easily in the works mentioned above. 

A new research dimension was launched by the historian Sorin Radu 
who, apart from the valuable contributions regarding the life and the activity of 
the social-democratic leader Ion Flueraş,707 based on the declarations and the 
documents published in the pages of the journal ,,Adevãrul”, was preoccupied 
with the analysis of the Transylvanian social-democrats’ discourse.708 Investing 
these texts with a new interpretation and trying to capture the transfer of the 
social-democrats in a short period of time (the summer of the year 1917-the 
autumn of the year 1918) from the support for the principles of the proletarian 
internationalism to the support for the union of Transylvania and the Old 
Kingdom, Sorin Radu concluded as it follows: the Transylvanian social-
democrats adhered to the idea of unifying Transylvania and Romania, getting 
beyond certain socialist stereotypes, their collaboration with the Romanian 
national leaders within the Romanian National Central Council, but also within 
the Dirigent Council providing them with prestige, respect and influence, 
elements that allowed them in the period between the two world wars to have 
a great impact upon the social-democratic movement and to bring it to a 

                                                             
706 Ioan Bolovan, Marius Eppel, 1 decembrie 1918. Contribuţia social-democraţilor la unirea 
Transilvaniei cu România, Cluj-Napoca, Printing Press Eikon, 2008. 
707 Sorin Radu, Ion Flueraş (1882-1953). Social-democraţie şi sindicalism, Târgovişte, Cetatea de 
Scaun Printing Press, 2012; Idem, ,,Activitatea politicã a lui Ion Flueraş pânã în anul 1918”, in 
Apulum, no. XLIII/2, 2006, pp. 357-372; Idem, ,,Activitatea lui Ion Flueraş în cadrul 
Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului (decembrie 1918-
august 1919)”, in Anuarul Institutului de Cercetãri Socio-Umane Sibiu, no. XIII-XIV, 2006-2007, pp. 
93-113. 
708 Sorin Radu, ,,Internaţionalismul şi principiile naţionale”, pp. 113-165 (published also in 
French: ,,Une perspective sur le discours politique des Roumains sociaux-démocrates de 
Hongrie dans les années 1917-1918”, in Valahian Journal of Historical Studies, no. 13, 2010, pp. 
11-34). 



direction differing from that of the Communist Party from Romania, loyal to 
the principles of the internationalism.709 

The historiographical sequences regarding the political action of the 
Transylvanian social-democrats during the autumn and winter of the year 1918, 
analysed in the lines above, demonstrate the fact that for the last century we 
have been dealing with a real justificatory, militant and politicalized 
historiographical discourse that, as the historian Iacob Mârza has noticed, ,,must 
be liberated from ideological constraints and from the political interferences”,710 the rapid 
closeness of the 2018 moment implying a re-opening and a re-evaluation of the 
Great Union’s folder and, of course, of the activity of the social-democrats 
with the purpose of achieving the national unity, a modern, objective and free-
spirited re-evaluation which should constitute the premises for a workshop of 
restoring and valuing episodes insufficiently or inexactly analysed for a long 
period of time.  
 
 

The Politic Action of the Transylvanian Social-Democrats from the Autumn and the 
Winter of the Year 1918 as Reflected in the Romanian Historiography (1919-2016) 

 
(Abstract) 

 
The end of the First World War, the collapse of the Austro-Hungarian monarchy, the 

closeness and the collaboration between the principal Romanian political forces from 
Transylvania and Banat, the foundation and the activity of the Romanian National Council, as 
well as the achievement of the Union act between Transylvania, Banat, Crişana, Maramureş 
and the Old Kingdom represent topics that during the last century have benefitted from the 
attention of a whole line of historians, more or less competent, more or less engaged. A 
chapter less known and debated by the Romanian historiography is that of the political activity 
lead by the representatives of the Romanian section of the Social-Democratic Party from 
Hungary during the autumn and the winter of the year 1918, an aspect that is owing to the 
bareness of the historical sources and, secondly, to the nature of the political régimes during 
the last century, that has shaped a derogatory image of the Transylvanian social-democrats 
(from associates of the communist movement, ,,opportunists” to that of ,,apostates of the principles of 
internationalism” and of ,,lackeys of the bourgeoisie and of the landlords”). According to the opinion of 
the historian Sorin Radu, in a country ,,sewed and developed on the nationalist canons”, the social-
democratic movement has practically found impossible to identify its position after 1918, to 
make vocal and well-understood its political message, a message trying to arrange the 
internationalist principles and the national state interests, reasons that explain the positioning 
of the political action with the purpose of achieving the union in a shading cone. Having as a 
starting point these constative assertions and analysing the Romanian writings dedicated to 
political activity displayed by the Transylvanian social-democrats so as to accomplish the union 
act, we intend to surprise the major phases and research directions, and also their significates. 

Keywords: Transylvania, Great Union, social-democrats, politic action, historiography. 

 

                                                             
709 Ibidem, pp. 160-161. 
710 Iacob Mârza, ,,Secvenţe istoriografice româneşti interbelice asupra anului 1918”, p. 47. 
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Helmut Rumpler, Anatol Schmied Kowarzik, Die Habsburgermonarchie 
1848-1918, Band XI, Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg 
2. Teilband Weltkriegsstatistik Österreich-Ungarn 1914-1918. 
Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014, 425 p.:  
 

În anii şaptezeci ai secolului trecut, sub 
patronajul Academiei de Ştiinţe a Austriei şi sub 
coordonarea distinşilor istorici vienezi Adam 
Wandruszka şi Peter Urbanitsch, a fost lansat un 
proiect istoriografic foarte amplu intitulat 
Monarhia habsburgică 1848-1918. De atunci, au fost 
publicate în această serie 11 volume, în 15 
tomuri, alte două volume fiind în curs de 
elaborare (anume: volum I: Dezvoltarea economică, 
1973, 2005, 688 p.; volum II: Administraţie şi sistem 
juridic, 1975, 2003, 810 p.; volum III: Popoarele 
imperiului, 1980, 2003, tomul 1, 792 p.; tomul 2, 
709 p.; volum IV: Confesiunile, 1985, 1995, 882 p.; 
volum V: Puterea înarmată, 1987, 980 p.; volum 
VI: Relaţii internaţionale, 1989, tomul 1, 840 p.; 1993, tomul 2, 704 p.; volum VII: 
Constituţie şi parlamentarism, 2000, tomul 1, 2000, 1342 p.; tomul 1, 1409 p.; 
volum VIII: Sistem politic şi societate civilă, 2006, tomul 1, 1514 p.; tomul 2, 1356 
p.; volum IX: Structuri sociale, 2010, tomul 1, 1822 p.; tomul 2, 362 p.; volum X: 
Cultură şi civilizaţie-în pregătire; volum XI: Monarhia habsburgică şi Primul Război 
Mondial, tomul 1-în pregătire; tomul 2, 2014, 425 p.).  

Ultimul tom, apărut în anul centenarului izbucnirii Marelui Război (1914-
2014), editează în premieră un număr de 77 de tabele statistice despre 
transformările din Austro-Ungaria, incluzând Croaţia-Slavonia şi Bosnia-
Herţegovina din perioada 1913-1918. Lucrarea a fost elaborată de Helmut 
Rumpler, profesor emerit de istorie modernă a Austriei la Universitatea din 
Klagenfurt şi de Anatol Schmied Kowarzik, cercetător ştiinţific la Institutul de 
Istorie Modernă şi Contemporană, secţia ,,Istoria Monarhiei Habsburgice”, al 
Academiei Austriece de Ştiinţă. Gândit ca o anexă masivă în format A3 la 
volumul XI dedicat „Monarhiei habsburgice şi Primului Război Mondial. Lupta 
pentru o nouă ordonare a Europei Centrale” din seria amintită Monarhia 
habsburgică 1848-1918, tomul a fost publicat separat din dorinţa de a pune la 
dispoziţia cercetătorilor Marelui Război un instrument de lucru cantitativ care 
oferă o imagine statistică complexă şi unitară a transformărilor suferite de statul 
dualist în anii conflagraţiei, fapt pentru care editorii l-au intitulat sugestiv: 
„Statistica Austro-Ungariei din Primul Război Mondial 1914-1918, mişcarea 
populaţiei, morţi în război, economia de război”. 



Volumul se deschide cu un „Cuvânt înainte” al profesorului Rumpler în 
care este prezentată motivaţia şi utilitatea ştiinţifică a tomului, istoricul austriac 
subliniind că această lucrare amplă este una singulară, efortul documentar şi 
metodologia utilizată înfăţişând-o drept o cercetare lipsită de precedent care 
ilustrează, de fapt, potenţialul cu care a fost dus războiul, daunele materiale şi 
pierderile umane provocate în cei patru ani ai conflagraţiei. La rândul său, 
cercetătorul Schmied Kowarzik, semnatarul studiului introductiv, subliniază 
singularitatea abordării pe care o sintetizează pe două capitole mari: statistica 
militară şi statistica civilă, elaborate pe baza surselor primare extrase din 
fondurile vieneze ale Arhivei de Război, secţiunile ,,Ministerul de Război”, 
,,Ministerul pentru Apărarea Ţării”, ,,Centrul Superior de Comandă”, ,,Acte de 
Război”, ,,Manuscrise”, ale Arhivei Generale Administrative, ale Arhivei 
Republicii şi ale Arhivei Universităţii din Viena, precum şi dintr-o serie întreagă 
de surse edite în limbile germană, maghiară, italiană, română, poloneză şi cehă. 
Informaţiile extrase din statisticile consultate au dus la realizarea volumului de 
faţă care cuprinde diferitele paliere ale vieţii civile şi militare prezentând datele 
pentru Austria, Ungaria şi Bosnia-Herţegovina într-o manieră comparativă, 
cercetătorul austriac exprimându-şi speranţa că publicarea acestui tom va servi 
la o mai bună apreciere calitativă a analizei şi abordărilor istoriografice generate 
de centenarul Marelui Război. 

Cele 77 de tabele foarte complexe şi minuţios elaborate au fost 
structurate în cuprinsul următoarelor şase capitole: 1) „Mişcarea populaţiei şi 
realităţile sanitare” (12 tabele, pp. 19-140), în care se ilustrează situaţia 
demografică pe teritoriile administrative ale monarhiei între anii 1910-1920, 
statistica unităţilor sanitare din Austria, Ungaria şi Bosnia-Herţegovina între 
1912-1916, evoluţia numărului prizonierilor de război în Austria (1915 şi 1918), 
a prizonierilor şi evacuaţilor din Bosnia-Herţegovina în 1915; 2) „Armata 
K.u.K” (5 tabele, pp. 143-157), cu detalii interesante referitoare la numărul 
mobilizaţilor pe regiuni, structura naţională a regimentelor, limba maternă a 
ofiţerilor şi a trupelor, corpurile de armată mono-, bi- şi multilingvistice; 3) 
„Morţi în război şi aprovizionarea militară a bolnavilor” (18 tabele, pp. 161-
199), cu descrieri statistice ale pierderilor lunare şi anuale înregistrate pe diferite 
fronturi (de exemplu pe frontul românesc au murit în anii 1916-1918: 247 de 
ofiţeri şi 10. 347 soldaţi, au fost răniţi 778 ofiţeri şi 36. 509 soldaţi, au fost luaţi 
prizonieri şi au fost daţi dispăruţi 472 ofiţeri şi 30. 901 soldaţi din armata 
austro-ungară), mortalitatea generată de boli şi epidemii, morţi şi dispăruţi pe 
regiuni administrative, pe corpuri de armată şi pe vârstă, unităţi sanitare ale 
Crucii Roşii austriece în spatele frontului şi rapoartele despre răniţi şi bolnavi 
ale Crucii Roşii austriece pe ţările de coroană din Cisleithania şi pe anii de 
război; 4) „Situaţia aprovizionărilor şi producţia agrară” (18 tabele, pp. 203-
287), cu detalii referitoare la producţia agricolă, capete de animale pe regiuni, 
aprovizionarea armatei, consumul de alimente pe regiuni şi costurile de 
întreţinere ale unei familii de muncitori din Viena în anii războiului, costurile 



unui coş de alimente în Budapesta în anii conflagraţiei, cererea de cereale şi de 
făină de pe piaţa Austro-Ungariei în vremea războiului, exportul şi importul de 
cereale în monarhie, măsurătorile meteo (temperatura, precipitaţii şi viteza 
vântului) în anii de război; 5) „Economia de război” (13 tabele, pp. 291-331), 
cu amănunte statistice referitoare la zonele miniere, la producţia industriei 
miniere şi metalurgice, la mijloacele de transport din monarhie în vremea 
războiului, accidentele de muncă, grevele, furturile şi infracţiunile înregistrate în 
diferite bazine miniere, unităţi industriale şi metalurgice de pe teritoriul Austro-
Ungariei între 1913-1918, precum şi despre comerţul exterior al monarhiei 
austro-ungare şi al regatului Ungariei; 6) „Finanţarea războiului” (11 tabele, pp. 
335-359), cu detalii statistice referitoare la cheltuielile militare ale statului 
dualist, la bugetul, datoriile şi împrumuturile de război comune ale monarhiei în 
timpul conflagraţiei, la bugetul şi împrumuturile de război particulare ale 
Austriei, ale Ungariei şi ale Bosniei-Herţegovina, precum şi despre schimbul 
valutar al Puterilor Centrale cu Elveţia între 1914-1916. 

Volumul conţine, de asemenea, o anexă tripartită: o schemă a structurii 
decizionale politice şi militare a monarhiei înarmate, un tablou al personalului 
de conducere al instanţelor decizionale politice şi militare din 1914/1915 şi o 
cronică a evenimentelor politice şi militare (pp. 363-399). Anexei documentare 
îi urmează una cartografică ce conţine opt hărţi color de foarte bună calitate: 
harta geografico-topografică a Austro-Ungariei în anul 1910; harta structurilor 
administrative ale Austro-Ungariei în anul 1910; harta dislocaţiei teritoriale şi a 
structurii etnice a trupelor K.u.K în anul 1914; harta dislocaţiei şi structurii 
etnice a landwehr-ului austriac şi a armatei regale maghiare de honvezi în 
1913/1914; harta statelor succesoare ale monarhiei austro-ungare conform 
hotărârilor conferinţelor de pace de la Versailles, Saint Germain şi Trianon, 
respectiv a războaielor civile şi a referendumurilor din 1919-1921; harta căilor 
ferate şi a liniilor de marş a monarhiei în caz de război din 1914; poziţionarea şi 
marşul armatelor austro-ungare la începutul războiului; harta evoluţiei 
fronturilor Austro-Ungariei (Rusiei, României, Balcanilor şi Italiei) între anii 
1914-1918. În cele din urmă tomul se încheie cu o listă detaliată a izvoarelor şi 
bibliografiei folosite, titlurile fiind reproduse atât în limba originală, cât şi în 
traducere germană. 

Conţinând date şi statistici sistematice, clare şi laborioase, referitoare la 
impactul Marelui Război asupra monarhiei austro-ungare, a armatelor şi a 
locuitorilor ei, volumul impresionează deopotrivă prin masivitatea formatului 
livresc şi calitatea grafică excepţională, dar mai ales prin multitudinea surselor 
statistice prelucrate, centralizate şi adunate împreună între coperţile sale. 
Istoricii militari, statisticienii, sociologii, istoricii medicinei şi ai economiei, cei 
din aria demografiei istorice şi a antropologiei culturale, cei cu preocupări din 
zona agriculturii şi a producţiei miniere, industriale, metalurgice, precum şi toţi 
cei interesaţi de istoria primei conflagraţii au acum la dispoziţie un volum masiv 
care prezintă o altă dimensiune a Marelui Război, cea statistică, care 



îmbogăţeşte în mod indiscutabil istoriografia războiului şi oferă un suport 
documentar nou pentru analiza istorică contemporană. 
 

Mircea-Gheorghe ABRUDAN 
 

Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în 
război: 1914-1916, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016, 290 p.: 

 
Potrivit regulilor de bază ale genealogiei 

istorice o generaţie este calculată undeva în jurul 
a 30 de ani. La un calcul simplu se poate observa 
că într-un secol se succed trei generaţii. Deşi pare 
redundant a repeta, în urmă cu doi ani s-a 
împlinit un veac de la izbucnirea primei 
conflagraţii mondiale, fapt care mă face să revin 
la afirmaţiile anterioare. Generaţia actuală, a 
începutului de secol XXI, este parte şi din cea a 
secolului XX, situaţie care ne pune într-o poziţie 
de mare responsabilitate. Noi avem marea 
datorie de a ne cinsti strămoşii care au luptat în 
Primul Război Mondial într-un mod unic. 
Suntem prima generaţie care celebrează 
centenarul Marelui Război şi trebuie să o facem cu dedicare sufletească şi 
profesională (mă refer aici la aceia care au îmbrăţişat frumoasa profesie de 
istoric), pentru ca cei care ne vor urma să poată învăţa din greşelile 
antecesorilor. Şi cum am putea cinsti mai corect şi mai bine memoria eroilor 
Primului Război Mondial? Unul dintre răspunsurile cinstite ar fi, desigur, prin 
intermediul cărţilor. Ele reprezintă modalitatea cea mai pertinentă de a lupta 
împotriva uitării şi a indiferenţei. 

Noua carte a profesorului Liviu Maior se încadrează în ceea ce am putea 
numi „cinstirea memoriei”. Volumul poartă un titlu ingenios, dacă ar fi să 
comparăm apariţiile editoriale din această perioadă, Doi ani mai devreme, şi este 
apărută la tânăra editură clujeană, Şcoala Ardeleană. La un prim contact cu 
titlul cărţii nu ştii la ce să te aştepţi, ce vei găsi între cele două coperte. Ai doar 
un indiciu, autorul este Liviu Maior, istoric consacrat al României. Subtitlul este 
cel care lămureşte, Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război: 1914-1916. Şi acum 
vine următoarea întrebare: De ce această limită temporală, anul 1916, doar 
războiul a durat până în anul 1918? La această dilemă ne răspunde tot autorul 
„Am hotărât să mă restrâng la intervalul 1914-1916 şi să-i includ pe toţi românii din 
afara „tânărului” Regat de dincolo de Carpaţi. Prin dimensiunea şi gravitatea sa, războiul a 
marcat profund viaţa lor, într-un mod inegal. Unele teritorii au fost teatru de operaţiuni (în 
special Bucovina), altele veritabile „cazărmi” pentru armata rusă, care a depăşit numeric 
populaţia civilă (Basarabia), iar alte populaţii au căzut victime pe câmpurile de luptă 



(români, unguri, germani, evrei, ţigani etc.)”. Ceea ce doreşte să sublinieze autorul 
prin această lucrare este faptul că o parte dintre români au fost implicaţi mai 
repede în Marele Război decât alţii, referindu-se aici la cei din Regat. 

Noua carte a profesorului Liviu Maior, la fel ca şi celelalte scrise de 
dânsul până acum (de exemplu: Alexandru Vaida Voevod între Belvedere şi 
Versailles, 1993; Români în armata habsburgică: soldaţi şi ofiţeri uitaţi, 2004; Habsburgi 
şi români: de la loialitatea dinastică la identitate naţională, 2006; Alexandru Vaida 
Voevod: putere şi defăimare, 2010), este o lucrare cu o documentaţie solidă, cu idei 
bine argumentate, dar, în acelaşi timp, o carte uşor de lecturat. Este o istorie a 
Primului Război Mondial scrisă într-un stil narativ care captivează şi atrage 
cititorul. Pentru că aduceam în discuţie sursele folosite, autorul utilizează o 
bibliografie străină vastă, adăugând memoriile unor protagonişti la război şi 
bineînţeles fondurile de arhivă şi presa. Apelul la memoriile participanţilor în 
prima mare conflagraţie mondială are rolul de a-i scoate pe aceştia dintr-un 
blocaj pe care l-am putea numi „anonimatul Marelui Război”. Avem de a face 
cu ceea ce profesorul clujean, Doru Radosav, o numeşte memoria „de jos” a 
războiului. 

După o incursiune în istoriografia specifică, cartea se deschide cu 
evenimentul care a declanşat conflagraţia, atentatul de la 28 iunie 1914 asupra 
lui Franz Ferdinand. Acest moment a marcat începutul războiului, dar şi 
sfârşitul a ceea ce pentru românii din Transilvania a însemnat loialitatea 
dinastică. Simbolic, după cum şi profesorul Maior afirmă, începutul sfârşitului 
loialităţii româneşti faţă de Casa de Habsburg a fost marcat de un text care 
apărea pe coroana depusă la sicriele arhiducelui şi soţiei lui: „Ultimei noastre 
speranţe, cu devoţiune loială”. 

Populaţia Transilvaniei, precum şi a celorlalte provincii, Bucovina sau 
Basarabia, care se aflau sub stăpânire străină, a fost nevoită să aibă o atitudine 
specială. Un citat din memoriile unui preot, folosit în lucrare, este elocvent 
„Aşadar ne închinăm şi îngerilor şi dracilor, că nu ştim ai cui vom fi” (p. 83). Fragmente 
din relatările participanţilor la conflict fac din această carte una specială. Pentru 
că majoritatea din cei înrolaţi pe front erau ţărani, nu era cu putinţă ca autorului 
să îi scape din vedere lumea rurală, aspectele care ţin de viaţa cotidiană, 
percepţia ţăranilor despre război şi lumea în jurul căreia se învârteau: biserica şi 
şcoala. Un element care a menţinut legătura între evenimentele de pe front şi 
societate, în general, a fost propaganda de război. Cu un rol major în 
„promovarea” războiului, propaganda a fost la fel de puternică ca cele mai 
letale arme. Gestionată inteligent, aceasta a înclinat de multe ori balanţa în 
favoarea sau defavoarea uneia dintre tabere. 

Este de la sine înţeles că într-o monarhie multietnică, multiculturală şi cu 
un caracter plurilingvistic, cum a fost Austro-Ungaria, în cazul izbucnirii unui 
război, suspiciunea îşi făcea apariţia, mai ales la nivelul conducătorilor militari. 
Răspunsul românilor la mobilizarea generală a reprezentat un semn de 
întrebare la nivelul biroului de recrutare, dacă luăm în considerare evoluţia 



clasei politice româneşti din teritoriile aflate sub dominaţia austro-ungară. 
Autorul lucrării pe care o supunem atenţiei aduce un plus de armonie în 
explicarea contextului istorico-politic prin care românii au interacţionat cu 
maghiarii şi saşii în calvarul războiului. Starea de tensiune creată în rândul 
celorlalte naţionalităţi a fost alimentată şi de indecizia României de a intra în 
război. Astfel, trebuiau luate măsuri de precauţie şi bineînţeles verificată 
fidelitatea românilor aflaţi, la fel ca şi cehii, slovacii, sârbii, maghiarii etc., încă 
sub „oblăduirea” acvilei bicefale. 

Populaţia civilă, aflată în sfera războiului, a fost o componentă 
importantă a conglomeratului. Pe lângă faptul că asupra ei s-au răsfrânt toate 
repercusiunile conflictelor (sărăcie, foamete, pierderea unor membri ai familiei 
etc.), societatea civilă vine şi cu abordări proprii, capabile să încline balanţa 
puterilor într-o parte sau alta. Lumea rurală, atitudinea ţăranilor mobilizaţi cât şi 
a familiilor rămase acasă, biserica, şcoala apar în cartea lui Liviu Maior dintr-o 
perspectivă participativă. Momentele izbucnirii războiului şi pe urmă 
continuarea acestuia, în ciuda speranţei că el se va termina până la Crăciunul 
anului 1914, sunt imortalizate aproape „vizual” prin citatele folosite şi prin 
introducerea acestora în contextul istorico-narativ. 

Cartea Doi ani mai devreme: Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război: 1914-
1916 se încheie cu un capitol dedicat intrării României în război la data de 27 
august 1916. Toate bănuielile despre cum o să reacţioneze românii din 
monarhia austro-ungară avute de liderii maghiari şi austrieci s-au concretizat în 
acel moment. De aici şi până la Marea Unire traseul urmat de loialitatea 
dinastică a românilor a fost doar unul descendent. Viziunea abordării acestei 
ultime părţi din lucrarea de faţă este una specială, prin referirea la doi 
importanţi lideri din tabăra Antantei, Winston Churchill şi David Lloyd 
George, celui din urmă acordându-i-se meritul susţinerii cauzei României în 
procesul unei construcţii statale noi. 

Anul 1916, limita temporală a cărţii profesorului Liviu Maior, apărută în 
condiţii grafice deosebite, nu a fost doar anul intrării României în război. Tot 
acum se întâmplă să moară, la o vârstă deloc de neglijat, 86 de ani, şi Francisc 
Iosif, ultimul monarh de şcoală veche al Europei, după cum de altfel el însuşi 
se descria. A fost anul în care loialitatea dinastică a românilor din monarhie s-a 
destabilizat complet, iar lucrurile se pregăteau să ia o turnură nouă. Tot în 1916 
pe Frontul de Vest avea să izbucnească şi bătălia de la Verdun, numită şi 
„abatorul” pentru pierderile mari de vieţi omeneşti. Lucrarea, de o excepţională 
calitate istoriografică, se încheie aşadar cu acest an, 1916, şi cu intrarea 
României în război, dar moartea avea să umbrească lumea încă doi ani, cu 
ajutorul uneia dintre uneltele sale preferate, folosite de multe ori în istorie, şi 
anume războiul, până în ziua de 11 noiembrie 1918, când pe cele două fronturi 
s-a auzit ultimul vuiet al gloanţelor. 
 

Alexandru-Bogdan BUD 



Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din 
Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleană, 2015, 207 p.:711 
 

În vara anului 2014 s-au împlinit o sută de 
ani de la izbucnirea Primului Război Mondial care 
a schimbat faţa politică a Europei şi a lumii 
întregi, fiind de aceea cunoscut şi sub denumirea 
de „Marele Război”. Precum era şi firesc, 
evenimentului i s-au dedicat comemorări publice, 
la care au participat capetele încoronate şi şefii 
guvernelor din întreaga lume, expoziţii muzeale, 
emisiuni radio şi de televiziune, noi apariţii 
editoriale de specialitate sau de largă circulaţie, 
precum şi o serie întreagă de întâlniri cu caracter 
academic, toate menite să readucă în atenţia 
contemporanilor fenomenul cataclismic petrecut 
acum un secol. Chiar dacă în ţara noastră 
manifestările comemorative, publice, editorile şi academice nu au avut o 
intensitate precum cele desfăşurate în Europa Occidentală şi Centrală, ceea ce 
se explică, pe de o parte, prin faptul că Regatul României a intrat în război abia 
în august 1916, iar pe de altă parte prin cheia de lectură tradiţională românească 
a urmărilor politice a evenimentelor militare, Marea Unire din 1918, un anumit 
autor bucureştean şi o anumită carte dedicată Primului Război Mondial s-a 
bucurat de o mediatizare comercială excesivă, cu mult peste valoarea intrinsecă 
a cărţii (Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 117 p.).  

Astfel, o nouă apariţie editorială care discută perioada Primului Război 
Mondial şi implicaţiile evenimentului asupra spaţiului românesc, în general, sau 
asupra unei anumite arii geografice a acestuia, în particular, este salutară şi 
binevenită. Chiar dacă volumul de faţă nu se aseamănă, în niciun fel, cu cel 
bucureştean, publicarea sa reprezintă, într-o anumită măsură, contramodelul 
care pune înaintea publicului iubitor de istorie rezultatul unor cercetări 
sistematice, riguroase, care arată cum se scrie de fapt o carte de istorie onestă şi 
profesionistă, ce nu urmăreşte să frapeze sau să şocheze, prin interpretări care 
să remodeleze trecutul în conformitate cu o anumită viziune asupra istoriei, ci 
să reconstituie evenimentul istoric în mod onest pe baza izvoarelor şi a 
surselor. 

Profesor la Facultatea de Istorie şi Filosofie şi prorector din 2012 al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, autorul este un reputat 

                                                             
711 Această recenzie a fost publicată şi în paginile revistei Tabor, an IX, numãr 9, 2015, pp. 90-
93. 



cercetător al istoriei moderne a Transilvaniei, cunoscut atât pe plan naţional, 
cât şi internaţional, mai ales pentru contribuţiile sale ştiinţifice referitoare la 
istoria instituţiilor culturale, graniţa militară austriacă din Transilvania, revoluţia 
de la 1848-1849 şi a demografiei istorice, deţinând, din anul 2015, funcţia de 
preşedinte al Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică, cu sediul la 
Geneva, în Elveţia. 

Volumul se deschide cu prefaţa istoricului transilvănean Liviu Maior, 
care prezintă pe scurt principalele teme ale discursului istoriografic românesc 
tradiţional dedicat Marelui Război, observă noile perspective de abordare, 
salută şi recomandă cartea de faţă, care abordează cu „mult profesionalism 
problematicile demografice, dislocările de populaţie, moralitatea satului, dar şi a militarilor, 
familia, comportamentul matrimonial, biserica şi societatea”. În cele din urmă, 
profesorul Maior îşi exprimă acordul pentru ultimul capitol intitulat „În loc de 
postfaţă”, indicându-i astfel cititorului cu ce să înceapă lectura cărţii şi 
avertizându-l totodată că „relativizarea unor momente ale istoriei noastre nu aduce nicio 
contribuţie nouă la scrierea ei”, dezavuând în acest fel modul şi felul în care 
profesorul Lucian Boia a înţeles să rescrie istoria naţională în ultimii douăzeci 
de ani, apelând serios la „speculaţie, senzaţionalism şi transfer al trecutului în prezent”. 
Despre ce este însă vorba în capitolul intitulat „În loc de postafaţă” (pp. 139-
150), din moment ce este recomandat atât de călduros dintru început? Este 
vorba mai exact despre reproducerea unei recenzii pe marginea cărţii lui Lucian 
Boia despre Primul Război Mondial, amintită deja anterior, publicate de 
profesorul Ioan Bolovan în două reviste culturale în a doua jumătate a anului 
2014. Fără a intra în detalii, trebuie să subliniez că analiza critică a profesorului 
Bolovan este una pertinentă, articulată şi bine argumentată, evidenţiind    
printr-un excurs convingător, ofensiv, dar fără a ofensa, carenţele bibliografice, 
interpretările forţate şi abordarea eseistică a discursului lui Boia, încheind prin a 
se întreba retoric care a fost de fapt miza cărţii istoricului bucureştean: „Una 
ştiinţifică, profesională, sau una pur comercială, de a frapa/şoca publicul iubitor de istorie şi, 
astfel, a-i asigura un succes de casă?”. Interogaţia profesorului Bolovan este fără 
îndoială justificată şi pune în mare măsură punctul pe i, nu numai în ceea ce 
priveşte cartea lui Lucian Boia despre Primul Război Mondial, ci marea 
majoritate a controversatelor cărţi ale acestuia, unele dintre ele primind în 
cursul ultimului deceniu replici pe măsură (a se vedea în acest sens: Ioan-Aurel 
Pop, Istoria, Adevărul şi Miturile (Note de lectură), ediţia a II-a, revăzută, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 2014). 

În „Cuvântul înainte” autorul citează concluziile lui Alain Besançon şi 
Niall Ferguson, care au remarcat că secolul al XX-lea a fost cel mai sângeros şi 
violent din istoria omenirii, observând apoi că Primul Război Mondial a 
„zguduit din temelii conştiinţa contemporanilor datorită numărului mare de victime, a 
multiplelor consecinţe economice, politice, demografice”, de unde rezultă de fapt şi 
menirea volumului de faţă, aceea de a cerceta şi restitui într-un tablou omogen 
impactul conflagraţiei asupra societăţii, familiei, moralităţii, demografiei şi a 



cetăţenilor Transilvaniei între anii 1914-1918. Fiind o abordare novatoare în 
istoriografia românească, însă binecunoscută deja în spaţiul occidental, 
profesorul Bolovan trece în revistă cele mai relevante titluri axate pe istoria 
culturală a războiului din spaţiul anglo-american şi francez, amintind totodată 
operele istorice cele mai proeminente ale istoriografiei româneşti care au 
abordat Marele Război, implicarea României în desfăşurarea evenimentului şi 
contribuţia românilor în efortul de război al statelor ai căror cetăţeni erau 
înainte de 1918. Mai puţin obişnuită în practica şi în peisajul istoriografiei din 
ţara noastră, însă foarte firească în spectrul istoriografiilor occidentale, pe care 
le considerăm etalon şi le luăm de cele mai multe ori drept exemplu de urmat, 
este speranţa profesorului Bolovan de a stârni prin cartea sa o reală dezbatere 
în care să se angajeze în viitor specialiştii: „în istorie, demografie, sociologie şi 
psihologie socială, întrucât fenomenele demografice şi mutaţiile comportamentale din acei ani 
sunt cu adevărat multiple şi complexe, reclamând o abordare interdisciplinară”. Ideea 
merită semnalată aici şi pentru faptul că denotă o sinceră lipsă de autosuficienţă 
a autorului, constatare destul de rar întâlnită la noi, unde mulţi au pretenţia de a 
fi confiscat şi, desigur, „rezolvat” pentru totdeauna subiectul cercetării lor. 

Intitulat „Aspecte demografice generale”, primul capitol survolează 
situaţia demografică a Transilvaniei în anii dinaintea izbucnirii Primului Război 
Mondial insistând în două subcapitole asupra a două fenomene care au 
influenţat în mod semnificativ evoluţia populaţiei Transilvaniei istorice, 
intracarpatice: emigrarea autohtonilor din provincie, respectiv deportările şi 
planurile de colonizare ale autorităţilor maghiare, ambele menite să schimbe 
configuraţia etnică şi confesională a Transilvaniei în dauna elementului 
majoritar românesc. 

Următorul capitol, „Mişcarea naturală a populaţiei în anii 1914-1918”, 
radiografiază, în trei subcapitole distincte, evoluţia naşterilor, a deceselor şi a 
mariajelor din Transilvania în anii războiului ilustrând, prin numeroase tabele 
statistice şi grafice, mutaţiile produse de conflagraţie în ceea ce priveşte 
comportamentul demografic, atitudinea omului faţă de cele trei momente 
fundamentale ale vieţii pământeşti: naşterea, căsătoria şi moartea, precum şi 
consecinţele acestora asupra stărilor sociale, economice, culturale şi politice. 
Concluziile elocvente ale statisticilor prezentate descoperă impactul major al 
conflagraţiei asupra natalităţii şi a căsătoriilor, care s-au prăbuşit procentual cu 
mai bine de 50% faţă de perioada antebelică. Nu aceeaşi constatare se 
desprinde din subcapitolul dedicat evoluţiei mortalităţii, a cărei rată, cu excepţia 
anului 1915, s-a situat sub nivelul perioadei antebelice, explicaţia acestui trend 
regăsindu-se, pe de o parte, în reducerea drastică a ratei natalităţii, iar, pe de altă 
parte, în neînregistrarea deceselor soldaţilor transilvăneni căzuţi pe câmpurile 
de luptă ale Europei, „astfel că pierderile umane efective ale Transilvaniei au fost 
considerabil mai mari decât cifrele globale prezentate”, conchide autorul. 

Capitolul trei, cel mai extins din punct de vedere spaţial, este dedicat 
„Familiei şi comportamentului matrimonial în Transilvania între 1914-1918”. 



În prima parte sunt cercetate, mai ales pe baza memorialisticii războiului, 
aspectele generale privind moralitatea în perioada conflictului armat, fiind 
surprinse felul şi modul în care viaţa privată a oamenilor, a celor de pe front şi 
a celor din spatele acestuia, a fost afectată sau a suferit mutaţii din cauza 
evenimentelor militare. În a doua secţiune a capitolului autorul realizează, în 
lumina dialogului epistolar dintre civili şi militari, o analiză a problemelor 
familiale şi a relaţiilor intergeneraţionale la românii transilvăneni în anii 
Primului Război Mondial, ilustrând o cu totul altă imagine a familiei, a satului şi 
a societăţii ardelene decât cea prezentată în epocă prin intermediul propagandei 
de război a statului austro-ungar şi chiar a presei, atent urmărite şi controlate de 
către autorităţi prin birourile de cenzură. Una din concluziile majore la care 
ajunge autorul la sfârşitul acestui capitol este că evenimentele acelor ani 
constituie un început al „destructurării autorităţii absolute în familie a bărbatului, cu 
tendinţa femeii de a-şi câştiga dreptul la egalitate”, şi de a-şi „ameliora statutul în cadrul 
familiei şi al comunităţii”. 

Ultimul capitol dezbate o temă recurentă în istoriografia transilvăneană a 
ultimelor două decenii, anume chestiunea interferenţelor bisericii cu societatea, 
autorul prezentând sub genericul „atitudini şi acţiuni caritabile la românii din 
Transilvania în timpul războiului”, modalităţile în care cele două biserici naţionale 
ale românilor din Ardeal, cea ortodoxă şi cea greco-catolică, s-au implicat prin 
intermediul ierarhilor, a protopopilor şi a preoţilor prin predici, circulare şi 
donaţii băneşti şi materiale în organizarea unor acţiuni caritabile ce aveau 
menirea de a exprima solidaritatea credincioşilor, din rândul tuturor claselor 
sociale, cu cei afectaţi de ororile conflagraţiei. 

Cartea se încheie cu o listă bibliografică amplă, ce însumează surse 
inedite, presă din epocă, cărţi şi studii de specialitate, precum şi cu un rezumat 
extins pe capitole în limba engleză, astfel că aria de circulaţie şi de difuzare a 
concluziilor volumului dobândeşte un grad sporit de accesibilitate, 
deschizându-se fluxului istoriografic internaţional, specialiştilor şi tuturor celor 
interesaţi de istoria Primului Război Mondial şi impactul acestuia în spaţiul 
Europei Central-Orientale. 

Îmbogăţită cu numeroase reproduceri după tablouri, imagini fotografice, 
cărţi poştale, telegrame şi scrisori, cartea profesorului Ioan Bolovan constituie 
o contribuţie istoriografică novatoare şi valoroasă referitoare la istoria culturală 
a Transilvaniei şi a cetăţenilor ei, mulţi neştiuţi şi uitaţi, cărora le este de altfel 
dedicată, înaintea şi în timpul Primului Război Mondial, devenind un 
instrument de lucru indispensabil pentru specialişti şi un titlu de carte de 
neocolit pentru toţi iubitorii istoriei acestui frumos şi binecuvântat pământ al 
Transilvaniei. 

 
Mircea-Gheorghe ABRUDAN 



General Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă (1916-1919), 
introducere de Glenn E. Torrey, traducere din limba franceză de Mona 
Iosif, Bucureşti, Editura Militară, 2012, 456 p.: 
 

Nu mai puţin de 27 de ani au trecut de când 
însemnările cu caracter memorialistic ale 
generalului Henri Berthelot referitoare la România 
în timpul primei conflagraţii mondiale au văzut 
lumina tiparului (General Henri Berthelot and Romania, 
Mémoires et correspondance 1916-1919, edited, with a 
biographical introduction, by Glenn E. Torrey, 
East European Monographs, New York, 
Columbia University Press, 1987). Era meritul 
istoricului Glenn E. Torrey de a fi contribuit 
atunci, cu rigoarea unui veritabil profesionist, la 
punerea în valoare a acelei părţi din bogata operă 
memorialistică rămasă de pe urma marelui om de 
arme. Deşi interesul istoricilor români şi nu numai 
pentru cunoaşterea înregistrărilor făcute de generalul francez în răstimpul 
petrecut în România a fost unul mare de la bun început, a fost nevoie de un 
deceniu pentru punerea în circulaţie a primei ediţii în limba română a 
respectivului text (General Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţă 1916-1919, 
traducere din limba franceză de Oltiţa Cântec, ediţie, studiu introductiv şi 
indice de Gheorghe I. Florescu, Iaşi, Cronica, 1997-ediţia a II-a a apărut la 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000). Însă, volumul publicat atunci 
nu a fost însoţit de valoroasa introducere biografică dedicată autorului 
manuscrisului de către istoricul american, editorul român acompaniind textul 
de propriul segment introductiv. Odată cu apariţia la Editura Militară a 
traducerii în integralitate a volumului publicat la New York în 1987, această 
carenţă a fost depăşită, publicului român fiindu-i pus la dispoziţie şi 
comentariul dedicat textului memorialistic de către profesorul Glenn E. Torrey. 

Demersul editurii bucureştene este cu atât mai lăudabil cu cât profesorul 
Glenn E. Torrey este recunoscut ca un reputat specialist al Primului Război 
Mondial, care de-a lungul timpului a cercetat cu perseverenţă şi obiectivitate 
multitudinea de faţete pe care violenta confruntare le-a luat în spaţiul românesc 
(amintesc, spre exemplificare, volumul de studii aparţinând lui Glenn E. 
Torrey, Romania and World War I. A Collection of Studies, Iaşi-Oxford-Portland, 
The Center for Romanian Studies, 1998). Această preocupare a istoricului de 
peste Ocean face ca însemnările generalului Berthelot să fie mult mai atractive 
întrucât textul memorialistic (în fapt un jurnal, la care se adaugă corespondenţa 
generalului cu Louise şi Georges, cumnata, respectiv nepotul său, aflaţi în grija 
sa, după moartea fratelui său, Joannes) din răstimpul misiunilor sale în România 
este pus sub lupa specialistului din exterior, de la distanţă, capabil să trateze 



echilibrat, fără parti-pris-uri notele de jurnal ale înaltului ofiţer francez. În fond, 
ce crede profesorul Torrey că merită să fie reţinut din memoriile generalului 
Berthelot şi ce interpretare acordă principalelor evenimente relatate de acesta? 

Istoricul Glenn E. Torrey avertizează din start publicul-cititor asupra 
dublei receptări de care generalul Henri Berthelot a avut parte în timpul vieţii şi 
postum în Franţa şi în România. Chiar dacă generalul a îndeplinit roluri 
însemnate încă de la debutul ostilităţilor, fiind invitat să activeze în preajma 
Marelui Cartier General Francez sau acordându-i-se comanda unor unităţi 
militare într-unele din cele mai importante bătălii de pe frontul occidental, 
patria natală nu s-a grăbit să-i acorde un loc pe care l-ar fi meritat pe deplin, 
crede Glenn E. Torrey, în galeria celor mai iluştri bărbaţi de arme ai veacului 
trecut. Nu acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte modul în care românii   
s-au raportat la persoana generalului şi a rolului care i s-a încredinţat în 
România începând cu toamna anului 1916. Eforturile depuse pentru instrucţia 
adecvată a soldaţilor români şi pentru dinamizarea acţiunilor militare pe frontul 
de Est l-au transformat pe generalul Berthelot nu numai într-un simbol al 
renaşterii armatei române, ci şi într-unul din ctitorii României Mari, al cărui 
aport la recâştigarea demnităţii naţionale nu putea fi tăgăduit. Pornind de la 
această bivalenţă a memoriei generalului Berthelot, Glenn E. Torrey îi ghidează 
pe cititori, cu tact şi competenţă, prin biografia omului de arme, urmărind 
îndeaproape întregul cursus honorum al celui care avea să reprezinte un exemplu 
de ordine şi rigoare pentru armata şi chiar societatea românească. Ceea ce 
transpare din prezentarea editorului este nu numai faptul că viitorul general s-a 
îndreptat spre o carieră care deja îşi făcuse loc în familia sa (tatăl său fusese 
căpitan de jandarmi) sau că absolvise cea mai importantă instituţie de 
învăţământ militar (École Spéciale Militaire de Saint-Cyr), ci şi că personalitatea 
lui Henri Berthelot îmbina în chip fericit exigenţele profesiei de militar de rang 
înalt (viziune strategică, spirit ofensiv, disciplină, responsabilitate) cu trăsături 
umane superioare, precum: inteligenţă, persuasiune, bonomie, sociabilitate, 
sinceritate, optimism. 

Dacă în momentul declanşării Marelui Război, Henri Berthelot servise la 
Marele Cartier General a lui Joseph Joffre (un general în faţa căruia viitorul şef 
al Misiunii Militare Franceze în România se exprima cu cutezanţă, iar opiniile 
sale cântăreau greu în conturarea planului de acţiune), la finalul anului 1914 a 
ajuns să comande un grup de divizii aflate până atunci în rezervă, contribuind 
în acel fel, prin victorii, dar şi prin înfrângeri, la evoluţia războiului pe frontul 
din Vest. Dar cel mai substanţial aport al generalului Berthelot la desfăşurarea 
Primului Război Mondial nu avea să se consume în acea parte a frontului, după 
cum ştim. Profesorul Glenn E. Torrey atrage atenţia că abia cu încredinţarea 
către Henri Berthelot a comandei Misiunii Militare Franceze în România avea 
să debuteze cel mai important rol al generalului în desfăşurarea războiului, de 
această dată pe câmpul de luptă răsăritean. Nici alegerea generalului Berthelot 
nu a fost una întâmplătoare, consideră ilustrul profesor, ci s-a făcut ţinându-se 



cont de profilul profesional şi uman trasat de ministrul Franţei la Bucureşti, 
contele de Saint-Aulaire. Începutul activităţii Misiunii Militare Franceze în 
România a stat sub semnul incertitudinii având în vedere că ordinele trasate nu 
precizau tocmai limpede modalitatea de raportare a Misiunii la instituţiile 
militare româneşti sau ale marelui aliat de la Est, Rusia. Prin urmare, ţinea de 
abilităţile şi tactul celui aflat la cârma Misiunii pentru a reuşi să evite lezarea 
orgoliilor personalului militar de conducere românesc sau rusesc, fără ca scopul 
pentru care Misiunea fusese activată să fie ratat. Această situaţie tensionată, 
adăugată seriei de eşecuri pe câmpul de luptă, a făcut ca Misiunea Militară 
Franceză să nu debuteze tocmai sub auspicii favorabile. Pornind de la acest 
fundal, jurnalul generalului Berthelot surprinde firul epic nu numai al 
desfăşurării războiului pe frontul românesc, ci şi convulsiunile specifice unor 
asemenea vremuri de grele încercări. El are meritul de a pune în lumină, 
trecând prin filtrul raţiunii şi al sensibilităţii autorului lui, fapte, personaje, 
întâmplări, caractere umane, intrigi, răsturnări de situaţie, deznodământuri etc., 
toate parte a unui complex tablou de luptă, oferind în plus cititorului şansa de a 
pătrunde în spatele frontului sau de a afla ceea ce se urzea în culise. Aflăm 
astfel de la generalul Berthelot detalii despre intenţia liderilor politici români de 
a-i oferi un post de comandă în armata română (şef al Marelui Cartier General), 
principalele carenţe care existau la nivelul funcţionării armatei române 
(înzestrarea deficitară, necunoaşterea principiilor după care se purta războiul 
modern şi eroarea de strategie în privinţa rezervelor), încrederea de care se 
bucura în faţa suveranilor români, planul său de apărare a frontierelor şi 
reticenţa conducătorilor armatei ruse de a se implica total pe frontul românesc, 
detaliile organizării şi desfăşurării „bătăliei pentru Bucureşti”, retragerea 
administraţiei şi a armatei româneşti în Moldova, situaţie care a făcut ca şi rolul 
Misiunii Militare Franceze să se modifice, de la conducerea operaţiilor, la cel de 
instrucţie, de reorganizare a armatei. Revelatoare sunt şi animozităţile cu 
ofiţerimea rusă, care nu a încetat să privească Misiunea condusă de Berthelot 
cu rezerve şi suspiciune, insistenţele pe care Stavka le făcea pentru retragerea 
instituţiilor româneşti şi a civililor în Rusia şi opoziţia pe care generalul 
Berthelot a făcut-o acestui plan; de asemenea, detaliile vizitelor generalului 
Berthelot în Rusia, eforturile lui de a-i convinge pe decidenţii de la Paris de 
importanţa susţinerii României sau situaţia-limită în care a fost pusă aceasta 
prin declanşarea revoluţiei ruse şi dezintegrarea Imperiului Ţarist. Victoria 
armatei române din vara anului 1917 a fost umbrită de defecţiunea soldaţilor 
ruşi, ceea ce a făcut să se deschidă orizontul unei păci separate între Puterile 
Centrale şi România. Prin jurnalul generalului Berthelot pătrundem în miezul 
frământărilor generate de aceste conjuncturi şi aflăm eforturile depuse de 
înaltul ofiţer francez pentru a evita ieşirea României îngenuncheată din război. 
Cum acest lucru nu a putut fi evitat, Misiunea Militară Franceză a părăsit 
România, iar până în toamna anului 1918 când s-a reîntors pe frontul de Est, 
generalul Berthelot a călătorit pe pământ american, unde a rezolvat o serie de 



neînţelegeri apărute între Paris şi Washington, şi a reluat experienţa frontului, 
comandând Armata a 5-a franceză într-o serie de bătălii dure purtate în 
apropiere de Rheims. Dar, din octombrie 1918 generalul Berthelot se va afla 
iarăşi în mijlocul evenimentelor de pe frontul răsăritean, de data aceasta cu 
scopul de a pregăti o operaţiune militară în sudul Rusiei şi de a convinge 
România să reintre în război. Şi în cazul acestei a doua Misiuni însemnările lui 
Berthelot abundă în informaţii preţioase privind acţiunile întreprinse de 
generalul francez şi modul în care acesta s-a raportat la evoluţia evenimentelor 
la scară regională, până târziu, în mai 1919. 

La finalul acestui maraton prin care am încercat să punem în lumină 
principalul flux de idei în jurul căruia se construieşte jurnalul lui Henri 
Berthelot (lăsând cititorilor bucuria de a descoperi restul relatărilor prin 
lecturarea volumului), nu putem rata ocazia de a sublinia faptul că prin 
publicarea manuscrisului în urmă cu aproape trei decenii, distinsul istoric 
Glenn E. Torrey a adus un pios omagiu celui care l-a redactat în vremurile atât 
de tulburi ale Marelui Război. Nu numai lui, ci şi ţării pe care generalul francez 
o considera „a doua mea patrie”. 

 
Lucian TURCU 

 
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la Rãzboiul 
pentru Întregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi 
indici de Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-
Napoca, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 
2015, 314 p.: 
 

Relansarea cărţii lui Sebastian Stanca, 
Contribuţia preoţimii române din Ardeal la Războiul 
pentru Întregirea neamului (1916-1919), în anul 2015, 
sub îngrijirea lui Mihai-Octavian Groza şi Mircea-
Gheorghe Abrudan se înscrie sub semnul 
centenarului Primului Război Mondial şi al Marii 
Uniri, contribuind esenţial la recuperarea şi 
valorificarea memoriei războiului, cu multiplele 
sale nuanţe ascunse în spatele unor poveşti de 
viaţă înregistrate şi consemnate în prea puţin 
cunoscutele documente. 

Demersul realizat de cei doi cercetãtori ai 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie, din cadrul 
Universităţii ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, se 
adaugă unei activităţi prolifice, materializate printr-un număr impresionant de 
studii de specialitate, recenzii şi articole cuprinse în reviste şi publicaţii, 
traducând o consecvenţă ştiinţifică şi morală exemplară. Mai mult decât atât, 



reeditarea cărţii preotului Sebastian Stanca întregeşte zestrea spirituală a 
oraşului Sebeş aducând în faţa publicului cititor o personalitate locală ce a 
amprentat cultura naţională. 

Rod al unei cercetări minuţioase, volumul de faţă abordează o temă pe  
cât de interesantă, pe atât de dificilă, ce presupune stăpânirea unui întreg 
instrumentar ştiinţific, dar şi o pasiune extraordinară orientată spre cercetarea 
unor aspecte ce nuanţează perspectiva asupra evenimentelor, aducând un aport 
important la modelarea memoriei colective. 

Făcând parte din categoria cărţilor-document, volumul se impune   
printr-o viziune unitară, prin acurateţea notaţiei şi prin atenţia acordată 
amănuntului, luciditatea analitică fiind un instrument de lucru util specialiştilor, 
dar şi o lectură interesantă, accesibilă oricărui tip de cititor. 

Adaptată exigenţelor lectorului contemporan, cartea preotului Sebastian 
Stanca e precedată de un medalion bio-bibliografic ce conturează pregnant 
profilul unui intelectual de mare distincţie şi rafinament care şi-a închinat viaţa 
şi opera ,,dezrobirii conştiinţelor”. Personalitate de tip enciclopedic, cu o 
activitate prodigioasă desfăşurată în diverse domenii, Sebastian Stanca rămâne 
în conştiinţa publică mai ales prin opera istorică şi literară. O atenţie deosebită 
este acordată dimensiunii memorialistice a operei lui Sebastian Stanca fixând 
într-un context istoric mai larg situaţia particulară a Ardealului şi sacrificiul 
preoţilor transilvăneni. 

Nota asupra ediţiei precizează intenţiile autorilor de a oferi o altă 
perspectivă asupra unor evenimente tragice şi atroce, precum şi dificultatea 
unui asemenea demers menit să genereze clarificări şi să fundamenteze 
atitudini. 

Dublând documentul istoric, cu un document sufletesc, mărturia 
clericului Sebastian Stanca reconfigurează o istorie trăită, înregistrată într-o 
conştiinţă lucidă ce reflectă pregnant dimensiunea sacrificiului preoţilor 
ardeleni, umiliţi, arestaţi sau deportaţi de autorităţile austro-ungare. 

Pentru a completa episodul încarcerării şi deportării preoţilor români din 
Transilvania, autorii au adăugat sub formă de addenda textul conferinţei 
susţinute de Sebastian Stanca la Cluj pe aceastã temã, precum şi două pasaje 
referitoare la acelaşi episod aparţinând episcopului Roman Ciorogariu şi lui 
Romulus Cândea. Asemeni unor oglinzi paralele, addenda 2, 3, 4 
redimensionează trecutul şi îl multiplică subliniind şi mai pregnant supliciul 
,,vinovaţilor fără vină”, care au plătit un preţ cumplit pentru că şi-au iubit 
neamul, limba şi credinţa. 

Notele infrapaginale îmbogăţesc textele cu explicaţii, indicii şi referinţe 
bibliografice menite să potenţeze mesajul istoriografic, dar şi conţinutul 
editorial. Rezumarea ediţiei critice în limba engleză înscrie volumul în circuitul  
european, în seria cercetărilor dedicate comemorării Primului Război Mondial. 
Indicele de nume şi albumul de fotografii redau memoriei colective imaginea 



celor care prin sacrificiul lor au amprentat devenirea noastră, contribuind 
esenţial  la configurarea unei istorii regionale individualizate şi nuanţate. 

Identificând, reconstituind şi valorizând documente şi texte mai puţin 
cunoscute referitoare la implicarea Transilvaniei în Primul Război Mondial, 
volumul reeditat de Mihai-Octavian Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan redă 
patrimoniului naţional o personalitate culturală remarcabilă constituindu-se ca 
un studiu complex şi unitar ce facilitează înţelegerea şi cunoaşterea istoriei 
definite ca act de reevaluare a trecutului. Dincolo de contribuţia ştiinţifică, 
volumul de faţă reprezintă un exerciţiu de recunoştinţă dedicat unor eroi 
aproape necunoscuţi, care au făcut din credinţa în Dumnezeu şi din dragostea 
de neam un crez de viaţă. 

 
Tereza CÂNDEA 

 
Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi 
Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2015, 245 p.: 
 

Lucrarea Senatul Militar Român Central al 
Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 
noiembrie 1918) reprezintă o nouă descoperire 
semnată de Mihai-Octavian Groza în cercetarea 
unui fenomen revoluţionar puţin cunoscut, şi 
anume formarea consiliilor şi a gărzilor naţionale 
româneşti în toamna anului 1918. În ciuda 
faptului că evenimentele şi acţiunile la care au 
participat românii în toamna anului 1918, fie că 
vorbim despre cele care au precedat Marea Unire, 
fie că ne referim la cele petrecute în contextul 
Marii Uniri, au constituit o temă abordată 
repetitiv în istoriografia românească, nu acelaşi 
lucru se poate spune despre înfiinţarea 
organizaţiilor politice ale naţiunilor din fosta monarhie. 

Mihai-Octavian Groza semnalează lacunele istoriografiei româneşti, 
oferind o bogată bază documentară menită a asigura un instrument de lucru 
esenţial în cunoaşterea aspectelor particulare pe care le-a ilustrat funcţionarea şi 
activitatea acestor instituţii politice şi de administrare, a semnificaţiilor şi a 
consecinţelor sale. Constituirea unor astfel de instituţii reprezintă o ipostază a 
manifestărilor revoluţiei din toamna anului 1918 prin intermediul cărora s-a 
realizat tranziţia de la regimul imperial la organizaţiile politice ale naţiunilor din 
fosta monarhie. Importanţa acestor instituţii, subliniază autorul, era cu atât mai 
mare cu cât transferul de putere operat a modificat structura politică a fostului 
imperiu şi a facilitat trecerea la statele naţionale, asemenea consilii fiind 



organizate la toate popoarele monarhiei, asumându-şi conducerea destinelor 
acestora potrivit dreptului la autodeterminare. 

Volumul se focusează asupra activităţii Senatului Militar Român Central 
al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena, înfiinţat la 31 octombrie 1918 ca secţie a 
Consiliului Naţional al Românilor din Bucovina, Ardeal şi Ungaria, prezidat de 
Iuliu Maniu (în calitate de reprezentant politic al senatului) şi de generalul Ioan 
Boeriu (ca preşedinte din partea militarilor), un organism a cărui activitate a 
rămas aproape necunoscută şi într-o egală măsură necercetată (p. 9). Scopul 
prezentului demers este unul ambiţios, atins cu desăvârşire pe parcursul lucrării 
de faţă: reconstituirea activităţii acestui organism naţional îmbinând bogatul 
material arhivistic, memorialistica şi puţinele lucrări edite (p. 10) şi lansarea de 
noi direcţii de cercetare în această sferă a istoriografiei dedicate manifestărilor 
revoluţionare de la finalul Primului Război Mondial. 

Toamna anului 1918 a reprezentat punctul culminant al crizei care a lovit 
monarhia austro-ungară, pe cuprinsul acesteia având loc o serie de mişcări cu 
caracter social, împletite cu lupta pentru autodeterminare a naţionalităţilor din 
imperiu. Autorul atrage atenţia asupra fenomenului de contagiune mentală, 
vestea izbucnirii acestor mişcări răspândindu-se rapid pe toate fronturile unde 
erau implicate unităţile armatei austro-ungare, accelerând dezintegrarea acesteia 
şi determinând numeroase dezertări ale soldaţilor de pe câmpul de luptă, care 
părăsesc frontul sau trec la inamic. Mihai-Octavian Groza racordează istoria 
locală la cea europeană şi demonstrează convingător că evoluţiile europene s-au 
reflectat şi în teritoriul românesc, fenomenul de contagiune mentală 
manifestându-se şi în rândurile soldaţilor şi ofiţerilor români, înrolaţi în armata 
austro-ungară şi obligaţi să lupte pentru o cauză pierdută (p. 11). 

Din acest punct al argumentaţiei şi până la sfârşitul volumului, poate fi 
identificat şi efortul deosebit al autorului de a reconstitui pas cu pas înfiinţarea 
Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena, problema 
unui organism naţional fiind pusă la Arad, într-o şedinţă extraordinară a 
consiliului de conducere al Partidului Naţional Român, în cadrul discuţiilor 
primând afacerile externe şi militare ale Transilvaniei în contextul marcat de 
confuzie şi dezordine al fronturilor şi armatelor dezorganizate. Organizarea 
soldaţilor români din fosta armată austro-ungară în scopul sprijinirii mişcării 
naţionale a fost încredinţată lui Iuliu Maniu, ca reprezentant al afacerilor 
externe şi militare, funcţie din care avea să plece la Viena pentru a asuma 
conducerea regimentelor cu majoritate română. Încă de la începutul lunii 
octombrie a anului 1918, la Viena se aflau circa 70. 000 de soldaţi români, 
originari din Transilvania, Banat şi Bucovina, nucleul grupării româneşti fiind 
reprezentat de Regimentul Cezaro-Crăiesc 64 Infanterie din Orăştie, recrutat 
din Transilvania şi având în componenţa sa peste 65% români. Ca urmare a 
întrunirii ofiţerilor români din 30 octombrie 1918 se vor pune bazele unui 
Comitet Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina, iar pe 31 
octombrie 1918, în cadrul unei a doua întruniri, ofiţerii şi soldaţii români vor 



pune bazele Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor, compus 
din 11 membri, şi prezidat de un comitet executiv, format din Iuliu Maniu (ca 
reprezentant politic al senatului), căpitanul Traian Popa, medicul Epifan 
Muntean şi Petru Popovici. Încă de la bun început, Senatul Militar Român 
Central a avut sarcina de a grupa şi organiza în jurul său soldaţii şi ofiţerii 
români din părţile apusene ale monarhiei austro-ungare, organismul având să 
fie recunoscut ca organism naţional reprezentativ şi încredinţându-i-se cazarma 
Franz Ferdinand pentru încărtiruirea soldaţilor. 

Mihai-Octavian Groza reconstituie cu acurateţe şi mare precizie sarcinile 
mai puţin cunoscute ale acestui organism naţional reprezentativ, în lipsa unei 
forţe militare armate, disciplinate şi ordonate, acesta asigurând paza oraşului şi 
salvându-l de avansul ideilor promovate de revoluţia rusă (p. 16). În acelaşi 
timp, Senatul Militar Român Central şi-a propus menţinerea soldaţilor şi a 
ofiţerilor români informaţi asupra evenimentelor militare şi politice, în acest 
sens fiind creată comisia de informaţii. În scopuri propagandistice se hotărăşte 
înfiinţarea unei gazete, intitulată semnificativ „Timpul Nou”, care va apărea 
săptămânal în perioada 8-25 noiembrie 1918, ca organ al Senatului Militar 
Român Central, fiind expediată ofiţerilor şi soldaţilor români din pichetele 
cordonului de control Varşovia-Laibach (Ljubljana). Autorul atrage atenţia 
asupra diversităţii tematice regăsite în gazeta propagandistică: deciziile 
senatului, articolele publicate în periodicele austriece, maghiare, germane sau 
ceho-slovace, evoluţia evenimentelor politice din Transilvania şi Bucovina, 
activitatea Consiliului de la Cernăuţi, activitatea Consiliului Naţional Român 
Central de la Arad, constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale române 
comitatense, orăşeneşti şi locale, convocarea Marii Adunări Naţionale la Alba-
Iulia etc. Activitatea de propagandă a fost susţinută şi de „echipele de 
propagandă”, cu scopul de a organiza întâlniri cu ofiţerii şi soldaţii români 
întorşi de pe front şi staţionaţi temporar în Viena şi de a-i determina să intre 
sub ascultarea şi îndrumarea Senatului Militar Român. 

O parte importantă a argumentaţiei este dedicată impactului pe care 
constituirea Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din 
Viena a avut-o la nivel macro- şi micro-istoric. Din punct de vedere macro-
istoric, în ciuda existenţei sale efemere (31 octombrie-27 noiembrie 1918), 
Senatul Militar Român Central a reuşit să-şi ducă la bun sfârşit misiunea 
asumată, aceea de a concentra, organiza şi expedia soldaţii români spre 
Transilvania şi de a-i pune în slujba mişcării naţionale. Refuzul forurilor 
conducătoare maghiare a făcut ca traversarea Ungariei, pe drumul cel mai scurt 
spre Transilvania, să devină dificilă, drept pentru care conducerea organismului 
a stabilit legături cu guvernul republican de la Viena şi Consiliul Naţional Croat 
de la Zagreb, majoritatea soldaţilor ajungând în preajma deschiderii Marii 
Adunări Naţionale de la Alba-Iulia (pp. 21-22). Din punct de vedere micro-
istoric, nu este de neglijat impactul Senatului asupra coloniei româneşti din 
Viena, contribuţia decisivă în slujba naţională concretizându-se în furnizarea 



sau fabricarea anumitor obiecte (steaguri, cocarde tricolore) şi acordarea de 
sprijin material şi moral soldaţilor români (p. 20). 

Cea mai consistentă parte a volumului este dedicată documentelor şi 
textelor referitoare la activitatea Senatului Militar Român Central al Ofiţerilor şi 
Soldaţilor din Viena, redând atât documentele emise de Senatul Militar, 
protocoalele încheiate cu ocazia constituirii şi dizolvării senatului, procesele 
verbale încheiate cu ocazia şedinţelor organismului (pp. 27-110), cât şi o serie 
de documente cu caracter memorialistic referitoare la activitatea acestuia      
(pp. 111-121), precum şi numerele 1, 2, 3, 6, 7, 8 şi 9 ale ziarului „Timpul Nou” 
(pp. 122-217). Autorul asociază documentelor editate critic note explicative cu 
referire la instituţiile, evenimentele şi personajele menţionate, contribuind 
decisiv la elucidarea unui segment de istorie naţională rămas pentru o perioadă 
îndelungată într-un con de umbră (p. 24). 

Marele merit al lui Mihai-Octavian Groza este acela de a studia şi edita 
un bogat material documentar referitor la activitatea unui organism naţional 
român aproape necercetat până acum în contextul în care finanţarea unor astfel 
de demersuri este una deficitară şi în care accesul cercetătorilor din afara unor 
instituţii păstrătoare de arhive este interzis cu desăvârşire. Efortul deosebit al 
autorului trebuie înţeles nu doar ca o datorie a istoricilor de cunoaştere a 
istoriei naţionale, ci trebuie pus şi în lumina noilor standarde lansate de 
cercetarea istorică contemporană (revalorificarea surselor primare, inovaţia 
conceptuală, interdisciplinaritatea demersurilor ştiinţifice), cititorului   
punându-i-se la dispoziţie o imagine detaliată a unei instituţii naţionale din 
toamna anului 1918, menită să completeze imaginea panoramică a consiliilor şi 
gărzilor naţionale din teritoriile româneşti ale fostei monarhii austro-ungare. 

 
Diana-Maria DÃIAN 
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